Digitally signed by Spela Munih Stanic
DN: cn=Spela Munih Stanic, c=si, o=state-institutions, ou=webcertificates, serialNumber=1235444814013
Reason: Direktorica Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2008.10.10 11:40:00 +02'00'

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

Št.

97

e-pošta: info@uradni-list.si

Ljubljana, petek

10. 10. 2008

DRŽAVNI SVET
4104.

Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev
v plačne razrede v službi Državnega sveta
Republike Slovenije

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – UPB,
17/08, 58/08 in 80/08; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) in
2. člena Sklepa o organizaciji in delu službe Državnega
sveta Republike Slovenije št. 040-03/93-2/19 z dne 21. 5.
2008 izdajam

PRAVILNIK
o napredovanju javnih uslužbencev v plačne
razrede v službi Državnega sveta Republike
Slovenije
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(Predmet urejanja)
(1) S tem pravilnikom se določajo pogoji za napredovanje javnih uslužbencev na delovnem mestu oziroma v nazivu
v višje plačne razrede v službi Državnega sveta Republike
Slovenije ter način in postopek preverjanja izpolnjevanja teh
pogojev.
(2) Napredovanje javnega uslužbenca v plačne razrede
po tem pravilniku ne izključuje hkratnega napredovanja javnega uslužbenca v višji naziv, če javni uslužbenec izpolnjuje
predpisane pogoje za napredovanje v višji naziv v skladu z
določbami akta, ki ureja pogoje in postopke napredovanja
oziroma pridobitve nazivov.
(3) Javni uslužbenec lahko napreduje v višji plačni razred
vsaka tri leta, če izpolnjuje predpisane pogoje.
2. člen
(Pomen izrazov)
(1) Predstojnik po tem pravilniku je sekretar Državnega
sveta Republike Slovenije.
(2) Napredovalno obdobje je čas od zadnjega napredovanja oziroma prve zaposlitve v javnem sektorju, v katerem
javni uslužbenec pridobi tri letne ocene, ki mu omogočajo
napredovanje.
(3) Ocenjevalno obdobje je obdobje od 1. januarja do
31. decembra koledarskega leta, v katerem se javnega uslužbenca oceni.
(4) Komisija po tem pravilniku je Komisija za pritožbe
iz delovnega razmerja pri Državnem svetu Republike Slovenije.
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Leto XVIII

II. NAČIN IN POGOJI OCENJEVANJA DELA
3. člen
(Ocene)
(1) Delo javnega uslužbenca se v ocenjevalnem obdobju oceni z ocenami: odlično, zelo dobro, dobro, zadovoljivo
in nezadovoljivo.
(2) Odlična ocena delovne uspešnosti pomeni odlično
opravljeno delo, to je visoko nad pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja v ocenjevalnem obdobju.
(3) Zelo dobra ocena delovne uspešnosti pomeni zelo
dobro opravljeno delo, to je nad pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja v ocenjevalnem obdobju.
(4) Dobra ocena delovne uspešnosti pomeni dobro
opravljeno delo, to je v skladu s pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja v ocenjevalnem obdobju.
(5) Zadovoljiva ocena delovne uspešnosti pomeni zadovoljivo opravljeno delo, to je delno pod pričakovanji glede
na kriterije ocenjevanja v ocenjevalnem obdobju.
(6) Nezadovoljiva ocena delovne uspešnosti pomeni
nezadovoljivo opravljeno delo, to je v celoti pod pričakovanji
glede na kriterije ocenjevanja v ocenjevalnem obdobju.
4. člen
(Rok za določitev ocene)
(1) Javne uslužbence, ki so zaposleni za določen ali
nedoločen čas, za polni delovni čas ali delovni čas, krajši od
polnega delovnega časa, se oceni enkrat letno.
(2) Postopek ocenjevanja se izvede vsako leto najkasneje do 15. marca tekočega leta za preteklo leto za vse
javne uslužbence v službah Državnega sveta ne glede na
možnost napredovanja v plačne razrede.
5. člen
(Postopek ocenjevanja in seznanitev z oceno)
(1) Oceno javnega uslužbenca določi predstojnik po
predhodnem posvetovanju z vodji služb Državnega sveta.
(2) Ocenijo se javni uslužbenci, ki so v prejšnjem koledarskem letu opravljali delo najmanj šest mesecev.
(3) Javnemu uslužbencu, ki je odsoten več kot šest
mesecev zaradi napotitve s strani delodajalca, koriščenja
starševskega varstva (porodniški dopust), zdravstvenih in
drugih upravičenih razlogov se določi ocena na podlagi
kakovosti in obsega dejansko opravljenega dela v napredovalnem obdobju.
(4) Predstojnik v roku iz drugega odstavka četrtega
člena tega pravilnika z javnim uslužbencem opravi razgovor
in ga seznani z oceno dela v ocenjevalnem obdobju in z
njeno utemeljitvijo.
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(5) Predstojnik izpolni Ocenjevalni list za oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju
(Priloga I, ki je sestavni del tega pravilnika). Zbirni podatki o
ocenah v napredovalnem obdobju se vpisujejo v Evidenčni list
napredovanja javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju
(Priloga II, ki je sestavni del tega pravilnika). Ocenjevalni in evidenčni listi se hranijo v personalni mapi javnega uslužbenca.
(6) Pri prehodu na drugo delovno mesto v okviru javnega
sektorja predstojnik oceni javnega uslužbenca in mu izroči
kopijo ocene, original pa ostane shranjen v personalni mapi
javnega uslužbenca.
6. člen
(Merila za določitev ocene dela)
(1) Javni uslužbenci se v ocenjevalnem obdobju ocenjujejo glede na:
– rezultate dela,
– samostojnost, ustvarjalnost, natančnost pri opravljanju
dela,
– zanesljivost pri opravljanju dela,
– kvaliteto sodelovanja in organizacijo dela ter
– druge sposobnosti v zvezi z opravljanjem dela.
(2) Podrobnejša opredelitev kriterijev iz prejšnjega odstavka tega člena je v Prilogi III, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Pri določitvi ocene dela se upošteva tudi delovna
uspešnost, na podlagi katere je javni uslužbenec prejel del plače za redno delovno uspešnost oziroma za delovno uspešnost
iz naslova povečanega obsega dela.
7. člen
(Zahteva za določitev ocene)
(1) Javni uslužbenec, ki ni bil ocenjen, lahko v 8 delovnih
dneh po poteku roka za ocenitev zahteva, da se ga oceni. Predstojnik ga je dolžan oceniti v roku 15 dni od vložitve zahteve.
Če ga v tem roku ne oceni, lahko javni uslužbenec zahteva od
komisije, naj od predstojnika zahteva izdelavo ocene dela.
(2) Če predstojnik v 15 dneh od prejema zahteve komisije,
javnega uslužbenca ne oceni, lahko javni uslužbenec neposredno uveljavlja sodno varstvo v skladu z zakoni, ki urejajo
delovna razmerja.
8. člen
(Zahteva za preizkus ocene)
(1) Javni uslužbenec lahko zahteva preizkus ocene v 8
delovnih dneh od seznanitve z oceno. Preizkus se opravi pred
komisijo najkasneje v 15 dneh od vložitve zahteve za preizkus
ocene. Predstojnik pri preizkusu ocene ne sodeluje.
(2) O preizkus ocene se vodi zapisnik. Komisija o preizkusu ocene odloči s sklepom. Odločitev komisije je dokončna.
(3) Zoper oceno komisije lahko javni uslužbenec uveljavlja
sodno varstvo v skladu z zakoni, ki urejajo delovna razmerja.
III. NAČIN IN POSTOPEK PREVERJANJA IZPOLNJEVANJA
POGOJEV ZA NAPREDOVANJE
9. člen
(Odločanje o napredovanju)
(1) Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v plačne razrede izvede predstojnik vsako leto do
15. marca za vse javne uslužbence.
(2) Izpolnjevanje preverjanja pogojev se ugotovi na podlagi seštevka točk pridobljenih iz treh letnih ocen.
10. člen
(Pogoji za napredovanje in število napredovanj)
(1) Javni uslužbenec napreduje na podlagi letnih ocen
dela, ki se točkujejo, in sicer ocena odlično s 5 točkami, ocena
zelo dobro s 4 točkami, ocena dobro s 3 točkami in ocena zado-
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voljivo z 2 točkama. Ocena nezadovoljivo se ne točkuje. Točke
se vpišejo v Evidenčni list napredovanja javnega uslužbenca v
napredovalnem obdobju (Priloga II).
(2) Pri prehodu na drugo delovno mesto v okviru javnega
sektorja se javnemu uslužbencu napredovalno obdobje ne
prekine v primeru, če zasede delovno mesto v istem ali nižjem
tarifnem razredu v isti plačni podskupini ali na istovrstnih oziroma sorodnih delovnih mestih v različnih plačnih podskupinah.
(3) Javni uslužbenec napreduje za en plačni razred, če v
napredovalnem obdobju z ocenami dela doseže:
– ob prvem in drugem napredovanju najmanj 11 točk,
– ob tretjem in četrtem najmanj 12 točk,
– ob petem najmanj 13 točk,
– ob nadaljnjih napredovanjih najmanj 14 točk.
(4) Javni uslužbenec, ki izpolnjujejo predpisane pogoje,
napreduje za največ dva plačna razreda hkrati, če ob prvem in
drugem napredovanju doseže najmanj 14 točk, ob nadaljnjih
napredovanjih pa 15 točk.
(5) Javnemu uslužbencu, ki na podlagi seštevka treh letnih ocen ni zbral zadostnega števila točk za napredovanje, se
ponovno preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje naslednje leto. Javni uslužbenec napreduje, ko doseže tri ocene, ki
skupaj pomenijo izpolnitev pogojev za napredovanje. Pri tem
se upoštevajo tri najugodnejše ocene v obdobju od zadnjega
napredovanja.
(6) Ne glede na določbe četrtega, petega in šestega odstavka tega člena napreduje javni uslužbenec za en plačni
razred, če je v času od zadnjega napredovanja oziroma prve
zaposlitve preteklo najmanj šest let in je v tem obdobju dosegel
povprečno oceno najmanj dobro oziroma 3 točke.
11. člen
(Pisno obvestilo, aneks k pogodbi o zaposlitvi)
(1) Ob izpolnitvi pogojev za napredovanje v plačne razrede se javnega uslužbenca obvesti s pisnim obvestilom o napredovanju. Hkrati s pisnim obvestilom se javnemu uslužbencu
izroči pisni predlog aneksa k pogodbi o zaposlitvi, ki vsebuje
število plačnih razredov napredovanja na delovnem mestu
oziroma v nazivu in plačni razred osnovne plače.
(2) Obvestilo in predlog aneksa se javnemu uslužbencu
vročita najkasneje v 15 dneh po poteku roka iz prvega odstavka
9. člena tega pravilnika.
(3) Če javni uslužbenec odkloni podpis aneksa k pogodbi
o zaposlitvi, mu predstojnik izda sklep o napredovanju, zoper
katerega je možna pritožba. O pritožbi odloča komisija.
12. člen
(Izplačilo plače na podlagi napredovanja)
Javnemu uslužbencu pripada plača na osnovi plačnega
razreda, pridobljenega z napredovanjem, z dnem, ki je določen
v aneksu oziroma najkasneje 1. aprila v letu, ko izpolni pogoje
za napredovanje v višji plačni razred.

IV. NADZOR
13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika se izvaja v okviru
nadzora nad izvajanjem ZSPJS.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(1) V napredovalno obdobje po tem pravilniku se šteje tudi
obdobje od zadnjega napredovanja pred njegovo uveljavitvijo.
(2) Letne ocene dela, določene po predpisih, ki so veljali
pred uveljavitvijo tega pravilnika, predstojnik ob prvem preverjanju izpolnjevanja pogojev za napredovanje upošteva kot
sestavni del ocene dela po tem pravilniku.
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(3) Javnim uslužbencem, ki so imeli pravico do napredovanja po predpisih, ki so se uporabljali v obdobju pred začetkom izplačila plač po ZSPJS in pred začetkom uporabe tega
pravilnika se napredovalno obdobje z dnem začetka uporabe
tega pravilnika ne prekine. Ti javni uslužbenci lahko napredujejo s 1. 11. 2008, če je preteklo najmanj tri leta od njihovega
zadnjega napredovanja.
(4) V letu 2009 se za leto 2008 ocenijo v skladu s tem
pravilnikom vsi javni uslužbenci, razen tistih, ki so napredovali
s 1. 11. 2008. Javni uslužbenci, ki so napredovali s 1. 11. 2008,
se prvič ocenijo v skladu s to uredbo v letu 2010 za leto 2009.
(5) Javni uslužbenci, ki so pravico do napredovanja pridobili na podlagi ZSPJS in je niso imeli po predpisih, ki so se
uporabljali v obdobju pred začetkom izplačila plač po ZSPJS,
lahko prvič napredujejo po pridobitvi treh ocen po postopku iz
tega pravilnika. Prvo oceno po tem pravilniku pridobijo za leto
2008 v letu 2009.
(6) Javni uslužbenci iz prejšnjega odstavka so:
– javni uslužbenci, ki so bili na dan prevedbe na delovnih
mestih, določenih po 65. členu ZDDO,
– javni uslužbenci, ki niso imeli zahtevane stopnje strokovne izobrazbe za delovno mesto, na katerega so bili razporejeni.
15. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik preneha veljati Pravilnik o napredovanju zaposlenih v Državnem svetu Republike
Slovenije (št. 040-03/94-1 z dne 27. 6. 1994, 14. 12. 2006 in
5. 2. 2008).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi na elektronski oglasni deski Državnega sveta Republike Slovenije in
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1111-10/2008-2
Ljubljana, dne 7. oktobra 2008
Marjan Maučec l.r.
Sekretar Državnega sveta
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PRILOGA I
OCENJEVALNI LIST
za oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju
- Podatki o javnem uslužbencu:
Ime in priimek javnega uslužbenca:
- Ocena javnega uslužbenca:
v ocenjevalnem obdobju od ...............do ............v .............letu ......................

SKUPNA UTEMELJITEV OCENE (glede na kriterije ocenjevanja, v
povezavi s priþakovanji na delovnem mestu)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Izjava o seznanitvi z oceno

________________

______________________

Sekretar Državnega sveta

javni uslužbenec

_________________

______________________

podpis

podpis

Datum: _____________

Datum:_________________

Priloge

Žig
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PRILOGA II
EVIDENýNI LIST
napredovanja javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju
- Podatki o javnem uslužbencu:

Ime in priimek javnega uslužbenca:

Rojstni datum javnega uslužbenca:
Šifra in ime delovnega mesta oz. naziva:
Organizacijska enota:

Osnovni plaþni razred delovnega mesta:
Datum zadnjega napredovanja:
Plaþni razred javnega uslužbenca:
Napredovalno obdobje od:

- Ocene javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju:

v ocenjevalnem obdobju od...........do...........prva ocena...........št. toþk..................
v ocenjevalnem obdobju od...........do...........druga ocena.........št. toþk..................
v ocenjevalnem obdobju od.......... .do...........tretja ocena..........št. toþk..................
TOýKE SKUPAJ..........

1
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- Ocena javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju:

Izpolnjuje pogoje za napredovanje za .............plaþni razred................ plaþna razreda
Javni uslužbenec napreduje z dnem:.............................................................................
Številka in datum aneksa:.............................................................. ...............................
Nov plaþni razred je:..................................................................... ................................
Ne izpolnjuje pogojev za napredovanje, datum: .......................... .................................

______________________
Sekretar Državnega sveta
Žig

______________________
podpis

Datum: _______________
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PRILOGA III
PODROBNEJŠA OPREDELITEV ELEMENTOV DELOVNE USPEŠNOSTI
JAVNEGA USLUŽBENCA
1. KRITERIJI PO ELEMENTU REZULTATI DELA:
STROKOVNOST

OBSEG DELA

PRAVOýASNOST

Izvajanje nalog zlasti v
skladu:

Izvajanje nalog zlasti
glede na:

Izvajanje nalog zlasti v
skladu:

- z veljavnimi standardi
oziroma s pravili stroke.

- koliþino opravljenega
dela,

- s predvidenimi roki in
veljavnimi standardi
oziroma s pravili stroke.

- dodatno delo.

2. KRITERIJI PO ELEMENTU SAMOSTOJNOST, USTVARJALNOST,
NATANýNOST PRI OPRAVLJANJU DELA
SAMOSTOJNOST

USTVARJALNOST

Izvajanje nalog zlasti glede Izvajanje nalog zlasti glede
na:
na potrebo po:
- dajanju natanþnih
navodil,

- razvijanje novih,
uporabnih idej,

- po nadzorovanju.

- dajanje koristnih pobud in
predlogov.

NATANýNOST
Izvajanje nalog zlasti
glede na:
- pogostost napak,
- kvaliteto dela.

3. KRITERIJI PO ELEMENTU ZANESLJIVOST PRI OPRAVLJANJU DELA
Izvajanje nalog zlasti v smislu:
- izpolnjevanja dogovorjenih obveznosti,
- popolnega in toþnega prenosa informacij.

1

Stran

13048 /

Št.

97 / 10. 10. 2008

Uradni list Republike Slovenije

4. KRITERIJI SODELOVANJA IN ORGANIZACIJA DELA
SODELOVANJE

ORGANIZACIJA DELA

Izvajanje nalog zlasti v smislu:

Izvajanje nalog zlasti v smislu:

- medsebojnega sodelovanja in
skupinskega dela,

- organiziranega in naþrtovanega
izkorišþanja delovnega þasa glede na
vsebino nalog in postavljene roke,

- odnosa do sodelavcev,

- prilagoditve nepredvidenim situacijam.

- prenosa znanja in mentorstva.

5. DRUGE SPOSOBNOSTI V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM DELA
INTERDISCIPLINARNOST ODNOS DO
UPORABNIKOV
STORITEV
Izvajanje nalog zlasti v
Izvajanje nalog
smislu:
zlasti v smislu:
- povezovanja znanja z
- sodelovanja in
razliþnih delovnih
servisiranja
podroþij,
uporabnikov
- pregleda nad svojim
storitev.
delovnim podroþjem.

2

KOMUNICIRANJE

DRUGO

Izvajanje nalog
zlasti glede na:

Izvajanje
nalog zlasti
glede na:

- pisno in ustno
izražanje,
- ustvarjanje
notranjega in
zunanjega
socialnega
omrežja.

- posebnosti,
znaþilne za
posamezno
dejavnost
oz. stroko v
javnem
sektorju.
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Št.

PREDSEDNIK REPUBLIKE
4105.

Odlok o pomilostitvi

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter 1. člena Zakona o pomilostitvi (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

ODLOK
o pomilostitvi
ODPUSTI SE IZVRŠITEV KAZNI
Adolfu Pipenbacherju, roj. 16. 7. 1940 v Mariboru, se
s pomilostitvijo odpusti izvršitev preostanka izrečene kazni
zapora.
Št. 725-01-6/2008-2
Ljubljana, dne 8. oktobra 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

4106.

Odlok o pomilostitvi
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VLADA
4108.

Sklep o razrešitvi generalne konzulke
Republike Slovenije v New Yorku

Na podlagi 23. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list
RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo in 20/06 – ZNOMCMO) in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike
Slovenije na predlog ministra za zunanje zadeve izdaja

SKLEP
o razrešitvi generalne konzulke Republike
Slovenije v New Yorku
1. člen
Mag. Alenka Suhadolnik se razreši dolžnosti generalne
konzulke Republike Slovenije v New Yorku.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 50101-70/2008/6
Ljubljana, dne 21. avgusta 2008
EVA 2008-1811-0121
Vlada Republike Slovenije

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter 1. člena Zakona o pomilostitvi (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

Janez Janša l.r.
Predsednik

ODLOK
o pomilostitvi
IZBRIŠE SE OBSODBA
Francu Strletu, roj. 11. 3. 1955 v Ljubljani, se s pomilostitvijo izbriše obsodba.
Št. 725-01-7/2008-2
Ljubljana, dne 8. oktobra 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

4107.

Odlok o pomilostitvi

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter 1. in 4. člena Zakona o pomilostitvi
(Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

ODLOK
o pomilostitvi
ODPUSTI SE IZVRŠITEV KAZNI
Kristini Lešnik, roj. 7. 7. 1930 v Ormožu, se na predlog Ministrstva za pravosodje s pomilostitvijo odpusti izvršitev kazni.
Št. 725-01-8/2008-2
Ljubljana, dne 8. oktobra 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

MINISTRSTVA
4109.

Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v
humani medicini

Na podlagi tretjega odstavka 97. člena Zakona o zdravilih
(Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) ministrica za zdravje izdaja

PRAVILNIK
o določanju cen zdravil za uporabo
v humani medicini
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik ureja:
– merila, način ter postopek za oblikovanje in določanje
najvišje dovoljene cene in izredne višje dovoljene cene zdravil
za uporabo v humani medicini, ki se financirajo iz javnih sredstev (v nadaljnjem besedilu: cene zdravil);
– merila, postopek ter način za spreminjanje najvišje dovoljene cene in izredne višje dovoljene cene zdravil;
– obvezne sestavine vloge za določanje najvišje dovoljene cene in izredne višje dovoljene cene zdravil;
– stopnjo prometa, na kateri se določajo oziroma spreminjajo cene zdravil;
– način objavljanja in posredovanja cen zdravil;
– obdobje veljavnosti najvišje dovoljene cene in izredne
višje dovoljene cene zdravil.
(2) Pristojni organ za cene zdravil po tem pravilniku je
Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske
pripomočke (v nadaljnjem besedilu: Agencija).
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2. člen
Poleg izrazov, opredeljenih v 6. členu Zakona o zdravilih
(Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08; v nadaljnjem besedilu: zakon), se v tem pravilniku uporabljajo tudi naslednji izrazi:
1. Zavezanec za oblikovanje cen zdravil (v nadaljnjem
besedilu: zavezanec) je:
– imetnik dovoljenja za promet z zdravilom oziroma njegov predstavnik,
– imetnik dovoljenja za uvoz oziroma vnos zdravil, za
zdravilo, ki nima dovoljenja za promet in je razvrščeno v seznam nujno potrebnih zdravil na podlagi zakona,
– imetnik dovoljenja za vnos paralelno uvoženega zdravila,
– imetnik pozitivnega mnenja Evropske agencije za zdravila za paralelno distribucijo zdravila.
2. Najvišja dovoljena cena zdravila je cena zdravila, ki je
določena na podlagi tega pravilnika, in se sme uporabljati v
prometu na debelo.
3. Izredna višja dovoljena cena zdravila je cena zdravila, ki je
določena na podlagi tega pravilnika in se sme uporabljati v prometu na debelo ter presega najvišjo dovoljeno ceno zdravila.
4. Primerjalna cena zdravila je podatek, ugotovljen na
podlagi:
– cen zdravil v primerjalnih državah, preračunanih iz javno
objavljenih podatkov, ali
– cen zdravil v drugih državah članicah Evropske unije (v
nadaljnjem besedilu: EU) in državah podpisnicah sporazuma
o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu:
EGP).
5. Proizvajalčev element cene zdravila na debelo (v nadaljnjem besedilu: PEC) je strukturni del najvišje dovoljene
cene zdravila na debelo oziroma izredne višje dovoljene cene
zdravila na debelo, ki predstavlja administrativno priznane stroške proizvajalca zdravila, izračunane na podlagi primerjalne
cene zdravila.
6. Oznaka »CIP kupec« pomeni, da so v ceno zdravila na
debelo vključeni administrativno priznani stroški proizvajalca ter
prevoz in zavarovanje blaga do končnega kupca in delež za
kritje stroškov prometa na debelo.
7. Administrativno priznani stroški proizvajalca so stroški
proizvodnje zdravil, ki jih Agencija prizna po tem pravilniku pri
določanju cen zdravil na debelo.
3. člen
Ne glede na izraze, opredeljene v 5. in 6. členu zakona,
se v tem pravilniku uporabljata naslednja izraza:
1. originalno zdravilo je zdravilo, ki je pridobilo dovoljenje
za promet na podlagi 23. člena zakona oziroma na podlagi
Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko
uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila (UL L
št. 136 z dne 30. 4. 2004, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba
726/2004/ES). Med originalna zdravila se prištevajo tudi originalna zdravila, ki so izdelana na podlagi licenc;
2. generično zdravilo je zdravilo, ki je pridobilo dovoljenje
za promet na podlagi 25., 27., 29., 34. oziroma 36. člena zakona oziroma Uredbe 726/2004/ES.
4. člen
Ta pravilnik določa cene zdravil v prometu na debelo brez
davka na dodano vrednost CIP kupec.
II. OBLIKOVANJE IN DOLOČANJE NAJVIŠJIH
DOVOLJENIH IN IZREDNIH VIŠJIH DOVOLJENIH
CEN ZDRAVIL
5. člen
(1) Najvišje dovoljene cene zdravil se oblikujejo in določajo na podlagi:
1. primerjav cen zdravil v primerjalnih državah ali
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2. primerjav cen zdravil v drugih državah članicah EU in
državah podpisnicah sporazuma o EGP, če zdravila ni na trgih
primerjalnih držav.
(2) Izredne višje dovoljene cene zdravil se določajo na
podlagi meril, postopkov in načina iz tega pravilnika.
6. člen
(1) Datum začetka veljavnosti najvišje dovoljene cene
zdravila se določi z odločbo in ne sme presegati 90 dni od
prejema popolne vloge. Če v tem roku ni odločeno, je datum
začetka veljavnosti te cene dan po izteku tega roka.
(2) Datum začetka veljavnosti izredne višje dovoljene cene
zdravila se določi z odločbo. Če v 90 dneh od prejema popolne
vloge oziroma v podaljšanem 60 dnevnem roku o predlagani
izredni višji dovoljeni ceni zdravila odločba ni izdana, je datum
začetka veljavnosti te cene dan po izteku navedenih rokov.
(3) Kadar zaradi preobremenjenosti z vlogami za določanje izrednih višjih dovoljenih cen Agencija predvidi podaljšanje
postopka v 60 dnevnem roku iz prejšnjega odstavka, o tem
pred iztekom 90 dnevnega roka iz prejšnjega odstavka izda
sklep.
(4) Če odločba iz prvega ali drugega odstavka tega člena
ni izdana v rokih iz tega člena se zdravilo lahko trži po ceni kot
je bila v vlogi predlagana, vendar najdlje do izdaje nove odločbe, izdane na podlagi vloge, vložene v rokih iz prvega odstavka
23. člena tega pravilnika.
7. člen
(1) Določena najvišja dovoljena cena velja do uveljavitve
nove določene najvišje dovoljene cene zdravila.
(2) Določena izredna višja dovoljena cena lahko velja največ eno leto. Veljavnost te cene se lahko podaljša na podlagi
nove vloge.
8. člen
(1) Če se dovoljenje za promet zdravila prenese na drugega zavezanca, se za zadevno zdravilo uporablja cena, ki je že
določena, in nova vloga za določitev najvišje dovoljene cene in
izredne višje dovoljene cene zdravila ni potrebna, če ta ostane
nespremenjena.
(2) Zavezanec je dolžan Agenciji sporočiti podatke o prenosu dovoljenja najpozneje v petnajstih dneh od prejema odločbe o prenosu.
1. Merila, postopek in način za oblikovanje in določanje
najvišjih dovoljenih cen zdravil
9. člen
(1) Zavezanci vložijo pri Agenciji vlogo za določitev najvišjih dovoljenih cen zdravil za zdravila iz prvega odstavka
97. člena zakona, ki so namenjena za financiranje iz javnih
sredstev.
(2) Sestavni del vloge iz prejšnjega odstavka je izpolnjen
obrazec B1 iz Priloge 1 tega pravilnika v elektronski obliki v pdf
in xls formatu. Vlogi je potrebno priložiti dokazila o podatkih,
navedenih v vlogi.
10. člen
Najvišje dovoljene cene zdravil se oblikujejo in določajo
na podlagi izračuna vrednosti PEC, ki ni višja od najvišje dovoljene cene in dodanega deleža oziroma določene vrednosti,
namenjene kritju stroškov prometa na debelo (v nadaljnjem
besedilu: delež veletrgovine), ki ni višja od najvišje dovoljene
cene v skladu s tabelo iz Priloge 3, ki je sestavni del tega
pravilnika.
11. člen
(1) Vrednost PEC se izračuna na podlagi primerjalne cene
zdravil.
(2) Osnova za izračun primerjalne cene zdravil so cene
zdravil, ki so financirana iz javnih sredstev v primerjalnih drža-
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vah Avstriji, Franciji in Nemčiji (v nadaljnjem besedilu: primerjalne države). Za ugotavljanje vrednosti PEC zdravil se uporabljajo zadnje izdaje tiskanih ali elektronskih publikacij oziroma
pripadajoči spletni viri z navedbo primerjalnih cen zdravil in
datuma zajema podatkov:
– Avstrija: Erstattungskodex (publikacija ali spletni vir),
izračun iz cene zdravila na drobno,
– Francija: Vidal (elektronska izdaja), izračun iz cene
zdravila na drobno,
– Nemčija: Lauer-Taxe (elektronska izdaja ali spletni vir),
izračun iz cene zdravila na debelo.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se pri primerjalni državi Avstriji za zdravila, ki jih publikacija Erstattungskodex ne navaja, uporablja publikacija Warenverzeichnis (izračun iz cene zdravila na drobno, financirane iz javnih sredstev
brez davka na dodano vrednost).
(4) Cene iz publikacij primerjalnih držav iz tega člena se
preračunajo s faktorji iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: preračunane cene).
(5) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko zavezanci kot primerjalne cene zdravil pri zdravilih, ki se v primerjalnih državah prodajajo izvajalcem zdravstvenih storitev
neposredno mimo veletrgovcev, upoštevajo direktno cene,
navedene v publikaciji primerjalne države.
(6) Zavezanci v primeru iz prejšnjega odstavka predložijo:
– izjavo o obstoju tega načina prodaje zdravil;
– preračun cene z upoštevanjem dejanske prodajne cene
na debelo in z obrazložitvijo za vsako od teh držav ter
– dokazilo o dejanski prodajni ceni na debelo, ki, če
predstavlja plačilni dokument, ne sme biti starejše od treh
mesecev.
12. člen
(1) Vrednost PEC originalnega zdravila se ugotovi na
podlagi primerjalne cene zdravila, ki je za originalno zdravilo
najnižja preračunana cena enakega zdravila v katerikoli od
primerjalnih držav. Če je zdravilo prisotno na trgu le v eni ali v
dveh primerjalnih državah, se upoštevajo le preračunane cene
v teh državah. Vrednost PEC originalnega zdravila sme dosegati največ 97 odstotkov primerjalne cene zdravila.
(2) Vrednost PEC generičnega zdravila se ugotovi na
podlagi cen generičnih zdravil v primerjalnih državah na naslednji način:
– če je generično zdravilo prisotno na trgu v vseh treh
primerjalnih državah, je primerjalna cena zdravila povprečje
srednjih vrednosti preračunanih cen v teh državah. Srednja
vrednost preračunanih cen v posamezni primerjalni državi je
srednja vrednost najnižje in najvišje preračunane cene. Če
je v posamezni državi prisotno le eno zdravilo, se upošteva
preračunana cena tega. Vrednost PEC zdravila sme dosegati
največ 82 odstotkov primerjalne cene zdravila;
– če je generično zdravilo prisotno na trgu v dveh primerjalnih državah, je primerjalna cena zdravila povprečje srednjih
vrednosti preračunanih cen v teh dveh primerjalnih državah.
Srednja vrednost preračunanih cen v posamezni državi je
srednja vrednost najnižje in najvišje preračunane cene. Če
je v posamezni državi prisotno le eno zdravilo, se upošteva
cena tega. Vrednost PEC sme dosegati največ 82 odstotkov
primerjalne cene zdravila;
– če je generično zdravilo prisotno na trgu v le eni državi,
sme vrednost PEC generičnega zdravila dosegati največ 70
odstotkov primerjalne cene originalnega zdravila iz prejšnjega
odstavka.
(3) Vrednost PEC podobnega biološkega zdravila, ki ne
ustreza definiciji generičnega zdravila, se ugotovi na podlagi
primerjalne cene zdravila, ki je kadar:
– je enako podobno biološko zdravilo prisotno na trgih
primerjalnih držav, najnižja preračunana cena enakega zdravila v katerikoli od primerjalnih držav. Če je zdravilo prisotno
na trgu le v eni ali v dveh primerjalnih državah, se upoštevajo
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le preračunane cene v teh državah. Vrednost PEC podobnega
biološkega zdravila sme dosegati največ 100 odstotkov primerjalne cene zdravila;
– enakega podobnega biološkega zdravila ni na trgih
primerjalnih držav, mediana proizvajalčevih cen v vseh ostalih
državah članicah EU oziroma državah podpisnicah sporazuma
o EGP, v katerih se po podatkih zavezanca zdravilo trži. V
primeru parnega števila teh držav se primerjalna cena zdravila
ugotovi kot srednja vrednost proizvajalčevih cen dveh primerjalnih držav, ki sta po položaju v sredini nabora. Vrednost PEC
podobnega biološkega zdravila sme dosegati največ 100 odstotkov primerjalne cene zdravila;
– enakega zdravila ni na trgih primerjalnih držav in tudi
ne na trgih ostalih držav članic EU oziroma držav podpisnic
sporazuma o EGP, se primerjalna cena zdravila ugotovi kot
primerjalna cena originalnega biološkega zdravila, kateremu je
zadevno biološko zdravilo podobno. Vrednost PEC podobnega
biološkega zdravila sme dosegati največ 72 odstotkov primerjalne cene zdravila.
13. člen
(1) V primeru različnega števila enot odmerjanja zdravila
v pakiranju, se upoštevajo po številu enot primerljiva pakiranja.
Primerjalna cena zdravila se nato preračuna na število enot
odmerjanja pri zdravilu zavezanca.
(2) Primerjalna cena zdravila se ugotavlja za vsako farmacevtsko obliko posebej. Če v primerjalnih državah ni enake
farmacevtske oblike, se lahko primerja sorodna farmacevtska
oblika (npr. tableta – dražeja), pri čemer farmacevtskih oblik
zdravil z nadzorovanim sproščanjem učinkovin ni mogoče enačiti s farmacevtskimi oblikami s hitrim sproščanjem.
(3) Primerjalna cena zdravila se ugotavlja za vsako jakost
posebej. Če v nobeni od primerjalnih držav ni iste jakosti, se
smiselno uporabi preračun iz cen ostalih jakosti.
14. člen
Vrednost PEC paralelno uvoženega ali paralelno distribuiranega zdravila se ugotovi s primerjavo preračunanih cen
zdravila, na katerega dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji
se je skliceval imetnik dovoljenja za paralelni uvoz zdravila
ali imetnik mnenja Evropske agencije za zdravila o paralelno
distribuiranem zdravilu, na način, da je primerjalna cena paralelno uvoženega ali paralelno distribuiranega zdravila enaka
preračunani ceni zdravila, na katero se to zdravilo sklicuje.
Vrednost PEC sme dosegati največ 100 odstotkov primerjalne
cene zdravila.
15. člen
(1) Če v primerjalnih državah ni niti generičnega niti originalnega zdravila, zavezanec vloži vlogo za določitev najvišje
dovoljene cene zdravila pri Agenciji v pisni in v elektronski
obliki. Ne glede na določbo drugega odstavka 9. člena tega
pravilnika mora vloga vsebovati naslednje sestavine:
– obrazloženi predlog najvišje dovoljene cene zdravila
na debelo,
– podatek o dosedanji veljavni ceni zdravila na debelo
oziroma najvišji dovoljeni ceni zdravila in podatki o njeni strukturi (delež, namenjen pokritju proizvodnih stroškov in stroškov
trgovine na debelo), če so bile te cene določene,
– podatke o proizvajalčevih cenah in cenah zdravil na
debelo brez davka na dodano vrednost CIP kupec v drugih
državah članicah EU oziroma državah podpisnicah sporazuma
o EGP v katerih se po podatkih zavezanca to zdravilo trži z
navedbo vira,
– podatke o financiranju zdravila iz javnih sredstev v
drugih državah članicah EU oziroma državah podpisnicah sporazuma o EGP v katerih se po podatkih zavezanca to zdravilo
trži,
– dokazila o podatkih iz vloge.
(2) Vrednost PEC se ugotovi kot povprečje proizvajalčevih
cen na podlagi podatkov zavezanca v drugih državah članicah
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EU oziroma državah podpisnicah sporazuma o EGP, v katerih
se po podatkih zavezanca zdravilo trži in je financirano iz javnih
sredstev.
(3) Najvišja dovoljena cena zdravila je enaka vrednosti
PEC iz prejšnjega odstavka, povečana največ za dodani delež
veletrgovine, na podlagi tabele iz Priloge 3, ki je sestavni del
tega pravilnika.
2. Merila in elementi odločanja za določanje izredne
višje dovoljene cen zdravil
16. člen
(1) Zavezanec lahko vloži vlogo za določitev izredne višje
dovoljene cene zdravila. Vloga se vloži pri Agenciji v dveh pisnih izvodih in v elektronski obliki. Vloga mora vsebovati:
– izjavo zavezanca, da najvišja dovoljena cena zdravila,
ugotovljena na podlagi meril iz tega pravilnika, zavezancu ne
omogoča oskrbe slovenskega trga z navedbo ugotovitev, ki to
potrjujejo;
– informativni izračun najvišje dovoljene cene zdravila
na debelo na podlagi meril iz tega pravilnika na obrazcu B1 iz
Priloge 1 v pdf in xls formatu;
– izračun predlagane izredne višje dovoljene cene zdravila na obrazcu B2 iz Priloge 1 v pdf in xls formatu;
– obrazložitev predloga iz vloge, ki vsebuje tudi podatke o
dejanskih stroških, ki dodatno bremenijo zdravilo in so podlaga
za zahtevo za izredno višjo ceno zdravila;
– podatke o proizvajalčevih cenah in o cenah na debelo
istega zdravila, financiranega iz javnih sredstev v drugih državah članicah EU oziroma državah podpisnicah sporazuma
o EGP, v katerih se po podatkih zavezanca zdravilo trži, z
navedbo vira;
– farmakoekonomske podatke oziroma ustrezno oblikovane druge finančnoekonomske utemeljitve, ki vključujejo relevantne podatke za Republiko Slovenijo;
– oceno relativne terapevtske vrednosti zdravila oziroma
ustrezno oblikovane druge farmakoepidemiološke podatke, ki
vključujejo relevantne podatke za Republiko Slovenijo;
– dokazilo o plačani pristojbini.
(2) Ne glede na določbe iz prejšnjega odstavka zavezancem v vlogi za določitev izredne višje dovoljene cene za
zdravila, ki nimajo dovoljenja za promet, imajo pa dovoljenje za
vnos oziroma uvoz in so uvrščena v seznam nujno potrebnih
zdravil, ni potrebno podati podatkov, navedenih v šesti in sedmi
alinei prejšnjega odstavka.
17. člen
(1) Agencija pri določitvi izredne višje dovoljene cene
zdravila upošteva:
– mnenje Komisije za zdravila (v nadaljnjem besedilu:
komisija), ki mora biti izdano najpozneje 30 dni pred potekom
roka za odločitev o vlogi;
– ugotovljen javni interes na področju zdravja;
– ugotovljeno oceno tveganja zaradi morebitnih motenj v
preskrbi z obravnavanim zdravilom z ekonomsko utemeljitvijo.
(2) Agencija ne določi izredne višje dovoljene cene, ko je
izpolnjen eden od naslednjih meril:
– Komisija izda negativno mnenje;
– javni interes je ocenjen kot odsoten;
– ocena tveganja zaradi morebitnih motenj v preskrbi z
obravnavanim zdravilom je ocenjena kot nizka.
18. člen
(1) Komisija se v svojem mnenju, oblikovanem na podlagi
podatkov iz popolne vloge, podatkov o zdravilu in drugih podatkov, ki odražajo stanje razvoja znanosti in stroke, opredeli do:
– pomena zdravila v okviru nacionalnih zdravstvenih prioritet, upoštevajoč njegovo nujnost, pomembnost in nenadomestljivost;
– obstoja javnega interesa na področju zdravja v razmerju
do zadevnega zdravila;
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– javnozdravstvenega tveganja, ki bi nastalo zaradi motene preskrbe z zdravilom, vključno z njegovim ekonomskim
vidikom.
(2) Komisija vrednoti podatke iz popolne vloge na podlagi tega pravilnika in pripravi mnenje, v katerega vključi svoje
ugotovitve, izražene v obliki točkovanja, pri katerem upošteva
naslednja merila:
– ustreznost farmakoekonomskih podatkov oziroma ustrezno oblikovanih drugih finančnoekonomskih utemeljitev iz vloge
zavezanca glede na svetovno raven znanosti (3 – visoka, 2
– srednja, 0 – nizka),
– ustreznost ocene in dokazil o relativni terapevtski vrednosti zdravila oziroma drugih farmakoepidemioloških podatkov iz vloge glede na svetovno raven znanosti (3 – visoka, 2
– srednja, 0 – nizka),
– uravnoteženost predlagane izredne višje dovoljene cene
zdravil s cenami zadevnega zdravila v ostalih državah članicah
EU oziroma državah podpisnicah sporazuma o EGP, upoštevajoč bistvene značilnosti primerjanih trgov, (4 – predlog pod
srednjo vrednostjo cene zdravila na primerjanih trgih; 2 – predlog znotraj pet odstotnega presežka srednje vrednosti cen na
primerjanih trgih; 1 – znotraj deset odstotnega presežka srednje
vrednosti cen na primerjanih trgih; 0 – več kot deset odstotno
preseganje srednje vrednosti cen na primerjalnih trgih),
– uravnoteženost predlagane izredne višje dovoljene
cene zdravil s cenami zdravil za isto indikacijsko področje iz
iste terapevtske skupine glede na podatke o dodani vrednosti
zdravila (3 – dobra, 0 – slaba),
– parametre stroškovne učinkovitosti, (3 – izkazani; 2
– delno izkazani; 0 – slabo izkazani ali ne izkazani),
– obstoj specifičnih dejavnikov, pomembnih za umeščanje
obravnavanega zdravila v nacionalne zdravstvene programe (0
– 4, glede na njihovo relevantnost, z utemeljitvijo).
19. člen
(1) Komisija se v svojem pozitivnem mnenju, poleg opredelitev iz prejšnjega člena, opredeli do višine predlagane izredne višje dovoljene cene za zdravila, na enega od naslednjih
načinov:
– določi se izredna višja dovoljena cena kot je bila predlagana, kadar je vsota točkovanih ugotovitev iz prvega odstavka
prejšnjega člena enaka ali večja od 18 za zdravila, ki so pridobila dovoljenje za promet ali dovoljenje s paralelno uvoženim
zdravilom ter 10 ali več za zdravila, ki nimajo dovoljenja za promet, imajo pa dovoljenje za vnos oziroma uvoz in so uvrščena
v seznam iz 15. člena zakona;
– določi se izredna višja dovoljena cena, ki je nižja od
predlagane, in sicer v višini, ki je določena z enačbo:
DIVDC = NDC + DT/MT *
(PIVDC-NDC) * (min(mediana(ER) / PIVDC; (PIVDC – NDC) /
max(mediana(ER); NDC))
kjer pomenijo:
DIVDC
– določena izredna višja dovoljena cena
PIVDC
– predlagana izredna višja dovoljena
cena
NDC
– najvišja dovoljena cena
DT
– število doseženih točk
MT
– možno število točk
mediana(ER) – mediana cen v državah članicah EU
oziroma državah podpisnicah sporazuma o EGP, kjer se zdravilo trži; če so na voljo podatki le iz dveh držav, se upošteva
aritmetična sredina cen teh dveh držav; če je na voljo samo
podatek iz ene države, se upošteva podatek za to državo; če je
ta država Republika Slovenija, se upošteva najvišja dovoljena
cena;
– določi se izredna višja dovoljena cena zdravila, v višini,
ki jo ugotovi in utemelji Komisija.
(2) Če Komisija da negativno mnenje, ga utemelji, pri
čemer navede opredelitve iz prvega odstavka prejšnjega člena
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in število doseženih točk iz vrednotenja podatkov iz vloge iz
drugega odstavka prejšnjega člena.
20. člen
Agencija ugotavlja prisotnost javnega interesa na področju zdravja z ozirom na prisotnost zdravila na trgu v okviru
nacionalnih zdravstvenih prioritet z upoštevanjem podatkov
o zdravilu, njegovi porabi, stroških zdravljenja ob primerjavi
s stroški zdravljenja z zdravili za isto indikacijsko področje v
okviru iste terapevtske skupine zdravil, pridobljenih na podlagi
protokolov o izmenjavi podatkov med Inštitutom za varovanje
zdravja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Inštitut) in
Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: Zavod). Za dodatno mnenje o prisotnosti javnega
zdravstvenega interesa za obravnavano zdravilo na slovenskem trgu lahko zaprosi področni razširjeni strokovni kolegij
ali klinični oddelek oziroma pridobi tri izjave zdravnikov specialistov iz pravnih ali fizičnih oseb, ki opravljajo zdravstveno
dejavnost na sekundarni ali terciarni ravni v Republiki Sloveniji,
dejavnih na področju zadevne farmakoterapije.
21. člen
Agencija lahko pred odločanjem o najvišji dovoljeni ceni
zdravila in izredni višji dovoljeni ceni zdravila od Zavoda zahteva podatke o vplivu predlagane cene na javnofinančne odhodke na ravni terapevtske skupine oziroma področja farmakoterapije.
III. SPREMINJANJE NAJVIŠJIH DOVOLJENIH CEN
ZDRAVIL IN IZREDNIH VIŠJIH DOVOLJENIH CEN ZDRAVIL
22. člen
Najvišje dovoljene cene zdravil se spreminjajo dvakrat
letno za zdravila, pri katerih:
– je prišlo do spremembe cene zdravila v vsaj eni od primerjalnih držav, kar povzroči spremembo primerjalne cene zdravila, ki je podlaga za določitev najvišje dovoljene cene zdravila;
– je prišlo do spremembe cen pri zdravilih, ki niso prisotna
na trgih primerjalnih držav in katerih najvišja dovoljena cena je
bila določena na podlagi cen na trgih drugih držav članic EU
oziroma držav podpisnic sporazuma o EGP, ali do spremembe
nabora primerjalnih držav.
23. člen
(1) Zavezanci ponovno oblikujejo najvišje dovoljene cene
zdravil za zdravila iz prejšnjega člena v skladu z merili iz tega
pravilnika in pri Agenciji vložijo vlogo za spremembo najvišjih
dovoljenih cen zdravil, in sicer v obdobju:
– od 1. marca do vključno 1. aprila in
– od 1. septembra do vključno 1. oktobra.
(2) Vloga za spremembo najvišjih dovoljenih cen zdravil
vsebuje:
– predlog najvišjih dovoljenih cen zdravil z izračunom,
danim na obrazcu B1 iz Priloge 1, v pisni in elektronski obliki,
– izračun najvišjih dovoljenih cen ostalih zdravil zavezanca katerim se cene ne spremenijo na obrazcu B1 iz Priloge 1,
v pisni in elektronski obliki,
– vsa dokazila o podatkih navedenih v vlogi v pisni obliki.
(3) V vlogi za spremembo najvišjih dovoljenih cen zdravil
se uporabljajo naslednje izdaje predpisanih publikacij:
a) v obdobju iz prve alinee prvega odstavka tega člena:
– Avstrija: Erstattungskodex: izdaja 1. januar tekočega
leta oziroma Warenverzeichnis: izdaja februar tekočega leta;
– Francija: Vidal: izdaja štev. 3/3 preteklega leta oziroma
1/3 tekočega leta oziroma
– Nemčija: Lauer-Taxe: izdaja 15. februar tekočega leta;
b) v obdobju iz druge alinee prvega odstavka tega člena:
– Avstrija: Erstattungskodex: izdaja 1. januar tekočega
leta in dopolnitev 1. julij tekočega leta oziroma Warenverzeichnis: izdaja avgust tekočega leta;
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– Francija: Vidal: izdaja štev. 2/3 oziroma 3/3 tekočega

– Nemčija: Lauer-Taxe: izdaja 15. avgust tekočega leta.
(4) Najvišje dovoljene cene zdravil se spremenijo na način
iz tega člena tudi v obdobju, ko je zdravilu dovoljenje za promet
že poteklo in je lahko v skladu z zakonom v prometu do izteka
roka uporabnosti zdravila, vendar največ 18 mesecev.
(5) Izredne višje dovoljene cene zdravil lahko Agencija
zniža na podlagi vloge zavezanca, v kateri navede le predlagano znižano ceno zdravila na obrazcu B2 iz Priloge 1 in datum
uveljavitve predlagane znižane cene.
V. OBJAVLJANJE IN POSREDOVANJE CEN
24. člen
(1) Agencija najmanj enkrat mesečno objavlja najvišje
dovoljene cene zdravil in izredne višje dovoljene cene zdravil,
ki jih je določila na podlagi tega pravilnika, na svoji spletni strani
v katalogu informacij javnega značaja z navedbo:
– identifikacijske oznake zdravila,
– imena in predstavitve zdravila,
– splošnega imena zdravila,
– klasifikacijske oznake zdravila,
– imena zavezanca,
– najvišje dovoljene cene zdravila oziroma izredne višje
dovoljene cene zdravila,
– datuma začetka veljavnosti cene zdravila,
– režima izdaje zdravila,
– statusa originalnega oziroma generičnega zdravila,
– drugih relevantnih podatkov.
(2) Agencija enkrat letno Evropski komisiji sporoči veljavne najvišje dovoljene cene zdravil in izredne višje dovoljene
cene zdravil.
(3) Agencija posreduje Zavodu, ministrstvu, pristojnemu
za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) in Inštitutu najmanj enkrat mesečno najvišje dovoljene cene zdravil in izredne višje dovoljene cene zdravil skupaj z vrednostmi PEC v
elektronski obliki.
(4) Zavod pošlje Agenciji, ministrstvu, in Inštitutu najmanj
enkrat mesečno cene zdravil na debelo, dogovorjene na podlagi prvega odstavka 97.a člena zakona skupaj z dogovorjenimi
vrednostmi PEC v elektronski obliki in podatke o veljavnih
razvrstitvah zdravil na liste.
(5) Inštitut posreduje Agenciji, ministrstvu in Zavodu najmanj enkrat letno podatke o porabi zdravil in stroških za zdravila.
25. člen
Zavezanci so dolžni o najvišjih dovoljenih cenah zdravil in
izrednih višjih dovoljenih cenah zdravil, ki se oblikujejo v skladu
s tem pravilnikom, obvestiti pravne in fizične osebe, ki imajo dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa na debelo z zdravili
oziroma dovoljenje za opravljanje dejavnosti izdelave zdravil ter
imajo z njimi sklenjene pogodbe o sodelovanju, takoj oziroma
najpozneje v osmih dneh po določitvi najvišje dovoljene cene
zdravil oziroma izredne višje dovoljene cene zdravil in najmanj
treh delovnih dneh pred njeno prvo uporabo na trgu.
VI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
26. člen
(1) Cene zdravil na debelo določene na podlagi 5., 6.,
7. oziroma 11. člena Pravilnika o cenah zdravil za uporabo v
humani medicini (Uradni list RS, št. 6/07) so najvišje dovoljene
cene zdravil na dan uveljavitve tega pravilnika.
(2) Cene zdravil na debelo, določene na podlagi 13. člena
pravilnika iz prejšnjega odstavka so izredne višje dovoljene
cene zdravil na dan uveljavitve tega pravilnika. Če soglasje ni
bilo izdano in se zdravilo trži po predlagani ceni, veljavnost teh
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cen preneha z izdajo odločbe na podlagi vloge, ki jo zavezanec vloži v obdobju od 15. oktobra do vključno 17. novembra
2008.
(3) Za določitev najvišje dovoljene cene zdravil po tem
pravilniku morajo zavezanci vložiti vlogo v skladu z 10., 11., 12.,
14. oziroma 15. členom tega pravilnika v obdobju od 15. oktobra do vključno 17. novembra 2008.
(4) Vloge za določitev cen zdravil in vloge za soglasje k
prekoračitvi meril za oblikovanje cen zdravil, ki so bile vložene
pred uveljavitvijo tega pravilnika, se zaključijo po določbah
pravilnika iz prvega odstavka tega člena. Cene zdravil se v teh
postopkih določijo kot najvišje dovoljene cene zdravil oziroma
kot izredne višje dovoljene cene zdravil.
27. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o cenah zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list
RS, št. 6/07), razen 17. člena, ki se uporablja do 10. decembra
2008.
28. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 72-25/2008
Ljubljana, dne 3. oktobra 2008
EVA 2008-2711-0096
Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje

4110.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o celostni podobi organov državne
uprave

Na podlagi drugega odstavka 162. člena Uredbe o
upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06,
86/06, 32/07, 63/07, 115/08 in 31/08) izdaja minister za javno
upravo
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PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
celostni podobi organov državne uprave
1. člen
V Pravilniku o celostni podobi organov državne uprave
(Uradni list RS, št. 46/08) se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek se pri dvonivojskem
logotipu podatki o naslovu spletne strani, elektronski in poštni
naslov, telefonska številka in številka telefaksa zapišejo v glavo
dokumenta, razen če to zaradi prostorskih omejitev pri dvojezičnem poslovanju ni mogoče.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
Dosedanja priloga št. 1 se nadomesti z novo prilogo št 1,
ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Dosedanja priloga št. 4 se nadomesti z novo prilogo št. 4,
ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Dosedanja priloga št. 5 se nadomesti z novo prilogo št. 5,
ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Dosedanja priloga št. 6 se nadomesti z novo prilogo št. 6,
ki je sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1547/2008
Ljubljana, dne 24. septembra 2008
EVA 2008-3111-0061
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za javno upravo
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PRILOGA ŠT. 1
LOGOTIP
BARVNA IZVEDBA

ýRNO-BELA IZVEDBA

DVONIVOJSKA BARVNA IZVEDBA

DVONIVOJSKA ýRNO – BELA IZVEDBA

VEýNIVOJSKA BARVNA IZVEDBA

Priloga
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VEýNIVOJSKA ýRNO-BELA IZVEDBA

MERE ENONIVOJSKEGA LOGOTIPA IN MINIMALNI ODMIKI TER AVTONOMNI PROSTOR
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MERE DVONIVOJSKEGA LOGOTIPA IN MINIMALNI ODMIKI TER AVTONOMNI PROSTOR

MERE VEýNIVOJSKEGA LOGOTIPA IN MINIMALNI ODMIKI TER AVTONOMNI PROSTOR

13057

Stran
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PRILOGA ŠT. 4
TIPOGRAFIJA ENONIVOJSKEGA LOGOTIPA

1

PRIMARNA TIPOGRAFIJA:

2

SEKUNDARNA TIPOGRAFIJA:
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TIPOGRAFIJA DVONIVOJSKEGA LOGOTIPA

1

PRIMARNA TIPOGRAFIJA:

2

SEKUNDARNA TIPOGRAFIJA:
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PRILOGA ŠT: 5
OBLIKA DOKUMENTA Z ENONIVOJSKIM LOGOTIPOM
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OBLIKA DOKUMENTA Z DVONIVOJSKIM LOGOTIPOM
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OBLIKA DOKUMENTA Z VEýNIVOJSKIM LOGOTIPOM ORGANA
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OBLIKA DOKUMENTA Z ENONIVOJSKIM LOGOTIPOM IN MERAMI TER ODMIKI

13063

Stran
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OBLIKA DOKUMENTA Z DVONIVOJSKIM LOGOTIPOM IN MERAMI TER ODMIKI

OBLIKA DOKUMENTA Z VEýNIVOJSKIM LOGOTIPOM IN MERAMI TER ODMIKI
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OBLIKA DOKUMENTA Z VEýNIVOJSKIM LOGOTIPOM IN MERAMI TER ODMIKI

13065

Stran

13066 /

Št.

97 / 10. 10. 2008

PRILOGA ŠT. 6:
OBLIKA DOKUMENTA Z DODATNIMI LOGOTIPI
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Seznam nujno potrebnih zdravil za uporabo v
humani medicini

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 15. člena Zakona
o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) ministrica za
zdravje objavlja

SEZNAM
nujno potrebnih zdravil za uporabo
v humani medicini
1. člen
(1) Ta seznam vsebuje nujno potrebna zdravila za uporabo v humani medicini, poimenovana z mednarodnimi nelastniškimi imeni, ki:
– nimajo dovoljenja za promet,
– so na podlagi zadnjih strokovnih dognanj nujno potrebna za zagotavljanje izvajanja zdravstvenega varstva ljudi v
Republiki Sloveniji,
– so pridobila dovoljenje za uvoz oziroma vnos pri organu,
pristojnem za zdravila, in
– se lahko izdajajo tudi na zdravniški recept v lekarnah,
kolikor v tem seznamu ni določeno drugače.
(2) Ta seznam ne vsebuje zdravil, ki jih klinike oziroma
inštituti uporabljajo v primerih iz 4. točke drugega odstavka
77. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in
45/08).

2. člen
Seznam nujno potrebnih zdravil iz prejšnjega člena vsebuje:
ATC

nelastniško ime

B01AA07

farmacevtska oblika

acenokumarol

tableta

adenozin

raztopina za injiciranje

adrenalin

raztopina za injiciranje, peresnik

adrenalin, racemni

inhalacijska raztopina pod tlakom

P02CA03

albendazol

peroralna suspenzija; tableta

A02AB01

aluminijev hidroksid

tableta

N04BB01

amantadin

kapsula

J04AA01

aminosalicilna kislina

peroralni prašek

N04BC07

apomorfin

raztopina za injiciranje

argipresin

raztopina za injiciranje

S01FA01

atropin

kapljice za oko

M03BX01

baklofen

tableta

C01EB10

*

C01CA24
R03AK01

H01BA06

*

*

V08BA

*

barijev sulfat

prašek za suspenzijo

J01CE08

*

benzatinijev benzilpenicilinat

prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

busulfan

tableta

butilskopolamin

raztopina za injiciranje

J04AB01

cikloserin

kapsula

H01BA02

dezmopresin

pršilo za nos

N05BA01

diazepam

rektalna raztopina

N07BB01

disulfiram

tableta

J04AK02

etambutol

kapsula

etomidat

raztopina za injiciranje

etosuksimid

sirup; kapsula

L01AB01
A03BB01

N01AX07
N03AD01

*

*
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ATC
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nelastniško ime
fenitoin

tableta

N03AA02

fenobarbital

tableta

H02AB09

hidrokortizon

tableta

J06BB09

*

humani imunoglobulini proti citomegalovirusu

raztopina za infundiranje

J06BB04

*

humani imunoglobulini proti hepatitisu tipa B

raztopina za infundiranje

J06BB03

*

humani imunoglobulini proti noricam/pasavcu

raztopina za injiciranje

izoniazid

tableta

J04AB30

*

kapreomicin

raztopina za injiciranje

N01AX03

*

ketamin

raztopina za injiciranje

klobazam

tableta

klonidin

raztopina za injiciranje

klortalidon

tableta

lidokain, paraformaldehid, m-krezol

pasta

litij

tableta s podaljšanim sproščanjem

N05BA09
C02AC01

*

C03BA04
A01AD11

*

N05AN01
B05XB03

*

lizinijev acetilsalicilat

raztopina za injiciranje

A06AD04

*

magnezijev sulfat

raztopina za injiciranje

P02CA01

mebendazol

peroralna suspenzija; tableta

A07EC02

mesalazin

tableta s prirejenim sproščanjem

C02AB01

metildopa

tableta

G02AB01

metilergometrin

peroralna raztopina

N06BA04

metilfenidat

tableta

L01BA01

metotreksat

tableta

N02AA01

*

morfinijev sulfat

raztopina za injiciranje

V03AB15

*

nalokson

raztopina za injiciranje

naproksen

peroralna suspenzija

neostigmin

raztopina za injiciranje

nitrofurantoin

tableta

M01AE02
N07AA01

*

G04AC01
C01CA03

*

noradrenalin

raztopina za injiciranje

G03FB01

*

norgestrel in estrogen

raztopina za injiciranje

S01HA02

*

oksibuprokain

raztopina za injiciranje

A11HA02

piridoksin

tableta

N07AA02

piridostigmin

tableta

piritramid

raztopina za injiciranje

N03AA03

primidon

tableta

J04AD01

protionamid

tableta

N02AC03

*

J01GA01

*

streptomicin

raztopina za injiciranje

M03AB01

*

suksametonij

raztopina za injiciranje

S01AB02

sulfafurazol

kapljice za oko

A11DA01

tiamin

tableta

L01BB03

tiogvanin

tableta

tiopental

raztopina za injiciranje

J01GB01

tobramicin

raztopina za inhaliranje

N04AA01

triheksifenidil

tableta

N05CA19

*

13069

farmacevtska oblika

N03AB02

J04AC01

Stran

* Označena zdravila se v lekarnah izdajajo le pravnim in fizičnim osebam, ki opravljajo zdravstveno dejavnost in jih uporabljajo v
okviru svojih zdravstvenih storitev.
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3. člen
Z dnem uveljavitve tega seznama preneha veljati Seznam
nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni
list RS, št. 77/08).
4. člen
Ta seznam začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 715-2014/2008
Ljubljana, dne 30. septembra 2008
EVA 2008-2711-0109
Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje

USTAVNO SODIŠČE
4112.

Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega
sodišča

Številka: Up-879/06-16
Datum: 18. 9. 2008

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi Boštjana Šobe, Ljubljana, ki ga zastopa Jure Snoj, odvetnik
v Ljubljani, na seji 18. septembra 2008

o d l o č i l o:
1. Sklep Vrhovnega sodišča št. I Ips 150/2006 z dne 18. 5.
2006 se razveljavi v delu, ki se nanaša na pritožnika Boštjana
Šobo, in se zadeva v tem delu vrne Vrhovnemu sodišču v novo
odločanje.
2. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 251/2006 z dne 28. 4. 2006 v zvezi s sklepom
Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II K 265/2004 z dne 19. 4.
2006 se zavrže.

Obrazložitev
A.
1. S sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II K
265/2004 z dne 19. 4. 2006 je bil zoper pritožnika na podlagi
drugega odstavka 307. člena Zakona o kazenskem postopku
(Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. – v nadaljevanju ZKP) odrejen
pripor, da bi se zagotovila njegova navzočnost na glavni obravnavi. Višje sodišče v Ljubljani je s sklepom št. II Kp 251/2006 z
dne 28. 4. 2006 pritožbo pritožnikovega zagovornika zavrnilo
kot neutemeljeno. Zoper pravnomočni sklep o odreditvi pripora
je pritožnikov zagovornik vložil zahtevo za varstvo zakonitosti,
ki jo je Vrhovno sodišče s sklepom št. I Ips 150/2006 z dne
18. 5. 2006 zavrglo kot nedovoljeno.
2. Z ustavno pritožbo pritožnik izpodbija sklep Vrhovnega
sodišča in sklepa o odreditvi pripora. Ustavnemu sodišču predlaga, naj izpodbijane sklepe razveljavi.
3. Pritožnik zatrjuje kršitve 2., 19., 20., 21., 22., 23., 24.,
25., 26., 27., 28., 29., 30. in 31. člena Ustave. Sklepu Vrhovnega sodišča izrecno očita kršitvi 2. in 22. člena Ustave. Navaja,
da je sodišče s tem, ko je uvedlo razlikovanje med »priporom,
ki se ga lahko odredi iz disciplinskega razloga« in »priporom, ki
se ga lahko odredi iz drugih razlogov«, dalo četrtemu odstavku
420. člena ZKP drug pomen. Te razlike naj ZKP ne bi poznal.
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Glede na ustavnopravno in mednarodnopravno priznano pravico do prostosti naj bi sodišče brez zakonskega temelja omejilo
pritožnikovo pravico do osebne svobode tako, da je omejilo
pravico do sodnega varstva, ne da bi pri tem navedlo razumne
pravne razloge. S tako odločitvijo naj bi tudi samovoljno poseglo v funkcijo zakonodajalca.
4. V zvezi s sklepoma o odreditvi pripora na podlagi drugega odstavka 307. člena ZKP pritožnik zatrjuje, da iz njune
obrazložitve ni mogoče razbrati, da bi sodišči sploh opravili
tehtanje, ali je bila njegova navzočnost nujna za kazenski
postopek. Po oceni pritožnika izpodbijana sklepa o tem nimata
razlogov, zato naj ju ne bi bilo mogoče preizkusiti. Glede na navedeno meni, da sta sklepa brez razumne pravne obrazložitve
in zato arbitrarna.
5. Senat Ustavnega sodišča je s sklepom št. Up-879/06 z
dne 27. 3. 2008 ustavno pritožbo sprejel v obravnavo. V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS) je
o sprejemu ustavne pritožbe obvestil Vrhovno sodišče.
B. – I.
6. Pritožnik izpodbija sklep Vrhovnega sodišča (1. točka
izreka), ki je procesne narave. Z njim je Vrhovno sodišče kot
nedovoljeno zavrglo zahtevo za varstvo zakonitosti, ki jo je pritožnikov zagovornik vložil zoper pravnomočni sklep, s katerim
je bil zoper njega odrejen pripor na podlagi drugega odstavka
307. člena ZKP.
7. Glavni očitek pritožnika je, da je Vrhovno sodišče z
izpodbijanim sklepom, ko je uvedlo neutemeljeno razlikovanje
med »priporom, ki se ga lahko odredi iz disciplinskega razloga«, in »priporom, ki se ga lahko odredi iz drugih razlogov«,
dalo četrtemu odstavku 420. člena ZKP drug pomen. S tem naj
bi Vrhovno sodišče kršilo pritožnikovo pravico do enakosti pred
zakonom (drugi odstavek 14. člena Ustave).
8. V izpodbijanem sklepu je Vrhovno sodišče sprejelo
enako stališče, kot ga je to sodišče že zavzelo v sklepu št. I Ips
284/2004 z dne 21. 10. 2004 in po katerem zoper sklep o odreditvi pripora na podlagi drugega odstavka 307. člena ZKP ni
mogoče vložiti zahteve za varstvo zakonitosti. Tudi v izpodbijanem sklepu Vrhovno sodišče pojasnjuje, da gre pri priporu po
drugem odstavku 307. člena ZKP le za disciplinski ukrep kot
sankcijo za ravnanje obdolženca, ki se očitno izmika in noče
priti na glavno obravnavo. Ukrep naj bi bil namenjen zagotavljanju neoviranega dela sodišča. Pravna podlaga, razlogi za
odreditev in namen tega ukrepa naj bi bili vsebinsko drugačni
kot pri »rednem« priporu po 201. členu ZKP. Zato po mnenju
Vrhovnega sodišča »sklep o priporu, odrejen na podlagi drugega odstavka 307. člena ZKP, ne sodi med sklepe o odreditvi
pripora, zoper katere je izjemoma dovoljena zahteva za varstvo
zakonitosti«.
9. Ustavno sodišče je že v odločbi št. Up-755/04 z dne
20. 9. 2006 (Uradni list RS, št. 112/06 in OdlUS XV, 96), s katero je med drugim razveljavilo sklep Vrhovnega sodišča št. I Ips
284/2004 z dne 21. 10. 2004, sprejelo stališče, »da je zakonodajalec pri tem, ko je določil, da se sme zahteva za varstvo zakonitosti vložiti zoper pravnomočno odločbo o odreditvi pripora,
izhajal iz tega, da je treba enake položaje pred zakonom enako
urediti (drugi odstavek 14. člena Ustave).« Navedlo je še, »da
že iz jezikovne razlage četrtega odstavka 420. člena ZKP izhaja,
da namen zakonodajalca ni bil v tem, da izključi možnost vložitve
zahteve za varstvo zakonitosti zoper pravnomočno odločbo o
odreditvi pripora po drugem odstavku 307. člena ZKP.«
10. V primeru izpodbijanega sklepa Vrhovno sodišče pri
razlagi četrtega odstavka 420. člena ZKP ni upoštevalo, da gre
pri odreditvi pripora po drugem odstavku 307. člena ZKP z vidiEnako tudi v odločbi št. Up-967/05 z dne 7. 6. 2007.
Če bi zakonodajalec za tovrstne primere želel izključiti to
izredno pravno sredstvo, bi moral to v ustreznih določbah izrecno
določiti in za takšno ureditev navesti tudi razloge, ki bi upravičevali
dopustnost drugačne pravne ureditve enakih položajev.
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ka posega v pravico do osebne svobode za enakovrsten poseg
in torej za enak pravni položaj pritožnika, kot je pravni položaj
oseb, zoper katere je bil odrejen pripor po prvem odstavku
201. člena ZKP. Zato je kršilo drugi odstavek 14. člena Ustave
in s tem pravico pritožnika do enakosti pred zakonom. Ker se
po ustaljeni ustavnosodni presoji t. i. beneficium cohaesionis v
postopku z ustavno pritožbo ne uporablja, je Ustavno sodišče
izpodbijani sklep Vrhovnega sodišča razveljavilo le v delu, v
katerem se nanaša na pritožnika, in Vrhovnemu sodišču v tem
delu zadevo vrnilo v novo odločanje (1. točka izreka).

»Obvezniki poročanja iz prvega odstavka 1. točke tega
sklepa morajo zagotavljati statistične podatke iz 6. člena Uredbe 958/2007 v skladu s Prilogo I Uredbe 958/2007.«

B. – II.
11. Pritožnik vlaga ustavno pritožbo tudi zoper sklepa, s
katerima je bil zoper njega odrejen pripor po drugem odstavku
307. člena ZKP (2. točka izreka).
12. Ustavna pritožba se lahko vloži šele, ko so izčrpana
vsa pravna sredstva (prvi odstavek 51. člena ZUstS). Pred
izčrpanjem izrednih pravnih sredstev lahko Ustavno sodišče
izjemoma odloča o ustavni pritožbi, če je zatrjevana kršitev
očitna in če bi z izvršitvijo posamičnega akta nastale za
pritožnika nepopravljive posledice (drugi odstavek 51. člena
ZUstS).
13. Iz razlogov, ki so navedeni v obrazložitvi te odločbe in
obširno pojasnjeni že v odločbi št. Up-755/04, izhaja, da je zoper
pravnomočno odločbo, s katero je bil zoper pritožnika odrejen
pripor po drugem odstavku 307. člena ZKP, dopustno vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti. Izpodbijani sklep, s katerim je Vrhovno
sodišče kot nedovoljeno zavrglo zahtevo za varstvo zakonitosti,
ki je bila vložena zoper pravnomočni sklep o odreditvi pripora, je
Ustavno sodišče v relevantnem delu razveljavilo in vrnilo zadevo
Vrhovnemu sodišču v novo odločanje (1. točka izreka).
14. Ker glede na navedeno procesna predpostavka izčrpanosti pravnih sredstev ni podana, je Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrglo (2. točka izreka).

3.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

C.
15. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega odstavka 59. člena in pete alineje prvega odstavka 55.b člena
ZUstS v sestavi: podpredsednik dr. Ciril Ribičič ter sodnice in
sodnika mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger,
mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič in Jasna Pogačar. Sodniki dr. Mitja Deisinger, Jože Tratnik in Jan Zobec so bili pri odločanju v tej zadevi izločeni. Odločbo je sprejelo s petimi glasovi
proti enemu. Proti je glasovala sodnica Klampfer.
dr. Ciril Ribičič l.r.
Podpredsednik

2.
7. točka sklepa se spremeni, tako da se glasi:
»Guverner z navodilom določi podrobnejšo vsebino, obliko in način poročanja statističnih podatkov v skladu s tem
sklepom, vključno s pristopom poročanja kakor je opredeljen v
drugem odstavku priloge I Uredbe ECB št. 958/2007.«

Ljubljana, dne 7. oktobra 2008
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4114.

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

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju
Slovenije za september 2008
Cene življenjskih potrebščin so bile septembra 2008 v
primerjavi s prejšnjim mesecem nespremenjene.
Št. 9621-73/2008/9
Ljubljana, dne 6. oktobra 2008
EVA 2008-1522-0019
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

BANKA SLOVENIJE
4113.

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

Sklep o spremembi Sklepa o poročanju
investicijskih skladov

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena, drugega in tretjega
odstavka 13. člena ter prvega odstavka 31. člena Zakona o
Banki Slovenije (ZBS-1-UPB Uradni list RS, št. 72/06) izdaja
Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembi Sklepa o poročanju investicijskih
skladov
1.
2. točka Sklepa o poročanju investicijskih skladov (Uradni
list RS, št. 51/08) se spremeni, tako da se glasi:
 Tako Ustavno sodišče že v odločbi št. Up-412/03 z dne
8. 12. 2005 (Uradni list RS, št. 117/05 in OdlUS XIV, 104).

DRUGI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4115.

Pravila za delovanje Ekonomsko socialnega
odbora na področju energetike

Socialni partnerji v Republiki Sloveniji:
1. Predstavniki države s področja energetike: Ministrstvo
za gospodarstvo, po pooblastilu dr. Igor Šalamun
2. Za delodajalce: Energetska zbornica Slovenije, ki jo
zastopa predsednik dr. Milan Medved
3. Za delojemalce Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije, ki ga zastopa predsednik Franc Dolar
sklepajo naslednja

Stran
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PRAVILA
za delovanje ekonomsko socialnega odbora
na področju energetike
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen)
Socialni partnerji v okviru Ekonomsko-socialnega odbora na področju energetike (v nadaljnjem besedilu: ESOE)
sklepajo navedena pravila za določitev okvirne vsebine in
postopka sprejemanja mnenj, predlogov in sklepov, ki se
nanašajo na posebna področja dogovarjanja socialnih partnerjev v Republiki Sloveniji za družbe s področja energetskih dejavnosti.
2. člen
(področje delovanja)
ESOE spremlja stanje na ekonomskih in socialnih področjih, ki ga obravnava in oblikuje stališča, mnenja in predloge
v zvezi s temi področji, ki imajo pomen za vse socialne partnerje.
Področja delovanja ESOE so predvsem naslednja:
– socialne pravice in pravice iz obveznega zavarovanja,
kot so pokojnine, invalidnine in socialne pomoči, nadomestila
in drugo;
– problematika zaposlovanja in delovnih razmerij;
– sistem kolektivnega dogovarjanja;
– ekonomski sistem in ekonomska politika na področju
delovanja družb energetskih dejavnosti;
– pravna varnost zaposlenih v sektorju;
– sodelovanje z Mednarodno organizacijo dela;
– sindikalne pravice in svoboščine.
Poleg navedenih nalog lahko ESOE obravnava tudi druge zadeve, ki jih partnerji predlagajo za obravnavo na ESOE,
nanašajo pa se na področje ekonomsko socialnih zadev na
področju energetike.
3. člen
(oblikovanje stališč)
ESOE v okviru svojega delovanja po postopku iz 8. člena
teh pravil:
– sodeluje pri pripravi zakonodaje ter daje mnenja in
priporočila v zvezi z njo;
– daje pobude za sprejem novih ali spremembo veljavnih
predpisov in drugih aktov.
II. ORGANIZACIJA DELA ESOE
4. člen
(sestava in organiziranost)
ESOE enakopravno zastopajo vsi socialni partnerji, in
sicer predstavniki države s področja energetike, delodajalci in
delojemalci.
ESOE sestavlja 12 (dvanajst) članov in po potrebi njihovih
namestnikov, od katerih ima vsak od socialnih partnerjev po
4 (štiri) člane za dobo treh let.
Pravice in pooblastila namestnikov so enaka pravicam
članov ESOE.
Sestava predstavnikov vsakega od socialnih partnerjev
mora zagotavljati zastopanje interesov vsakega socialnega
partnerja, ki sodeluje v ESOE – socialnem dogovarjanju.
Nadomestne člane imenuje vsak socialni partner in o njihovem imenovanju obvesti sekretarja ESOE, le-ta pa socialne
partnerje.
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5. člen
(predsednik in namestnika)
Predsednika in 2 (dva) namestnika predsednika ESOE
imenuje ESOE izmed svojih članov in namestnikov tako, da
ima vsak od socialnih partnerjev enoletni predsedniški mandat.
Med člani posameznega socialnega partnerja se člani lahko
dogovarjajo za delitev enoletnega mandata na posamezne
krajše mandate.
Predsednik in 2 (dva) namestnika predsednika ESOE sta
v vsakem mandatu predstavnika različnega socialnega partnerja. Po preteku mandata predsednika, le-ta nadaljuje mandat kot
namestnik, socialni partnerji pa izberejo socialnega partnerja,
ki predlaga predsednika ESOE.
Prvi predsednik je iz vrst predstavnikov države. Za 2 (dva)
namestnika predsednika ESOE se sporazumno dogovorijo
ostali socialni partnerji.
6. člen
(sekretar)
Sekretar ESOE organizira delo ESOE, skrbi za zbiranje
in pripravo gradiv, sklice sej, vodenje zapisnikov, vodi evidenco
sej, skrbi za obveščanje članov in za informiranje.
Sekretar ni član ESOE in ga določi minister, pristojen za
energijo.
7. člen
(druga telesa ali komisije)
ESOE lahko za pripravo strokovnih podlag za odločanje
ustanovi stalne ali začasne strokovne skupine ali komisije, ki so
praviloma sestavljene iz neodvisnih strokovnjakov.
8. člen
(sklicevanje sej)
Seje ESOE sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.
Sej se lahko udeležujejo samo člani ESOE, v primeru
odsotnosti pa njihovi namestniki ter sekretar.
Vabila za seje z gradivom za obravnavo na seji se članom
posredujejo praviloma pet dni pred sklicem seje.
Na dnevnem redu vsake seje mora biti posebna točka
za potrditev zapisnika in za poročilo o uresničevanju sklepov
prejšnje seje. Prav tako mora biti na dnevnem redu vsake
seje posebna točka za vprašanja in predloge predstavnikov
socialnih partnerjev.
Člani ESOE o dnevnem redu odločijo z glasovanjem.
Na sejah ESOE obravnava samo točke dnevnega reda,
za katere so člani pravočasno prejeli ustrezna gradiva. Obravnava točk, ki niso na dnevnem redu oziroma, ki nimajo pripravljenih ustreznih gradiv je možna le v nujnih primerih, če se tako
o tem na začetku seje z glasovanjem odločijo člani.
ESOE se sestaja na pobudo enega od socialnih partnerjev. Če to predlagata dva socialna partnerja se mora ESOE
sestati v desetih dneh, od predložitve ustreznega pisnega
gradiva.
9. člen
(seje)
Seje so redne in dopisne. Če dopisna seja ni uspešna, se
vsebina pobude uvrsti na prvo redno sejo ESOE.
Na vsaki seji se praviloma določi okvirni dnevni red za
naslednjo sejo ESOE.
Seje se sklicujejo praviloma na sedežu socialnih partnerjev.
10. člen
(vodenje seje)
Predsednik vodi sejo po sprejetem dnevnem redu. Najprej da besedo poročevalcu, če je potrebna uvodna obrazloži-
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tev, nato pa članom, ki želijo razpravljati. Svoje mnenje lahko
dajo tudi povabljeni na sejo, če jim to dovoli ali jih k temu
povabi predsednik ESOE.
Predsednik daje besedo razpravljavcem po vrstnem
redu prijav in ob tem upošteva njihove zahteve po odgovoru.
Mimo vrstnega reda lahko dobi besedo poročevalec ali drug
neodvisni strokovnjak, če je potrebna dopolnitev obrazložitve
ali dodatno pojasnilo.
Razprava o posamezni točki dnevnega reda traja, dokler
še kdo želi razpravljati. Če predsednik ESOE ugotovi, da je
zadeva dovolj pojasnjena, razpravo konča in predlaga sprejem ustreznega sklepa ali druge odločitve.
Če predsednik ESOE ugotovi, da zadeva ni dovolj pojasnjena, jo vrne predlagatelju v dopolnitev in določi rok za
ponovne predložitve na sejo.
11. člen
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12. člen
(zapisnik)
O seji sveta se piše zapisnik. Zapisnik vsebuje zaporedno številko, kraj, datum, čas začetka in konca seje, ime in
priimek predsednika ESOE oziroma njegovega namestnika, ki
sejo vodi, imena in priimke navzočih in odsotnih članov ESOE,
dnevni red seje in priloge (gradiva), pri vsaki posamezni točki
ime in priimek poročevalca in razpravljavcev, in natančen
zapis sprejetih sklepov oziroma drugih odločitev.
Zapisnik podpišeta predsednik ESOE in sekretar.
Predlog zapisnika prejmejo člani ESOE najkasneje v
roku osmih delovnih dni po seji. Morebitne pripombe pošljejo
člani ESOE pisno najkasneje v roku petih delovnih dni od
prejema predloga zapisnika.
Za izvršitev sklepov in drugih odločitev ESOE skrbita
predsednik ESOE in sekretar.
Strokovne in administrativno-tehnične naloge za ESOE
opravlja sekretar.
13. člen
(obveščanje)
Seje ESOE so praviloma zaprte za javnost, izjemoma so
lahko vabljeni predstavniki javnih medijev ali posamezni neodvisni strokovnjaki, o čemer odloča ESOE ob sklicu seje.
Skupna stališča in odločitve objavi vsak socialni partner
v internih glasilih na običajni način.
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Kolikor se ESOE tako odloči, se lahko po seji posreduje
sporočilo za javnost ali skliče tiskovna konferenca.
14. člen
(financiranje)
Stroške delovanja v ESOE pokriva vsak socialni partner
v skladu s svojim internimi pravili in vnaprej sprejetimi programskimi izhodišči.
15. člen
(spremembe pravil)
Vsak član ESOE ima pravico predlagati spremembe
in dopolnitve teh pravil. Spremembe in dopolnitve pravil se
sprejmejo na seji ESOE na enak način kot ta pravila. Po
sprejemu sprememb in dopolnil, se pripravi čistopis pravil, ki
jih podpiše predsednik ESOE.

(odločanje)
Sklep ali drugo odločitev predlaga predsednik ESOE pri
vsaki točki dnevnega reda posebej.
Člani ESOE lahko predlagajo spremembo ali dopolnitev
sklepa ali druge odločitve.
Na sejah se odločitve sprejemajo soglasno, pri čemer
ima vsak socialni partner en glas.
V primeru, da odločitev ni soglasna med socialnimi partnerji, se pogajanja nadaljujejo do uskladitve. Rok za zaključitev pogajanj se določi na seji ESOE pred pričetkom pogajanj
in ne sme biti daljši od 30 dni. Če tudi v tem primeru ne pride
do soglasja, ESOE o obravnavani temi ne more zavzeti skupnega stališča.
Vsak od socialnih partnerjev praviloma pride na sejo z že
usklajenimi stališči svojih članov do obravnavane teme. Vsak
od socialnih partnerjev določi za posamezno obravnavano
temo, ki je predvidena na dnevnem redu seje ESOE svojega
poročevalca, ki zastopa predhodno usklajeno stališče svoje
skupine. Ob tem ima vsak posamezni član ESOE pravico do
ločenega mnenja in komentiranja.
Če ni soglasja med člani enega od socialnih partnerjev,
se le-ti med seboj pogajajo ločeno. Rok za trajanje pogajanj
se določi na seji ESOE in ne sme biti daljši od 30 dni.
Sklepe ali druge odločitve podpisuje predsednik ESOE
oziroma v njegovi odsotnosti njegov namestnik.
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16. člen
(prenehanje veljavnosti pravil)
Z uveljavitvijo teh pravil prenehajo veljati Pravila delovanja Ekonomsko-socialnega odbora na področju energetike
(Uradni list RS, št. 38/01).
17. člen
(začetek veljavnosti in objava pravil)
Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 28. julija 2008
Predsednik
dr. Igor Šalamun l.r.

4116.

Splošni pogoji za dobavo in odjem
zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja
za geografsko območje Občine Hoče Slivnica, Mestne Občine Maribor, Občine
Miklavž na Dravskem polju, Občine Rače
- Fram, Občine Ruše, Občine Selnica ob Dravi,
Občine Starše in Občine Šentilj

Na podlagi petega odstavka 70. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07, uradno prečiščeno besedilo in 70/08) in 5. člena Akta o določitvi metodologije za
določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega
plina iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 87/05
in 102/05 – popr.) družba Plinarna Maribor družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve, d.d.,
Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor, kot izvajalec gospodarske
javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, po pridobitvi soglasja Občinskega sveta Občine Hoče - Slivnica, redna seja št. 13, z
dne 30. 6. 2008, soglasja Občinskega sveta Mestne Občine
Maribor, redna seja št. 19, z dne 10. 7. 2008, soglasja Občinskega sveta Občine Miklavž na Dravskem polju, redna seja
št. 15, z dne 22. 5. 2008, soglasja Občinskega sveta Občine
Rače - Fram, redna seja št. 15, z dne 4. 6. 2008, soglasja
Občinskega sveta Občine Ruše, redna seja št. 10, z dne
16. 6. 2008, soglasja Občinskega sveta Občine Selnica ob
Dravi, redna seja št. 13, z dne 19. 6. 2008, soglasja Občinskega sveta Občine Starše, redna seja št. 10., z dne 28. 5.
2008, soglasja Občinskega sveta Občine Šentilj, redna seja
št. 9, z dne 3. 7. 2008 in soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 25-11/2008-3/ZP-33 z dne
23. 9. 2008, izdaja
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SPLOŠNI POGOJI
za dobavo in odjem zemeljskega plina iz
distribucijskega omrežja za geografsko območje
Občine Hoče - Slivnica, Mestne Občine Maribor,
Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Rače
- Fram, Občine Ruše, Občine Selnica ob Dravi,
Občine Starše in Občine Šentilj
I. PREDMET IN VELJAVNOST
1. člen
S tem aktom se urejajo razmerja sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (v nadaljnjem
besedilu: sistemski operater) dobaviteljev zemeljskega plina,
uporabnikov distribucijskega omrežja zemeljskega plina (v
nadaljnjem besedilu: uporabnik) in odjemalcev zemeljskega
plina.
Ta akt omogoča učinkovito, varno in zanesljivo izvajanje
distribucije zemeljskega plina. Določa tudi pogoje in način
priključitve naprav in napeljav uporabnika na distribucijsko
omrežje zemeljskega plina ter pravice in obveznosti pogodbenih partnerjev.
Ta akt se uporablja za distribucijsko omrežje zemeljskega
plina, na katerem izvaja gospodarsko javno službo dejavnost
sistemskega operaterja Plinarna Maribor družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve, d.d., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor, za geografsko območje Občine
Hoče - Slivnica, Mestne Občine Maribor, Občine Miklavž na
Dravskem polju, Občine Rače - Fram, Občine Ruše, Občine
Selnica ob Dravi, Občine Starše in Občine Šentilj.
II. POJMI IN DEFINICIJE
2. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu in podzakonskih predpisih, poleg njih pa imajo
uporabljeni pojmi naslednji pomen:
– distribucijsko omrežje: je omrežje plinovodov, ki so
funkcionalno zgrajeni na zaključenem geografskem območju, ki ga je določila lokalna skupnost kot območje izvajanja
gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja in po katerem se izvaja distribucija zemeljskega plina
do končnih odjemalcev. Sestavljajo ga glavni in priključni
plinovodi, merilno-regulacijske postaje, regulacijske postaje
in druge naprave, potrebne za obratovanje distribucijskega
omrežja,
– dobavitelj zemeljskega plina: je pravna ali fizična
oseba, ki odjemalcu prodaja zemeljski plin,
– dostop do omrežja je pravica do uporabe omrežja z
namenom, da se izpolnijo pogodbe o dobavi zemeljskega plina
ob upoštevanju dejanskega stanja v omrežju,
– gospodinjski odjemalec: je odjemalec, ki kupuje zemeljski plin za lastno domačo porabo, kar izključuje opravljanje
gospodarske ali poklicne dejavnosti,
– končni odjemalec: je odjemalec, ki kupuje zemeljski
plin za lastno rabo,
– lastni obremenitveni profil: je karakteristika odjema
končnega odjemalca v določenem časovnem obdobju,
– notranja plinska napeljava: je napeljava z vso opremo
od glavne plinske zaporne pipe do vključno odvoda dimnih
plinov,
– obračunsko obdobje: je časovni interval, med dvema
zaporednima odčitkoma merilne naprave,
– odjemalec: je pravna ali fizična oseba, ki je na podlagi
pogodbe oskrbovana z zemeljskim plinom za lastno rabo ali za
nadaljnjo prodajo,
– odjemno mesto: je prevzemno mesto na katerem se
meri poraba zemeljskega plina končnega odjemalca,
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– pogodba o dobavi: je pogodba, ki jo skleneta odjemalec in dobavitelj zemeljskega plina in s katero si odjemalec zagotovi dobavo plina v dogovorjeni količini, dinamiki in
kakovosti ter dogovorjeno točko predaje oziroma prevzema
zemeljskega plina,
– pogodba o dostopu: je pogodba o dostopu do distribucijskega omrežja, s katero se uredi odnos med sistemskim
operaterjem in uporabnikom,
– pogodba o priključitvi: je pogodba, s katero se uredijo
medsebojne pravice in obveznosti sistemskega operaterja in
uporabnika v zvezi s priključitvijo na omrežje ali njeno spremembo,
– predajno mesto: je točka, na katerem sistemski operater preda uporabniku omrežja zemeljski plin,
– prevzemno mesto: je točka na distribucijskem omrežju, na kateri sistemski operater na podlagi pogodbe z uporabnikom prevzame v distribucijo dogovorjene količine zemeljskega
plina,
– priključek: je fizični spoj priključnega plinovoda z notranjo plinsko napeljavo,
– priključni plinovod: je del distribucijskega omrežja,
zgrajen za povezavo obstoječega distribucijskega omrežja
z izstopnim mestom. Izstopno mesto je mesto na koncu
priključnega plinovoda z vključno glavno plinsko zaporno
pipo,
– priključitev na omrežje: je fizična priključitev na distribucijsko omrežje zemeljskega plina,
– sistemski operater: je pravna ali fizična oseba, ki izvaja gospodarsko javno službo dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina,
– skupno odjemno mesto: je odjemno mesto v stanovanjski, poslovni ali stanovanjsko-poslovni stavbi, na katerem
se meri poraba zemeljskega plina preko enega merilnega mesta za več pravnih ali fizičnih oseb kot uporabnikov ali končnih
odjemalcev,
– standardni obremenitveni profil: je nadomestna odjemna značilnost odjemalca zemeljskega plina v določenem
časovnem obdobju, ki je analitično določena,
– uporabnik: je pravna ali fizična oseba, ki iz omrežja
odjema ali v omrežje oddaja zemeljski plin.
III. LASTNIŠTVO NAPRAV
3. člen
(1) Distribucijsko omrežje, razen priključnih plinovodov,
je v lasti lokalne skupnosti oziroma sistemskega operaterja,
skladno z določili koncesijske pogodbe.
(2) Priključni plinovodi so v lasti končnih odjemalcev.
(3) Notranje plinske napeljave so v lasti končnega odjemalca.
(4) Distribucijsko omrežje, ki ni v lasti sistemskega operaterja, upravlja sistemski operater.
IV. IZDAJANJE SOGLASIJ
4. člen
Soglasje je pisni dokument, ki izraža pozitivno mnenje in
ga izda sistemski operater za odobritev izvedbe posamezne
aktivnosti.
5. člen
(1) Sistemski operater izda soglasje v skladu z Energetskim zakonom, zakonom, ki ureja gradnjo objektov, sistemskimi
obratovalnimi navodili, tem aktom, tehničnimi zahtevami in
drugimi zakoni ter podzakonskimi predpisi.
(2) Sistemski operater izda soglasje v upravnem postopku, če zakon ali podzakonski predpis ne določa drugače.
(3) Sistemski operater v soglasju navede tudi čas veljavnosti soglasja v skladu z zakonom ali podzakonskim predpi-
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som, pri čemer veljavnost posameznega soglasja ne sme biti
krajša od enega leta.
(4) Na območju, ki ni urejeno z občinskim podrobnim
prostorskim, lokacijskim ali zazidalnim načrtom, sistemski operater v upravnem postopku izda tudi projektne pogoje (možnost
priključitve na distribucijsko omrežje, v nadaljevanju projektni
pogoji) za priključitev stavb in posameznih delov stavb, za katere je po predpisih, ki urejajo graditev objektov potrebno pridobiti
gradbeno dovoljenje. S projektnimi pogoji se na podlagi podatkov o potrebah po energiji določi mesto priključitve na distribucijsko omrežje in podajo zahteve, ki jih je potrebno upoštevati
pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pisni
vlogi za izdajo projektnih pogojev je potrebno priložiti idejno
zasnovo načrtovanega gradbenega posega. Projektni pogoji
veljajo dve leti od dokončnosti.
(5) Za priključitev stavb, posameznih delov stavb, za katere po zakonu o graditvi objektov ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, projektant oziroma investitor gradnje pridobi
informacijo o možni priključitvi na distribucijsko omrežje. Pisni
vlogi za pridobitev informacije je potrebno priložiti situacijo
stavbe, opis namena uporabe plina in podatke o potrebah po
energiji.
6. člen
Vrste soglasij na podlagi predpisov, ki jih izdaja sistemski
operater:
– soglasje k projektnim rešitvam (Zakon o graditvi objektov),
– soglasje za priključitev na omrežje (Energetski zakon).

akta,

7. člen
Pogoji za pridobitev posameznega soglasja:
(1) Pogoji za izdajo soglasja k projektnim rešitvam:
– predložitev popolne vloge, kot izhaja iz 8. člena tega

– upoštevanje projektnih pogojev sistemskega operaterja
oziroma državnega prostorskega načrta ali občinskega podrobnega prostorskega načrta,
– upoštevanje tehničnih zahtev sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja,
– upoštevanje določil sistemskih obratovalnih navodil za
distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje zadevne občine,
– upoštevanje veljavne tehnične zakonodaje,
– upoštevanje določil tega akta.
Sistemski operater lahko odreče izdajo soglasja k projektnim rešitvam z odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba na
pristojno ministrstvo.
(2) Pogoji za izdajo soglasja za priključitev na omrežje:
– predložitev popolne vloge, kot izhaja iz 8. in 13. člena
tega akta,
– da zaradi priključitve ne bi prišlo do večjih motenj v
oskrbi,
– da so izpolnjeni predpisani tehnični normativi in pogoji,
potrebni za zagotavljanje nemotenega in varnega delovanja
omrežja (upoštevanje določil tehničnih zahtev sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja, upoštevanje sistemskih
obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje zemeljskega
plina za geografsko območje zadevne občine, upoštevanje
veljavne tehnične zakonodaje in podzakonskih predpisov, upoštevanje drugih določil tega akta),
– da na obstoječem priključnem plinovodu še ni priključen
drug končni odjemalec (v primeru enostanovanjskih objektov
oziroma objektov z eno poslovno enoto),
– da priključitev sistemskemu operaterju ne bi povzročila
nastanek nesorazmernih stroškov, razen če jih je uporabnik
pripravljen kriti sam,
– v primeru solastnine ali skupne lastnine bodisi nepremičnine, za katero se soglasje pridobiva bodisi že obstoječe
plinske napeljave, na katero se stranka priključuje, predložitev
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soglasja solastnikov/skupnih lastnikov, kakor izhaja iz stvarnopravne zakonodaje,
– izpolnjevanje dodatnih zahtev glede na posebnosti
objekta oziroma trošil (pogoji spomeniškega varstva, urbanistični pogoji, pogoji ostalih soglasodajalcev).
Soglasje za priključitev je potrebno pridobiti pred pričetkom gradnje plinovodov, plinskih napeljav ali plinskih naprav,
ki se priključujejo na distribucijsko omrežje.
8. člen
Listine in dokumentacija, s katerimi se izkazuje izpolnjevanje posameznih pogojev za pridobitev soglasja:
(1) Za izdajo soglasja k projektnim rešitvam je potrebno
priložiti:
– vlogo v skladu z zahtevami Zakona o splošnem upravnem postopku,
– dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja
(PGD), vključno z načrti glavnega plinovoda, priključnega plinovoda in notranje plinske napeljave.
(2) Za izdajo soglasja za priključitev na omrežje je potrebno priložiti:
– vlogo v skladu s tem aktom,
– idejno zasnovo oziroma tehnično mapo,
– situacijo objekta,
– gradbeno dovoljenje, če je izdano,
– lokacijsko informacijo,
– v primeru solastnine ali skupne lastnine bodisi nepremičnine, za katero se soglasje pridobiva bodisi že obstoječe
plinske napeljave, na katero se stranka priključuje, predložitev
soglasja solastnikov/skupnih lastnikov, kakor izhaja iz stvarnopravne zakonodaje,
– pogoje upravljalca objekta za izvedbo del (če je bil upravljavec za objekt izbran in so bili izdani pogoji),
– skico, posnetek izvedenih inštalacijskih del (v primeru
priključitve na obstoječo inštalacijo),
– dodatne zahteve glede na posebnosti objekta oziroma
trošil (pogoji spomeniškega varstva, urbanistični pogoji, pogoji
ostalih soglasodajalcev),
– za priključitev stavb ali posameznih delov stavb, za
katere po zakonu o graditvi objektov ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, je potrebno pisni vlogi priložiti dokazilo o
lastništvu stavbe ali dela stavbe (zemljiško-knjižni izpisek, ki ne
sme biti starejši kot 90 dni ali drugo dokazilo o lastništvu),
– pooblastilo lastnika priključka v kolikor soglasje pridobiva tretja oseba v njegovem imenu.
9. člen
Vsa soglasja veljajo dve leti od dokončnosti.
V. NAPRAVE ZA REGULACIJO TLAKA
10. člen
(1) Pri zamenjavi naprave za regulacijo tlaka zemeljskega
plina zaradi sprememb na notranji plinski napeljavi ali zaradi
povečanega obsega oskrbe končnega odjemalca stroški dobave in vgradnje naprave bremenijo končnega odjemalca.
(2) Tip, velikost in lokacijo vgradnje naprave za regulacijo
tlaka plina določi projektant, v skladu s tehničnimi zahtevami,
ki jih izda sistemski operater.
(3) Vsa dela v zvezi z vgradnjo, premeščanjem in vzdrževanjem naprav za regulacijo tlaka plina, ki so v lasti končnega odjemalca, izvaja sistemski operater na stroške končnega
odjemalca.
(4) Pri izvajanju aktivnosti iz prejšnjega odstavka, mora
končni odjemalec sistemskemu operaterju omogočiti neoviran
pristop do vseh naprav za regulacijo tlaka plina.
(5) Končni odjemalec mora o vsaki poškodbi, okvari ali
netesnosti naprave za regulacijo tlaka plina takoj obvestiti
sistemskega operaterja.
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VI. UPORABA NOTRANJE PLINSKE NAPELJAVE
IN PRAVICA FIZIČNEGA DOSTOPA DO NAPELJAVE
11. člen
(1) Gradnjo oziroma izvedbo notranje plinske napeljave
lahko izvaja samo za to usposobljen izvajalec.
(2) Način izvedbe notranje plinske napeljave je določen v
tehničnih zahtevah, ki jih izda sistemski operater.
(3) Uporaba notranje plinske napeljave ne sme povzročati motenj pri obratovanju drugih plinskih napeljav in motenj
pri obratovanju naprav in napeljav, ki jih upravlja sistemski
operater.
(4) Končni odjemalec oziroma lastnik odjemnega mesta,
če nista isti osebi, je dolžan sistemskemu operaterju na njegovo zahtevo omogočiti dostop do merilnega mesta, tako da
ta lahko neposredno odčita stanje merilne naprave oziroma
nemoteno izvaja druge posege in postopke, povezane z merilnim mestom.
(5) Končni odjemalec oziroma lastnik odjemnega mesta,
če nista isti osebi, je dolžan sistemskemu operaterju na njegovo zahtevo omogočiti dostop do naprav za regulacijo tlaka
zemeljskega plina in drugih plinskih naprav in napeljav, ki
jih upravlja sistemski operater, zaradi pregledov, vzdrževanja,
nadzora, preverjanja poškodb in okvar.
(6) Sistemski operater ima možnost ustavitve distribucije,
v kolikor končni odjemalec v predpisanem roku, določenem v
obvestilu, dostopa iz četrtega in petega odstavka tega člena
ne omogoči.
(7) Če končni odjemalec z obratovanjem svojih energetskih objektov, naprav ali napeljav ogroža življenje ali zdravje
ljudi ali ogroža premoženje ali če končni odjemalec ob pomanjkanju zemeljskega plina ne upošteva posebnih ukrepov
o omejevanju odjema zemeljskega plina iz omrežja, lahko
sistemski operater nemudoma ukrepa in brez predhodnega
obvestila končnemu odjemalcu ustavi distribucijo zemeljskega
plina.
(8) Izvajalec posameznih del na notranji plinski napeljavi
je odgovoren za upoštevanje tehničnih in drugih predpisov za
varno obratovanje in pravilno izvedbo, predajo v uporabo, zaplinjanje in poučitev končnega odjemalca o pravilnem ravnanju
z napravami in napeljavami zemeljskega plina, ki so v lasti in
upravljanju končnega odjemalca.
(9) Notranjo plinsko napeljavo se lahko prične uporabljati,
ko je le-ta s strani sistemskega operaterja pregledana in prevzeta ter izdan zapis o sposobnosti notranje plinske napeljave
za obratovanje.
VII. PRIKLJUČITEV NA OMREŽJE
12. člen
(1) Uporabnik mora za vsako priključitev na distribucijsko
omrežje ali njeno spremembo pridobiti soglasje sistemskega
operaterja za priključitev.
(2) Soglasje za priključitev je treba pridobiti tudi pri: spremembi ali rekonstrukciji priključnega plinovoda, spremembi
tehničnih karakteristik priključnega plinovoda, spremembe
nazivne moči plinskih trošil, spremembe namenskosti rabe
zemeljskega plina, združevanju več priključkov ali izvedbi dodatnega priključka.
(3) Na enem priključnem plinovodu v enostanovanjskem
objektu in objektu z eno poslovno enoto je lahko priključen le
en končni odjemalec.
(4) V primeru večstanovanjskih stavb in/ali poslovnih prostorov z izvedenim etažnim ogrevanjem je na enem priključnem
plinovodu priključeno toliko končnih odjemalcev, kot je stanovanjskih enot in/ali posameznih poslovnih prostorov.
(5) Skupno odjemno mesto se v postopku pridobivanja
soglasij obravnava kot en končni odjemalec, katerega zastopa
upravnik oziroma ko ta ni določen skupni predstavnik ali skupni
pooblaščenec.
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13. člen
(1) O izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev odloča
sistemski operater z odločbo v upravnem postopku.
Postopek priključitve se začne z vložitvijo pisne vloge za
izdajo soglasja za priključitev, ki mora vsebovati vsaj:
– ime in priimek oziroma naziv ter naslov, registrsko številko pravnih oseb in davčno številko novega končnega odjemalca,
– dokazilo o lastništvu objekta oziroma pravici razpolaganja z objektom,
– želeno mesto priključitve,
– datum predvidenega začetka uporabe priključka,
– posebnosti odjema in tehnologije uporabe zemeljskega
plina,
– predvideno priključno moč plinskih naprav (trošil).
(2) Sistemski operater lahko zavrne soglasje, če:
– bi zaradi priključitve prišlo do večjih motenj v oskrbi,
– niso izpolnjeni predpisani tehnični normativi in pogoji,
potrebni za zagotavljanje nemotenega in varnega delovanja
omrežja,
– je v primeru enostanovanjskih objektov oziroma objektov z eno poslovno enoto na obstoječem priključnem plinovodu
že priključen drug končni odjemalec,
– če bi priključitev sistemskemu operaterju povzročila nastanek nesorazmernih stroškov, ki jih uporabnik ni pripravljen
kriti sam.
14. člen
(1) V soglasju za priključitev morajo biti navedeni pogoji
za priključitev, mesto in predviden čas priključitve, plačilo morebitnih nesorazmernih stroškov priključitve in tehnični pogoji
v skladu s predpisi.
(2) Če so izpolnjeni pogoji za izdajo soglasja za priključitev, vendar zaradi nesorazmernih stroškov priključitev ni upravičena, izda sistemski operater soglasje s pogojem, da uporabnik
krije tisti del stroškov, ki povzročajo nesorazmernost.
(3) O pritožbi zoper odločbo o izdaji ali zavrnitvi soglasja
za priključitev odloča Javna agencija Republike Slovenije za
energijo.
(4) Soglasje za priključitev velja dve leti od dokončnosti.
V tem času lahko uporabnik sklene pogodbo o priključitvi s
sistemskim operaterjem, sistemski operater pa ga je dolžan
priključiti na distribucijsko omrežje v skladu s pogoji iz soglasja
za priključitev.
15. člen
(1) Po dokončnosti soglasja za priključitev sistemski operater in uporabnik skleneta pogodbo o priključitvi, ki ureja vsaj
naslednje medsebojne pravice in obveznosti:
– lastništvo in upravljanje merilne naprave, vzdrževanje
merilne naprave in napeljave,
– razmejitev lastništva omrežja in notranje plinske napeljave,
– mesto in prehod lastništva zemeljskega plina,
– potrebni obseg del ter rok izvedbe priključka,
– predvideni rok sklenitve pogodbe o dostopu in predvideni začetek uporabe distribucijskega omrežja,
– glavne tehnične lastnosti priključka,
– morebitne stroške priključitve, če bi priključitev povzročila sistemskemu operaterju nesorazmerne stroške.
(2) Za sklenitev pogodbe o priključitvi uporabnik posreduje sistemskemu operaterju potrebne podatke.
16. člen
Sistemski operater zagotavlja uporabniku neposredno
fizično priključitev na omrežje z izvedbo priključnega plinovoda in vgradnjo merilne naprave. Za ta dela lahko pooblasti
tudi druge pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje
po zakonu in podzakonskih predpisih, izdanih na njegovi
podlagi.
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17. člen
(1) Uporabnik mora dovoliti namestitev glavne plinske
zaporne pipe na dostopnem mestu, to je na točki vstopa priključnega plinovoda v zgradbo ali v bližini tega. Glavna plinska
zaporna pipa mora biti vedno dostopna sistemskemu operaterju, intervencijskim službam in končnemu odjemalcu.
(2) Uporabnik mora dovoliti odstranitev priključnega plinovoda in potrebnih glavnih plinovodov po preteku treh let po
prenehanju pogodbe o dostopu, če je to potrebno.
(3) Uporabnik ne sme posegati v priključni plinovod.
(4) Uporabnik oziroma lastnik odjemnega mesta mora
dovoliti in zagotoviti brezplačen dostop na zemljišče v obsegu, potrebnem za vzdrževanje oziroma obnovo priključnih in
potrebnih glavnih plinovodov za oskrbo stavbe uporabnika ali
odjemalca.
VIII. DOSTOP DO OMREŽJA
18. člen
(1) Dostop do distribucijskega omrežja se uredi s pogodbo o dostopu, ki jo pred začetkom uporabe distribucijskega
omrežja skleneta sistemski operater in končni odjemalec.
(2) Končni odjemalec ima pravico do dostopa do distribucijskega omrežja za izvršitev pogodb o dobavi, razen če mu
je v skladu z Energetskim zakonom, drugimi predpisi in s tem
aktom dostop zavrnjen.
(3) Distribucijska zmogljivost, ki si jo zagotovi končni odjemalec s pogodbo o dostopu, ne more biti večja, kot jo omogoča
priključek, za katerega je izdano soglasje za priključitev.
(4) Novi končni odjemalec ali končni odjemalec, ki mu
bo pogodba o dostopu potekla, mora predložiti sistemskemu
operaterju zahtevo za dostop do omrežja najmanj dva meseca
pred želenim datumom dostopa.
19. člen
(1) Za uveljavitev pravice dostopa do distribucijskega
omrežja mora končni odjemalec sistemskemu operaterju predložiti vsaj naslednje podatke, ki so tudi sestavni deli pogodbe
o dostopu:
– ime in priimek oziroma naziv ter naslov, registrsko številko pravne osebe in davčno številko končnega odjemalca,
– datum začetka in konca distribucije zemeljskega plina,
– lokacijo predajnega mesta (naslov objekta),
– največjo distribuirano zmogljivost, izraženo v Sm3/h
(tehnično določena ali pogodbena priključna vrednost),
– pogodbeni največji dnevni odjem, izražen v Sm3/dan, za
vse končne odjemalce z letnim odjemom 70.001 Sm3 in več,
– predvideno količino zemeljskega plina, izraženo v Sm3,
za naslednje leto,
– podatke o plinskih trošilih in namenu uporabe zemeljskega plina za določitev obremenitvenega profila;
– najnižji in najvišji tlak na predajnem mestu;
– navedbo dobavitelja zemeljskega plina in pripadajoče
bilančne skupine;
– posebnosti zunaj določil tega akta.
(2) Če dobavitelj oziroma druga pooblaščena oseba ureja
dostop do omrežja v imenu in za račun končnega odjemalca,
mora predložiti pooblastilo končnega odjemalca.
20. člen
(1) Sistemski operater mora na podlagi podatkov, posredovanih v zahtevi za dostop, preveriti pretočno-tlačne
razmere v distribucijskem omrežju, možnost ali nemožnost
dostopa, dan, od katerega je mogoč začetek uporabe dostopa in morebitne dograditve ali rekonstrukcije distribucijskega
omrežja.
(2) Če pride pri končnem odjemalcu do spremembe tehničnih podatkov ali pogojev, določenih v pogodbi o dostopu,
mora končni odjemalec vložiti pri sistemskem operaterju novo
zahtevo za dostop do omrežja.
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21. člen
(1) Sistemski operater in končni odjemalec pred začetkom
uporabe distribucijskega omrežja skleneta pogodbo o dostopu
do omrežja, ki vsebuje podatke iz prvega odstavka 19. člena
tega akta in:
– pravico do distribucije zemeljskega plina v določeni
smeri in v vnaprej določenem času in pretoku,
– predajni tlak na predajnem mestu in dovoljeno odstopanje,
– največji zagotovljeni pretok zemeljskega plina,
– minimalni zagotovljeni pretok zemeljskega plina,
– ceno dostopa do distribucijskega omrežja,
– način plačila,
– čas veljavnosti pogodbe,
– način ugotavljanja distribuiranih količin zemeljskega plina za končnega odjemalca,
– določitev obračunskega obdobja,
– dodatne storitve in cene dodatnih storitev.
(2) Pri odjemu, ki se lahko prekine, se sistemski operater
in končni odjemalec s pogodbo dogovorita tudi za način posredovanja podatkov o značilnostih tega odjema.
(3) Če želi končni odjemalec, ki ni lastnik notranje plinske
napeljave, priključene na distribucijsko omrežje, sam urediti
dostop do distribucijskega omrežja, mora ob sklenitvi pogodbe
o dostopu predložiti pisno soglasje lastnika notranje plinske
napeljave, s katerim dovoljuje končnemu odjemalcu, da si uredi
in uporablja dostop do omrežja na tem odjemnem mestu in s
katerim subsidiarno odgovarja za neplačilo obveznosti končnega odjemalca iz te pogodbe.
22. člen
(1) Sistemski operater posreduje pogodbo o dostopu po
pošti ali jo končnemu odjemalcu osebno vroči.
(2) Prejeto pogodbo o dostopu končni odjemalec podpiše in vrne sistemskemu operaterju najpozneje v 15 dneh po
prejemu.
(3) Če pogodba o dostopu ni sklenjena, dobava plina ni
mogoča.
23. člen
(1) Če dostop do distribucijskega omrežja ni mogoč, sistemski operater pošlje končnemu odjemalcu obvestilo o zavrnitvi dostopa z utemeljeno obrazložitvijo.
(2) Če pogodba o dostopu ni sklenjena v dveh mesecih po
prejemu zahtevka za sklenitev pogodbe o dostopu ali če končni
odjemalec v tem roku ni prejel obvestila o zavrnitvi dostopa, se
šteje, da je dostop do distribucijskega omrežja zavrnjen.
24. člen
Distribucija zemeljskega plina se lahko začne izvajati
takoj po sklenitvi pogodbe o dostopu, če lahko sistemski
operater glede na obstoječe zmogljivosti zagotovi dostop
do distribucijskega omrežja brez dodatnih rekonstrukcij ali
dograditev obstoječega priključnega plinovoda ali odjemnega
mesta.
IX. SPREMEMBE PODATKOV
25. člen
(1) Spremembe in dopolnitve pogodbe o dostopu so dovoljene le v pisni obliki in s soglasjem obeh pogodbenih strank.
(2) Končni odjemalec, ki ima sklenjeno pogodbo o dostopu mora sistemskemu operaterju sporočiti vse morebitne
spremembe podatkov iz 21. člena tega akta, ki nastanejo po
sklenitvi pogodbe o dostopu, skupaj z dokazili o nastalih spremembah. Spremembe sporoči pisno v 15 dneh po nastanku
sprememb.
(3) V kolikor končni odjemalec o zahtevanih spremembah
ne obvesti sistemskega operaterja, nosi vse stroške in obveznosti po pogodbi in teh Splošnih pogojih.
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(4) V primeru smrti oziroma prenehanja končnega odjemalca so zavezani k sporočanju teh podatkov člani skupnega
gospodinjstva oziroma njegovi pravni nasledniki, v nasprotnem
primeru odgovarjajo za posledice (odgovornost za škodo in obveznosti iz nadaljnjega izvajanja pogodbe, možnost izterjave),
v kolikor bi te lahko preprečili.
(5) V kolikor končni odjemalec ni tudi lastnik odjemnega
mesta, je za sporočanje sprememb podatkov in posledice
opustitve subsidiarno odgovoren tudi lastnik, v kolikor bi le-te
lahko preprečil.
26. člen
(1) Pogodbo o dostopu, sklenjeno za nedoločen čas,
lahko končni odjemalec odpove pisno z eno mesečnim odpovednim rokom. Odpovedni rok začne teči z dnem prejema
odpovedi.
(2) Za nedoločen čas sklenjena pogodba o dostopu, katere predmet vsebuje letno količino porabe nad 10.000 Sm³
zemeljskega plina, se sme pisno odpovedati najkasneje do
30. septembra tekočega leta, za naslednje koledarsko leto. Za
dan odpovedi se šteje datum prejema odpovedi.
(3) V primeru odsvojitve stavbe ali dela stavbe, v katero
se distribuira zemeljski plin in katere lastnik je dosedanji končni
odjemalec, se lahko predčasno odpove pogodba o dostopu z
dosedanjim končnim odjemalcem in istočasno sklene nova z
novim končnim odjemalcem, lahko pa se pogodba o dostopu
prenese na pravno ali fizično osebo, ki je na podlagi pravnega
posla pridobila lastninsko pravico na stavbi ali delu stavbe,
vendar le, če so s strani dosedanjega odjemalca poravnane
vse obveznosti do sistemskega operaterja. Dosedanji in novi
končni odjemalec sta dolžna o prenosu pogodbe obvestiti sistemskega operaterja.
(4) Obvestilo iz prejšnjega odstavka obsega:
– ime in priimek oziroma naziv ter naslov dosedanjega
končnega odjemalca,
– ime in priimek oziroma naziv ter naslov, registrsko številko pravne osebe in davčno številko novega končnega odjemalca,
– priloženo fotokopijo listine o prenosu lastninske pravice,
– številko in naslov predajnega mesta iz pogodbe o dostopu,
– podpisano izjavo novega končnega odjemalca na
obrazcu sistemskega operaterja, da vstopa v že sklenjeno
pogodbeno razmerje,
– podpisano izjavo dosedanjega in novega končnega odjemalca o stanju števca na dan prenosa.
(5) Po prejemu obvestila, ki vsebuje vse podatke iz
prejšnjega odstavka, preide pogodbeno razmerje med dosedanjim končnim odjemalcem in sistemskim operaterjem
na novega končnega odjemalca takoj, ko sistemski operater
privoli v prenos pogodbe. Privolitev mora biti dana v pisni
obliki.
(6) Če sistemski operater ne privoli v prenos pogodbe,
mora o tem obvestiti novega in dosedanjega končnega odjemalca ter navesti razlog zavrnitve in datum ustavitve distribucije in opravljanja odčitka, ki se šteje kot datum prenehanja
veljavnosti pogodbe z dosedanjim odjemalcem.
X. NEUPRAVIČEN ODJEM
27. člen
(1) Za neupravičen odjem zemeljskega plina se šteje:
– odjem zemeljskega plina brez sklenjene pogodbe o
dostopu,
– odjem zemeljskega plina brez sklenjene pogodbe o
dobavi,
– odjem zemeljskega plina, ki ni merjen z merilno napravo
za ugotavljanje količin zemeljskega plina,
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– odjem zemeljskega plina, merjen z merilno napravo, ki
ni overjena pri akreditiranem kontrolnem organu,
– odjem zemeljskega plina, izveden z nedovoljenim posegom v plinsko napeljavo (v glavni ali priključni plinovod).
(2) Dokazno breme za neupravičen odjem je na strani
sistemskega operaterja.
(3) Če ni mogoče sporazumno ugotoviti časa trajanja
neupravičenega odjema zemeljskega plina, se neupravičen
odjem obračuna od dneva začetka zadnjega obračunskega
obdobja. Neupravičena uporaba distribucijske zmogljivosti
se obračuna v skladu s predpisi, ki urejajo obračunavanje
omrežnine za distribucijsko omrežje.
(4) Če ni mogoče sporazumno ugotoviti količin zemeljskega plina, ki so odvzete med trajanjem neupravičenega
odjema, se določijo na podlagi srednjih vrednosti predanih
količin v obdobju pred neupravičenim odjemom oziroma na
podlagi standardnih obremenitvenih profilov.
(5) V primeru neupravičenega odjema zemeljskega plina sistemski operater zaračuna stroške in škodo, ki jih ima v
zvezi z neupravičenim odjemom, končnemu odjemalcu.
(6) Vsako neupravičeno porabo zemeljskega plina, odstranitev ali poškodbo glavne plinske požarne pipe, merilne
naprave, zapornih elementov plinskih naprav in ostalih delov
plinske napeljave ter nameščenih uradnih žigov (zalivk) bo
sistemski operater prijavil organom pregona.
(7) Za neupravičeno porabo zemeljskega plina ne šteje
poraba, ki ni merjena z merilno napravo, ko iz upravičenih
razlogov ni mogoče meriti porabe plina, uporabnik ali odjemalec in sistemski operater pa sta sklenila dogovor o načinu
določanja porabe plina. Dogovor o določanju porabe plina
lahko velja le tako dolgo, dokler obstajajo tehtni razlogi (npr.
potek vzdrževalnih in drugih sanacijskih del).
XI. PREVZEM ZEMELJSKEGA PLINA
28. člen
(1) Uporabnik oziroma odjemalec pri predaji zemeljskega plina na prevzemnem mestu preda zemeljski plin sistemskemu operaterju v skladu s predpisi, ki urejajo dejavnost
sistemskega operaterja, oziroma z zahtevanimi certifikati
o sestavi zemeljskega plina. Lastnosti zemeljskega plina
so določene v predpisih, ki urejajo sistemska obratovalna
navodila.
(2) Če obveznosti uporabnika oziroma odjemalca iz
prejšnjega odstavka niso izpolnjene, lahko sistemski operater zavrne prevzem zemeljskega plina ter o tem obvesti
Javno agencijo Republike Slovenije za energijo, uporabnika
oziroma odjemalca in sistemskega operaterja prenosnega
omrežja zemeljskega plina.
(3) Šteje se, da odjemalec prevzame zemeljski plin na
predajnem mestu v enaki kakovosti, kot je bila predana v distribucijsko omrežje. Če odjemalec ne soglaša s kakovostjo
zemeljskega plina, prevzetega na prevzemnem mestu, je
dokazno breme na strani dobavitelja.
29. člen
(1) Nazivna moč trošila je moč, ki jo deklarira proizvajalec naprave in je zapisana na napravi oziroma v tehnični
dokumentaciji trošila.
(2) Priključna moč trošil na odjemnem mestu je enaka
vsoti nazivnih moči plinskih trošil.
(3) Obračunska moč je pogodbeno dogovorjena moč
trošil na odjemnem mestu in je lahko enaka ali manjša od
vsote nazivnih moči plinskih trošil, ki imajo možnost oskrbe
s plinom prek odjemnega mesta. V tem primeru mora biti
odjem takega odjemnega mesta merjen s tarifno spominsko
enoto za ugotavljanje dnevne in urne predaje zemeljskega
plina.
(4) Sistemski operater za potrebe obračuna omrežnine
upošteva obračunsko moč trošil uporabnika.
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XII. MERJENJE IN NAPAKE PRI MERJENJU
30. člen
(1) Tip, velikost in mesto namestitve merilne naprave določi projektant v skladu s tem aktom, sistemskimi obratovalnimi
navodili in tehničnimi zahtevami sistemskega operaterja.
(2) Vsaka merilna naprava mora imeti žig pristojnega
organa.
(3) Merilno napravo vgradi sistemski operater.
(4) Redne preglede merilne naprave v zakonsko določenem roku in zamenjavo dotrajane merilne naprave opravlja
sistemski operater v skladu s predpisi.
(5) Sistemski operater hrani merilno napravo še 15 dni po
zamenjavi. V tem času ima končni odjemalec možnost kontrole
stanja merilne naprave, po tem času pa se odstrani oziroma po
pregledu pristojnega organa namesti na novo odjemno mesto.
(6) Sistemski operater in končni odjemalec imata poleg
rednih pregledov vedno pravico nadzirati točnost merilne naprave. Če se pri preizkusu na zahtevo končnega odjemalca
izkaže, da je točnost merilne naprave zunaj dopustnih meja,
bremenijo stroški pregleda sistemskega operaterja, v nasprotnem primeru pa končnega odjemalca.
(7) Če se ugotovi, da so zaradi okvare merilne naprave, ki
je nastala brez krivde končnega odjemalca, količine predanega
zemeljskega plina nepravilno merjene oziroma registrirane, se
na podlagi dokumentiranih podatkov izmerjene količine zemeljskega plina sporazumno popravijo za čas od zadnje kontrole
merilne naprave do ugotovitve nepravilnosti, vendar za največ
12 mesecev od dneva, ko so bile ugotovljene nepravilnosti.
Pri tem je treba upoštevati vse okoliščine, v katerih je končni
odjemalec odjemal zemeljski plin v času, ko so merilne naprave nepravilno merile oziroma registrirale količine predanega
zemeljskega plina.
(8) Če ne pride do sporazumnega popravka izmerjenih količin, se popravek izvede tako, da se predane količine zemeljskega plina za obračunsko obdobje, v katerem merilne naprave niso
pravilno merile oziroma registrirale teh količin, določi na podlagi
srednjih vrednosti predanih količin, v času pred nastankom okvare in po odpravi okvare z upoštevanjem dinamike distribucije
zemeljskega plina, vendar ne za več kot 12 mesecev.
(9) Če gre za novega končnega odjemalca, se v primeru
iz prejšnjega odstavka poraba določi na podlagi primerljivega
odjema.
(10) Stroške prve vgradnje merilnih naprav oziroma zamenjave zaradi zahtev po povečani odjemni moči nosi končni
odjemalec.
31. člen
Če sistemski operater zaradi odsotnosti končnega odjemalca ali zaradi drugih razlogov na strani končnega odjemalca
ni mogel odčitati merilne naprave, je končni odjemalec dolžan
na podlagi prejetega obvestila sporočiti sistemskemu operaterju pravilen odčitek v roku in na način, ki ga določi sistemski
operater. Če končni odjemalec ne sporoči odčitka v določenem
roku ali sistemskemu operaterju ne omogoči dostopa do merilne naprave, mu sistemski operater določi količino predanega
zemeljskega plina glede na njegovo dinamiko odjema zemeljskega plina za obdobje najmanj enega leta oziroma odjema
primerljivega odjemalca. Primerljivost se določi glede na podobnost objekta, obdobje izgradnje, velikost objekta in namen
porabe zemeljskega plina.
XIII. OBREMENITVENI PROFILI
32. člen
(1) Sistemski operater končnemu odjemalcu določi obremenitveni profil.
(2) V primeru vgrajene merilne naprave s tarifno spominsko enoto sistemski operater določi končnemu odjemalcu lastni
obremenitveni profil.
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(3) V primeru vgrajene merilne naprave brez tarifne spominske enote sistemski operater določi povprečni mesečni
odjem (standardni obremenitveni profil) po posameznih odjemnih mestih končnih odjemalcev na podlagi izmerjenega
oziroma izračunanega mesečnega odjema po posameznih
odjemnih mestih v preteklih treh koledarskih letih. Če gre za
novega končnega odjemalca oziroma odjemno mesto, kjer
se ne more določiti triletnega odjema, se upošteva primerljivi
odjem.
Za odjemna mesta s temperaturno odvisnim odjemom,
kar pomeni, da se zemeljski plin uporablja tudi za ogrevanje,
sistemski operater pri določitvi odjema upošteva sezonsko
dinamiko odjema zemeljskega plina. Pri izračunu to upošteva tako, da povprečni mesečni odjem pomnoži z ustreznim
faktorjem za posamezen mesec, in sicer: za januar z 2,26,
za februar z 1,96, za marec z 1,46, za april z 0,90, za maj
z 0,36, za junij z 0,23, za julij z 0,18, za avgust z 0,21, za
september z 0,27, za oktober z 0,61, za november z 1,36 in
za december z 2,20.
XIV. NAČIN PLAČIL IN POSTOPEK OPOMINJANJA
33. člen
(1) Sistemski operater končnemu odjemalcu zaračunava
ceno za uporabo omrežja in druge dogovorjene obveznosti v
skladu s predpisi, ki urejajo dejavnost sistemskega operaterja.
(2) Če sistemski operater opravlja storitve, ki niso krite s
prihodkom iz naslova uporabe omrežja, mora izdati cenik in ga
objaviti na spletni strani.
(3) Če sistemski operater končnemu odjemalcu na istem
računu ob ceni za uporabo omrežja zaračuna še druge storitve
v skladu s prejšnjim odstavkom, mora biti cena za uporabo
omrežja na računu izkazana ločeno od drugih postavk.
(4) Končni odjemalec je dolžan sistemskemu operaterju
plačati ceno za uporabo omrežja in druge obveznosti v plačilnem roku, navedenem na izstavljenem računu. Če račun ni
poravnan pravočasno, sistemski operater zaračuna zakonske
zamudne obresti od zapadlosti računa do dneva plačila.
(5) Če se končni odjemalec ne strinja z izdanim računom,
lahko le-tega pisno ugovarja do datuma njegove zapadlosti.
Ugovor ne zadrži plačila nespornega dela računa. Sistemski
operater preuči navedbe v ugovoru in odjemalcu pisno odgovori najpozneje v osmih delovnih dneh po prejemu ugovora.
34. člen
(1) Sistemski operater izstavi račun za vsako obračunsko
obdobje na podlagi podatkov o distribuirani količini zemeljskega
plina.
(2) Obračunska obdobja so:
– za končne odjemalce s predvideno letno porabo do
vključno 10.000 Sm3 znaša obračunsko obdobje eno koledarsko leto,
– za končne odjemalce s predvideno letno porabo od
vključno 10.001 Sm3 znaša obračunsko obdobje en mesec,
Za končne odjemalce z vgrajeno merilno napravo s tarifno
spominsko enoto znaša obračunsko obdobje en mesec.
(3) Sistemski operater končnemu odjemalcu, pri katerem
znaša obračunsko obdobje v skladu s prejšnjim odstavkom
eno leto, izstavlja zaporedne mesečne račune (akontacije) na
podlagi:
– količin, določenih v skladu s standardnimi obremenitvenimi profili, v primerih temperaturno odvisnih odjemalcev,
– 1/12 predvidene letne porabe, pri ostalih odjemalcih.
Odjemalcem z izračunano letno porabo do vključno
60 Sm³, se izstavljajo računi dvakrat letno.
Po poteku obračunskega leta sistemski operater opravi
poračun dobavljenih in obračunanih količin zemeljskega plina
in izstavi račun, z upoštevanjem cen, veljavnih na dan izdaje
računa.
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(4) Sistemski operater in končni odjemalec, pri katerem
znaša obračunsko obdobje v skladu z drugim odstavkom eno
leto, lahko skleneta pisni dogovor, da bo sistemski operater
izstavljal mesečne zaporedne račune za uporabo omrežja na
podlagi odčitka merilne naprave, ki jih zagotavlja končni odjemalec mesečno, v dogovorjenem roku in načinu. Če končni
odjemalec ne sporoči odčitka merilne naprave pravočasno,
sistemski operater izstavi račun za računsko določeno pričakovano porabo v skladu s prejšnjim odstavkom. Sistemski
operater lahko preveri pravilnost posredovanega odčitka merilne naprave. Če sistemski operater ugotovi, da je posredovani
odčitek nepravilen, stroški odčitavanja bremenijo odjemalca.
(5) Sistemski operater in končni odjemalec, pri katerem
znaša obračunsko obdobje v skladu z drugim odstavkom en
mesec, lahko skleneta pisni dogovor za krajše obdobje odčitavanja merilnih naprav in s tem sporazumno določita krajše
obračunsko obdobje.
(6) Razvrstitev končnih odjemalcev v ustrezno odjemno
skupino se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo dejavnost
sistemskega operaterja, na podlagi podatka o zakupljeni letni
zmogljivosti oziroma primerljivega odjema v tem obdobju. Zaradi razvrstitve v ustrezno odjemno skupino, se enkrat na leto
opravi kontrola in razporeditev v pravilno odjemno skupino,
ki velja za naslednje leto, o čemer sistemski operater obvesti
končnega odjemalca na obvestilu o letni porabi.
(7) Razvrstitev končnega odjemalca v ustrezno odjemno
skupino se lahko na podlagi posebej upravičenih razlogov in
obrazložene pisne zahteve končnega odjemalca spremeni. Kot
posebej upravičen razlog se šteje nezasedenost nepremičnine,
zmanjšana oziroma povečana poraba zaradi spremembe načina oziroma namena porabe zemeljskega plina.
35. člen
Števčno stanje merilne naprave se ob spremembi cene za
uporabo omrežij določi analitično v skladu s tretjim odstavkom
prejšnjega člena, razen za končnega odjemalca, ki ima merilno
napravo s tarifno spominsko enoto.
36. člen
(1) Če končni odjemalec v 15 dneh po zapadlosti posameznega računa tega ne poravna, ga sistemski operater z opominom pozove k plačilu zapadlih obveznosti v naknadnem roku, ki
ne sme biti krajši od 15 dni od dneva prejema opomina.
(2) Če končni odjemalec tudi v dodatno določenem roku
ne poravna cene za uporabo omrežja, ga sistemski operater
obvesti o ustavitvi distribucije zemeljskega plina. Rok od prejema obvestila o ustavitvi distribucije zemeljskega plina do
dejanske ustavitve ne sme biti krajši od 15 dni.
(3) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka lahko sistemski operater ustavi distribucijo zemeljskega plina zaradi
neporavnanih obveznosti, ki izhajajo iz plačila cene za uporabo
omrežja in ob upoštevanju 28. člena Uredbe o delovanju trga
z zemeljskim plinom, kadar je končni odjemalec gospodinjski
odjemalec.
(4) Ko so odpravljeni razlogi za ustavitev sistemski operater ponovno omogoči distribucijo zemeljskega plina na stroške
končnega odjemalca.
(5) V primeru, da končni odjemalec obveznosti ne poravna oziroma ne odpravi razlogov za ustavitev distribucije,
sistemski operater uvede postopek pri pristojnem sodišču za
izterjavo vseh obveznosti iz pogodbe in stroškov nastalih v
postopku uveljavljanja le teh (stroški opominjanja, stroški postopka izterjave, stroški nastali z ustavitvijo distribucije, obresti,
pogodbene kazni ….). Sistemski operater zaračuna stroške
opomina in ustavitve distribucije zemeljskega plina po ceniku,
ki ga objavi na spletni strani.
(6) Pri kakršnemkoli plačilu neporavnanih obveznosti se
upošteva vrstni red iz Obligacijskega zakonika.
(7) V primeru odstopa od pogodbe o dostopu zaradi neizpolnitve obveznosti je končni odjemalec odškodninsko odgovoren.
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XV. DOLŽNOSTI OBVEŠČANJA
37. člen
(1) Sistemski operater in odjemalec ali uporabnik sta dolžna medsebojno posredovati informacije glede izpolnjevanja
pogodbenih obveznosti in zagotavljanja medsebojne operativnosti distribucijskega omrežja.
(2) Končni odjemalec je sistemskemu operaterju zavezan v roku enega meseca sporočiti tudi, če ne prejme računa
za distribuiran zemeljski plin, kot izhaja iz tretjega odstavka
34. člena tega akta.
(3) V primeru motene distribucije je sistemski operater
dolžan o tem seznaniti odjemalca oziroma uporabnika.
(4) Sistemski operater najmanj enkrat na leto seznani odjemalca s podatki o gibanju in značilnostih porabe zemeljskega
plina. Obvestilo vsebuje vsaj letno porabo zemeljskega plina za
odjemno mesto po posameznih mesecih in navedbo načina pridobitve podatkov o mesečni porabi zemeljskega plina (poraba
je določena na podlagi standardnega obremenitvenega profila
ali na podlagi izmerjenih vrednosti).
(5) Sistemski operater lahko prekine distribucijo zemeljskega plina v primerih, ki jih določa Energetski zakon. O predvideni prekinitvi v pisni obliki pravočasno obvesti odjemalce.
Kot pravočasno obvestilo se šteje obvestilo, poslano najmanj
sedem dni pred pričetkom del. Če gre za širši krog odjemalcev, pa preko sredstev javnega obveščanja vsaj 48 ur pred
prekinitvijo.
(6) V primeru nepredvidenih del lahko sistemski operater,
če je to nujno zaradi varnosti, zaradi čimprejšnje vzpostavitve
nemotenega delovanja ali zaradi drugih upravičenih razlogov,
začasno prekine distribucijo zemeljskega plina. O dogodku
mora z navedbo predvidenega časa za odpravo nastalih motenj
nemudoma obvestiti prizadete odjemalce.
XVI. ZAMENJAVA DOBAVITELJA
38. člen
Zamenjava dobavitelja zemeljskega plina je postopek, v
katerem končni odjemalec zamenja obstoječega dobavitelja
zemeljskega plina z novim dobaviteljem zemeljskega plina v
okviru obstoječe pogodbe o dostopu. Pri zamenjavi dobavitelja
končni odjemalec obdrži pravico dostopa do distribucijskega
omrežja, ki jo je pridobil s pogodbo o dostopu.
Končni odjemalec, priključen na omrežje zemeljskega plina, ima pravico do zamenjave dobavitelja brez plačila stroškov,
ki nastanejo v postopku zamenjave.
39. člen
Zamenjava dobavitelja za posamezno odjemno mesto
se izvede prvega dne v mesecu, če je nova pogodba o dobavi
prijavljena pri sistemskem operaterju, na omrežje katerega je
končni odjemalec priključen, do vključno desetega dne predhodnega meseca.
40. člen
(1) Končni odjemalec, ki želi zamenjati dobavitelja, mora
novemu dobavitelju posredovati pisno vlogo, ki vsebuje vsaj
naslednje:
– naziv končnega odjemalca,
– podatke o obstoječem dobavitelju zemeljskega plina,
– podatke o sistemskem operaterju,
– osnovne lastnosti odjemnega mesta (predajno mesto,
identifikacijska številka odjemnega mesta, obremenitveni profil),
– predlagani datum začetka dobave zemeljskega plina od
novega dobavitelja,
– morebitno pooblastilo novemu dobavitelju zemeljskega plina, da v imenu končnega odjemalca uredi zamenjavo
dobavitelja.
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(2) Dobavitelji lahko imajo standardizirane vloge za zamenjavo dobavitelja, ki so končnim odjemalcem dostopne na
njihovih spletnih straneh.
41. člen
(1) Če namerava novi dobavitelj prevzeti končnega odjemalca, o tem pisno obvesti končnega odjemalca, sistemskega
operaterja, na katerega omrežje je končni odjemalec priključen
in obstoječega dobavitelja v petih delovnih dneh po prejemu
vloge.
(2) Obvestilo sistemskemu operaterju iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi predviden datum dejanske zamenjave dobavitelja.
42. člen
Če novi dobavitelj ni zainteresiran prevzeti gospodinjskega odjemalca, ga je dolžan o tem obvestiti v treh delovnih dneh
po prejemu vloge iz 40. člena tega akta.
43. člen
Sistemski operater, na katerega omrežje je priključen
končni odjemalec, po prejemu obvestila iz 41. člena posreduje
novemu dobavitelju v petih delovnih dneh vsaj:
– naziv končnega odjemalca,
– naslov odjemnega mesta,
– identifikacijsko številko odjemnega mesta,
– dodeljeno velikost in obdobje zakupa zmogljivosti,
– obremenitveni profil odjema odjemalca.
44. člen
(1) Novi dobavitelj pošlje podpisano pogodbo o dobavi
končnemu odjemalcu v dveh izvodih v treh delovnih dneh po
prejemu podatkov iz prejšnjega člena. Končni odjemalec prejeta izvoda pogodbe podpiše in enega vrne novemu dobavitelju
najpozneje v osmih delovnih dneh. Če končni odjemalec ne
vrne podpisane pogodbe v določenem roku, se šteje, da odstopa od pogodbe in ostaja pri obstoječem dobavitelju.
(2) Ob sklenitvi nove pogodbe o dobavi končni odjemalec
odpove obstoječo pogodbo o dobavi. Končni odjemalec lahko
pooblasti novega dobavitelja, da v njegovem imenu uredi odpoved obstoječe pogodbe o dobavi.
(3) Po sklenitvi nove pogodbe o dobavi novi dobavitelj prijavi v treh delovnih dneh novo pogodbo o dobavi sistemskemu
operaterju tako, da mu posreduje vsaj:
– naziv končnega odjemalca,
– podatke o odjemnem mestu,
– predvideno količino zemeljskega plina, izraženo v
Sm3,
– podatke o novem dobavitelju,
– čas trajanja nove pogodbe o dobavi,
– izjavo o odpovedi obstoječe pogodbe o dobavi,
– izjavo o sklenitvi nove pogodbe o dobavi.
45. člen
Če končni odjemalec za isto odjemno mesto sklene več
pogodb o dobavi z enako časovno veljavnostjo dobave, sistemski operater pri izvedbi zamenjave dobavitelja upošteva vrstni
red prispelih obvestil iz zadnjega odstavka prejšnjega člena.
46. člen
(1) Sistemski operater, na katerega omrežje je priključen
končni odjemalec, odčita stanje merilnih naprav končnega
odjemalca, za katere se je zamenjal dobavitelj. Te odčitke
vključno s podatki o uporabljeni zmogljivosti in uporabljenih
sistemskih storitvah v zadnjem obračunskem obdobju pred
menjavo, če so povezani z zaračunavanjem teh stroškov
obstoječemu dobavitelju, sistemski operater posreduje obstoječemu in novemu dobavitelju ter končnemu odjemalcu
zemeljskega plina.
(2) Če končni odjemalec na odjemnem mestu nima merilne naprave s tarifno spominsko enoto oziroma sistemski
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operater nima zagotovljenega daljinskega prenosa podatkov
z odjemnega mesta, sistemski operater odčita števčno stanje
merilne naprave v petih delovnih dneh pred oziroma po datumu
dejanske zamenjave dobavitelja. Pri določitvi števčnega stanja
merilne naprave na dan dejanske zamenjave dobavitelja se
upošteva standardni obremenitveni profil odjema končnega
odjemalca.
(3) Na podlagi dogovora končni odjemalec sistemskemu
operaterju sporoči števčno stanje merilne naprave na dan
dejanske zamenjave dobavitelja.
(4) Končni odjemalec, obstoječi in novi dobavitelj imajo
pravico preveriti odčitano in dejansko števčno stanje merilne
naprave na lastne stroške.
(5) Stroški odčitavanja števčnega stanja merilne naprave, ki nastanejo sistemskemu operaterju v skladu z aktom,
ki ureja obračunavanje omrežnine, se krijejo iz zneska za
meritve.
(6) Če stroški odčitavanja števčnega stanja merilne naprave presegajo obveznosti sistemskega operaterja iz prejšnjega odstavka, lahko sistemski operater od novega dobavitelja zahteva povrnitev stroškov, povezanih z odčitavanjem.
47. člen
Ugotovljeno števčno stanje merilne naprave je stanje,
na podlagi katerega obstoječi dobavitelj končnemu odjemalcu zaračuna dobavljeni zemeljski plin na podlagi obstoječe
pogodbe o dobavi. Števčno stanje merilne naprave je tudi
začetno stanje v zvezi z zemeljskim plinom, ki ga bo dobavil
novi dobavitelj.
XVII. POSEBNA RAZMERJA
48. člen
V primeru večstanovanjskih stavb in/ali poslovnih prostorov z izvedenim etažnim ogrevanjem je na enem priključnem plinovodu priključeno toliko končnih odjemalcev oziroma
strank z lastno merilno napravo, kot je stanovanjskih enot
in/ali posameznih poslovnih prostorov.
49. člen
(1) Skupno odjemno mesto v stanovanjski, poslovni ali
stanovanjsko-poslovni stavbi, na katerem se meri poraba zemeljskega plina preko enega merilnega mesta za več pravnih
ali fizičnih oseb, se v postopku sklepanja in izvajanja pogodb o
dostopu obravnava kot en končni odjemalec, katerega zastopa skupnost lastnikov ali upravnik oziroma ko ta ni določen/a
skupni predstavnik ali skupni pooblaščenec vseh lastnikov.
Sklenitev in izvajanje pogodbe o dostopu se v skladu s stanovanjskim zakonom šteje za posel rednega upravljanja.
(2) Če se pogodba o dostopu nanaša na distribucijo
zemeljskega plina za potrebe skupnega odjemnega mesta,
pogodba prične veljati po podpisu skupnosti lastnikov ali
upravnika, kjer nista določena pa skupnega predstavnika ali
skupnega pooblaščenca lastnikov.
(3) V kolikor sistemski operater na podlagi pogodbe
o dostopu izvaja za skupno odjemno mesto tudi obračun
distribucije zemeljskega plina po posameznih stanovanjskih
in/ali poslovnih enotah, je podpisnik pogodbe o dostopu
dolžan ob podpisu sistemskemu operaterju izročiti seznam
lastnikov, ki vsebuje ime in priimek oziroma naziv, naslov,
številko enote lastništva, velikost enote in druge podatke,
ki so potrebni za izvajanje storitev, ter delilnik stroškov med
lastniki. Vsako spremembo iz seznama lastnikov in delilnika
stroškov je dolžan podpisnik pogodbe sporočiti sistemskemu
operaterju. Storitev delitve se obračuna po ceniku posebnih
sistemskih storitev objavljenem na spletni strani sistemskega
operaterja.
(4) Vse spremembe podatkov iz prejšnjega odstavka
morajo biti sistemskemu operaterju posredovane v pisni obliki
najpozneje do 25. dne v tekočem mesecu. Sistemski operater
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upošteva nov delilnik stroškov s prvim naslednjim obračunom.
Če sistemski operater ne prejme v določenem roku delilnika
stroškov, obračuna stroške po zadnjem prejetem delilniku.
(5) V obstoječi pogodbi o dostopu stopi vsakokratni pridobitelj etažne lastnine na mesto svojega prednika.
(6) Odpoved pogodbe o dostopu za skupno odjemno
mesto velja, če jo pisno poda končni odjemalec iz prvega
odstavka tega člena na podlagi pisnega sporazuma pravnih
in/ali fizičnih oseb. Z dnem prejema odpovedi začne teči
odpovedni rok.
(7) Kolikor končni odjemalec poleg uporabe skupnega
odjemnega mesta odjema zemeljski plin tudi iz odjemnega mesta z lastno merilno napravo, se slednje obravnava kot odjem
posameznega končnega odjemalca.
XVIII. POGODBA O DOBAVI
50. člen
(1) Pogodba o dobavi, ki jo skleneta dobavitelj in gospodinjski odjemalec oziroma potrošnik, mora vsebovati vsaj:
– naziv in naslov dobavitelja,
– ime, priimek in naslov gospodinjskega odjemalca,
– vrste storitve in stopnjo njihove kakovosti,
– vrste morebitnih dodatnih storitev,
– način pridobivanja podatkov o vseh veljavnih cenah in
stroških,
– trajanje pogodbe, pogoje za podaljšanje in prenehanje
pogodbe, pravico do odpovedi oziroma odstopa od pogodbe
o dobavi,
– kompenzacije in načine izplačil, ki se uporabljajo, če v
pogodbi predvidena raven kakovosti storitev ni dosežena,
– načine plačila,
– način reševanja sporov.
(2) Dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin gospodinjskemu
odjemalcu, mora pogodbene pogoje objaviti na svoji spletni
strani in gospodinjskega odjemalca seznaniti s temi pogoji. Gospodinjskega odjemalca mora dobavitelj seznaniti s pogodbenimi pogoji tudi, če se pogodba o dobavi sklepa po posredniku
oziroma pooblaščencu.
51. člen
(1) Dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin gospodinjskemu
odjemalcu, pisno obvesti gospodinjskega odjemalca o nameravani spremembi pogodbenih pogojev in o pravici do odstopa
od pogodbe o dobavi, če se s spremembo pogodbenih pogojev
ne strinja.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka dobavitelj pošlje gospodinjskemu odjemalcu najpozneje do vključno drugega dne v
mesecu pred mesecem, ko naj bi sprememba začela veljati.
(3) Dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin gospodinjskemu
odjemalcu, pisno obvesti gospodinjskega odjemalca o vsaki
spremembi cene najpozneje s prvim naslednjim izdanim računom za dobavljeni zemeljski plin po spremembi cene.
52. člen
Dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin gospodinjskemu odjemalcu, objavi informacije o veljavnih cenah na pregleden
način v obliki cenika, kataloga ali na drug ustrezen način,
dostopen gospodinjskemu odjemalcu.
53. člen
Gospodinjski odjemalec dobavljeni zemeljski plin plača v
skladu s pogodbo o dobavi.
54. člen
Če ima gospodinjski odjemalec pritožbo v zvezi z ravnanjem ali delovanjem dobavitelja, o tem pisno obvesti dobavitelja. Dobavitelj preuči navedbe v obvestilu in odjemalcu
pisno odgovori najpozneje v osmih delovnih dneh po prejemu
obvestila.

Uradni list Republike Slovenije
XIX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
55. člen
(1) Pogodbe, sklenjene pred uveljavitvijo tega akta, veljajo, dokler jih pogodbene stranke ne odpovedo oziroma do
izteka veljavnosti. Za posamezna pogodbena določila, ki so v
nasprotju s tem aktom, se uporabljajo določila tega akta.
(2) Pri odpovedi pogodbe iz prejšnjega odstavka zaradi
zamenjave dobavitelja zemeljskega plina, ostanejo v veljavi
določila pogodbe, ki urejajo dostop do distribucijskega omrežja.
Do odstopa od pogodbe se šteje, da imajo končni odjemalci
do dne poteka roka, do katerega je bila sklenjena pogodba
sklenjeno pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja in
pogodbo o dobavi zemeljskega plina.
(3) Obstoječa odjemna mesta, za katera končni odjemalci
ob uveljavitvi teh splošnih pogojev nimajo sklenjenih pisnih
pogodb, ki urejajo dostop do distribucijskega omrežja, oziroma
obstoječe pogodbe ne vsebujejo vseh obveznih sestavin iz
21. člena, sistemski operater sam uvrsti v ustrezno odjemno
skupino. Sistemski operater razvrsti odjemna mesta na podlagi
odjema na istem odjemnem mestu v preteklem obračunskem
obdobju ali odjema na primerljivih odjemnih mestih (standardni
obremenitveni profil).
56. člen
(1) Sistemski operater je dolžan v šestih mesecih po uveljavitvi teh splošnih pogojev končne odjemalce na znani naslov
za posredovanje pošte obvestiti o nadaljevanju pogodbenega
razmerja na podlagi teh splošnih pogojev ter jih obvestiti o
pogojih, pod katerimi jim bo v prihodnje zagotavljal distribucijo
zemeljskega plina, in o možnostih za zamenjavo dobavitelja
zemeljskega plina.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi podatke
o razvrstitvi v odjemno skupino v skladu s tretjim odstavkom
55. člena ter pri odjemnih mestih z letnim odjemom zemeljskega plina 70.001 Sm³ in več tudi največji pogodbeni dnevni odjem, ki bo uporabljen za potrebe obračunavanja omrežnine.
57. člen
(1) Kadar so v primerih obstoječih skupnih odjemnih mest
pogodbe o dostopu sklenjene v nasprotju z 49. členom, skleneta sistemski operater in skupnost lastnikov ali upravnik oziroma
ko ta nista določena skupni predstavnik ali skupni pooblaščenec vseh lastnikov, v roku šestih mesecev od uveljavitve
tega akta pogodbo o dostopu za obstoječe skupno odjemno
mesto.
(2) Z dnem sklenitve pogodbe iz prejšnjega odstavka
prenehajo veljati morebitne pogodbe o dostopu sklenjene s
posameznimi fizičnimi ali pravnimi osebami kot končnimi odjemalci.
58. člen
Z dnem uveljavitve tega akta prenehajo veljati Splošni
pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz omrežja distributerja Plinarne Maribor, d.d. na območju Mestne Občine
Maribor (MUV, št. 7/1998) in Splošni pogoji za dobavo in odjem
zemeljskega plina iz omrežja distributerja Plinarne Maribor, d.d.
na območju Občine Ruše (MUV, št. 9/1998).
59. člen
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. S SODO ZP/AP-3877/2008
Maribor, dne 23. septembra 2008
EVA 2008-2111-0104
PLINARNA MARIBOR družba za proizvodnjo,
distribucijo energentov, trgovino in storitve, d.d.
Direktor:
mag. Alan PERC l.r.
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Št.

Aneks št. 6 k Tarifni prilogi h Kolektivni
pogodbi grafične dejavnosti

A N E K S š t. 6
k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične
dejavnosti
(Uradni list RS, št. 103/04, 79/05, 95/06, 10/07,
93/07, 35/08)
1. člen
V prvi točki Tarifne priloge Kolektivne pogodbe grafične
dejavnosti se dodajo novi petnajsti, šestnajsti in sedemnajsti
odstavek, ki se glasijo:
(15) Izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih,
določene v trinajstem odstavku te točke, se meseca avgusta
2008 povečajo za 4,0%.
(16) Izhodiščne plače, povečane v skladu s prejšnjim odstavkom, so po posameznih tarifnih razredih naslednje:
Tarifni razred
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Enostavna dela
Manj zahtevna dela
Srednje zahtevna dela
Zahtevna dela
Bolj zahtevna dela
Zelo zahtevna dela
Visoko zahtevna dela
Najbolj zahtevna dela
Izjemno pomembna,
najbolj zahtevna dela

RR

Izhodiščne plače
v EUR za polni
delovni čas

1,00
1,10
1,22
1,37
1,56
1,79
2,03
2,81

417,51
459,26
509,36
571,99
651,32
747,34
847,55
1.173,20

3,39

1.415,36

in veljajo od meseca avgusta 2008 dalje.
(17) Osnovne plače delavcev iz štirinajstega odstavka te
točke, tudi tiste, ki so višje od izhodiščnih plač v posameznem
tarifnem razredu, določenih v šestnajstem odstavku te točke,
se z mesecem avgustom 2008 povečajo za 4,0% in se izplačujejo od meseca avgusta 2008 dalje.
2. člen
V točki 2.a tarifne priloge Kolektivne pogodbe grafične
dejavnosti se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
(3) Če bo povprečna letna inflacija v obdobju januar–december 2008 v primerjavi z obdobjem januar–december 2007
presegla 4,9%, se izhodiščne plače iz šestnajstega odstavka
1. točke in osnovne plače delavcev iz sedemnajstega odstavka 1. točke te tarifne priloge za januar 2009 dodatno povečajo
za razliko med 4,9% in dejansko povprečno letno inflacijo.
3. člen
Točka 5. tarifne priloge Kolektivne pogodbe grafične dejavnosti se spremeni tako, da se v celoti glasi:
5. REGRES ZA LETNI DOPUST
Delavcu pripada regres za letni dopust v višini od 63,5%
do 70% zadnjega znanega podatka povprečne mesečne plače
na zaposlenega v Republiki Sloveniji.
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4. člen
V točki 6 Tarifne priloge Kolektivne pogodbe grafične dejavnosti se spremeni drugi odstavek, tako, da se v celoti glasi:
(2) Znesek povračila stroškov prehrane med delom za polni
delovni čas znaša 3,69 EUR na dan za dneve prisotnosti na delu.
Znesek se usklajuje vsako leto januarja in julija za odstotek rasti
cen prehrambenih izdelkov v preteklem polletnem obdobju.
5. člen
Druge določbe Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti ostanejo nespremenjene.
6. člen
Ta aneks začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. avgusta 2008, razen določb tretjega člena tega aneksa, ki se uporabljajo od
1. januarja 2009.
Ljubljana, dne 25. avgusta 2008
Gospodarska zbornica Slovenije
Zbornica založništva,
knjigotrštva, grafične dejavnosti
in radiodifuznih medijev
predsednik UO
Mitja Zupančič l.r.

Konfederacija sindikatov
Slovenije
PERGAM
predsednik
Dušan Rebolj l.r.

Združenje delodajalcev
Slovenije
generalni sekretar
Jože Smole l.r.

Sindikat grafične dejavnosti
Slovenije
predsednik
Metod Jerman l.r.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne
24. 9. 2008 izdalo potrdilo št. 02047-11/2005/12 o tem, da je
Aneks št. 6 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena
Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod
zaporedno številko 10/4.

4118.

Aneks št. 7 k Tarifni prilogi h Kolektivni
pogodbi časopisno-informativne, založniške in
knjigotrške dejavnosti

ANEKS št. 7
k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi
časopisno-informativne, založniške
in knjigotrške dejavnosti
(Uradni list RS, št. 117/04, 79/05, 95/06, 10/07,
93/07, 35/08)
1. člen
V točki 1. Tarifne priloge Kolektivne pogodbe časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti se dodata nova deseti in enajsti odstavek, ki se glasita:
(10) Izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih,
določene v devetem odstavku te točke, se meseca avgusta
2008 povečajo za 4,0%.
(11) Izhodiščne plače, povečane v skladu s prejšnjim odstavkom, so po posameznih tarifnih razredih naslednje:
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Tarifni razred
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Enostavna dela
Manj zahtevna dela
Srednje zahtevna dela
Zahtevna dela
Bolj zahtevna dela
Zelo zahtevna dela
Visoko zahtevna dela
Najbolj zahtevna dela
Izjemno pomembna,
najbolj zahtevna dela

Uradni list Republike Slovenije
RR

Časopisno-informativna
in revijalna dejavnost

1,00
1,15
1,30
1,45
1,70
2,20
2,60
3,30

438,74
504,55
570,36
636,17
745,86
965,23
1.140,72
1.447,84

423,66
487,21
550,76
614,31
720,22
932,05
1.101,52
1.398,08

393,49
452,51
511,54
570,56
668,93
865,68
1.023,07
1.298,52

3,80

1.667,21

1.609,91

1.495,26

Založniška dejavnost Knjigotrška dejavnost

in veljajo od meseca avgusta 2008 dalje.
2. člen
V 2. točki Tarifne priloge Kolektivne pogodbe časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti se doda
nov šesti odstavek, ki glasi:
(6) Osnovne plače delavcev iz petega odstavka te točke,
tudi tiste, ki so višje od izhodiščnih plač v posameznem tarifnem razredu, določenih v enajstem odstavku 1. točke, se z
mesecem avgustom 2008 povečajo za 4,0% in se izplačujejo
od meseca avgusta 2008 dalje.
3. člen
V točki 2.a Tarifne priloge Kolektivne pogodbe časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti se doda
nov drugi odstavek, ki glasi:
(2) Če bo povprečna letna inflacija v obdobju januar–december 2008 v primerjavi z obdobjem januar–december 2007
presegla 4,9%, se izhodiščne plače iz enajstega odstavka
1. točke in osnovne plače delavcev iz šestega odstavka 2. točke te tarifne priloge za januar 2009 dodatno povečajo za razliko
med 4,9% in dejansko povprečno letno inflacijo.
4. člen
Druge določbe Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti ostanejo nespremenjene.
5. člen
Ta aneks začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. avgusta 2008.
Ljubljana, dne 25. avgusta 2008
Gospodarska zbornica Slovenije
Zbornica založništva,
knjigotrštva, grafične dejavnosti
in radiodifuznih medijev
predsednik UO
Mitja Zupančič l.r.

Konfederacija sindikatov
Slovenije
PERGAM
predsednik
Dušan Rebolj l.r.

Združenje delodajalcev
Slovenije
generalni sekretar
Jože Smole l.r.

Sindikat
časopisno-informativne,
založniške in knjigotrške
dejavnosti Slovenije
predsednica
Spomenka Gerželj l.r.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne
27. 9. 2008 izdalo potrdilo št. 02047-1/2004/15 o tem, da
je Aneks št. 7 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopis
no-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti vpisan
v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona
o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 12/5.
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OBČINE
BLED
4119.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja
odpadnih in padavinskih voda na območju
Občine Bled

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 39/06 – ZVO-1-UPB-1 in Uradni list RS, št. 70/08
– ZVO-1B), 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 12. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bled (Uradni list RS, št. 58/98)
ter 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03
– UPB1, 84/06) je Občinski svet Občine Bled na 12. redni seji
dne 30. 9. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih
ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in
padavinskih voda na območju Občine Bled
1. člen
V Odloku o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled (Uradni list
RS, št. 59/98, 65/02 in 32/04) se v prvem odstavku 3. člena odloka besedilo »Gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja
odpadnih in padavinskih voda v Občini Bled na območju naselij
Ribno, Bodešče, Koritno ter Zaledje Prešernove ulice izvaja javno podjetje Infrastruktura Bled d.o.o. (v nadaljevanju: upravljalec)« v celoti črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v Občini Bled na območju naselij
Ribno, Bodešče, Koritno in Bohinjska Bela ter v Zaledju Prešernove ceste, izvaja javno podjetje Infrastruktura Bled d.o.o.
(v nadaljevanju: upravljalec).«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 039-13/2008
Bled, dne 30. septembra 2008
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

4120.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje na območju Občine Bled

Na podlagi 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – uradno prečiščeno besedilo
(Uradni list RS, št. 54/07 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine
Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – UPB in 84/06) je Občinski svet
Občine Bled na 12. redni seji dne 30. 9. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na
območju Občine Bled
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju
Občine Bled (Uradni list RS, št. 99/02).

2. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Komisija objavi seznam končnih upravičencev (po
posamezni sklenjeni poravnavi) na oglasni deski občine, oglasni deski krajevne skupnosti, na katero se posamezna poravnava nanaša ter na spletni strani občine. Seznam vsebuje
zaporedno številko upravičenca, ime in priimek upravičenca
ter naslov bivališča upravičenca.
(2) Fizične oziroma pravne osebe, ki jih ni na seznamu
končnih upravičencev, ali smatrajo, da podatki iz seznama niso
pravilni ali so nepopolni, lahko podajo v roku 30 dni od objave
seznama pisni predlog spremembe seznama. V tem roku se
lahko podajajo tudi pisni predlogi sprememb, ki so vezani na
morebitne pravne naslednike končnega upravičenca. Predlog
sprememb se naslovi na Občino Bled, k predlogu pa morajo biti
predložena dokazila o dejstvu, ki ga izkazujejo (dokazila o vlaganju – pogodbe, računi in potrdila o plačilih; dedovanju, pravnem
nasledstvu, dogovor med dediči, kdo naj prejme sredstva ipd.).
Poziv za posredovanje predlogov sprememb z navedbo končnega datuma, naslova in načina predložitve, se objavi skupaj z
objavo seznama upravičencev. Predloge sprememb obravnava
in o njih odloča komisija. Odločitev komisije je dokončna.
(3) Na podlagi podanih sprememb komisija v roku 30 dni
od končnega datuma izdela dokončno verzijo seznama končnih
upravičencev, ki se objavi in je podlaga za pripravo pogodb o
vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Manjkajoče
podatke potrebne za pripravo pogodb o vračilu zbirajo sveti
krajevnih skupnosti.
(4) Pogodbe o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje je potrebno posredovati upravičencem v podpis v roku
45 dni po izdelavi in objavi dokončne verzije seznama končnih
upravičencev. Pogodbe vsebujejo osebne podatke upravičenca,
številko transakcijskega računa na katerega se nakazuje vračilo
vlaganj v telekomunikacijsko omrežje ter določilo, da so s poplačilom pogodbenega zneska poravnane vse obveznosti in terjatve
iz naslova vlaganj v telekomunikacijsko omrežje in iz tega naslova upravičenec ne bo uveljavljal nobenih zahtevkov več.
(5) Upravičenci so dolžni pogodbo o vračilu vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje podpisati in vrniti na naslov
Občine Bled v roku 15 dni od prejema pogodbe. Kolikor upravičenec pogodbe ne podpiše in vrne v določenem roku, se šteje,
da upravičenec odstopa od vloženega zahtevka za vračilo
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
(6) Podpisana pogodba o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje je podlaga za izplačilo iz proračuna
Občine Bled. Izplačilo se izvrši 30 dni po nakazilu sredstev
Slovenske odškodninske družbe d.d. občini oziroma 30 dni po
sklenitvi pogodbe.
(7) Občina je zavezanec do višine sredstev, ki jih prejme
od Slovenske odškodninske družbe, d.d. Morebitni ostanek
sredstev postane last občine, ki jih je dolžna namensko porabiti
za investicije v javno infrastrukturo.«
3. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Sorazmerni delež vlaganj oziroma priznana višina vračila vlaganja posameznemu končnemu upravičencu se določi v
skladu s 4. členom zakona, ob upoštevanju naslednjih načel:
a) če so vsi končni upravičenci iz posamezne podpisane
poravnave podajali svoje vložke v istih časovnih obdobjih in približno enakih obsegih, se vsakemu upravičencu dodeli enak delež zneska, ki je bil določen v posamezni podpisani poravnavi;
b) če gre za različna časovna obdobja zajeta v poravnavi:
vračilo po dejanskih vložkih posameznega upravičenca, če jih
je mogoče ugotoviti; če na podlagi dokumentov ali na podlagi
drugih znanih dejstev ni mogoče ugotoviti dejanskega deleža
posameznega upravičenca, se vračilo izvede v enakih deležih
vsem upravičencem, ki so zagotavljali svoje vložke in so razvidni iz takratnih seznamov naročnikov telefonskega priključka
v posamezni krajevni skupnosti (z ozirom na znesek vračila
določen v posamezni podpisani poravnavi).«
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4. člen
Črta se besedilo 7. člena odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 039-15/2008
Bled, dne 30. septembra 2008
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

4121.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda
Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled z
zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45I/94 – Odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06
– ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
– ZOFVI-UPB5, 36/08) ter 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – UPB1, 86/04) je Občinski svet Občine
Bled na 12. redni seji dne 30. 9. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda
Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled
z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja
1. člen
V Odloku o uskladitvi akta o ustanovitvi zavoda Osnovne
šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled z zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja se 5. člen odloka spremeni, tako, da se po novem glasi:
»Dejavnost šole po standardni klasifikaciji dejavnosti je:
18.120 Drugo tiskanje
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
56.290 Druga oskrba z jedmi
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
90.030 Umetniško ustvarjanje
93.110 Obratovanje športnih objektov
93.190 Druge športne dejavnosti.
Šola lahko za te namene s soglasjem ustanovitelja ustanovi družbo ali drug zavod.
Šola opravlja dejavnost v skladu z Zakonom o osnovni šoli in
Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje
je v javnem interesu.«
2. člen
Drugi odstavek 11. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Svet sestavlja 9 članov, od katerih ima:
– ustanovitelj
tri predstavnike,
– delavci šole
tri predstavnike in
– starši
tri predstavnike.«
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3. člen
Spremeni se 22. člen, tako da se po novem glasi:
»Za ravnatelja je lahko na podlagi javnega razpisa imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih
programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma
raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v
skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca na
šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj
5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv
svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor in
opravljen ravnateljski izpit. Ne glede na to, je za ravnatelja
lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita,
mora pa ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku
mandata. Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v tem
roku, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Ravnatelja imenuje svet šole, ki si mora pred odločitvijo o
izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo
pogoje, pridobiti:
– mnenje vzgojiteljskega in učiteljskega zbora,
– mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima šola
sedež in
– mnenje sveta staršev.
Lokalna skupnost in svet staršev mnenje obrazložita.
Vzgojiteljski in učiteljski zbor o mnenju glasujeta tajno.
Če lokalna skupnost, učiteljski in vzgojiteljski zbor ter
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. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je
zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez
tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka
iz prejšnjega 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.«
4. člen
Spremeni se 23. člen, tako da se glasi:.
»Ravnatelja razrešuje svet šole. Postopek razrešitve določa zakon.«
5. člen
Določbe 2. člena tega odloka se začnejo uporabljati s
pretekom mandata sedanjemu svetu šole.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 039-14/2008
Bled, dne 30. septembra 2008
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

4122.

Sklep o izvzemu zemljišča iz javne rabe

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
12/99, 70/00 in 51/02) in 30. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03, 84/06) je Občinski svet Občine Bled na
12. redni seji dne 30. 9. 2008 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o izvzemu zemljišča parc. št. 1234/4 k.o. Selo pri Bledu
iz javne rabe. V postopku je bilo ugotovljeno, da zemljišče,
parc. št. 1234/4 k.o. Selo pri Bledu (pot), knjiženo kot Javno
dobro, v naravi predstavlja dvorišče in ne služi več prvotnemu
namenu (cesta) in tako tudi nima več funkcije javnega dobra
za občino.

Št.

Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

NOVO MESTO
4125.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
12/99, 70/00 in 51/02) in 30. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03, 84/06) je Občinski svet Občine Bled na
12. redni seji dne 30. 9. 2008 sprejel

SKLEP
o izvzemu zemljišča parc. št. 1214/5 k.o. Selo pri Bledu iz
javne rabe. V postopku je bilo ugotovljeno, da zemljišče, parc.
št. 1214/5 k.o. Selo pri Bledu (neplodno), knjiženo kot javno
dobro, v naravi predstavlja objekt, transformatorsko postajo Tp
Selo Frata in ne služi več prvotnemu namenu (cesta) in tako
tudi nima več funkcije javnega dobra za občino.
Št. 034-4/2008
Bled, dne 1. oktobra 2008

Sklep o parkirnem režimu na javnih površinah

Na podlagi 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 96/06 in 4/08) in 10. člena Odloka o ureditvi
cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS,
št. 95/07) je župan Mestne občine Novo mesto sprejel

SKLEP
o parkirnem režimu na javnih površinah
1. člen
Uporaba parkirnih prostorov se plačuje vsak dan od
7.00 ure do 19.00 ure in sobotah ob 7.00 ure do 13.00 ure,
razen ob nedeljah in dela prostih dnevih.
2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 371-69/2008-1801
Novo mesto, dne 5. septembra 2008

Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

LENDAVA
4124.

13087

Št. 01503-00059/2005-BA
Lendava, dne 29. februarja 2008

Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

Sklep o izvzemu zemljišč iz javne rabe

Stran

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

Št. 034-4/2008
Bled, dne 1. oktobra 2008

4123.
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Odlok o razveljavitvi Odloka o pogojih,
postopkih in merilih za podelitev koncesije
za opravljanje gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo v Občini Lendava

Na podlagi 1. člena Odloka o spremembah Odloka o
lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 111/06) in 17. člena Statuta Občine Lendava
(Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in 69/06) je Občinski
svet Občine Lendava na 14. korespondenčni seji dne 29. 2.
2008 sprejel

ODLOK
o razveljavitvi Odloka o pogojih, postopkih
in merilih za podelitev koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
v Občini Lendava
1. člen
S tem odlokom se razveljavi Odlok o pogojih, postopkih
in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Lendava (Uradni list
RS, št. 109/05).

Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

4126.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Poganški vrh

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
– ZPNačrt (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 17. seji dne 25. septembra 2008 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Poganški vrh
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
Poganški vrh (v nadaljnjem besedilu: OPPN), ki ga je izdelalo podjetje Topos, d.o.o., Novo mesto, pod številko projekta
09/08-OPPN v avgustu 2008.
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2. člen

(Vsebina OPPN in njegovih prilog)
Vsebina OPPN je sestavljena iz tekstualnega in grafičnega dela ter prilog.
A. VSEBINA OPPN
(1) TEKSTUALNI DEL (ODLOK OPPN)
– opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN,
– ureditveno območje OPPN,
– umestitev načrtovanih ureditev v prostor,
– zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno
javno dobro,
– rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
– rešitve in ukrepi za varovanje okolja, 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.
(2) GRAFIČNI DEL
1 Izsek iz kartografske dokumentacije s prikazom lege
prostorske ureditve na širšem območju; M 1:5000
2 Pregledna situacija (TTN); M 1:10000
3 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji;
M 1:5000
4 Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem;
M 1:1000
5 Prikaz ureditev glede postavitve objektov znotraj ureditvenih območij
5.1 Ureditvena situacija OPPN; M 1:1000
5.2 Ureditvene enote OPPN; M 1:1000
6 Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno
dobro
6.1 Prometna infrastruktura; M 1:1000
6.2 Energetska, komunalna in ostala infrastruktura;
M 1:1000
7 Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih
virov in ohranjanje narave; M 1:1000
8 Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom; M 1:1000
9 Načrt parcelacije; M 1:1000
B. PRILOGE OPPN
1. Izvleček iz strateškega prostorskega akta
2. Prikaz stanja prostora
2. Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve
prostorskega akta
3. Smernice nosilcev urejanja prostora
4. Mnenja nosilcev urejanja prostora
5. Obrazložitev in utemeljitev OPPN
6. Povzetek za javnost
7. Odločba o CPVO.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(Prostorske ureditve)
Stanovanjska soseska Poganški vrh se nahaja v južnem
obrobju osrednjega dela Novega mesta na območju KS Gotna
vas. Leži na planjavi zahodno od glavne ceste G2-105 Novo
mesto – Metlika (v nadaljevanju besedila: glavna cesta) med
lokalno cesto LC 295093 Poganci – Stranska vas (v nadaljevanju besedila: lokalna cesta) na jugu in nekdanjim vojaškim
kompleksom Jedinščica na severu.
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Območje OPPN se deli na območje obstoječe soseske ter
na območje njene širitve in se v glavnem nameni za mešano
stanovanjsko gradnjo. Znotraj OPPN so tako predvidene naslednje prostorske ureditve:
– ureditve objektov in površin obstoječe soseske,
– zapolnitve praznih površin znotraj obstoječe soseske,
– ureditve novih stavbnih zemljišč (individualne stanovanjske hiše, večstanovanjski objekt, večnamenski objekt,
začasne oziroma enostavne bivalne enote – kamp) v sklopu
širitve soseske,
– prometne ureditve in ostale infrastrukturne ureditve,
– ureditve zelenih površin.
III. UREDITVENO OBMOČJE OPPN
4. člen
(Ureditveno območje OPPN)
Ureditveno območje OPPN obsega površino velikosti približno 3,60 ha in zajema zemljišča ter dele zemljišč s parcelnimi
številkami: 588/2, 588/4, 588/7, 588/8, 588/9, 558/2, 558/3,
558/8, 584/2, 584/3, 582/1, 582/2, 585, 1161/3 in dele parc. št.:
558/1, 587/1, in 579/3, 589/16, vse k.o. Gotna vas.
Meja območja OPPN poteka v večji meri po naravnem
robu ali pa po robu zemljiških parcel. Na jugu tako poteka po
gozdu in je definirana z razvojem naselja ter meji na lokalno
cesto, na zahodu in severu meja poteka po naravnem robu brežine ter po robu zemljiških parcel in meji na planjavo travniških
površin, na vzhodu pa je meja vzporedna z glavno cesto in je
definirana z naravnim robom brežine.
5. člen
(Ureditvene enote)
Območje urejanja je razdeljeno na 4 ureditvene enote ter
posamezne sklope znotraj UE (UE1 do UE4).
– UE 1 območje obstoječe soseske;
– 1a: območje v varovalnem koridorju daljnovoda
(30 m).
– UE 2 območje širitve soseske – nove stavbne površine
s posameznimi sklopi:
– 2a: območje za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš
ter večstanovanjskega objekta (neprofitna stanovanja);
– 2b: območje za gradnjo večnamenskega objekta;
– 2c: območje »kampa« za postavitev začasnih oziroma
enostavnih bivalnih enot;
Razmejitev sklopov oziroma njihova velikost znotraj UE2
se lahko glede na bivanjske potrebe temu posledično tudi spremeni v smislu velikosti posameznih območij.
– UE3 območje, namenjeno za zelene površine:
– 3a: območje obstoječih zelenih površin, ki ostanejo v
kmetijski rabi;
– 3b: območje, namenjeno za obdelovalne površine (pašniki, njive, vrtovi), ki ostanejo v kmetijski rabi;
– 3c: območje, namenjeno urejenim zelenim površinam
(bariera med obstoječim in predvidenim delom naselja);
– UE 4 območje, namenjeno za gradnjo infrastrukture (prometne, ureditvi ekoloških otokov, postavitvi trafopostaj, plinskih
postaj in drugih infrastrukturnih objektov) – javne površine.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
A. Opis vplivov in povezav prostorskih ureditev
s sosednjimi območji
6. člen
(Vplivno območje)
Vplivno območje OPPN je enako ureditvenemu območju
OPPN. Le-to bo v času gradnje zajemalo zemljišča znotraj
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ureditvenega območja ter zemljišča, namenjena za gradnjo
prometne, komunalne in energetske infrastrukture. Pri izvedbi
in po njej prostorskih ureditev bodo dodatno obremenjene
tangirane prometnice, in sicer lokalna cesta, glavna cesta ter
predvidena mestna zbirna cesta.
Vplivno območje izven OPPN, ki nastane zaradi priključevanja predvidene infrastrukture v OPPN na obstoječe omrežje:
severno od območja – fekalna kanalizacija in vodovod:
zemljišča s parcelno št.: 1161/3, k.o. Gotna vas;
vzhodno od območja – elektroenergetsko omrežje in telekomunikacijsko omrežje: zemljišča s parcelno št. 587/1, 1128/2,
558/8, 559/2, k.o. Gotna vas;
južno od območja – meteorna kanalizacija: parcele št.:
562/4, 1222/2, k.o. Gotna vas.
7. člen
(Vpliv in povezave s sosednjimi območji)
Na severu se območje OPPN nahaja v bližini OPPN Poganci. Vpliv na omenjeni OPPN bo predvsem v smislu prometa,
saj je do naselja Poganški vrh predviden le severni dostop iz
obstoječe makadamske javne poti. Po predvideni izgradnji mestne zbirne ceste se dostop uredi preko le-te. Na zahodu in severu meji območje OPPN na kmetijske – travniške površine, od
katerih je ločeno s pasom zelenih površin. Na jugu se območje
OPPN navezuje na lokalno cesto, kjer je predviden južni dostop
v stanovanjsko sosesko. Na vzhod območje nima nikakršnega
vpliva, saj meja poteka po naravnem robu brežine približno
45 m zahodno od glavne ceste. Pod vzhodnim robom brežine
se nahaja »črno« odlagališče smeti. Večji vpliv na severni del
območja ima vsekakor 110 kV daljnovod, in sicer v pasu 30 m
varovalnega koridorja, kjer ni dovoljena gradnja stanovanjskih
stavb in ostalih objektov.
Z novimi ureditvami je potrebno ohranjati oziroma zagotavljati dovoze in dostope do vseh zemljišč, ki bi bili z novimi
gradnjami in ureditvami prekinjeni, še posebej na gozdne in
poljske poti. Če jih ni mogoče urediti na obstoječem mestu,
se ustrezno prestavijo in uredijo (v dogovoru z lastnikom zemljišča).
Predvidena realizacija programov v območju urejanja ne
bo imela negativnih vplivov na okolje z vidika varstva pred požarom, zdravstvenega varstva ter ostalega varstva in zaščite
okolja. V bistvu bo pripomogla k izboljšanju stanja v prostoru.
Gre za prostorsko ureditev, pridobitev osnovnih pogojev za
življenje (higiensko izboljšanje stanja) ter nadzor nad širitvijo
stanovanjske soseske. Prostorske ureditve sledijo naravnim
danostim v prostoru in izhajajo iz obstoječega stanja. Upošteva
se prisotnost obstoječih dejavnosti in prometno komunalne
infrastrukture v tem in nekoliko širšem prostoru ter tendenca,
da se obstoječa grajena struktura zaokroži kot enotno stanovanjsko sosesko vzdolž osrednje prometnice.
Omenjeni vplivi so razvidni iz grafične priloge št. 3 – Prikaz vplivov na sosednja območja.
B. Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
8. člen
(Vrste gradenj)
V vseh ureditvenih enotah so dovoljene gradnje novih
objektov, rekonstrukcije objektov, redna in investicijska vzdrževalna dela na zgrajenih objektih, vzdrževalna dela v javno
korist ter odstranitve objektov. Dovoljene so tudi spremembe
namembnosti dela ali celotnih objektov.
9. člen
(Klasifikacija vrst objektov)
V OPPN so dovoljene naslednje vrste objektov (povzeto
po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objek-
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tov in o določitvi objektov državnega pomena, Uradni list RS,
št. 33/03 in 78/05-popr. – v nadaljevanju: Uredba):
V UE1 (razen v UE1 – 1a) in UE2 je dovoljeno:
1 / Stavbe – 11 / Stanovanjske stavbe
– 111 enostanovanjske stavbe:
– 11100 enostanovanjske stavbe
– 112 večstanovanjske stavbe:
– 11221 tri-in večstanovanjske stavbe.
1 / Stavbe – 12 / Nestanovanjske stavbe:
– 121 gostinske stavbe:
– 12112 gostilne, restavracije, točilnice;
– 126 stavbe splošnega družbenega pomena
– 12610 stavbe za kulturo in razvedrilo,
– 12630 stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo.
V UE1 – 1a gradnja stanovanjskih stavb in ostalih objektov ni dovoljena.
V UE3 je dovoljeno:
– 24 Drugi gradbeno inženirski objekti:
– objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti
čas.
V UE1, UE2, UE3 in UE4 je dovoljeno:
2 / Gradbeni inženirski objekti:
– 21 objekti transportne infrastrukture
– lokalne ceste, javne poti,
– 22 cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
– distribucijski plinovod,
– distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo,
– cevovodi za odpadno vodo,
– distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja.
10. člen
(Vrste objektov na zahtevnost)
V območju OPPN so dovoljene naslednje vrste objektov
(povzeto po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost,
Uradni list RS, št. 37/08):
1 / Manj zahtevni objekti: stanovanjske stavbe in večnamenski objekt ter gradbeni inženirski objekt
2 / Nezahtevni objekti:
– objekti za lastne potrebe: drvarnica, garaža, steklenjak,
uta oziroma senčnica, bazen, lopa, nepretočna greznica, utrjena dovozna pot;
– ograje;
– škarpe in podporni zidovi;
– pomožni infrastrukturni objekti: pločnik in kolesarska
steza, postajališče, mala komunalna čistilna naprava;
– pomožni kmetijsko – gozdarski objekti;
3 / Enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe;
– pomožni infrastrukturni objekti: pomožni cestni objekti,
pomožni energetski objekt, telekomunikacijske antene in oddajniki, pomožni komunalni objekti;
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti;
– začasni objekti: odprti sezonski gostinski vrt, pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, oder z
nadstreškom, pokrit prireditveni prostor, začasni objekti, ki so
enostavni objekti;
– 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.
11. člen
(Vrste dejavnosti)
Obravnavano območje je predvideno za stanovanjsko
rabo s spremljajočimi dejavnostmi in družbenimi dejavnostmi. Znotraj stavb v ureditveni enoti UE1 in UE2 je dopustna
ureditev različnih dejavnosti, ki ne povzročajo prekomernih
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obremenitev okolja. V varovalnem pasu daljnovoda (UE1-1a) ni
dovoljeno bivanje ter niso dovoljene nikakršne dejavnosti.
V skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) so v stavbah in objektih poleg
bivanja dopustne dejavnosti, ki so klasificirane kot:
Dejavnosti v UE1 (pa ne v 1a):
G) TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL
– 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili
I) GOSTINSTVO
– 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti
– 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač
S) DRUGE DEJAVNOSTI:
– 96 Druge storitvene dejavnosti (razen 96.03 Pogrebna
dejavnost)
T) DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM OSEBJEM; PROIZVODNJA ZA LASTNO RABO
Dejavnosti v UE2:
G) TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL
– 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili
I) GOSTINSTVO
– 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti
– 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač
P) IZOBRAŽEVANJE
– 85.1 Predšolska vzgoja
– 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (razen 85.53 dejavnost vozniških šol)
– 85.6 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R) KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE
DEJAVNOSTI
– 90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti
– 91 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti
– 93 Športne in druge dejavnosti za prosti čas (razen 93.291
Dejavnost marin in 93.292 Dejavnost smučarskih centrov)
S) DRUGE DEJAVNOSTI
– 96 Druge storitvene dejavnosti (razen 96.03 Pogrebna
dejavnost)
T) DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM
HIŠNIM OSEBJEM;
PROIZVODNJA ZA LASTNO RABO
V UE1 (razen 1a) in UE2 so dovoljene navedene dejavnosti, če se na parceli ali na javnih parkiriščih zagotovi zadostno
število parkirnih mest za določeno dejavnost.
UE 3
Območje UE 3 je namenjeno za zelene površine:
– ureditev zatravljenih površin, brežin,
– postavitev urbane opreme,
– ureditev športnega večnamenskega igrišča ter otroškega igrišča,
– zasaditev visokih dreves in nizkega grmičevja.
UE 4
Območje UE4 je namenjeno za gradnjo infrastrukture
(prometne, ureditvi ekoloških otokov, postavitvi trafo postaj in
drugih infrastrukturnih objektov):
– gradnja prometnic znotraj območja urejanja,
– ureditev ekološkega otoka,
– postavitev trafopostaj in drugih infrastrukturnih objektov
(plinska postaja…),
– ureditev pešpoti.
C. Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje
in gradnjo
12. člen
(Pogoji za obstoječe objekte v UE1)
Splošne usmeritve za obstoječe objekte:
– Tipologija obstoječih objektov je definirana kot prostostoječa grajena struktura (samostojni objekti), razen v primerih,
ko gre za garaže, že prizidane k osnovnemu objektu.
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– Za legalizacijo obstoječih stanovanjskih objektov so
dovoljene naslednje dimenzije: maks. bruto tlorisna površina
do 120 m2 (razen pri obstoječih zidanih objektih, kjer so maks.
gabariti definirani z obstoječim stanjem); maks. vertikalni gabarit: K+P+M (razen pri obstoječih zidanih objektih, kjer so maks.
gabariti definirani z obstoječim stanjem).
– Nadzidave in dozidave se morajo izvajati v okviru usmeritev za novogradnje, ki so podane v 13. členu tega odloka.
– Lega obstoječih stanovanjskih objektov je definirana z
obstoječim stanjem, ki je prikazan v grafični prilogi (Ureditvena
situacija).
– Okolica objekta je ali se zazeleni (zatravi ali zasadi z
drevesi, grmovnicami) in uredi glede na potrebe posameznika;
uredijo se tudi parkirne in manipulativne površine.
– Velikost zemljiške parcele obstoječega stanovanjskega
objekta je definirana glede na mejo, ki se uporablja v naravi in
je načrtovana glede na razpoložljiv prostor med obstoječimi
objekti. Na zemljiški parceli so poleg osnovnih stanovanjskih
objektov tudi nezahtevni in enostavni objekti.
V primeru novogradenj v UE1 se upoštevajo določila
13. oziroma 15. člena tega odloka.
13. člen
(Pogoji za nove objekte v UE1 in UE2)
Pogoji v UE1 (razen v 1a) in UE2: sklop 2a – individualne
stanovanjske hiše:
Tipologija stanovanjskih objektov je definirana kot
prostostoječa grajena struktura (samostojni objekti). Objekti
morajo biti projektirani in izvedeni v skladu s predpisanimi
zahtevami.
Velikost in zmogljivost objekta:
– Horizontalni gabariti: osnovni tloris je pravokotne oblike:
8,00 x 10,00 m, ki se lahko dozida do maks. tlorisne velikosti
130 m², pri čemer se ne sme presegati 50%-60% pozidanosti
zemljiške parcele. Lahko pa je tudi manjši, in sicer za 40% od
osnovnega tlorisa.
– Vertikalni gabariti: maks. K+P+M (višina kolenčnega zidu
maks. 0,80). Izvedba kleti je možna glede na teren ter je lahko
delno ali v celoti vkopana pod pogojem, da kota pritličja objekta
ne sme biti višja od 0,50 m nad koto urejenega terena.
– Oblikovanje zunanje podobe objekta:
– Konstrukcija: predvideni so klasično zidani, leseni ali
montažni objekti.
– Kota pritličja: maks. do 0,30 m nad koto urejenega
terena.
– Streha: osnovna streha je simetrična dvokapnica z naklonom strešin od 35º – 40º, smer slemena je poljubna, možnost frčad (zaželene so trikotne oblike) in čopov.
– Kritina: temnejši toni (temno siva, rdeča, rjava barva).
– Fasada: dovoljen je širok spekter barv (dovoljene so vse
barve, razen flouroscentnih) v kombinaciji z lesom; možna je
gradnja izzidkov, balkonov in teras.
Lega objekta na zemljišču:
Lega stanovanjskih objektov je definirana z odmikom od
cestnega sveta min. 6,00 m ter z odmikom od parcelne meje
min. 4,00 m (razpoložljiv prostor za postavitev objektov). Pri
postavitvi stavb jih je potrebno locirati tako, da se izkoristi čim
boljša orientacija in osončenost stavbe.
– Gradbena linija: gradbena linija ni določena, definiran je
le minimalni odmik od parcelne meje.
– Oddaljenost od parcelne meje: min. 4,00 m oziroma
tako, da je zagotovljena požarna varnost objektov ter ustrezna
površina za normalno vzdrževanje posameznega objekta.
– Oddaljenost od cestnega sveta: min. 6,00 m.
– Oddaljenost od sosednjega objekta: 8,00 m med objekti.
V primeru manjših odmikov morajo biti zagotovljeni pogoji za
preprečitev negativnih vplivov med objekti (osvetlitev, vibracije,
svetlobni in zvočni učinki).
– Dostopi na parcelo: so definirani iz notranje napajalne
ceste. Dostopi se izvedejo glede na končno organizacijo objektov na parceli.
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Zemljiška parcela:
– Okolica stavbe se zazeleni (zatravi ali zasadi z drevesi,
grmovnicami) in uredi glede na potrebe posameznika, uredijo
se tudi parkirne in manipulativne površine.
– V UE1 je velikost gradbenih parcel načrtovana glede
na razpoložljiv prostor, ki je določen z obstoječimi objekti. Na
zemljiški parceli je možna gradnja večih stanovanjskih stavb
(znotraj definiranih odmikov) ter nezahtevnih in enostavnih
objektov v primeru družinskih vezi in če to dovoljuje velikost
parcele.
– Zemljiška parcela je lahko maks. 50%-60% pozidana;
gradnja stanovanjskih stavb je možna znotraj razpoložljivega
prostora za postavitev objektov.
Pogoji v UE2: sklop 2b – večnamenski objekt ter pogoji v
UE2: sklop 2a – večstanovanjski objekt
Tipologija stavbe oziroma objekta: je definirana kot
prostostoječa grajena struktura (samostojni objekt).
Velikost in zmogljivost:
– Horizontalni gabariti: dovoljeni so na površini za razvoj
objekta, ki je razvidna iz Ureditvene situacije in predstavlja
zemljišče, na katerem je možna gradnja celotnega ali dela
objekta.
– Vertikalni gabariti: maks. K+P+1+M (višina kolenčnega
zidu, skritega pod kapjo maks. 1,00 m), objekt je lahko nepodkleten. Izvedba kleti je možna glede na teren ter je lahko delno
ali v celoti vkopana pod pogojem, da kota pritličja objekta ne
sme biti višja od 0,50 m nad koto urejenega terena.
Oblikovanje zunanje podobe:
– Konstrukcija: predvideni so klasično zidani, leseni ali
montažni objekti.
– Kota pritličja: maks. do 0,30 m nad koto urejenega
terena.
– Streha: osnovna streha je dvokapna, naklona 35° – 40°,
smer slemena je vzporedna s cesto, možnost frčad (dvokapne,
trikotne oblike) in čopov.
– Kritina: temnejši toni (temno siva, rdeča, rjava barva).
– Fasada: svetli pastelni toni v kombinaciji z lesom; možna je gradnja izzidkov, balkonov in teras.
Lega na zemljišču:
– Lega: je definirana z odmikom od cestnega sveta min.
6,00 m ter z odmikom od parcelne meje min 4,00 m (območje
zazidljivosti – razpoložljiv prostor za postavitev objektov).
– Gradbena linija: gradbena linija ni določena, definiran je
le minimalni odmik od parcelne meje.
– Oddaljenost od parcelne meje: min. 4,00 m, tako da je
zagotovljena požarna varnost objektov ter ustrezna površina za
normalno vzdrževanje posameznega objekta.
– Oddaljenost od cestnega sveta: min. 6,00 m.
– Oddaljenost od sosednjega objekta: 8,00 m med objekti.
V primeru manjših odmikov morajo biti zagotovljeni pogoji za
preprečitev negativnih vplivov med objekti (osvetlitev, vibracije,
svetlobni in zvočni učinki).
– Dostopi na parcelo: predviden z notranje napajalne
ceste.
Zemljiška parcela:
– Okolica stavbe se zazeleni (zatravi ali zasadi z drevesi,
grmovnicami) in uredi glede na potrebe posameznika; uredijo
se tudi parkirne in manipulativne površine.
– Velikost zemljiške parcele je načrtovana glede na razpoložljiv prostor, ki je določen z obstoječimi objekti.
– zemljiška parcela je lahko maks. 50%-60% pozidana;
gradnja stanovanjske stavbe oziroma nestanovanjskega objekta je možna znotraj območja zazidljivosti.
Ostalo: Objekt oziroma stavba morata biti projektirana
in izvedena tako, da je omogočena uporabo vsem ljudem, ne
glede na stopnjo njihove individualne telesne zmogljivosti ter da
so jim s tem zagotovljeni neoviran dostop, vstop in uporaba v
skladu s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega
dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03).
Pogoji UE2 (sklop 2c) – območje »kampa« – začasne
oziroma enostavne bivalne enote
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Tipologija objektov: je definirana kot prostostoječa
struktura manjših enot.
Velikost, zmogljivost in oblikovanje objekta: gre za
montažne, pomične objekte, začasne bivalne enote.
Lega objekta na zemljišču: Lega objektov je definirana z
odmikom od cestnega sveta min. 6,00 m ter z odmikom od parcelne meje min. 4,00 m. Postavitev objektov je poljubna znotraj
razpoložljivega prostora za postavitev objektov. Pri postavitvi
objektov je potrebno upoštevati dostopnost ter priključevanje
na ostalo infrastrukturo, da se izkoristi čim boljša orientacija in
osončenost stavbe. Dostopi na parcelo so definirani z notranje
napajalne ceste. Dostopi se izvedejo glede na končno organizacijo objektov na parceli.
Območje za postavitev objektov: Okolica objektov se
zazeleni (zatravi ali zasadi z drevesi, grmovnicami) in uredi
glede na potrebe posameznika; uredijo se tudi parkirne in
manipulativne površine.
14. člen
(Pogoji za gradbeno-inženirske objekte)
Trafo postaja je v kabelski tipski izvedbi.
Parkirišča so izvedena z betonskimi tlakovci in/ali
asfaltirana. Parkirišča se lahko nadkrijejo z nadstrešnicami s
transparentno streho.
Podporni zidovi se izvedejo pri večjih izkopih in pri utrjevanju
brežin. Brežine se lahko urejajo kaskadno s podpornimi zidovi in
vmesnimi zazelenitvami ali samo s podpornimi zidovi. Velikost
podpornih zidov se prilagodi statičnim razmeram na terenu.
15. člen
(Usmeritve za nezahtevne in enostavne objekte)
Za nezahtevne in enostavne objekte na območju urejanja
veljajo določila Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost,
Uradni list RS, št. 37/08, če s tem odlokom ni drugače določeno.
Tipologija nezahtevnih in enostavnih objektov je definirana kot prostostoječa grajena struktura (samostojni objekti) ali
prizidana k osnovnemu objektu (velja le za garažo, nadstrešek
in zimski vrt). Oblikovanje le-teh mora biti usklajeno z osnovnim
objektom (nedominanten, podrejen položaj). Pomožni objekti
za lastne potrebe morajo biti pritlični, praviloma pravokotne
oblike, oblikovno usklajeni z osnovnim objektom glede barve
fasade, naklona strehe, kritine itn., strehe pa brez frčad. Locirani so znotraj gradbene parcele tako, da ne poslabšujejo izgleda
osnovnih objektov oziroma organiziranosti celotne gradbene
parcele.
Začasni objekti se lahko postavijo za omejeno časovno
obdobje. Dovoljeno je svobodno urbanistično in arhitektonsko
oblikovanje začasnih objektov.
Gradbeni inženirski objekti so dovoljeni v primerih, ko
niso v nasprotju z ostalimi določili tega odloka. Ekološki otoki
se postavijo na betonsko podlago, ogradijo z leseno, netransparentno ograjo, višine do 2.00 m ter se, če prostor dopušča,
maskirajo z visokim in nizkim grmičevjem.
Odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov od parcelnih
mej so min. 1,50 m in 3,00 m od ceste (razen na območju UE1,
kjer so le-ti že obstoječi).
16. člen
(Zemljiška parcela)
Lastniške parcele je možno medsebojno deliti in združevati. Objekti se lahko v primeru združevanja parcel združujejo
tudi na območju, kjer ni predvidene površine za razvoj objekta,
če je pri tem zagotovljen dostop, manipulacija ter upoštevana
50%-60% maks. pozidanost. Zemljiška parcela je definirana
z območjem zazidljivosti, le-ta pa vsebuje površino za razvoj
objekta(ov), manipulativno dvorišče, parkirišče in zelenico.
Na površini za razvoj objekta je dovoljena postavitev vseh
vrst objektov (stanovanjski, nestanovanjski objekti, gradbeni
inženirski objekti, nezahtevni in enostavni objekti) ter vseh
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ureditev (hortikulturne in parterne ureditve). Na površini, namenjeni za razvoj objekta(ov), je dopustno urejati manipulativno
dvorišče, parkirišče ali zelenico.
Razpoložljiv prostor za postavitev objektov znotraj posamezne parcele in je definiran z odmiki od ceste (min. 6,00 m)
ter od sosednjih parcel (min. 4,00 m). Na območju zazidljivosti
je dovoljena postavitev vseh vrst objektov (stanovanjski, nestanovanjski objekti, gradbeni inženirski objekti, nezahtevni in
enostavni objekti) ter vseh ureditev (hortikulturne in parterne
ureditve). Dopustno je urejati manipulativno dvorišče, parkirišče
ali zelenico.
Na manipulativnem dvorišču je dovoljena postavitev
objektov (gradbeni inženirski objekti, enostavni objekti) in le
nadstrešnice za skladiščenje ter vse ureditve (hortikulturne in
parterne ureditve). Manipulativna dvorišča so lahko namenjena
tudi za parkirišča.
Parkirišče je površina, namenjena parkiranju osebnih vozil zaposlenih in strank. Parkirišča so lahko tlakovana ali asfaltirana. Na parkiriščih je dovoljena postavitev objektov (gradbeni
inženirski objekti), vendar le tistih, ki niso višji od 0,40 m in/ali
se gradijo v zemlji ter vse ureditve (hortikulturne in parterne
ureditve). Na parkiriščih je dovoljena ureditev manipulativnih
dvorišč ali/in zelenic.
Na zelenicah je dovoljena postavitev objektov (gradbeni
inženirski objekti), vendar le tisti, ki so zakopani v zemljo in
(enostavni objekti) ter vse ureditve (hortikulturne in parterne
ureditve). Na zelenicah ni dovoljeno urejati manipulativnih dvorišč in parkirišč.
17. člen
(Usmeritve za ureditev zelenih površin)
Območje ob meji OPPN se ohranja kot zelene površine,
ki ostanejo v primarni, kmetijski rabi (3a). Ob zahodnem robu
širitve stanovanjske soseske se uredijo zelene površine za
namen obdelovalnih površin (pašniki, njive, vrtovi) (3b). Med
obstoječo stanovanjsko sosesko in njeno širitvijo je predvidena
zelena površina, ki ločuje oba dela (3c). V večji meri se na tem
območju, kjer je možno, ohranja obstoječa zelena struktura,
prostor pa se lahko uredi za šport in rekreacijo ter otroškimi
igrali in ostalo urbano opremo.
V UE2 je predvidena drevesna zasaditev med posameznimi sklopi; gre za zelene bariere (linijske zasaditve dreves),
ki ločujejo in omogočajo individualnost posameznih bivanjskih
enot. Drevesne vrste naj izhajajo iz obstoječe zasaditve.
Kot del zelenega sistema so tudi sprehajalne poti, ob
katerih se postavi urbana oprema; namesti klopi, koše za smeti
in cvetlična korita.
Po sanaciji odlagališča starih vozil, železja in ostalih surovin se površina uredi kot zelene površine (1a), na katerih je
možno urediti dostope do parcel, parkirišča, manipulativne površine, objekte in naprave javne infrastrukture in priključkov.
Na robovih, kjer se po izgradnji cone ohranja gozd, se
zasaditve urejajo v nepravilne gruče dreves v kombinaciji z
nizkim grmičevjem. Namen takšne ureditve je ustvariti prehod
med geometrijsko razporeditvijo znotraj cone in novim gozdnim
robom, ki območje obkroža.
18. člen
(Urejanje javnih površin)
Ob osrednji interni cesti, se uredijo hodniki za pešce, namesti luči javne razsvetljave, postavi koše za smeti. Vzdolž cest
je možno oblikovati drevored. 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 večnamenskem in večstanovanjskem objektu se uredi
ustrezno število parkirnih mest (od katerih je eden predviden za
invalide) in manipulativne površine. Območje se ustrezno uredi
tako, da se bodisi gramozira, tlakuje ali asfaltira in ustrezno
zatravi ter zasadi z drevesi in/ali grmovnicami.
Ureditev športnega in otroškega igrišča se locira v UE3-3c.
V zahodnem delu se predvidi večnamensko športno igrišče di-
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menzij pribl. 9,00 m x 18,00 m (odbojka, badminton…). Predvidi
se peščena ali travnata podlaga. Vzhodni del UE3-3c pa se
nameni za igrišče, ki se opremi z otroškimi igrali (gugalnice,
tobogan, plezala, peskovnik…). Celotno območje UE3 se uredi
tudi s primerno urbano opremo.
19. člen
(Odstranitev obstoječih objektov)
Rušitve objektov, ki so tangirane s predvideno prometnico
znotraj območja, se izvedejo pred izgradnjo prometne in ostale
infrastrukture. Predvidene so štiri rušitve (označene v Ureditveni situaciji), ki se nahajajo na parcelah št.: 558/2, 587/1 (dva
objekta), 1161/3, vse k.o. Gotna vas.
20. člen
(Ostale ureditve)
Na parceli št. 587/1, k.o. Gotna vas, se na delu zemljišča
obstoječega odlagališča starih avtomobilov, železja in ostalih
odpadkov izvede sanacija po postopkih področne zakonodaje.
Sanirana površina kot tudi ostali del pod koridorjem daljnovoda oziroma celotno območje UE1 – 1a se uredi kot zelene
površine. Na teh površinah je možno izvesti dostope do parcel,
parkirišča, manipulativne površine, objekte in naprave javne
infrastrukture in priključkov.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO
JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
21. člen
(Pogoji za izvedbo prometnega omrežja)
Ceste:
Dostop v stanovanjsko sosesko se zagotavlja s severne
strani po obstoječi javni poti (parc. št. 1161/3, k.o. Gotna vas),
ki je v makadamski izvedbi. Cesta se v območju urejanja nadaljuje po trasi obstoječe kolovozne poti kot interna cesta s krakom ceste z navezavo na poljsko pot v zahodnem delu, tako da
so napajana vsa obstoječa in nova stavbna zemljišča. Interna
cesta je dvosmerna s širino voznih pasov 2 x 2,50 m, hodnikom
za pešce širine 1,20 m ter bankinama po 0,50 m. Na južnem
in jugozahodnem delu se le-ta zaključi z obračališčema. Krajši
del ceste v zahodnem delu urejanja se izvede s širino voznih
pasov 2x2,50 m in bankinama po 0,50 m. Pred navezavo na
poljsko pot se prav tako uredi obračališče. Cestišče se izvede
v asfaltu ter se niveletno prilagodi zahtevam manipulacije in
sedanjim dostopom do objektov. Hodnik za pešce je lahko tudi
v drugi izvedbi.
Računska hitrost ceste je 40 km/h. Cestišče obeh cest se dimenzionira na maksimalno obremenitev, to je osno nosilnost 25 t.
Cesta v območju urejanja ima istočasno funkcijo požarne poti.
Pešpromet:
Na območju urejanja je ob glavni notranji cesti predviden
enostranski hodnik za pešce, dvignjen od cestišča in od njega
fizično ločen z betonskim robnikom. Hodnik za pešce se v južnem delu navezuje na pešpot, ki se izvede vse do lokalne ceste
LC- 295093 Poganci – Stranska vas. Na dostopu na pešpot na
južnem delu urejanja se postavi betonska ograja z zamikom z
odprtino za pešce, ki preprečuje promet z motornimi vozili.
Kolesarski promet se znotraj območja odvija po cestišču.
Parkirna mesta se zagotovijo na posameznih parcelah.
Obstoječe poljske poti se v večji meri ohranjajo.
22. člen
(Splošni pogoji za komunalno in energetsko urejanje
in priključevanje)
Objekti morajo biti priključeni na komunalno in energetsko
infrastrukturno omrežje, priključitev se izvede skladno s pogoji
upravljavcev komunalnih in energetskih vodov in naprav. Vsi
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primarni vodi infrastrukturnega omrežja potekajo v koridorju
javnih površin (ceste in v pešpoti v južnem delu urejanja). Dopustne so spremembe tras posameznih vodov in objektov v fazi
projektiranja, če se s tem zagotovi ustreznejša oskrba in racionalnejša izraba prostora. Gradnja vodov in naprav komunalne
in energetske infrastrukture mora potekati usklajeno z gradnjo
objektov znotraj posamezne ureditvene enote.
23. člen
(Vodovod)
Oskrbo stanovanjskega naselja s pitno in požarno vodo
se zagotavlja iz primarnega vodovoda preko načrtovanega
oskrbovalnega omrežja za OPPN Poganci. Povezovalni cevovod mora biti projektiran iz cevi nodularne litine ustreznih
dimenzij in mora potekati v javnih površinah. Pri nadaljnjem
projektiranju in izvedbi je treba upoštevati tudi:
– Odlok o javnem vodovodu in o oskrbi prebivalstva z
vodo v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 115/00),
– Tehnični pravilnik o javnem vodovodu (Uradni list RS,
št. 115/00) in
– Odlok o zaščiti vodnih virov na območju Občine Novo
mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 13/85 in Uradni list RS,
št. 64/95).
24. člen
(Kanalizacija)
Kanalizacija se izvede v ločenem sistemu. Fekalna kanalizacija se naveže na že zgrajeno kanalizacijsko omrežje ob
Belokranjski cesti preko načrtovanega oskrbovalnega omrežja
za OPPN Poganci. Meteorne vode se rešujejo do najbližjega
odvodnika ali s ponikanjem, kar je odvisno od geološke strukture terena. Odpadne padavinske vode se bodo odvajale v
vtočne jaške in kanalizacijo za odvod odpadnih meteornih vod
ter v nadaljevanju direktno v bližnji potok Petelinec, ki poteka
južno od obravnavanega območja. Onesnažene padavinske
vode se lahko odvajajo le preko lovilcev olj in maščob.
Pri nadaljnjem projektiranju in izvedbi je treba upoštevati:
– Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in
padavinske vode na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 54/06) in
– Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (Uradni list RS,
št. 77/06, 21/08 in 75/08).
25. člen
(Elektroenergetsko omrežje)
Preko severnega dela območja urejanja poteka daljnovod
DV 2x110 kV Hudo-Bršljin. V 15 m varovalnem pasu levo in
desno od osi daljnovoda gradnja stanovanjskih stavb in drugih
objektov ni dovoljena. Na tem območju je dovoljena le ureditev
dostopov, parkirišč, manipulativnih površin, zelenih površin ter
gradnja infrastrukture za potrebe stanovanjske soseske. Pri
tem je potrebno zagotoviti minimalno oddaljenost in varnostno
višino od obstoječih vodov v skladu z veljavnimi tehničnimi
predpisi in standardi.
Območje urejanja se priključuje na obstoječo transformatorsko postajo TP Žaga Poganci. Če bo odjem električne energije večji od sposobnosti obstoječe TP, je znotraj stanovanjske
soseske dopustna postavitev nove TP ustrezne kapacitete.
Nizkonapetostni razvodi v območju urejanja se izvedejo v kabelski kanalizaciji.
Vso elektroenergetsko infrastrukturo (eventualne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit, novogradnja elektroenergetske infrastrukture) je v fazi projektne dokumentacije potrebno projektno obdelati v skladu s tehničnimi pogoji, veljavno
tipizacijo, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
26. člen
(Telekomunikacijsko omrežje)
Obravnavano območje se bo navezovalo na telekomunikacijsko omrežje, ki poteka ob glavni cesti G2-105 Novo mesto
– Metlika.
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Trasa kabelske kanalizacije v območju urejanja je predvidena v bankini interne ceste. Na vseh utrjenih površinah
se kanalizacija obbetonira. Predvidena je izgradnja dvocevne kabelske kanalizacije s cevmi premera 2x AC fi 50 mm
na globini 0,8 m, z ustreznimi odmiki in dodatno zaščito pri
križanju in vzporednih potekih z ostalo komunalno in cestno
infrastrukturo.
27. člen
(Ogrevanje)
Ogrevanje objektov se predvidi z individualnim sistemom
ogrevanja na tekoča goriva, trda goriva ali na plin. Plinski rezervoarji se lahko postavijo na posamezni zemljiški parceli ali
skupno za več objektov. V primeru, da rezervoar ni vkopan, ne
sme biti vidno izpostavljen, lokacija se zazeleni ali kako drugače ogradi. Po izgradnji javnega plinovodnega omrežja na tem
območju Mestne občine Novo mesto se stanovanjska soseska
lahko priključi tudi na javno plinovodno omrežje.
28. člen
(Odpadki)
Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj območja urejanja in redno odvažajo v Center za ravnanje z odpadki
Dolenjske v Leskovec. Zbirna mesta posod za odpadke se
locirajo ob interni cesti tako, da bo možen kamionski odvoz.
Odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin (embalaža / papir, kartoni, lesni odpadki in dr.), steklovina ter ostali
odpadki, ki se jih lahko predeluje, je potrebno zbirati ločeno v
zabojnikih in jih odvažati v nadaljnjo predelavo.
V primeru, da bi na območju urejanja nastajali nevarni
odpadki, jih je potrebno skladiščiti skladno s Pravilnikom o
ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01 in
13/03).
V času izvajanja gradbenih del morajo investitorji z gradbenimi odpadki ravnati na način, ki je predpisan z Uredbo o
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni
list RS, št. 34/08).
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
29. člen
Na območju urejanja se nahajajo ostanki gradu Poganci z
nekdanjim parkom, ki je z odločbo Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, OE Novo mesto, št. SPD-23/2008-PM,MS z
dne 27. 5. 2008 in dopolnilno odločbo št. SPD-407/2008-PM,MS
z dne 1. 9. 2008 do izvedbe predhodnih raziskav arheoloških
ostalin opredeljeno kot arheološko najdišče. Skladno z varstvenimi usmeritvami, na tem območju do izvedbe predhodnih
arheoloških raziskav ni dovoljena nobena gradnja. Predhodne
arheološke raziskave morajo biti izvedene do roka, ki ga določa
tretji odstavek 27. člena Zakona o varstvu kulturne dediščin.
Glede na rezultate predhodnih arheoloških raziskav pa se določijo ukrepi varstva, prezentacije ali označitve oziroma druge
usmeritve za bodočo rabo zemljišč. V skladu z rezultati teh
raziskav se posamezne parcele lahko sprosti za gradnjo, lahko
se zahteva izvedba zaščitnih izkopavanj potencialno odkritih
najdišč, vključno z vsemi poizkopavalnimi postopki. Ko se z
raziskavami natančno določi lokacija gradu, se to območje
izloči iz pozidave in omogoči prezentiranje odkritih arheoloških
ostalin in situ.
Za raziskavo in odstranitev dediščine je potrebno pridobiti soglasje ministra skladno s predpisi varstva kulturne
dediščine.
Skladno s predpisi o varstvu kulturne dediščine krije investitor gradnje ali drugega posega stroške arheoloških raziskav,
ki je potrebna zaradi graditve ali drugega posega v območju
registriranega arheološkega najdišča.
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VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
30. člen
(Varovanje pred prekomernim hrupom)
Glavni vir onesnaževanja s hrupom na območju OPPN je
obstoječa glavna cesta G2-105 Novo mesto – Metlika. Območje urejanja spada v območje III. stopnje varstva pred hrupom.
Po Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju je to
območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa, to je trgovsko-poslovno-stanovanjsko
območje, ki je hkrati namenjeno bivanju oziroma zgradbam z
varovanimi prostori in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim (mešano območje), območje, namenjeno kmetijski
dejavnosti ter javno središče, kjer opravljajo upravne, trgovske,
storitvene ali gostinske dejavnosti.
Mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa so določene
z Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list
RS, št. 121/04) in Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa
v okolju (Uradni list RS, št. 105/05).
31. člen
(Varovanje pred onesnaženjem zraka)
Obstoječa obremenitev zraka ne presega dovoljenih koncentracij po Uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih
vrednosti snovi v zraku, razširitev obstoječe stanovanjske soseske Poganški vrh pa ne bo vplivala na povečanje onesnaženosti 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.
Pri ureditvi ogrevanja objektov naj se upoštevajo določila
Uredbe o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS,
št. 73/94, 51/98, 83/98, 105/00, 50/01, 46/02, 49/03, 45/04).
Vse dimovodne naprave morajo biti zgrajene iz materiala, da
imajo dobro vleko in zgrajen dimnik z ustrezno višino.
32. člen
(Varovanje pred onesnaženjem voda)
Odvodnjavanje komunalnih odpadnih voda je predvideno
s priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje Novega mesta
s CČN v Ločni. Meteorne vode se rešujejo do najbližjega odvodnika in s ponikanjem. Odpadne padavinske vode se bodo
odvajale v vtočne jaške in kanalizacijo za odvod odpadnih meteornih vod ter v nadaljevanju direktno v bližnji potok Petelinec,
ki poteka južno od obravnavanega območja. Padavinske vode
ne smejo pritekati na cesto ali na njej zastajati, za kar mora
biti urejeno ustrezno odvodnjavanje. Onesnažene padavinske
vode se lahko odvajajo le preko lovilcev olj in maščob.
Odvajanje padavinskih voda z večjih ureditvenih območij
je treba predvideti v skladu z 92. čl. ZV-1, in sicer na tak način,
da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih
voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti
zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi
zadrževalniki...).
Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in
komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena s Pravilnikom o
nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07 in 33/08), Uredbo o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07), Uredbo o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih
naprav (Uradni list RS, št. 45/07) oziroma Uredbo o emisiji
snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih
naprav (Uradni list RS, št. 98/07).
Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda z javnih cest mora biti usklajena z Uredbo o emisiji
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snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list
RS, št. 47/05) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS,
št. 47/05 in 45/07).
33. člen
(Varovanje pred elektromagnetnim sevanjem)
Če bo odjem električne energije večji od sposobnosti
obstoječe TP Poganci, je znotraj stanovanjske soseske dopustna postavitev nove TP ustrezne kapacitete. Nizkonapetostni
razvodi se izvedejo v kabelski kanalizaciji. Le-ta bi predstavljala
nizkofrekvenčni vir sevanja. Za njeno postavitev in obratovanje
se mora upoštevati Uredba o elektromagnetnem sevanju v
naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) ter
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire
elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje
(Uradni list RS, št. 70/96).
34. člen
(Osončenje fasad in odprtih površin)
Orientacija objektov (novih stavb) naj upošteva sledeče:
bivalni prostori naj bodo orientirani proti jugu, jugozahodu, jugovzhodu ali zahodu, spalni in servisni prostori pa proti nasprotni strani neba. Predvideni višinski gabariti naj ne presegajo
K+P+1+M. Postavitev objektov mora zagotavljati kvalitetno
osončenost fasad in odprtih površin. 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.
35. člen
(Varovanje krajinskih značilnosti)
Načrtovani objekti ne bodo presegali višine P (pritličje) + 1
(nadstropje) z možnostjo izkoristka podstrešnega dela za bivanje
– M (mansarda) in kot taki ne bodo izstopali iz krajinske slike.
Pri zasaditvi je treba upoštevati krajinske značilnosti (naklon terena, padec senc, bližino stavb in poti…). Na robovih
območja OPPN se 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. Zeleni pas kot prekinitev grajene strukture z urejenimi zelenimi površinami skrbijo obenem tudi za ugodno bivalno
okolje, hkrati pa preprečujejo zlivanje obstoječe stanovanjske
soseske in njene širitve in s tem kontinuiranost pozidave.
36. člen
(Varovanje plodne zemlje in tal)
Organizacija gradbišča mora obsegati čim manjše površine in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal. Vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno glede na njihovo sestavo.
Pri odstranjevanju gornjih plasti zemljine se rodovitna zemlja
uporabi pri končni ureditvi območja.
37. člen
(Ohranjanje narave)
Na obravnavanem območju ni evidentiranih naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij, pomembnih za biotsko
raznovrstnost.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
38. člen
(Obramba in zaščita)
Zaklonišč osnovne zaščite za zaščito prebivalstva ter materialnih in drugih dobrin pred vojnimi delovanji in posledicami
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naravnih in drugih nesreč glede na določile Uredbe o graditvi
in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) ni potrebno
graditi.
39. člen
(Varstvo pred požarom)
Pri projekiranju objektov je treba za zagotovitev ustrezne
požarne in druge varnosti upoštevati naslednja izhodišča:
– naravne omejitve (poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena…) in temu primerno predvideti
tehnične rešitve gradnje;
– cono potresne ogroženosti in terenu primerno predvideti
način gradnje;
– požarno ogroženost naravnega okolja in predvideti
ustrezne ukrepe;
– možnost razlitja nevarnih snoví in predvideti ustrezne
ukrepe;
– vse ukrepe varstva pred požarom (22. člen Zakona o
varstvu pred požarom, Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo);
– zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje,
skladno s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno
omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91) ter 6.,
7. ali 8. členom Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni
list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07);
– zagotoviti potrebne odmike med objekti ali potrebne
protipožarne ločitve, skladno s 3. členom Pravilnika o požarni
varnosti (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07);
– zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali premoženja pri požaru ter dostope, dovoze in delovne površine za
intervencijska vozila (5. in 6. člen Pravilnika o požarni varnosti,
Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07);
– zaradi zmanjšanja požarnega tveganja se morajo upoštevati morebitni vplivi obstoječih industrijskih objektov;
– izvesti ojačitev prve plošče ali zagotoviti gradnjo zaklonišč v primerih, ko gre za dejavnost, kjer je le-ta obvezna
(68. člen Zakona o varstvu pred naravnimi In drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in
celotna Uredba o graditvi In vzdrževanju zaklonišč, Uradni list
RS, št. 57/96).
40. 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
41. člen
Načrt parcelacije je razviden iz grafične priloge. Mejne
točke parcel so opredeljene po Gauss-Krugerjevem koordinatnem sistemu in so razvidne iz istega načrta.
X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
42. člen
Faznost izvedbe prostorske ureditve se določi tako, da
so posamezne etape zaključene funkcionalne celote, ki lahko
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služijo svojemu namenu tudi brez izgradnje ostalih delov prostorske ureditve. Z umestitvijo načrtovane ureditve v prostor se
tudi opišejo in prikažejo vplivi načrtovane ureditve na urbane
in krajinske strukture na širšem območju in njene povezave s
sosednjimi območji.
Urejanje stanovanjske soseske se predvidi v več fazah
oziroma etapah glede na obstoječo in predvideno pozidavo ter
izvedbo komunalne opreme. Do sprejetja občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto se lahko izvajajo le
prostorske ureditve, ki so že opredeljene kot stavbno zemljišče.
Po sprejetju OPN pa se glede na potrebe predvidijo naslednje
faze, ki so lahko tudi sočasne:
– izvedba obstoječe cestne povezave v enakem standardu, kot je določeno v OPPN Poganški vrh, in sicer na celotnem
odseku od OPPN Poganci do OPPN Poganški vrh,
– ureditve in zapolnitve znotraj obstoječih objektov,
– izvedba prometne in ostale infrastrukture za napajanje
novih območij pozidave,
– izvedba novih območij pozidave glede na potrebe.
XI. VELIKOST DOPUSTNH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH
REŠITEV TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE
ZA IZVAJANJE OPPN
43. člen
(Velikost dopustnih odstopanj)
Znotraj območja OPPN so dopustne naslednje tolerance:
– dovoljena so odstopanja od določitev velikosti posameznih sklopov v UE2 glede na bivanjske potrebe;
– 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;
– dovoljeno je združiti dva vhoda na parcelo;
– parcele je možno deliti ali združevati (razen v UE2c),
– 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.
– Odstopanja od absolutnih višinskih kot pritličij in posledično ostalih kot posameznih objektov, določenih s tem
OPPN, so možna, če se izkaže pri pripravi projektov za gradbeno dovoljenje, da bo s tem gradnja bolj ekonomična ali bolj
funkcionalna.
– Pri gradnji ali prenovi cestne ureditve, komunalno-energetske infrastrukture, sistemu zvez in zunanjih ureditvah so
dovoljena odstopanja od predvidenih tras in lokacij infrastrukturnih objektov ter naprav, če se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč oziroma ustreznejše tehnološke ali bolj
ekonomične rešitve, pri čemer le-te ne poslabšajo obstoječega
oziroma predvidenega stanja. Če so potrebne spremembe pri
urejanju komunalne infrastrukture tako velike, da niso v skladu
s smernicami in pogoji, podanimi s strani nosilcev urejanja
prostorov v postopku sprejemanja tega OPPN, je potrebno v
fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti projektne pogoje in soglasja pristojnih
soglasodajalcev.
44. člen
(Obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Poleg vseh obveznosti, navedenih v tem odloku, so obveznosti investitorjev in izvajalcev pri posegih v prostor naslednje:
– Pred pričetkom zemeljskih del pravočasno obvestiti
upravljavce energetskih, telekomunikacijskih, komunalnih naprav in cest zaradi uskladitve posegov oziroma zakoličbe in
ustrezne zaščite tangiranih podzemnih vodov ter nadzor nad
izvajanjem del.
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– Pri graditvi infrastrukturnih omrežij in graditvi objektov
je potrebno izpolnjevati zahteve glede varnostnih (vertikalnih in
horizontalnih) odmikov in križanj.
– Objekti se priključujejo na infrastrukturno omrežje po
pogojih upravljavca.
– Omogočiti dovoze in dostope do vseh zemljišč in objektov ob cesti v času gradnje in po gradnji.
– Vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno
glede na njihovo sestavo.
– Rodovitna zemlja se uporabi pri končni ureditvi območja
oziroma posamezne lokacije.
XII. PREHODNE DOLOČBE
45. člen
Do sprejetja OPN za MO Novo mesto se načrtovani posegi izvajajo le na območju, ki je v prostorskem planu določeno
kot stavbno zemljišče.
XIII. KONČNE DOLOČBE
46. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo v območju
urejanja tega OPPN veljati določila Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo
mesto, uradno prečiščeno besedilo (PUP MONM ZMP-UPB-1,
Uradni list RS, št. 72/06, 53/07-popravek, 65/07-obvezna razlaga in 64/08).
47. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega OPPN opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor, Enota Novo mesto.

sto.

48. člen
OPPN je stalno na vpogled na Mestni občini Novo me-

49. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati 1. 3. 2009.
Št. 007-72/2008-1903
Novo mesto, dne 25. septembra 2008
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l. r.

4127.

Odlok o predkupni pravici Mestne občine Novo
mesto
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(2) območja občine, kjer občina lahko uveljavlja zakonito
predkupno pravico na nepremičninah in
(3) način uveljavljanja zakonite predkupne pravice na nepremičninah na teh območjih.
2. člen
Občina lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico:
(1) na poselitvenih območjih na nepremičninah, ki se urejajo z občinskim podrobnim prostorskim načrtom,
(2) na poselitvenih območjih na nepremičninah, na katerih
je v občinskem prostorskem aktu predvidena priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta in
(3) izvenposelitvenih območij na nepremičninah, na katerih so zgrajena ali predvidena infrastrukturna omrežja in objekti
občinskega pomena.
3. člen
Območja in nepremičnine, na katerih velja predkupna
pravica občine po tem odloku, so prikazane v občinskem prostorskem aktu, ki določa območja namenske rabe, in sicer tako
natančno, da je njihove meje možno določiti v naravi in prikazati
v zemljiškem katastru.
Poselitvena območja po tem odloku so stavbna zemljišča,
kot jih določajo predpisi o prostorskem načrtovanju in so kot
takšna določena v občinskih prostorskih aktih.
II. Način uveljavljanja zakonite predkupne pravice
4. člen
Občina lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico na
nepremičninah na območjih Mestne občine Novo mesto, določenih v 2. členu tega odloka.
Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice
mora pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo
občine, da na nepremičnini ne uveljavlja predkupne pravice. Če
občina potrdila ne izda v 15 dneh od vložitve zahteve, se šteje,
da predkupne pravice ne uveljavlja.
Občina lastniku nepremičnine na območju predkupne
pravice v zakonitem roku na njegovo zahtevo izda potrdilo, da
občina uveljavlja predkupno pravico in ga obenem obvesti, da
mora najkasneje v roku 15 dni po prejemu potrdila občini podati
pismeno ponudbo za prodajo nepremičnine.
5. člen
O nakupu, uveljavljanju ali neuveljavljanju zakonite predkupne pravice na nepremičninah po tem odloku odloča župan.
Pogodba, sklenjena v nasprotju z določbami tega odloka
o predkupni pravici občine, je nična.
III. Končne določbe

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 (8/03 – popr.)) in 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 17. redni seji dne 25. 9. 2008 sprejel

6. člen
Območje predkupne pravice občine je na vpogled na
Oddelku za prostor Mestne občine Novo mesto.

ODLOK
o predkupni pravici Mestne občine Novo mesto

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

I. Splošne določbe
1. člen
Ta odlok ureja:
(1) zakonito predkupno pravico Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: občina) na nepremičninah,

Št. 007-3/2007
Novo mesto, dne 25. septembra 2008
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l. r.

Uradni list Republike Slovenije
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Odlok o spremembah Odloka o proračunu
Mestne občine Novo mesto za leto 2008 (III)

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07
– ZSPDPO) in 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 17. redni seji
dne 25. 9. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu Mestne
občine Novo mesto za leto 2008 (III)
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(Vsebina odloka)
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Mestne
občine Novo mesto za leto 2008 (Uradni list RS, št. 22/08,
24/08, 39/08, 54/08). Določajo se proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine
in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu:
proračun).
2. SESTAVA IN VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
(Sestava proračuna in vsebina splošnega dela proračuna)
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt
razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca
prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter
račun financiranja. Namen porabe proračuna je opredeljen s
proračunskimi postavkami.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov je določen v naslednjih zneskih:
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina
Podsk.

Naziv konta

PLAN

REALIZACIJA

Indeks

PREDLOG

Indeks

2008

I.-VIII.2008

realiz./

REBALANSA

pred.re./

plan

2008

plan

Konto

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)

35.945.600,00

16.969.402,34

47,21

36.743.900,00

102,22

TEKOýI PRIHODKI
(70+71)

27.826.101,00

15.567.976,01

55,95

28.630.746,00

102,89

70
700
703
704

DAVýNI PRIHODKI
Davki na dohodek in dobiþek
Davki na premoženje
Domaþi davki na blago in storitve

22.489.346,00
15.780.346,00
5.621.000,00
1.088.000,00

13.871.417,93
10.420.970,00
2.749.471,64
700.976,29

61,68
66,04
48,91
64,43

22.646.346,00
15.780.346,00
5.731.000,00
1.135.000,00

100,70
100,00
101,96
104,32

71
710
711
712
713
714

NEDAVýNI PRIHODKI
Udeležba na dobiþku in dohodki od premoženja
Takse in pristojbine
Denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi prihodki

5.336.755,00
682.755,00
60.000,00
195.000,00
368.000,00
4.031.000,00

1.696.558,08
390.769,18
20.783,80
102.190,34
53.089,42
1.129.725,34

31,79
57,23
34,64
52,41
14,43
28,03

5.984.400,00
701.000,00
40.000,00
205.000,00
360.000,00
4.678.400,00

112,14
102,67
66,67
105,13
97,83
116,06

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišþ in neopredmetenih
dolgoroþnih sredstev

2.600.000,00
800.000,00

39.898,92
28.991,97

1,53
3,62

920.000,00
80.000,00

35,38
10,00

1.800.000,00

10.906,95

0,61

840.000,00

46,67

25.000,00
25.000,00

1.000,00
1.000,00

4,00
4,00

25.000,00
25.000,00

100,00
100,00

5.485.343,00

1.360.527,41

24,80

7.168.154,00

130,68

3.547.343,00
1.938.000,00

1.360.527,41

38,35

6.071.827,00
1.096.327,00

171,17
56,57

9.156,00
9.156,00

0,00

38.306.955,00

16.811.546,83

43,89

39.064.300,00

101,98

6.225.655,00
1.835.000,00
294.700,00
3.944.500,00
131.455,00
20.000,00

4.541.717,94
1.369.572,54
221.123,79
2.853.259,21
87.762,40
10.000,00

72,95
74,64
75,03
72,34
66,76
50,00

8.292.882,00
2.129.000,00
361.500,00
5.637.382,00
145.000,00
20.000,00

133,20
116,02
122,67
142,92
110,30
100,00

12.689.100,00
717.000,00
1.454.400,00
765.500,00
9.752.200,00

6.929.073,72
251.205,84
580.240,09
148.170,49
5.949.457,30

54,61
35,04
39,90
19,36
61,01

12.249.818,00
737.300,00
1.423.600,00
563.900,00
9.525.018,00

96,54
102,83
97,88
73,66
97,67

17.821.900,00
17.821.900,00

5.111.241,56
5.111.241,56

28,68
28,68

17.193.400,00
17.193.400,00

96,47
96,47

1.570.300,00

229.513,61

14,62

1.328.200,00

84,58

1.570.300,00

229.513,61

14,62

1.328.200,00

84,58

-2.361.355,00

157.855,51

-6,68

-2.320.400,00

98,27

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domaþih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinanþnih institucij
741 Prejeta sred. iz drž.proraþuna iz sred.proraþuna evr.unije
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
787 PREJETA SREDSTVA OD DROGIH EVROP. INSTITUC.
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
40
400
401
402
403
409

TEKOýI ODHODKI
Plaþe in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki deelodajalcev za socialno varnost
Izdatki za blago in storitve
Plaþila domaþih obresti
Rezerve

41
410
411
412
413
414

TEKOýI TRANSFERI
Subvencije
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Drugi tekoþi domaþi transferi
Tekoþi transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fiziþnim osebam,
ki niso proraþunski uporabniki
432 Investicijski transferi proraþunskim uporabnikom
III. PRORAýUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAýUNSKI PRIMANJKLJAJ)

Priloga

0,00

1
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B. RAýUN FINANýNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina
Podsk.

Naziv konta

PLAN

REALIZACIJA

Indeks

PREDLOG

Indeks

2008

I.-VIII.2008

realiz./

REBALANSA

pred.re./

plan

2008

plan

Konto

IV. PREJETA VRAýILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
75 PREJETA VRAýILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
750 Prejeta vraþila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEýANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (44)
44 DANA POSOJILA IN POVEýANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441)
440 Dana posojila
441 Poveþanje kapitalskih deležev
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

110.000,00

36.283,68

32,99

60.000,00

54,55

110.000,00
110.000,00

36.283,68
36.283,68

32,99
32,99

60.000,00
60.000,00

54,55
54,55

60.600,00

0,00

60.600,00

100,00

60.600,00

0,00

60.600,00

100,00

60.600,00

100,00

-600,00

-1,21

60.600,00
49.400,00

36.283,68

73,45

C. RAýUN FINANCIRANJA
Skupina
Podsk.

Naziv konta

PLAN

REALIZACIJA

Indeks

PREDLOG

Indeks

2008

I.-VIII.2008

realiz./

REBALANSA

pred.re./

plan

2008

plan

Konto

VII. ZADOLŽEVANJE (50)

2.500.000,00

360.000,00

14,40

2.500.000,00

100,00

2.500.000,00
2.500.000,00

360.000,00
360.000,00

14,40
14,40

2.500.000,00
2.500.000,00

100,00
100,00

188.045,00

118.696,48

63,12

179.000,00

95,19

188.045,00
188.045,00

118.696,48
118.696,48

63,12
63,12

179.000,00
179.000,00

95,19
95,19

0,00

435.442,71

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

2.311.955,00

241.303,52

10,44

2.321.000,00

100,39

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

2.361.355,00

-157.855,51

-6,68

2.320.400,00

98,27

-747.378,21 -139,96
-747.378,21 -139,96

534.000,00
534.000,00

100,00
100,00

50 ZADOLŽEVANJE (500)
500 Domaþe zadolževanje
VIII. ODPLAýILA DOLGA (55)
55 ODPLAýILA DOLGA (550)
550 Odplaþila dolga
IX. POVEýANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAýUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

STANJE SREDSTEV NA RAýUNIH DNE 31.12.
PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

534.000,00
534.000,00

0,00

2
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7. člen

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na posamezna področja
proračunske porabe. Posamezno področje proračunske porabe
je razdeljeno na proračunske postavke, ki so oblikovane po
dejavnostih tako, kot je predpisano s programsko klasifikacijo
izdatkov občinskih proračunov. Proračunske postavke so razdeljene na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim
kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta sestavni del
odloka in se objavita na spletni strani Mestne občine Novo
mesto.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se v letu 2008
oblikujejo v višini 10.000 EUR.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže,
da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri
pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O porabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan
in o tem obvešča občinski svet.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

(Proračunska rezerva)

(Splošna proračunska rezervacija)

8. člen

3. člen
(Izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.
4. člen
(Prerazporejanje proračunskih sredstev)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan je pooblaščen, da v skladu z Zakonom o javnih
financah in tem odlokom neomejeno razporedi pravice porabe
v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega programa.
O prerazporejenih sredstvih župan pismeno poroča občinskemu svetu najmanj dvakrat letno: ob pripravi poročila o
izvrševanju proračuna in ob koncu leta z zaključnim računom.
Med izvrševanjem proračuna Mestne občine Novo mesto
se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na
kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče
predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe
projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske
postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.
5. člen
(Začasno zadržanje izvrševanja proračuna)
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj
povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan
uvede ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja proračuna v
skladu s 40. členom Zakona o javnih financah.
6. člen
(Vključevanje nenačrtovanih namenskih prejemkov
in izdatkov v proračun)
Kot namenski prejemki proračuna občine se poleg prihodkov, določenih z zakonom, štejejo tudi prejemki iz državnega
proračuna in drugih virov za določene namene, prihodki iz
naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, požarna
taksa, krajevni samoprispevek, vrnjena sredstva vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje ter sredstva za odpravo plačnih
nesorazmerij po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju.
Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih
sredstev.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek in v proračunu ni
izkazan, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov
finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto. Za to višino se
poveča obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika in proračunu.

Proračunska rezerva občine se v letu 2008 oblikuje v
višini 10.000 EUR.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za namene,
določene v 49. členu Zakona o javnih financah.
Župan lahko samostojno odloča o porabi do višine 5.000
EUR zbranih razpoložljivih sredstev proračunske rezerve za
posamezni namen in o tem pismeno obvesti občinski svet. V
primeru uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega
navedeni znesek, odloča občinski svet na predlog župana.
O uporabi sredstev župan poroča občinskemu svetu v poročilu o izvrševanju proračuna za prvo polletje in v zaključnem
računu proračuna.
9. člen
(Enkratne dotacije)
Župan lahko v okviru proračunske postavke 01 016004
Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo odloča o enkratni
odobritvi sredstev organizacijam, društvom ter pravnim osebam
in fizičnim osebam. Skupni znesek odobrenih sredstev posameznemu prejemniku ne sme presegati 850 EUR in ne more
biti odobren za namen, za katerega je prejemnik prejel oziroma
prejema sredstva iz proračuna tekočega leta.
10. člen
(Prevzemanje obveznosti v breme proračuna)
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev
morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega področja
v mejah sredstev, odobrenih s proračunom.
Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so določeni s
proračunom. Sredstva za plače in prispevke, za ostale prejemke, za plačilo blaga in storitev se proračunskim uporabnikom
med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri
tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnost proračuna.
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih
družbenih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje, ter programi dela izvajalcev javnih
služb in tem proračunom.
Sredstva za plačila, subvencije in transferje v gospodarstvu, komunalni, cestni dejavnosti se oddajo s pogodbo.
Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa prejmejo
proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni
izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se opredeli s pogodbo
oziroma kriteriji, ki jih določi župan, ali z javnim razpisom.
11. člen
(Največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice uporabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
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Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 60%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega
člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica
preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
Ne glede na določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega
odstavka tega člena lahko neposredni proračunski uporabnik
prevzema obveznosti za pogodbe, ki se sofinancirajo iz namenskih sredstev Evropske unije, sredstev državnega proračuna ali
sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk udeležbe
Mestne občine Novo mesto.
12. člen
(Spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika samostojno poveča vrednost projektov iz načrta razvojnih programov
največ do 20% vrednosti projekta. Projekte, katerih vrednost se
spremeni več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
13. člen
(Plačilni roki v breme občinskega proračuna)
Za poravnavo obveznosti iz naslova investicijskih odhodkov in investicijskih transferov, ki se plačujejo po posameznih
situacijah, je plačilni rok 60. dan.
Za poravnavo vseh ostalih obveznosti je plačilni rok
30. dan.
Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine, ki
je podlaga za izplačilo. Če je na računu, situaciji ali v pogodbi
določen plačilni rok, ki je v nasprotju s tem odlokom, se plača
obveznost v roku in na način, ki je določen v tem odloku, razen
če se doseže nižjo ceno.
Predčasno plačilo obveznosti je možno izjemoma ob primernem popustu. Višino primernega popusta določi župan s
sklepom.
14. člen
(Določbe, vezane na zakon, ki ureja javna naročila)
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni
pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila Zakona o javnem
naročanju. Neposredni uporabniki so pri porabi proračunskih
sredstev dolžni upoštevati tudi interne predpise.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA TER FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
15. člen
(Upravljanje s premoženjem)
Občinski svet pooblašča župana za sprejemanje letnega
načrta pridobivanja in razpolaganja za nepremičnine Mestne
občine Novo mesto do vključno vrednosti 20.000 EUR.
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Letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem občine zajema osnovna sredstva ločeno po motornih vozilih in
drugem premičnem premoženju v posamični vrednosti nad
2.000 EUR.
16. člen
(Odpis dolga)
Župan lahko dolžniku odpiše oziroma delno odpiše plačilo
dolga do višine 208 EUR, če bi bili stroški postopka izterjave v
nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti
premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.
Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklem letu, v
tekočem letu ni možno ponovno odpisati dolga.
O odpisu dolga župan poroča občinskemu svetu ob sprejemu zaključnega računa.
17. člen
(Poročanje)
Organi in uporabniki ter drugi prejemniki proračunskih
sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom
občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za
leto 2008, ki je usklajen s proračunom v 30 dneh po sprejemu
proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto.
Pravne osebe, v katerih ima občina najmanj 15-odstotni
delež v kapitalu, morajo v 180 dneh po koncu poslovnega leta,
vendar najmanj 30 dni pred sklicem skupščine predložiti občini
gradivo za sejo skupščine in revizijsko poročilo in poročilo
nadzornih organov za preteklo poslovno leto, če jih gradivo za
sejo skupščine ne vsebuje.
18 člen
(Pristojnosti predstojnika neposrednega uporabnika)
Za izvrševanje proračuna Mestne občine Novo mesto je
župan odgovoren občinskemu svetu.
Župan je pristojen za prevzemanje obveznosti, verifikacijo
obveznosti in izdajo odredb v breme proračunskih sredstev.
Župan lahko s pooblastilom prenese posamezna upravičenja iz drugega odstavka tega člena na podžupana, direktorja
občinske uprave ali drugega javnega uslužbenca občinske
uprave.
Oseba, ki je pooblaščena za izdajo odredb za plačilo, je
odredbodajalec.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
19. člen
(Obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Župan je pooblaščen, da odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5%
sprejetega proračuna.
Vsi neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo
na zahtevo župana prosta denarna sredstva najprej ponuditi
proračunu, če je to potrebno za zagotovitev likvidnosti oziroma
izvrševanje proračuna.
Župan je dolžan občinskemu svetu poročati o kratkoročnem zadolževanju.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko dolgoročno
zadolži do višine 2.500.000 EUR, in sicer za naslednje investicije:
– nadgradnjo centralne čistilne naprave Novo mesto in
hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema Novo mesto,
– obnovo vrtca Ciciban v Ragovski ulici,
– obnovo objekta Križatije.
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Obseg poroštev in danih soglasij občine za izpolnitev
obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto, in pravnih oseb, v katerih
ima Mestna občina Novo mesto odločujoč vpliv na upravljanje,
v letu 2008 ne sme preseči skupne višine glavnic 100.000
EUR.
20. člen
(Obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij
ter obseg zadolževanja iz izdanih poroštev pravnih oseb,
v katerih ima občina odločujoč vpliv)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine – javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, in
pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv, se lahko v
letu 2008 zadolžijo do skupne višine 100.000 EUR ob soglasju
občinskega sveta.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(Uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto
2008. Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 22/08, 24/08, 39/08, 54/08).
Št. 007-24/2008
Novo mesto, dne 25. septembra 2008
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l. r.

POLJČANE
4129.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za
centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica
in mesto Slovenska Bistrica za območje
Občine Poljčane

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99,
36/99, 59/99, 70/00, 94/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02,
108/03, 77/04, 72/05, 21/06, 14/07 in 60/07), Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list RS,
št. 60/94, 69/94, 73/94, 73/95, 56/98, 75/98, 67/98, 67/98,
72/98, 75/98, 28/01, 52/02, 27/06 in 61/06), 96. člena Zakona
o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07)
ter 17. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07)
je Občinski svet Občine Poljčane na 16. redni seji dne 23. 9.
2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih
prostorskih ureditvenih pogojih za centralna
naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto
Slovenska Bistrica za območje Občine Poljčane
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna
naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 16/93, 79/01 in 35/02), ki veljajo za območje
Občine Poljčane.
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2. člen
V celoti se črta 1. člen, katerega nadomesti besedilo:
»Centralni naselji v Občini Poljčane sta Zgornje Poljčane
in Poljčane«.
3. člen
V 2. točki se pod poglavjem IV. Podrobnejši pogoji in merila za posege v prostor v značilnih območjih, pri točki a) črta
beseda »mestna«.
4. člen
Tretji odstavek 3. člena nadomesti sledeče besedilo: »Namenska raba površin mora biti identična namenski rabi določeni s planskimi dokumenti občine, podrobnejša namenska raba
pa je določena v kartografskem delu prostorsko ureditvenih
pogojev, ki je sestavni del tega odloka.«
5. člen
Določila celotnega 4. člena se nadomestijo z sledečim
besedilom:
»Območje Občine Poljčane, ki se ureja s predloženimi
prostorsko ureditvenimi pogoji, obravnava ureditveni območji
centralnih naselij Poljčane in Zgornje Poljčane.
Ureditveni območji sta prikazani na preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5000, s prikazom podrobnejše namenske rabe prostora.
Meje ureditvenih območij so določene v kartografski dokumentaciji veljavnega planskega dokumenta Občine Poljčane.«
6. člen
V petem odstavku 5. člena se besedi »sanitarni pogoji«,
nadomesti z besedilom »dovoljuje vplivno območje.«.
7. člen
Za 9. členom se dodata dva nova člena, in sicer člen 9.a
in člen 9.b s sledečim besedilom:
»9.a člen
Vsa odstopanja od splošnih določil za gradnjo stanovanjskih objektov, gospodarskih poslopij in objektov za proizvodnjo
in obrt, se morajo pred izdajo gradbenega dovoljenja, predložiti
v pregled in potrditev občinski urbanistični komisiji.
9.b člen
Za gradnjo večstanovanjskih objektov, vrstnih hiš, stanovanjskih dvojčkov, objektov za družbene dejavnosti, športne
dejavnosti, turizem, sakralnih objektov in urbane opreme, se
upoštevajo splošna določila za graditev novih objektov opredeljena v 5. členu odloka. Smernice za arhitekturno oblikovanje
poda občinska urbanistična komisija, katera tudi potrdi izdelano
projektno dokumentacijo.«
8. člen
V prvem odstavku 12. člena se besedilo »z občinskim odlokom (o določitvi pomožnih objektov)« nadomesti z besedami
»z republiškim pravilnikom«.
9. člen
Na koncu prvega odstavka 17. člena se pika nadomesti z
vejico, za njo pa se doda sledeči tekst: », oz. z odloki, ki urejajo
kategorizacijo občinskih cest in ureditev cestnega prometa na
območju Občine Poljčane.«.
Za drugim odstavkom istega člena se prav tako pika nadomesti z vejico, za njo se doda sledeče besedilo: », razen v
primerih, ko to dopušča oziroma izhaja iz smernic ali projektnih
pogojev pristojnih soglasodajalcev.«
Zadnja alinea 17. člena se spremeni tako da sedaj glasi:
»– širino cestnega telesa v skladu z veljavnimi normativi«.
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10. člen
Na koncu 19. člena se pika nadomesti z vejico, za njo
pa se doda sledeči tekst: », priključitev na javno kanalizacijo
oziroma izgradnjo nepretočnih in nepropustnih greznic in odvoz
smeti.«
11. člen
V celoti se črtata 21. člen in 21.a člen katera nadomesti
sledeče besedilo:
»I. Odvajanje odpadne komunalne vode
a) Naselja opremljena z javno kanalizacijo
Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi v naselju
ali delu naselja, opremljenem z javno kanalizacijo, se mora
neposredno odvajati v javno kanalizacijo zaključeno z ustrezno
čistilno napravo.
V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi
komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja
naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo,
če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne
vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je
treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja od
0,02 PE, odvajanje odpadnih vod pa je možno brez naprav za
prečrpavanje.
Industrijska odpadna voda, ki nastaja v stavbi v naselju
ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, se mora
odvajati prečiščena v vode ali javno kanalizacijo v skladu s
predpisom, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
Za del naselja, kjer ni zgrajena kanalizacija in v katerem je
predvidena izgradnja kanalizacije in če celotna obremenitev, ki
tam nastaja, presega PE, je treba pred izdajo prvega dovoljenja za gradnjo, izdelati program komunalnega opremljanja za
celotno območje predvidene gradnje.
b) območja brez javne kanalizacije
Na območjih, kjer ni javne kanalizacije se lahko odpadna
voda odvaja v:
– nepretočno, nepropustno greznico,
– malo komunalno čistilno napravo,
– če je stavba ne geografsko zaokroženem območju, na
katerem ni predpisano odvajanje komunalne odpadne vode v
javno kanalizacijo in je skupna obremenitev zaradi odvajanja te
odpadne vode manjša od 50 PE, se lahko komunalna odpadna
voda, ki nastaja v teh stavbah:
– odvaja v kanalizacijo, ki nima statusa javne kanalizacije, in čisti v mali komunalni čistilni napravi, ki je namenjena
skupnemu čiščenju in je v lasti in upravljanju lastnikov stavb, ali
– se komunalna odpadna voda zbira v nepretočni greznici (greznici brez iztoka) oziroma mali komunalni čistilni napravi in
je njeno praznjenje zagotovljeno v okviru storitev javne službe.
c) Odvajanje odpadnih voda iz obstoječih stavb
Odvajanje komunalne odpadne vode v pretočne greznice
ni dovoljeno razen, če gre za obstoječo pretočno greznico in še
ni potekel rok iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju
odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav in emisijo snovi pri
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
Po predpisanem roku se morajo odpadne komunalne vode
odvajati na način opisan pod točko 1a), v primeru izgradnje
javne kanalizacije ali na način opisan pod točko 1b), v primeru
območja brez javne kanalizacije.
Če območje poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo,
morajo lastniki obstoječih stavb na območjih poselitve, katerih
v skladu s predpisi, ni potrebno opremiti z javno kanalizacijo,
za odpadno komunalno vodo, ki nastaja v obstoječi stavbi, sami
na svoje stroške zagotoviti čiščenje v mali komunalni čistilni
napravi oziroma izgraditi nepretočno greznico.
Na vodovarstvenih območjih prvega in drugega razreda
pa se mora odpadna voda zbirati v nepretočnih, nepropustnih
greznicah.
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II. Odvajanje padavinske vode
Za naselje ali del naselja, ki mora biti opremljeno z javno
kanalizacijo, je treba zagotoviti izvajanje ukrepov za zmanjševanje odvajanja količin padavinske odpadne vode v javno
kanalizacijo zlasti tiste, ki se odvaja s streh, ali, če je to ekonomsko upravičeno, zagotoviti odvajanje padavinske odpadne
vode z ločenim kanalizacijskim omrežjem za odvajanje in čiščenje padavinske vode.
Smiselni ukrepi so:
– izvedba ponikovalnice, kjer je to mogoče,
– zadrževanje padavinske vode v zadrževanih bazenih in
postopno odvajanje v javno kanalizacijo,
– izgradnja rezervoarjev za meteorne vode za lastne potrebe.
Za naselje ali del naselja, ki je opremljeno z mešano
javno kanalizacijo za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, se mora zagotoviti ustrezno zadrževanje prvega
naliva padavinske odpadne vode v napravah za zadrževanje
in mehansko čiščenje ter zajeto padavinsko odpadno vodo po
končanem nalivu odvesti na čistilno napravo.
III. Gnojnične jame in gnojišča
Ureditve gnojničnih jam in gnojišč na kmetijah morajo biti
v skladu s predpisi. Gnojnične jame in gnojišča morajo biti nepropustna in brez iztoka. Razredčena vsebina se lahko odvaža
na kmetijske površine, v skladu z uredbo o vnosu nevarnih
snovi in gnojil v tla in pravilnikaza izvajanje dobre kmetijske
prakse pri gnojenju.
Gnojevka se mora takoj podorati. Deponiranje gnojevke
na principu “obdelane lagune” ni dopustno. Na kmetijska zemljišča, ki so pod varstvenim režimom zajetij pitne vode, ter
pribrežna zemljišča vodotokov se tekoča vsebina gnojnih jam
in gnojišč (gnojevka) ne sme odvažati. V naseljih, zaselkih in
ob posameznih objektih, kjer so gnojnične jame in gnojišča
neurejena, se morajo urediti ali primerno sanirati v sklopu
ureditve na parceli.”
12. člen
Za drugim odstavkom 23. člena se dodata nova odstavka:
»Za potrebe izgradnje večjih obrtnih con, trgovskih con,
delavnic oziroma industrijskih objektov, za katere bo potrebna
večja priključna moč, bo potrebno pri Elektru d.d., posebej naročiti raziskavo o možnosti napajanja z električno energijo.
V skladu z 71. členom Energetskega zakona (Uradni
list RS, št. 27/07) si bodo morali investitorji za vsako novo
priključitev ali povečanje priključne moči pridobiti soglasje za
priključitev in izpolniti z njimi predpisane pogoje.«
13. člen
26.a člen se dopolni tako, da glasi:
»Ob upoštevanju obstoječih tras TK je potrebno predhodno pridobiti soglasje upravljavca TK voda.
Telekom bo na območju naselij Poljčane in Zg. Poljčane
gradil najsodobnejšo optično telekomunikacijsko omrežje in
temu je potrebno prilagoditi projektno dokumentacijo telekomunikacijskih priključkov posameznih objektov. Ustrezno je
potrebno izvesti tudi projektno dokumentacijo notranjih instalacij posameznih objektov. Rešitve za zunanje TK priključke ter
notranje optične instalacije poda upravljavec.
Pri tako izvedeni notranji instalaciji in vgrajeni dovodni
omarici, bo Telekom Slovenije izvedel priključek, preko katerega bo uporabnikom omogočal vse telekomunikacijske storitve
neodvisno od vrste dovodnega prenosnega medija.
Za predvideno območje je potrebno izvesti projekt optičnih TK priključkov posameznih objektov na omrežje Telekom
Slovenije. Pri vseh posegih v prostor je potrebno predhodno
upoštevati trase obstoječega TK omrežja in predhodno pridobiti
soglasje Telekom Slovenije d.d. k projektnim rešitvam.
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Investitor objekta kjer bo izveden TK priključek, predvidi
vgradnjo dovodne TK omarice in zagotovi ustrezni cevni dovod do objekta. V primeru kovinske dovodne omarice, mora
biti le-ta ozemljena na skupno ozemljilo objekta. Dovodna TK
omarica mora biti vgrajena na mesto, kjer je omogočen 24-urni
dostop.«
14. člen
28. člen se spremeni tako, da sedaj glasi:
»a) stara vaška jedra
– Novogradnje v okviru starih vaških jeder so možne, in
sicer kot izpolnitve gradbenih vrzeli. Pri tem je potrebno upoštevati tipično arhitekturo lokalnega okolja, katero predstavlja
arhitekturo nastalo pred letom 1970.
– V starih vaških jedrih so od posegov v obstoječih objektih dopustne spremembe namembnosti ter redna vzdrževalna
dela. Ti posegi se morajo kriti znotraj obstoječih gabaritov
objektov.
– Dopušča se gradnja pomožnih objektov pod splošnimi
pogoji tega odloka, medtem ko postavitev kioskov ni dovoljena.

– Rekonstrukcija obstoječe komunalne in cestne infrastrukture je dovoljena.
– V okviru urejanja zelenih površin je potrebno ohranjati
kmečke, sadne in zelenjavne vrtove. Prepovedano je vrtičkarstvo in sajenje neavtohtonega drevja in iglavcev.
– Za posege na objektih, območjih in vplivnih območjih
kulturnih spomenikov, opredeljenih v 34. členu odloka, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje, na projektno dokumentacijo pa kulturnovarstveno soglasje.«
15. člen
33. člen nadomesti sledeče besedilo:
»OHRANJANJE NARAVE
Na območju naselij Poljčane in Zgornje Poljčane se nahajajo sledeča zavarovana območja, naravne vrednote, območja
pričakovanih naravnih vrednot, ekološko pomembna območja
in biotska raznovrstnost v krajini:

1. Pregled zavarovani območij
EVID. ŠT.
33
80
98
1

IME

KRATKA OZNAKA

STATUS

URADNA OBJAVA

NS

Uradni list RS, št. 21/92

NS

Uradni list RS, št. 21/92

NS

Uradni list RS, št. 21/92

SON

Uradni list RS, št. 21/92

KRATKA OZNAKA

STATUS

URADNA OBJAVA

Tisa pri domačiji Črnoga v Podboču,
jugovzhodno od Poljčan
Lipa pri cerkvi Sv. Križa v Zgornjih Poljčanah, južno od Poljčan
Lipa pri Petrinini vili v Zgornjih Poljčanah, južno od Poljčan

drev

NVDP

drev

NVLP

drev

NVLP

Črnogova tisa

Sodi med večje tise v Sloveniji, je
krajevna znamenitost in dendrološko
pomemben objekt
Zgornje Poljčane-lipa
Sodi med debelejše lipe v občini,
cerkvena lipa
Petrinina lipa
Sodi med debelejše lipe v občini. Je
dominantno drevo v kraju
Drevored divjih kostanjev Drevored divjih kostanjev. Je najstarejši
v Poljčanah
in največji drevored v Poljčanah

2. Pregled naravnih vrednot
EVID. ŠT.

IME

6144

Črnogova tisa

6189

Zgornje Poljčane-lipa

6207

Petrinina lipa

3. Pregled območij pričakovanih naravnih vrednot
ZAP. ŠT.
1

IME
Haloze

KRATKA OZNAKA
Nahajališče miocenskih fosilov, školjk, polžev in rakovic

Namen opredelitve območij pričakovanih naravnih vrednot je spremljanje posegov v naravo, zlasti zemeljskih del, pri katerih
obstaja velika verjetnost odkritja novih naravnih vrednot, predvsem geoloških in podzemeljskih geomorfoloških. Namen spremljanja
zemeljskih del je odkrivanje, zagotavljanje dokumentiranja, vrednotenje in ohranjanje na nanovo odkritih naravnih vrednot.
4. Pregled ekološko pomembnih območij
KODA
44100

IME
Dravinjska dolina

KRATKA OZNAKA
Reka Dravinja je eden redkih večjih nižinskih vodotokov EPO
v SV Sloveniji, ki imajo vsaj delno ohranjeno naravno
strugo in obsežno zarast. Zaradi ohranjene naravne rečne
dinamike obstajajo v strugi pestre hidromorfološke strukture,
poplavno območje pa v veliki meri pokrivajo ekstenzivni
travniki različnih tipov, ki s številnimi morfološkimi elementi,
kot so mejice, vrbe glavače, drevesni osamelci, zaraščeni
mrtvi rokavi, okljuke in depresije, močvirja in mlake, tvorijo
tipično podobo kulturne krajine. Območje predstavlja
bivališče številnih ogroženih, redkih in zavarovanih živalskih
vrst in je s stališča ohranjanja biotske raznolikosti izjemnega
pomena.

STATUS
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5. Biotska raznovrstnost v krajini
Ohranjajo, razvijajo in ponovno vzpostavljajo se krajinska
pestrost in tiste značilnosti krajine, ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Na območju naselij Poljčane in Zgornje Poljčane se kot
taki značilni elementi krajine pojavljajo:
– ekstenzivni travniki
– travniški sadovnjaki
– mejice
– samotna drevesa.
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti navedeni v
strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za pripravo
prostorsko ureditvenih pogojev za območje naselij
Poljčane in Zgornje Poljčane« (ZRSVN, OE Maribor,
oktober 2007), ki so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu Občine Poljčane.«
16. člen
34. člen nadomesti sledeče besedilo:
»VAROVANJE KULTURNE DEDIŠČINE
Na območju ureditvenih območij naselij Poljčane in Zgornje Poljčane, ob že zavarovanih kulturnih spomenikih na podlagi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih
kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 21/92), so v Register nepremične kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo, vpisane
še naslednji evidentirani kulturni spomeniki in enote kulturne
dediščine:
EŠD
1459
2051
3264
3267
3268
6967
6968
6973
6975
6976
7078
20213
20222
22163
23013
23847
23848

Ime spomenika
Poljčane-kretniška postavljalnica
Poljčane-Spomenik NOB
Zgornje Poljčane-Cerkec sv.Križa
Zgornje Poljčane-Kapela Žalostne Matere
božje
Zgornje Poljčane-Kapela Sv. Luke
Poljčane-Hiša Bistriška 67
Poljčane-Bistriška 65
Zgornje Poljčane- Vila Potrčeva 7
Zgornje Poljčane- Hiša Prvomajska 11
Zgornje Poljčane-Šola Ulica Erne
Starovasnik 10
Zgornje Poljčane-Dom Erne Starovasnik
Poljčane-Damšetova kapelica
Spodnje Poljčane-Smiljaničeva kapelica
Poljčane-Kostanjev drevored
Poljčane-Hiša Bistriška 61
Zgornje Poljčane-Domačija Vernik
Zgornje Poljčane-Hiša Prvomajski trg 22
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V primeru večjih posegov, ki bi morebiti pomenili poslabšanje stanja dominantne lege posameznih kulturnih spomenikov v prostoru, se vplivno območje lahko tudi poveča. To pomeni, da je v takšnih primerih potrebno v študijah presoje vplivov
na okolje upoštevati tudi kulturno dediščino. Za ostali prostor
je zlasti v primerih oblikovalskih pogojev potrebno upoštevati
tipično arhitekturo lokalnega okolja (tipična arhitektura nastala
pred letom 1970 prejšnjega stoletja).«
»34.b člen
Na področju kulturne dediščine je potrebno upoštevati
dominantno lego kulturnih spomenikov, ki ga v ureditvenem
območju naselja Zg. Poljčane predstavlja (EŠD 3264) Zgornje
Poljčane-Cerkev sv. Križa. Spomenik z dominantno lego ima
vplivno območje, katero se lahko poveča, v kolikor so v bližini
predvideni posegi, ki bi lahko okrnili dominanto spomenika.
Za kapelice in znamenja, ki se praviloma nahajajo v bližini
stanovanjskih hiš se ne pričakuje večjih negativnih posledic.
Za tiste kapelice in znamenja, ki se nahajajo ob lokalnih in
regionalnih cestah pa je v primeru zahtev po prestavitvi zaradi
morebitne širitve ali rekonstrukcije ceste potrebno upoštevati,
da kapelic in znamenj ni možno porušiti, ampak jih je v sodelovanju s pristojno spomeniško službo možno izjemoma v celoti
prestaviti na ustreznejšo lokacijo.
Arheoloških spomenikov na območju ureditvenih območij
naselij Poljčane in Zgornja Poljčane ni evidentiranih, prav tako
ni nobenega kulturnega spomenika s področja arheologije.
Etnološki spomeniki predstavljajo posamezne domačije,
hiše, kozolec in nekaj vinskih kleti. Pri morebitnih gradnjah na
območju spomenikov je potrebno upoštevati dovolj velik odmik
zaradi celovite ohranjenosti spomenikov. Podobno velja za
zgodovinske spomenike.«
18. člen
V 36. členu odloka, se točka H. na koncu odstavka dopolni še z besedama »turizem in trgovina«.
19. člen
Besedilo 40. člena se spremeni tako da sedaj glasi:
»Sestavni del odloka je grafična priloga – Namenska raba
v merilu 1:5000, ki je v digitalni in analogni obliki.«
20. člen
Prostorski ureditveni pogoji so na vpogled pri Upravni
enoti Slovenska Bistrica in Občini Poljčane.
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 013-0002/2008-9-201
Poljčane, dne 23. septembra 2008
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

«

17. člen
Za 34. členom se dodata nova 34.a in 34.b člen, ki določata:
»34.a člen
»Za posege na objektih, območjih in vplivnih območjih
kulturnih spomenikov in varovane kulturne dediščine si je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje, na projektno dokumentacijo pa kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor.
V primeru celovite prenove kulturnih spomenikov je potrebno izdelati konservatorski program oziroma konservatorsko
restavratorski projekt.

4130.

Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih
pogojih za centralni naselji v Občini Poljčane
(uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

Na podlagi 97. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07) in 17. člena Statuta
Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) je Občinski svet Občine Poljčane na 16. redni seji dne 23. 9. 2008 potrdil uradno
prečiščeno besedilo Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih
pogojih za centralni naselji v Občini Poljčane, ki obsega:
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– Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za
centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 16/93, z dne 1. 4. 1993)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah začasnih prostorskih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (Uradni list RS,
št. 79/01, z dne 10. 10. 2001)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah začasnih prostorskih ureditvenih pogojev za
centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 35/02, z dne 19. 4. 2002)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih
prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini
Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica za območje
občine Poljčane (Uradni list RS, št. 97/08)

ODLOK
o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za
centralni naselji v Občini Poljčane
(uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Centralni naselji v Občini Poljčane sta Zgornje Poljčane
in Poljčane.
2. člen
Začasni ureditveni pogoji določajo:
I.
II.
III.

IV.

V.

Splošne določbe
Obseg območja
Skupna merila in pogoji za posege v prostor:
a) za graditev novih objektov
b) za gradnjo stanovanjskih objektov
c) za gradnjo gospodarskih objektov
d) za gradnjo objektov za proizvodnjo in obrt
e) pogoji za določitev funkcionalnih zemljišč in velikosti
gradbenih parcel
f) posegi na obstoječih objektih
g) gradnja pomožnih objektov
h) postavljanje spominskih obeležij
i) urejanje zelenih površin, površin za vrtičkarstvo, škarp
in ograj
j) prometna ureditev
k) komunalno urejanje
l) vodooskrba
m) odvajanje odpadnih voda
n) posegi na vodotokih
o) oskrba z električno energijo
p) odstranjevanje odpadkov
q) ogrevanje
r) oskrba s plinom
s) omrežje zvez
t) širitev pokopališč
u) ukrepi za varstvo okolja
v) posegi na kmetijskih zemljiščih
Podrobnejši pogoji in merila za posege v prostor v
značilnih območjih:
a) stara vaška jedra
b) vaška naselja
c) območja novejše stanovanjske gradnje
d) pogoji v proizvodno obrtnih področjih
Varovanje naravne in kulturne dediščine
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VI. Pogoji za izrabo prostora
VII. Prehodne in končne določbe
3. člen
PUP-i so prostorsko izvedbeni akti in so podlaga za izdelavo lokacijske dokumentacije in neposredna podlaga za izdajo
dovoljen za posege v prostor.
Lokacijska dokumentacija za enega ali več objektov se
izdela na podlagi strokovnih osnov in situacije.
Namenska raba površin mora biti identična namenski rabi
določeni s planskimi dokumenti občine, podrobnejša namenska
raba pa je določena v kartografskem delu prostorsko ureditvenih pogojev, ki je sestavni del tega odloka.
Spremembe funkcije objektov so dopustne v takšni meri,
da se ne spreminja oziroma ogroža pretežna namembnost območja in vpliv novih dejavnosti ne presega zakonsko določenih
vplivov na okolje.
Pri posegih v prostor, pri katerih je pričakovan večji vpliv
na okolje in prostor, je potrebno predložiti ustrezne strokovne
osnove.
Investitor je dolžan predložiti ekspertize, kadar gre za
tehnično zahtevne objekte ter zazidave večjih površin.
Posegi v prostor pri javnih objektih in na javnih površinah
morajo biti načrtovani tako, da je občanom omogočen neoviran in varen dostop do objektov, naprav in zemljišč ter njihova
splošna uporaba.

II. OBSEG OBMOČJA
4. člen
Območje Občine Poljčane, ki se ureja s predloženimi
prostorsko ureditvenimi pogoji, obravnava ureditveni območji
centralnih naselij Poljčane in Zgornje Poljčane.
Ureditveni območji sta prikazani na preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5000, s prikazom podrobnejše namenske rabe prostora.
Meje ureditvenih območij so določene v kartografski dokumentaciji veljavnega planskega dokumenta Občine Poljčane.

III. SKUPNA MERILA IN POGOJI ZA POSEGE V PROSTOR
a) Graditev novih objektov
5. člen
Novogradnje so dopustne na tistih zemljiščih, kjer tako
namembnost dopuščajo planski dokumenti in to omogoča oblikovanost terena, velikost razpoložljive parcele in je poseg
skladen z urbanističnimi konstantami, ki jih določa okoliška
grajena struktura.
Novogradnje se morajo objektom v morfološki enoti prilagoditi z gradbeno črto, smerjo slemena, gabariti, obdelavo in
barvo fasad, kritino in drugimi gradbenimi materiali, arhitekturnimi detajli in stavbnimi odprtinami.
Smeri slemena objektov morajo biti usklajene z obstoječo
zasnovo oziroma ambientalno ureditvijo gruče hiš oziroma
zaselka, praviloma vzporedno s smerjo plastnic.
Novi objekti morajo biti odmaknjeni od parcelne meje
tako, da ni motena sosednja posest, da je možno vzdrževanje
objekta in da so upoštevani varnostni pogoji.
Odmiki med sosednjimi objekti morajo biti najmanj 8m.
Manjši odmiki so dopustni, če so ugotovljeni ustrezni požarno-varnostni ukrepi in dovoljuje vplivno območje.
Odmiki od državnih cest morajo biti pri novih objektih
usklajeni z Zakonom o javnih cesta, odmiki od občinskih cest
pa usklajeni z Odlokom o občinskih cestah v Občini Slovenska
Bistrica.
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b) Splošni pogoji za gradnjo stanovanjskih objektov
6. člen
Tloris: podolgovat tloris, razmerje med osnovnima stranicama mora biti 1:1,2 ali več. Tlorisna zasnova je lahko drugačna, kolikor upošteva obstoječo pozidavo in je v skladu z
mnenjem urbanistične komisije.
Višina: praviloma so objekti pritlični s koto pritličja največ
0,5 m nad raščenim terenom in pri katerih je kolenčni zid na
podstrešju visok do 1,20 m ali enonadstropni, pri katerih je
kota pritličja največ 0,30 m nad terenom, višina kapi pa 5,5 m
nad koto pritličja. Objekti imajo lahko tudi klet, če to dopuščajo
terenske in geološke razmere.
Posegi v prostor se volumensko prilagode obstoječi okoliški pozidavi.
Streha: simetrična dvokapnica z naklonom 35°–45°, izjemoma je lahko naklon manjši, kolikor je okoliška pozidava s
položnejšimi nakloni.
Smer slemena objekta mora biti vzporedna daljši stranici
objekta. Osvetlitve podstrešnih prostorov so dovoljene s frčadami in drugimi oblikami odpiranja strešin.
Kritina: kritina je temne ali opečne barve (žgana opeka),
razen v območjih, kjer je zaradi varovanja kulturne dediščine
predpisano kritje z drugačno kritino.
7. člen
Skladno s pogoji tega odloka so na obravnavanih območjih dovoljene novogradnje, nadomestne gradnje, adaptacije,
nadzidave, dozidave, komunalne ureditve in vzdrževalna dela
na obstoječih objektih in napravah.
c) Splošni pogoji za gradnjo gospodarskih poslopij
8. člen
Gospodarska poslopja je možno graditi v sklopu morfoloških enot, v katerih predstavljajo kmetije sestavni del obstoječe
urbane strukture.
Gradnjo gospodarskih poslopij mora omogočiti velikost
funkcionalnega zemljišča, pri čemer morajo biti zagotovljeni
pogoji za ureditev manipulativnega prostora, shranjevanja mehanizacije in ureditev gnojišč, oziroma drugega sistema deponiranja živilskih odpadkov, v skladu s strokovnim navodilom o
urejanju gnojišč in greznice.
Odmik gospodarskih objektov od parcelne meje mora biti
minimalno 4m.
Tloris: podolgovat, razmerje med širino in dolžino 1: 1,5
ali več.
Velikost: tlorisno objekt ne sme presegati 30 m dolžine.
Višina: maksimalna višina slemena 12 m nad koto urejenega terena.
Oblikovanje strešin in kritin: naklon strešin osnovnega
objekta (prevladujoč tlorisni gabarit) 35°–45°, lahko tudi manj,
glede na obstoječo okoliško pozidavo, kritina temne ali opečne
barva (žgana opeka).
d) Graditev objektov za proizvodnjo in obrt
9. člen
Gradnja objektov za storitveno obrtne dejavnosti in mirno
obrt je možna v okviru obstoječih območij na površinah namenjenih stanovanjem oziroma centralnim dejavnostim. Gradnja
objektov za proizvodnjo je možna v območju, ki je opredeljeno
za proizvodne dejavnosti. Na območjih namenjenim centralnih
dejavnostim in v okviru starih vaških jeder je možno graditi, oziroma spremeniti namembnost obstoječim objektom za potrebe
gostinstva in turizma. Objekte namenjene prenočitvenih zmogljivostim oziroma penzionom je možno graditi tudi v območjih
namenjenim stanovanjem.
Pogoji za oblikovanje so enaki pogojem za gradnjo stanovanjskih objektov razen omejitve tlorisnih gabaritov.
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9.a člen
Vsa odstopanja od splošnih določil za gradnjo stanovanjskih objektov, gospodarskih poslopij in objektov za proizvodnjo
in obrt, se morajo pred izdajo gradbenega dovoljenja, predložiti
v pregled in potrditev občinski urbanistični komisiji.
9.b člen
Za gradnjo večstanovanjskih objektov, vrstnih hiš, stanovanjskih dvojčkov, objektov za družbene dejavnosti, športne
dejavnosti, turizem, sakralnih objektov in urbane opreme, se
upoštevajo splošna določila za graditev novih objektov opredeljena v 5. členu odloka. Smernice za arhitekturno oblikovanje
poda občinska urbanistična komisija, katera tudi potrdi izdelano
projektno dokumentacijo.«
e) Pogoji za določitev funkcionalnega zemljišča in velikosti
gradbenih parcel
Določitev gradbenih parcel
10. člen
Velikost gradbene parcele mora biti prilagojena namembnosti objekta, njegovi velikosti ter naravnim in ustvarjenim
danostim prostora.
Velikost gradbene parcele mora omogočiti zadovoljitev
vseh spremljajočih prostorskih potreb osnovne dejavnosti, razen v primeru, če je zagotovljeno njihovo skupno zadovoljevanje v širšem območju.
Velikost gradbene parcele za individualno stanovanjsko
hišo ne sme odstopati od velikosti okoliških parcel v območju.
Novograjeni objekti za obrtno in proizvodno dejavnost in
kmetijsko gospodarski objekti imajo sorazmerno večje parcele.
Določitev funkcionalnih zemljišč
10.a člen
Velikost funkcionalnega zemljišča objekta mora omogočati normalno gradnjo, uporabo in vzdrževanje objekta.
Pri določevanju velikosti funkcionalnega zemljišča za vse
posege je potrebno upoštevati obliko parcele in razgibanost
terena.
Velikost funkcionalnega zemljišča za gospodarske objekte in objekte namenjene obrtni in proizvodni dejavnosti mora
omogočiti normalno uporabo objektov vključno s potrebnimi
manipulacijskimi površinami, površinami za parkiranje in izvajanje ukrepov za zaščito okolice pred vplivi objekta oziroma
dejavnosti.
Velikost funkcionalnega zemljišča za nove objekte se
določi tako, da se okrog bodoče lokacije vriše pas 4m ali pas
širine do parcelne meje z drugimi lastniki, če je odmik manjši od
4 m. Razen tako dobljene površine je potrebno v funkcionalno
zemljišče všteti še vse ostale površine, ki po dokončanju ne
bodo rabile več kmetijskemu namenu (dostopi, dovozi, parkirišča, obračališča, hišne cvetlične grede …).
Obstoječim objektom, ki nimajo opredeljeno funkcionalno
zemljišče, določimo funkcionalno zemljišče tako, da zemljišče
za redno rabo določimo na podlagi ogleda na terenu in vanj
vključimo še dostope, obračališča, cvetlične grede, .... Funkcionalno zemljišče za izredno rabo objekta (ureditvena dela) pa
določimo po potrebi v širini od 0–4 m okrog objekta.
10.b člen
Pri novogradnjah in drugih posegih na objektih mora biti
v vsaki lokacijski dokumentaciji vrisano funkcionalno zemljišče
in izmerjena njegova površina.
f) Posegi na obstoječih objektih
11. člen
Med posege na obstoječih objektih štejemo prizidave,
nadzidave, preureditve podstrešij, spremembe namembnosti,
vzdrževalna dela in rekonstrukcije.
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Navedeni posegi ne smejo rušiti lokalnih urbanističnih in
arhitekturnih značilnosti (gradbena črta, os slemena, gabariti,
kritina in drugi gradbeni materiali, arhitekturni detajli, stavbne
odprtine). Spremembe namembnosti so dovoljene, kolikor se
ne spremenijo vplivi na okolje (osončenje, veduta, hrup, smrad,
dostop idr.) Pri morfološko homogenih območjih in objektih
(vaška jedra) ter območjih, za katera veljajo pogoji varovanja
kulturne dediščine, se morajo vsi posegi izvajati v sodelovanju
s pooblaščeno organizacijo za varstvo naravne in kulturne
dediščine, isto velja za objekte starejše od 50 let.
Tlorisna velikost prizidka praviloma ne sme presegati 50%
tlorisne velikosti obstoječega objekta, hkrati mora biti razmerje
med zazidano in prosto površino zemljišča najmanj 40:60. Za
oblikovanje prizidka veljajo enaki pogoji kot za novogradnje.
Odstopanje je možno kadar gre za nadgraditev ambienta.
Preureditve podstrešij v okviru obstoječih gabaritov so
dovoljene. Preureditve podstrešij in nadzidave ne smejo biti
opravljene na račun obstoječega strmega naklona strehe (zdaj
ima npr. hiša streho v naklonu 45°, po pozidavi pa bo višina
slemena ostala ista, le naklon strehe bo nižji).
Spremembe namembnosti so dovoljene, kadar dopolnjujemo osnovno namembnost območja ali pa njegovo odstranitev.
Posegi na obstoječih objektih so možni v primeru, da gre
za objekte zgrajene na osnovi gradbenega dovoljenja, oziroma
objekte zgrajene pred l. 1967 in se le-ti nahajajo na območjih
namenjenih za rabo kakršni služi objekt.
Vzdrževalna dela so dopustna za vse obstoječe objekte
s tem, da se ohranjajo obstoječi gabariti in gradbena linija
objekta. Potrebno je ohraniti značilne arhitektonske elemente
in materiale (kamen, omet, les, barve itd.).
Pri posegih na obstoječih objektih morajo biti zagotovljeni
potrebni odmiki ali drugi ukrepi (izbira ognje odpornih materialov, izvedba protipožarnih zidov in podobno) za preprečevanje
prenosa požara.
g) Gradnja pomožnih objektov
12. člen
Postavitev pomožnih objektov opredeljenih z republiškim
pravilnikom je dovoljena le, kadar v sklopu obstoječih objektov ni možno zadovoljiti manjkajočih prostorskih potreb. Pri
novogradnjah so garaže in drugi pomožni prostori praviloma
v sklopu objekta.
Pomožni objekti ne smejo rušiti lokalnih, urbanističnih in
arhitekturnih značilnosti:
– biti morajo oblikovno in funkcionalno usklajeni z obstoječimi sosednjimi objekti avtohtonega stavbnega fonda ob
upoštevanju splošnih pogojev za novo gradnjo,
– za gradnjo je potrebno uporabiti gradiva, ki ne odstopajo
od gradiv in obdelav obstoječih objektov,
– za pomožne objekte veljajo ista načela kot za druge
objekte: podolžni tloris, 35°–45° strma simetrična streha krita s
temno ali opečno kritino, klet mora biti popolnoma vkopana.
13. člen
Kioski lahko služijo storitvam, uslužnostim in informativnim dejavnostim in so lahko nameščeni v morfoloških enotah,
ki imajo javne površine tako, da ne ovirajo nobene oblike
prometa.
Tlorisna dimenzija kioska naj bo prilagojena namembnosti
kioska (do maks. 12 m2). Postavitev kioska ne sme poslabšati
delovnih in bivalnih pogojev v sosednjih objektih (osončenje,
vedute, hrup, smrad, dostop idr.).
Kioski so lahko locirani le tam, kjer ni ustreznih lokalov,
enotno oblikovani, izdelani po vzorcu naše arhitekture, glede
oblikovanja in gradiv po vzorni.
Stojnice za priložnostno sezonsko ponudbo naj sledijo
okvirom enotnega oblikovanja ožjih območij urejanja. Stojnice
so odprti objekti.
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13.a člen
Začasni objekti in naprave namenjeni začasnemu zadovoljevanju prostorskih potreb za storitvene in družbene dejavnosti
ter ostale potrebe (do zgraditve trajnega objekta), sezonski
turistični ponudbi ali občasnim prireditvam, se lahko postavijo
na zemljiščih, kjer v tekočem planskem obdobju ni predviden
trajen poseg v prostor. V aktu, s katerim upravni organ dovoli
postavitev začasnega objekta, mora biti opredeljeno, kdaj je
potrebno objekt odstraniti, kdo ga je dolžan odstraniti, na čigave stroške in v kakšnem roku.
Pogoji za postavitev začasnih objektov so analogni pogojem kot za trajni poseg v prostor.
h) Postavljanje spominskih obeležij
14. člen
Spominska obeležja so lahko samostojni objekti – spomeniki ali pa skulpture in spominske plošče, postavljene na ali
ob obstoječe objekte.
Lokacija za postavitev spominskih obeležij naj bo določena na podlagi vsakokratne podrobne urbanistične presoje
tako, da se s postavitvijo dopolnjuje javni prostor in ne ovira
promet.
Spominska obeležja na stavbah morajo biti postavljena
tako, da ne slabšajo bivalnih pogojev in varnosti objekta.
V območjih ali na posameznih objektih, za katere veljajo
pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine, se smejo spominska obeležja postavljati le v sodelovanju s pristojno organizacijo za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Ista pravila veljajo tudi za napise na fasadah, reklamne
panoje, reklamne izveske ipd.
i) Urejanje zelenih površin, površin za vrtičkarstvo,
škarp in ograj
15. člen
Okolico novogradenj je treba skladno z okoliškimi ureditvami ustrezno ozeleniti z avtohtonim zelenjem.
Ob individualnih objektih je možno urediti individualne
zelenjavne vrtove.
Kjer konfiguracija terena z višinskimi razlikami zahteva
njihovo premostitev, naj se ta praviloma uredi s travnimi brežinami. Kadar pa je nujna postavitev škarpe, naj se ta intenzivno
ozeleni. Ograje okoli funkcionalnih zemljišč se sme postavljati
tam, kjer so okoliška zemljišča že tako urejena. Ograja naj bo
usklajena z obstoječimi, živa meja v bližini prometnic (križišča,
ovinki) ne sme presegati višine 0,60 m.
16. člen
Ob naseljih je možno urediti površine za potrebe ljubiteljske obdelave – vrtičkarstvo.
Urejanje površin za ljubiteljsko obdelavo ni dovoljeno na
kmetijskih površinah, ki so trajno namenjene kmetijski proizvodnji (1. območje), površinah, ki so zavarovane zaradi varstva
naravne in kulturne krajine oziroma namenjene parkovni ureditvi.
Površine za vrtičkarstvo je možno urejati:
– na kmetijskih zemljiščih nižjih kategorij
– na zemljiščih, ki so v zaraščanju
– začasno na zemljiščih, predvidenih za gradnjo oziroma
druge posega v prostor.
Velikost posameznih parcel ne sme presegati 150 m2.
Za shranjevanje orodja je dovoljena gradnja skupnih lop,
pri čemer tlorisna velikost ne sme presegati 3 m2 na uporabnika. Izjemoma je dovoljena gradnja individualne lope, kadar
velikost kompleksa zemljišč ne presega dovoljenega obsega
za enega uporabnika. Območje je dovoljeno opremiti z vodovodnim omrežjem.
Postavljanje ograj med posameznimi parcelami ni dovoljeno, možna je zasaditev meje do višine 0,60m.
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Vrtičkarstvo ne sme biti osnova za prodajo zemljišč (najemni odnos) in iz tega izhajajoče zahteve za izgradnjo sekundarnih bivališč (počitniške hiše in gospodarske kleti).
j) Prometna ureditev
17. člen
Za prometno omrežje v območjih urejanja veljajo določila
Zakona o javnih cestah, določila Odloka o občinskih cestah v
Občini Slovenska Bistrica in določila Odloka o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Slovenska Bistrica, oziroma
z odloki, ki urejajo kategorizacijo občinskih cest in ureditev
cestnega prometa na območju Občine Poljčane.
V varovalnih pasovih obstoječih prometnic se ne smejo
graditi stanovanjski hiše in druge stavbe ter naprave, razen v
primerih, ko to dopušča oziroma izhaja iz smernic ali projektnih
pogojev pristojnih soglasodajalcev.
V naseljenih krajih in hribovitih predelih se sme glede
na krajevne razmere izjemoma dovoliti graditev objektov in
naprav v varovalnem pasu, če to ni v nasprotju s koristmi ceste
in prometa. Pri taki izjemi je treba upoštevati najmanjši odmik
od zunanjega roba cestnega sveta, zaradi morebitne razširitve
ceste.
V varovalnih pasovih prometnic so na obstoječih objektih
in napravah dovoljena le nujna vzdrževalna dela in posegi v
prostor v zvezi s komunalnim urejanjem.
V rezervatu prometnice, za katero še niso dokončno
določene tehnične značilnosti na osnovi projektne dokumentacije so dovoljeni posegi v prostor s soglasjem predlagatelja
prometnega rezervata.
Novogradnje in obnove prometnic morajo biti izvedene
tako, da omogočajo dostop intervencijskih gasilskih vozil (osni
pritiski 10 t, horizontalni in vertikalni elementi in gabariti).
Odmik objektov od zbirnih stanovanjskih cest mora zagotoviti:
– minimalno vzdrževanje cest v zimskem in letnem času
– širino cestnega telesa v skladu z veljavnimi normativi.
18. člen
Dovozi in priključki na cesto omrežje morajo biti urejeni
tako, da se z njimi ne ovira ali ogroža promet in da se cesta in
cestni objekti ne poškodujejo. Interni dovozi in pristopi morajo
biti navezani na javno prometno omrežje s skupnim priključkom. Dovozi in priključki se smejo graditi samo s soglasjem
pristojnega soglasodajalca. Ob cestah se priključki predvidijo
v projektih za graditev oziroma rekonstrukcijo in morajo biti
izvedeni tako, da omogočijo dostop intervencijskim gasilskim
vozilom (osni pritisk 10 t, horizontalni in vertikalni elementi in
gabariti).
Bencinski servisi so lahko grajeni v ureditvenih območjih
naselij ob izpolnjenih pogojih soglasodajalcev (odmiki, priključki
na ceste, odvodnjavanje itd.).
18.a člen
Za zagotavljanje mirujočega prometa je potrebno pri novogradnjah, dozidavah in nadzidavah ali v primeru spremembe
namembnosti obstoječega objekta zagotoviti možnost parkiranja.
Za stanovanjske objekte se zagotovi poleg garažnega
mesta v objektu vsaj eno parkirno mesto na zemljišču investitorja. V kolikor se v stanovanjskem objektu opravlja tudi
dejavnost, je potrebno zgraditi še dodatna parkirna mesta za
konkretno dejavnost.
18.b člen
Pri objektih različnih dejavnosti je potrebno zagotoviti primerno število parkirišč na zemljišču investitorja. Za vsako dejavnost je nujno zagotoviti vsaj dve parkirni mesti za stranke.
Število potrebnih parkirnih mest glede na vrsto dejavnosti
se določi v skladu s Tehničnimi normativi za projektiranje in
opremo mestnih prometnih površin (FAGG, leto 1991).
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Kolikor investitor ne more zagotoviti primernega števila
parkirišč na svojem zemljišču, mora soinvestirati v bližnje javno
parkirišče v proporcionalnem delu. Če v radiusi 100 m ni možno
zagotoviti parkirišča, se dejavnost ne more opravljati.
k) Komunalno urejanje
19. člen
Vsi objekti morajo biti priključeni na obstoječe in novozgrajeno omrežje. Minimalna komunalna oprema v ureditvenem območju obsega naprave za oskrbo s pitno vodo, elektroenergetsko omrežje, naprave cestnega prometa in hidrantno
omrežje, priključitev na javno kanalizacijo oziroma izgradnjo
nepretočnih in nepropustnih greznic in odvoz smeti.
l) Vodooskrba
20. člen
Na območjih z urejenim javnim vodovodnim omrežjem je
obvezno priključiti nanj vse novogradnje, katerih namembnost
je povezana s porabo vode.
Na področjih, kjer obstoječe vodovodno napajanje ne zadovoljuje vseh potreb, se predvideva ojačitev ali rekonstrukcija.
Širina rezervatov primarnih vodovodov oziroma njihov varovalni
pas je 2,50 m, če ti potekajo izven ceste.
Uporabniki tehnološke vode morajo uporabljati zaprte
sisteme.
Pri zagotavljanju zadostnih količin vode mora biti zagotovljena tudi voda za požarno zaščito. Upravljalec vodovodnega
omrežja mora predvideti in izvesti ustrezne tehnične rešitve
na omrežju ali alternativne vire za zagotovitev večjih količin
požarne vode v primeru večjih požarov.
Na območju obdelave PUP ni obstoječih ali predvidenih
črpališč.
m) Odvajanje odpadnih voda
21. člen
I. Odvajanje odpadne komunalne vode
a) Naselja opremljena z javno kanalizacijo
Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi v naselju
ali delu naselja, opremljenem z javno kanalizacijo, se mora
neposredno odvajati v javno kanalizacijo zaključeno z ustrezno
čistilno napravo.
V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi
komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja
naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo,
če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne
vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je
treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja od
0,02 PE, odvajanje odpadnih vod pa je možno brez naprav za
prečrpavanje.
Industrijska odpadna voda, ki nastaja v stavbi v naselju
ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, se mora
odvajati prečiščena v vode ali javno kanalizacijo v skladu s
predpisom, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
Za del naselja, kjer ni zgrajena kanalizacija in v katerem je
predvidena izgradnja kanalizacije in če celotna obremenitev, ki
tam nastaja, presega PE, je treba pred izdajo prvega dovoljenja za gradnjo, izdelati program komunalnega opremljanja za
celotno območje predvidene gradnje.
b) Območja brez javne kanalizacije
Na območjih, kjer ni javne kanalizacije se lahko odpadna
voda odvaja v:
– nepretočno, nepropustno greznico,
– malo komunalno čistilno napravo,
– če je stavba ne geografsko zaokroženem območju, na
katerem ni predpisano odvajanje komunalne odpadne vode v
javno kanalizacijo in je skupna obremenitev zaradi odvajanja te
odpadne vode manjša od 50 PE, se lahko komunalna odpadna
voda, ki nastaja v teh stavbah:
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– odvaja v kanalizacijo, ki nima statusa javne kanalizacije, in čisti v mali komunalni čistilni napravi, ki je namenjena
skupnemu čiščenju in je v lasti in upravljanju lastnikov stavb,
ali
– se komunalna odpadna voda zbira v nepretočni greznici (greznici brez iztoka) oziroma mali komunalni čistilni napravi in je njeno praznjenje zagotovljeno v okviru storitev javne
službe.
c) Odvajanje odpadnih voda iz obstoječih stavb
Odvajanje komunalne odpadne vode v pretočne greznice
ni dovoljeno razen, če gre za obstoječo pretočno greznico in še
ni potekel rok iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju
odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav in emisijo snovi pri
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
Po predpisanem roku se morajo odpadne komunalne vode
odvajati na način opisan pod točko 1a), v primeru izgradnje
javne kanalizacije ali na način opisan pod točko 1b), v primeru
območja brez javne kanalizacije.
Če območje poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo,
morajo lastniki obstoječih stavb na območjih poselitve, katerih
v skladu s predpisi, ni potrebno opremiti z javno kanalizacijo,
za odpadno komunalno vodo, ki nastaja v obstoječi stavbi, sami
na svoje stroške zagotoviti čiščenje v mali komunalni čistilni
napravi oziroma izgraditi nepretočno greznico.
Na vodovarstvenih območjih prvega in drugega razreda
pa se mora odpadna voda zbirati v nepretočnih, nepropustnih
greznicah.
II. Odvajanje padavinske vode
Za naselje ali del naselja, ki mora biti opremljeno z javno
kanalizacijo, je treba zagotoviti izvajanje ukrepov za zmanjševanje odvajanja količin padavinske odpadne vode v javno
kanalizacijo zlasti tiste, ki se odvaja s streh, ali, če je to ekonomsko upravičeno, zagotoviti odvajanje padavinske odpadne
vode z ločenim kanalizacijskim omrežjem za odvajanje in čiščenje padavinske vode.
Smiselni ukrepi so:
– izvedba ponikovalnice, kjer je to mogoče,
– zadrževanje padavinske vode v zadrževanih bazenih in
postopno odvajanje v javno kanalizacijo,
– izgradnja rezervoarjev za meteorne vode za lastne potrebe.
Za naselje ali del naselja, ki je opremljeno z mešano
javno kanalizacijo za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, se mora zagotoviti ustrezno zadrževanje prvega
naliva padavinske odpadne vode v napravah za zadrževanje
in mehansko čiščenje ter zajeto padavinsko odpadno vodo po
končanem nalivu odvesti na čistilno napravo.
III. Gnojnične jame in gnojišča
Ureditve gnojničnih jam in gnojišč na kmetijah morajo biti
v skladu s predpisi. Gnojnične jame in gnojišča morajo biti nepropustna in brez iztoka. Razredčena vsebina se lahko odvaža
na kmetijske površine, v skladu z uredbo o vnosu nevarnih
snovi in gnojil v tla in pravilnikaza izvajanje dobre kmetijske
prakse pri gnojenju.
Gnojevka se mora takoj podorati. Deponiranje gnojevke
na principu »obdelane lagune« ni dopustno. Na kmetijska
zemljišča, ki so pod varstvenim režimom zajetij pitne vode, ter
pribrežna zemljišča vodotokov se tekoča vsebina gnojnih jam
in gnojišč (gnojevka) ne sme odvažati. V naseljih, zaselkih in
ob posameznih objektih, kjer so gnojnične jame in gnojišča
neurejena, se morajo urediti ali primerno sanirati v sklopu
ureditve na parceli.
n) Posegi na vodotokih oziroma na vplivnem območju le-teh
22. člen
Za vse posege v varovalnem pasu vodotokov in v območju vodotokov je potrebno po veljavni zakonodaji pridobiti
vodnogospodarske smernice in vodnogospodarsko soglasje.
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o) Oskrba z električno energijo
23. člen
Področje elektrooskrbe zahteva upoštevanje veljavnih
predpisov s tega področja in zasnov elektroomrežja v strokovnih podlagah ter dolgoročni in srednjeročni družbeni plan.
Preko ureditvenega območja potekajo daljnovodi visoke
napetosti, za katere so določeni varovalni pasovi oziroma rezervati naslednjih širin (od osi voda)
– daljnovodi do 35 kV 10 + 10 m
– daljnovodi 2 x 110 kV 15 + 15m.
Za potrebe izgradnje večjih obrtnih con, trgovskih con,
delavnic oziroma industrijskih objektov, za katere bo potrebna
večja priključna moč, bo potrebno pri Elektru d.d., posebej naročiti raziskavo o možnosti napajanja z električno energijo.
V skladu z 71. členom Energetskega zakona (Uradni
list RS, št. 27/07) si bodo morali investitorji za vsako novo
priključitev ali povečanje priključne moči pridobiti soglasje za
priključitev in izpolniti z njimi predpisane pogoje.
Napeljave kablov preko ali v bližini fasad in objektov kulturne dediščine oziroma postavljanja električnih in podobnih
drogov v bližini le-teh praviloma ni dovoljeno. Kolikor zaradi
tehničnih možnosti drugače ni izvedljivo se morajo vsi posegi
izvajati v sodelovanju s pooblaščeno organizacijo za varstvo
naravne in kulturne dediščine.
p) Odstranjevanje odpadkov
24. člen
Za vse obstoječe in novo predvidene objekte ter za dopolnilno gradnjo, je potrebno zagotoviti organiziran odvoz odpadkov na komunalno urejeno odlagališče.
Neurejena odlagališča je potrebno sanirati in urediti v
prvotno stanje.
q) Ogrevanje
25. člen
Ogrevanje na območjih obdelave PUP bo praviloma
individualno,vendar je potrebno uporabljati ekološko neoporečna goriva (drva, lahko kurilno olje, plin in podobno).
r) Oskrba s plinom
26. člen
V ureditvenem območju, kjer poteka plinovod, je potrebno
upoštevati pogoje, ki izhajajo iz pravilnika o tehničnih pogojih in
normativih za varen transport tekočih in plinastih ogljikovodikov
po magistralnih naftovodih in plinovodih (Uradni list SFRJ,
št. 26/85).
Za posege v bližini plinovoda (zaščitni pas plinovoda 2 x
200 m in varovalna pasova 2 x 30 m ter 2 x 5 m) je potrebno
pridobivati soglasja upravljalca plinovoda.
s) Omrežje zvez
26.a člen
Ob upoštevanju obstoječih tras TK omrežja je predhodno
potrebno pridobiti soglasje upravljalca TK voda.
Telekom bo na območju naselij Poljčane in Zg. Poljčane
gradil najsodobnejšo optično telekomunikacijsko omrežje in
temu je potrebno prilagoditi projektno dokumentacijo telekomunikacijskih priključkov posameznih objektov. Ustrezno je
potrebno izvesti tudi projektno dokumentacijo notranjih instalacij posameznih objektov. Rešitve za zunanje TK priključke ter
notranje optične instalacije poda upravljavec.
Pri tako izvedeni notranji instalaciji in vgrajeni dovodni
omarici, bo Telekom Slovenije izvedel priključek, preko katerega bo uporabnikom omogočal vse telekomunikacijske storitve
neodvisno od vrste dovodnega prenosnega medija.
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Za predvideno območje je potrebno izvesti projekt optičnih TK priključkov posameznih objektov na omrežje Telekom
Slovenije. Pri vseh posegih v prostor je potrebno predhodno
upoštevati trase obstoječega TK omrežja in predhodno pridobiti
soglasje Telekom Slovenije d.d. k projektnim rešitvam.
Investitor objekta kjer bo izveden TK priključek, predvidi
vgradnjo dovodne TK omarice in zagotovi ustrezni cevni dovod do objekta. V primeru kovinske dovodne omarice, mora
biti le-ta ozemljena na skupno ozemljilo objekta. Dovodna TK
omarica mora biti vgrajena na mesto, kjer je omogočen 24-urni
dostop.
t) Širitev pokopališč
26.b člen
Širitve pokopališč so možne v skladu z veljavno zakonodajo. Načrtovanje širitev se dimenzionira na 30-letne potrebe.
Pri širitvah, ureditvah ter drugih posegih v območje pokopališča
pa veljajo pogoji:
– širitve se dovoljujejo na območje proti odprtemu prostoru, ne pa v smeri naselij
– pokopališča naj imajo minimalen 10-metrski varovalni
nezazidan pas
– v vplivnem pasu 100m se pogoji bivanja in delovanja
prilagodijo nemotenemu delovanju pokopališč.
Pri izdelavi lokacijske dokumentacije za širitev pokopališč
je potrebno poleg ureditve grobnih polj definirati tudi pogoje
ureditve dostopov, poslovilnih ploščadi, ureditve prostorov za
odpadke, oskrbo z vodo. Pred izdajo dovoljen je potrebno
pridobiti pozitivno soglasje pristojne službe za varstvo voda, ki
opredeli pogoje glede izcednih vod.
u) Ukrepi za varstvo okolja
27. člen
Za zagotovitev pogojev bivanja in varovanja okolja je
potrebno:
– zaščita vodnih virov in vodotokov pred onesnaženjem,
– organiziranje odvoza komunalno odpadnih in sekundarnih surovin,
– sanacija neurejenih odlagališč odpadkov, njihova ureditev v prvotno stanje in namembnost ter sprotno urejanje
osrednje deponije občine,
– sanacija območij, ki so izpostavljena hrupu in preprečitev nastajanja novih virov v bližini stanovanj in delovnih mest,
– za zaščito pred hrupom je ob prometnicah, kjer raven
hrupa presega dovoljeno raven za stanovanjsko okolje, dovoljeno izvesti zaščitne ukrepe z ozelenjenimi nasipi, živimi
mejami višine do 2 m ter protihrupnimi pregradami, ki morajo
biti iz naravnih materialov in ozelenjene. Izvedba teh ukrepov
ni dovoljena, če ruši osnovni oblikovni koncept urejanja ulice in
če onemogoča vzdrževanje ceste ali preglednosti posameznih
cestnih odsekov,
– stalna kontrola virov onesnaženja zraka in preprečevanje nastajanja novih virov, ki bi onesnaževali ozračje preko
meje, ki jo dopuščajo predpisi s tega področja,
– urediti ustrezno skladiščenje tekočih goriv in naftnih
derivatov,
– vzdrževanje obstoječih in urejanje novih javnih zelenih
površin kot so javni parki in nasadi, zelenice, varovalni zeleni
pasovi,
– upoštevati vse predpise oziroma zakone s področja
varstva okolja.
v) Posegi v kmetijskih zemljiščih
Na površinah, ki so z družbenim planom opredeljene kot
kmetijske površine namenjene trajni rabi za kmetijsko proizvodnjo, ni dovoljena sprememba namembnosti rabe in uporabe
ljubiteljske dejavnosti.
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IV. PODROBNEJŠI POGOJI IN MERILA ZA POSEGE
V PROSTOR V ZNAČILNIH OBMOČJIH
28. člen
a) Stara vaška jedra
– Novogradnje v okviru starih vaških jeder so možne, in
sicer kot izpolnitve gradbenih vrzeli. Pri tem je potrebno upoštevati tipično arhitekturo lokalnega okolja, katero predstavlja
arhitekturo nastalo pred letom 1970.
– V starih vaških jedrih so od posegov v obstoječih objektih dopustne spremembe namembnosti ter redna vzdrževalna
dela. Ti posegi se morajo kriti znotraj obstoječih gabaritov
objektov.
– Dopušča se gradnja pomožnih objektov pod splošnimi
pogoji tega odloka, medtem ko postavitev kioskov ni dovoljena.
– Rekonstrukcija obstoječe komunalne in cestne infrastrukture je dovoljena.
– V okviru urejanja zelenih površin je potrebno ohranjati
kmečke, sadne in zelenjavne vrtove. Prepovedano je vrtičkarstvo in sajenje neavtohtonega drevja in iglavcev.
– Za posege na objektih, območjih in vplivnih območjih
kulturnih spomenikov, opredeljenih v 34. členu odloka, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje, na projektno dokumentacijo pa kulturnovarstveno soglasje.
b) Vaška naselja
29. člen
– V območjih vaških naselij so dopustne novogradnje
stanovanjskih objektov, če te zapolnjujejo gradbene vrzeli in
so usklajene z obstoječo grajeno strukturo naselja. Gradnja gospodarskih poslopij in obrtnih delavnic je dopustna, če je zadoščeno splošnim pogojem ter prostorsko ureditvenih pogojev.
– V območjih vaških naselij je dovoljena gradnja objektov
oziroma posegi na obstoječih objektih centralnih dejavnosti za
potrebe naselja in gravitacijskega območja. Posegi se lahko
izvajajo v skladu s skupnimi merili in pogoji.
– Sprememba namembnosti gospodarskih poslopij v stanovanje oziroma v turistične namene je dopustna pod pogojem,
da ostane objekt arhitektonsko skladen z obstoječo zazidavo.
– V morfoloških enotah, kjer veljajo ta določila, je možno
vse ostale posege na obstoječih objektih izvajati z upoštevanjem splošnih pogojev za take posege, kar velja tudi za postavitev samostojnih pomožnih objektov.
– Postavitev kioskov ni dovoljena.
– Posegi s področja prometnega in komunalnega urejanja
se urejajo pod splošnimi pogoji.
c) Novejše stanovanjske gradnje na območjih redkejših
in gostejše pozidave
30. člen
– Gradnja novih stanovanjskih objektov je dovoljena, če ti
zapolnjujejo gradbene vrzeli z upoštevanjem splošnih pogojev
tega odloka.
– Na površinah centralnih dejavnosti znotraj morfoloških
enot so dovoljeni posegi, ki dopolnjujejo in izpolnjujejo zahteve
po pretežnem javnem programu ter nimajo motilnih vplivov na
okolje.
– V območju je mogoče izvesti potrebne komunalne ureditve oziroma rekonstrukcije.
d) Posegi v industrijskih conah in obrtno proizvodnih conah
31. člen
Površine namenjene proizvodni in proizvodnoobrtni dejavnosti je ob novih posegih urejati tako, da bodo posegi tudi
dolgoročno upravičeni in da bodo omogočali razvoj dejavnosti
ob čim manjši porabi novih površin.
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Predpogoj na nove posege v prostor in širitev obstoječih
kapacitet je po potrebi ekološka sanacija obstoječih dejavnosti
in tehnološka izboljšava obstoječe proizvodnje.
Pri izdelavi lokacijske dokumentacije je potrebno pridobiti
strokovno mnenje pooblaščene organizacije glede eventualnih
negativnih vplivov proizvodnje ali obrti na okolje.
Spreminjanje namembnosti je dopustno, če dopolnjuje
pretežno namembnost, posebno če predstavlja izboljšanje tehnologij in čistost.
Nova dejavnost ne sme imeti motečih in škodljivih vplivov
na okolje.
V območju površin za proizvodnjo in obrt je potrebno
zagotoviti tudi zelene površine, ki naj bodo parkovno urejene z
avtohtonim zelenjem.
Postavitve pomožnih objektov in začasnih objektov so
dovoljene, če ne slabšajo možnosti izkoriščenosti površin sosednjih objektov, ne zahtevajo posebnih komunalnih naprav

oziroma povečave obstoječih priključkov in ne ovirajo prometa
znotraj proizvodnega kompleksa.
V. VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
32. člen
Na območjih varovanja naravne in kulturne dediščine ter območjih ohranjanja značilno oblikovane kulturne krajine je pri vsakem posegu potrebno sodelovanje pristojne varstvene službe.
33. člen
OHRANJANJE NARAVE
Na območju naselij Poljčane in Zgornje Poljčane se nahajajo sledeča zavarovana območja, naravne vrednote, območja
pričakovanih naravnih vrednot, ekološko pomembna območja
in biotska raznovrstnost v krajini:

1. Pregled zavarovani območij
EVID.ŠT.

IME

KRATKA OZNAKA

STATUS

URADNA OBJAVA

33

Črnogova tisa

Sodi med večje tise v Sloveniji, je
krajevna znamenitost in dendrološko
pomemben objekt

NS

Uradni list RS, št. 21/92

80

Zgornje Poljčane-lipa

Sodi med debelejše lipe v občini,
cerkvena lipa

NS

Uradni list RS, št. 21/92

98

Petrinina lipa

Sodi med debelejše lipe v občini. Je
dominantno drevo v kraju

NS

Uradni list RS, št. 21/92

1

Drevored divjih
v Poljčanah

SON

Uradni list RS, št. 21/92

KRATKA OZNAKA

STATUS

URADNA OBJAVA

kostanjev Drevored divjih kostanjev. Je najstarejši
in največji drevored v Poljčanah

2. Pregled naravnih vrednot
EVID.ŠT.

IME

6144

Črnogova tisa

Tisa pri domačiji Črnoga v Podboču,
jugovzhodno od Poljčan

drev

NVDP

6189

Zgornje Poljčane-lipa

Lipa pri cerkvi Sv. Križa v Zgornjih
Poljčanah, južno od Poljčan

drev

NVLP

6207

Petrinina lipa

Lipa pri Petrinini vili v Zgornjih Poljčanah,
južno od Poljčan

drev

NVLP

3. Pregled območij pričakovanih naravnih vrednot
ZAP.ŠT.
1

IME
Haloze

KRATKA OZNAKA
Nahajališče miocenskih fosilov, školjk, polžev in rakovic

Namen opredelitve območij pričakovanih naravnih vrednot je spremljanje posegov v naravo, zlasti zemeljskih del, pri katerih
obstaja velika verjetnost odkritja novih naravnih vrednot, predvsem geoloških in podzemeljskih geomorfoloških. Namen spremljanja
zemeljskih del je odkrivanje, zagotavljanje dokumentiranja, vrednotenje in ohranjanje na nanovo odkritih naravnih vrednot.
4. Pregled ekološko pomembnih območij
KODA
44100

IME
Dravinjska dolina

KRATKA OZNAKA

STATUS

Reka Dravinja je eden redkih večjih nižinskih vodotokov v
SV Sloveniji, ki imajo vsaj delno ohranjeno naravno strugo
in obsežno zarast. Zaradi ohranjene naravne rečne dinamike
obstajajo v strugi pestre hidromorfološke strukture, poplavno
območje pa v veliki meri pokrivajo ekstenzivni travniki
različnih tipov, ki s številnimi morfološkimi elementi, kot so
mejice, vrbe glavače, drevesni osamelci, zaraščeni mrtvi
rokavi, okljuke in depresije, močvirja in mlake, tvorijo tipično
podobo kulturne krajine. Območje predstavlja bivališče
številnih ogroženih, redkih in zavarovanih živalskih vrst
in je s stališča ohranjanja biotske raznolikosti izjemnega
pomena.

EPO
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5. Biotska raznovrstnost v krajini
Ohranjajo, razvijajo in ponovno vzpostavljajo se krajinska
pestrost in tiste značilnosti krajine, ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Na območju naselij Poljčane in Zgornje Poljčane se kot
taki značilni elementi krajine pojavljajo:
– ekstenzivni travniki
– travniški sadovnjaki
– mejice
– samotna drevesa.
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti navedeni v
strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za pripravo
prostorsko ureditvenih pogojev za območje naselij Poljčane in
Zgornje Poljčane« (ZRSVN, OE Maribor, oktober 2007), ki so
priloga temu odloku in se hranijo na sedežu Občine Poljčane.
34. člen
VAROVANJE KULTURNE DEDIŠČINE
Na območju ureditvenih območij naselij Poljčane in Zgornje Poljčane, ob že zavarovanih kulturnih spomenikih na podlagi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih
kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 21/92), so v Register nepremične kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo, vpisane
še naslednji evidentirani kulturni spomeniki in enote kulturne
dediščine:
EŠD
1459
2051
3264
3267
3268
6967
6968
6973
6975
6976
7078
20213
20222
22163
23013
23847
23848

Ime spomenika
Poljčane-kretniška postavljalnica
Poljčane-Spomenik NOB
Zgornje Poljčane-Cerkec sv.Križa
Zgornje Poljčane-Kapela Žalostne Matere božje
Zgornje Poljčane-Kapela Sv. Luke
Poljčane-Hiša Bistriška 67
Poljčane-Bistriška 65
Zgornje Poljčane-Vila Potrčeva 7
Zgornje Poljčane-Hiša Prvomajska 11
Zgornje Poljčane-Šola Ulica Erne Starovasnik
10
Zgornje Poljčane-Dom Erne Starovasnik
Poljčane-Damšetova kapelica
Spodnje Poljčane-Smiljaničeva kapelica
Poljčane-Kostanjev drevored
Poljčane-Hiša Bistriška 61
Zgornje Poljčane-Domačija Vernik
Zgornje Poljčane-Hiša Prvomajski trg 22

34.a člen
Za posege na objektih, območjih in vplivnih območjih
kulturnih spomenikov in varovane kulturne dediščine si je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje, na projektno dokumentacijo pa kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor.
V primeru celovite prenove kulturnih spomenikov je potrebno izdelati konservatorski program oziroma konservatorsko
restavratorski projekt.
V primeru večjih posegov, ki bi morebiti pomenili poslabšanje stanja dominantne lege posameznih kulturnih spomenikov v prostoru, se vplivno območje lahko tudi poveča. To pomeni, da je v takšnih primerih potrebno v študijah presoje vplivov
na okolje upoštevati tudi kulturno dediščino. Za ostali prostor
je zlasti v primerih oblikovalskih pogojev potrebno upoštevati
tipično arhitekturo lokalnega okolja (tipična arhitektura nastala
pred letom 1970 prejšnjega stoletja).
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34.b člen
Na področju kulturne dediščine je potrebno upoštevati
dominantno lego kulturnih spomenikov, ki ga v ureditvenem
območju naselja Zg. Poljčane predstavlja (EŠD 3264) Zgornje
Poljčane-Cerkev sv. Križa. Spomenik z dominantno lego ima
vplivno območje, katero se lahko poveča, v kolikor so v bližini
predvideni posegi, ki bi lahko okrnili dominanto spomenika.
Za kapelice in znamenja, ki se praviloma nahajajo v bližini
stanovanjskih hiš se ne pričakuje večjih negativnih posledic.
Za tiste kapelice in znamenja, ki se nahajajo ob lokalnih in
regionalnih cestah pa je v primeru zahtev po prestavitvi zaradi
morebitne širitve ali rekonstrukcije ceste potrebno upoštevati,
da kapelic in znamenj ni možno porušiti, ampak jih je v sodelovanju s pristojno spomeniško službo možno izjemoma v celoti
prestaviti na ustreznejšo lokacijo.
Arheoloških spomenikov na območju ureditvenih območij
naselij Poljčane in Zgornja Poljčane ni evidentiranih, prav tako
ni nobenega kulturnega spomenika s področja arheologije.
Etnološki spomeniki predstavljajo posamezne domačije,
hiše, kozolec in nekaj vinskih kleti. Pri morebitnih gradnjah na
območju spomenikov je potrebno upoštevati dovolj velik odmik
zaradi celovite ohranjenosti spomenikov. Podobno velja za
zgodovinske spomenike.
35. člen
Na območjih, ki jih urejamo s predmetnimi PUP-i veljajo
za varovanje naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov določila Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih
kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju Občine
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 21/92).
VI. POGOJI ZA IZRABO PROSTORA
36. člen
Na posameznih območjih (conah) so dovoljeni naslednji
posegi v prostor.
A. dovoljena je gradnja individualnih stanovanjskih objektov, prizidave, nadzidave, adaptacije obstoječih objektov za
stanovanjske namene in nadomestna gradnja dotrajanih stanovanjskih objektov; mirna obrt + obstoječe dejavnosti nadaljevati;
B. dovoljena je gradnja obrtnih, obrtno-stanovanjskih
objektov, kmetijskih objektov, spremljajočih objektov ter sprememba namembnosti obstoječih objektov za obrtne in servisne dejavnosti ob upoštevanju veljavnih predpisov, povečava
obstoječe obrtne delavnice (prizidava) kot nujna funkcionalna
dopolnitev obstoječe dejavnosti. Vsaka povečava tehnologije
mora biti podprta s potrebnimi ekološkimi mnenji in pogoji.
C. dovoljena je gradnja proizvodno obrtnih delavnic ob
upoštevanju veljavnih normativov in predpisov;
D. dovoljena je družbeno usmerjena gradnja (novogradnja) večstanovanjskih objektov v smislu prostorsko-funkcionalne zaokrožitve območja, zapolnitve, prizidave, nadzidave,
prenove in gradnja nadomestnih več-stanovanjskih objektov
ter sprememba namembnosti obstoječih prostorov za potrebe
servisne dejavnosti in mirne uslužnostne obrti; dovoljeno je tudi
nadaljevanje vseh že obstoječih dejavnosti;
E. dovoljena je povečava obstoječih industrijskih objektov
kot nujna funkcionalna dopolnitev obstoječih dejavnosti;
F. dovoljena je gradnja nadomestnih individualnih stanovanjskih in obrtno – stanovanjskih objektov. Prizidave, nadzidave ter adaptacije obstoječih objektov za stanovanjske in obrtno-stanovanjske namene, namenjene drobni nemoteči obrti.
G. dovoljene so novogradnje, prizidave, adaptacije in nadomestne gradnje za kmetijske proizvodnje,
H. dovoljena je gradnja športno rekreacijskih objektov s
spremljajočimi programi, turizem in trgovina,
I. banka, trgovina, upravne zgradbe.
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VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
Na osnovi navedenih pogojev se izdeluje lokacijska dokumentacija, ki mora biti po obsegu obdelave prilagojena vplivnemu območju posameznega posega, po stopnji podrobnosti in
kompleksnosti pa naravi posega.
38. člen
Občinski upravni organ, pristojen za urejanje prostora,
lahko pred izdajo lokacijskega dovoljenja za posamičen poseg
v prostor zahteva podrobno ali širšo analizo prostorskih pogojev v območju, če je to potrebno:
– za ugotovitev in odpravo motenj, ki jih investitor že povzroča z obstoječo dejavnostjo,
– za ugotovitev morebitnih sprememb splošnih pogojev v
območju, ki so nastale postopoma skozi daljše obdobje,
– za zagotovitev enakih možnosti uporabnikom glede
zaokroževanja njihovih prostorskih potreb, koder obstaja nevarnost, da bi s posamičnimi posegi ne omogočili racionalne
izrabe prostora,
– za zagotovitev enotnega oblikovanja širšega območja.
Analiza iz prvega odstavka tega člena se pripravi kot strokovna
podlaga pred izdelavo lokacijske dokumentacije.
Občinski upravni organ v navedenih primerih lokacijsko
dovoljenje za nov poseg v prostor pogojuje s predhodno ureditvijo širših prostorskih pogojev.
39. člen
Sestavni del odloka je grafična priloga Namenska raba v
merilu 1:5000, ki je v digitalni in analogni obliki.
40. člen
Prostorski ureditveni pogoji so na vpogled pri Upravni
enoti Slovenska Bistrica in Občini Poljčane.
41. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
urbanistična in komunalna inšpekcija.
42. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah začasnih prostorskih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini
Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (Uradni list
RS, št. 79/2001), vsebuje naslednje prehodne in končne
določbe:
32. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah začasnih prostorskih ureditvenih
pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica
in mesto Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 35/2002),
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja
v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
za območje Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 97/08),
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
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20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 013-0002/2008-9-201
Poljčane, dne 23. septembra 2008
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

PUCONCI
4131.

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

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02), 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 127/06
– ZJZP) ter 16. in 100. člena Statuta Občine Puconci (Uradni
list RS, št. 66/07) je Občinski svet Občine Puconci na 19. redni
seji dne 2. 10. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Puconci za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2008 se
spremeni 2. člen in se glasi:
»II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
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

73

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
Tekoči prihodki (70+71)
Davčni prihodki
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
Nedavčni prihodki
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 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

v eurih
Rebalans
2008
11.031.694
5.398.879
4.203.053
3.466.283
292.270
444.500
1.195.826
37.251
12.000
500
35.000
1.111.075
88.474
10.100
78.374
144.000
144.000
–
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74 Transferni prihodki
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 Tekoči odhodki
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 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 Investicijski odhodki
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 Investicijski transferi
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
I. Proračunski primanjkljaj (I.-II.)
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
II. PREJETA VRAČILA DNIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPIUTALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
III. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 Dana posojila in povečanje kapitalskega
deleža
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženje
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
IV. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
V. ZADOLŽEVANJE (500)
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
VI. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 Odplačila dolga
550 Odplačila domačega dolga
VII. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

Št.

5.400.341
4.250.341
1.150.000
11.405.132
5.620.114
292.695
49.845
1.436.239
48.000
3.793.335
1.951.520
106.000
1.135.300
187.258
522.962
3.556.579
3.556.579
276.919
65.540
211.379
–373.438

11.250
4.390
–
–
–15.640

–
–
34.240
34.240
–423.318

Stran

VIII.NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
IX. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

13115
–34.240
373.438

423.318

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podkontov, načrt razvojnih programov za obdobje 2008–2011, kadrovski načrt občinske uprave Občine Puconci za obdobje
2008–2009, letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Puconci za leto 2008 ter načrt nabav in
gradenj za leto 2008 so priloge k temu odloku in se objavijo na
spletni strani Občine Puconci.«
2. člen
V Odloku o proračunu se spremeni prvi odstavek 4. člena,
kjer se pod zaporedno številko 6. doda besedilo:
»6. Prihodki krajevnih skupnosti iz naslova vračil sredstev
samoprispevka, ob vračilu sredstev za vlaganja v javna telekomunikacijska omrežja«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0066/2008
Puconci, dne 2. oktobra 2008
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

–

–
–
–
15.640
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ŠEMPETER - VRTOJBA
4132.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja »MMP
Vrtojba« v Občini Šempeter - Vrtojba

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB), 17. člena 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) ter 14. in 78. člena Statuta
Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04 in 74/05)
je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 19. seji dne
25. septembra 2008 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje opremljanja »MMP Vrtojba« v Občini
Šempeter - Vrtojba
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja za območje ureditvenega načrta Mednarodni mejni prehod Vrtojba
(Uradno glasilo, 3/1998, Spremembe in dopolnitve Uradni list
RS, št 77/06), ki ga je izdelala družba Projekt d.d. Nova Gorica
pod številko 9189-02-07 v juniju 2008.

Stran
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2. člen

(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se uskladi gradnja objektov in
omrežij gospodarske javne infrastrukture, določijo roki gradnje
komunalne opreme ter določijo tehnični pogoji opremljanja
in finančna konstrukcija opremljanja. Program opremljanja je
sestavljen iz besedila in grafičnega dela.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja, ki ima vlogo regulacijskega inštrumenta, je
– podlaga, da lahko občina na območju opremljanja prične z aktivnosti, od sprejema programa do izgradnje oziroma
rekonstrukcije komunalne infrastrukture do predaje infrastrukturnih vodov, objektov in naprav v upravljanje,
– osnova za izračun in delitev stroškov opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo,
– podlaga za določitev komunalnega prispevka, ki ga
zavezanec / investitor plača občini.
4. člen
(podlage za pripravo programa opremljanja)
Program opremljanja je pripravljen na podlagi Ureditvenega načrta Mednarodni mejni prehod Vrtojba (Uradno glasilo,
3/1998) ter Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Mednarodni mejni prehod Vrtojba (Uradni list RS, št. 77/06).
Glede na to, da za predmetno investicijo še ni izdelana projektna dokumentacija, podlage za izdelavo predračuna
predstavljajo projektantske ocene, ki jih je izdelala družba
Projekt d.d. Nova Gorica.
5. člen
(podatki o območju opremljanja)
Obravnavano območje opremljanja je opredeljeno s sprejetim ureditvenim načrtom in obsega parcele, ki se nahajajo
med državno mejo, hitro cesto, vrtojbensko obvoznico in plansko opredeljenimi kmetijskimi zemljišči. Širina območja znaša
370 m, dolžina 600–900 m, površina območja je: 26,00 ha.
Na severnem, že pozidanem delu območja (coni A, B in
C), je predvidena ohranitev obstoječih dejavnosti objektov brez
večanja gabaritov, z izjemo gostinskega objekta ob bencinskemu servisu, ki je že v postopku rekonstrukcije.
Na osrednjem delu območja (cone E, F in D) so predvidene novogradnje, pretežno namenjene trgovski, gostinski, poslovni dejavnosti, ob obvozni cesti mimo Vrtojbe je predvidena
gradnja hotela. Zaradi krčenja programa dejavnosti carine in s
tem manjše potrebe po prostoru so objekti predvideni tudi na
delu obstoječega carinskega parkirišča.
Območje južno od osrednje zbirne ceste je v pretežnem
vzhodnem delu (coni I, H) namenjeno gradnji poslovnih, skladiščnih, trgovskih, proizvodnih in servisnih dejavnosti.
Zahodni del skrajno južnega dela območja (cona G), ob
objektu Primorskega tehnološkega parka pa je opredeljen kot
površina za potrebe razvoja tehnološkega parka in poslovnih
dejavnosti.
6. člen
(predvidena komunalna infrastruktura)
Program opremljanja obravnava izgradnjo komunalne
infrastrukture – to je objektov oziroma omrežja ter površin v
upravljanju izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih služb, za
katere občina odmerja komunalni prispevek in so potrebni, da
se lahko z ureditvenim načrtom predvidene prostorske ureditve
oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu, in sicer:
– za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih služb po
predpisih o varstvu okolja,
– za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih služb po
predpisih, ki urejajo energetiko,
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– za lokalne ceste, javna parkirišča, zelene in druge javne
površine.
(Program opremljanja obsega izgradnjo komunalne infrastrukture območja MMP Vrtojba in njenih priključkov na omrežja
oskrbovalnih sistemov ter priključke predvidenih objektov nanje.
Objekti in omrežja komunalne infrastrukture so dimenzionirani
na predvidene potrebe neposrednih uporabnikov objektov. V
programu opremljanja so prikazane tudi investicije v telekomunikacijsko, elektroenergetsko infrastrukturo in oskrbo s plinom,
ki ne spadajo v lokalno komunalno infrastrukturo, vendar so
predvidene z ureditvenim načrtom.
V programu opremljanja je predvidena izgradnja oziroma
prenova naslednje gospodarske javne infrastrukture:
– izgradnja cestnega omrežja;
– izgradnja vodovodnega in hidrantnega omrežja;
– izgradnja omrežja fekalne in meteorne kanalizacije;
– izgradnja elektroenergetskega omrežja;
– izgradnja omrežja javne razsvetljave;
– izgradnja telekomunikacijskega omrežja;
– krajinske ureditve na območju OPPN;
– izgradnja lokalnega plinovodnega omrežja.
7. člen
(obračunsko območje investicije)
Program opremljanja je izdelan za območje Ureditvenega
načrta MMP Vrtojba, za katerega sta skladno z Uredbo določeni dve obračunski območji, na katerih se zagotavlja priključevanje na predvideno komunalno infrastrukturo oziroma določa
območje njene uporabe.
Obračunsko območje izgradnje komunalne infrastrukture
1 obsega območje in površino vseh gradbenih parcel, ki so še
nepozidane.
Obračunsko območje izgradnje komunalne infrastrukture
2 obsega območje in površino vseh gradbenih parcel, ki ležijo
na območju. Predmet območja so tako vse nezazidane gradbene parcele kot tudi gradbene parcele obstoječih objektov.
8. člen
(skupni stroški komunalnega opremljanja)
Skupni stroški komunalnega opremljanja zajemajo vse
stroške, ki so predmet investicije, in sicer:
– stroške izgradnje posamezne komunalne infrastrukture;
– stroške izdelave Ureditvenega načrta in programa komunalnega opremljanja;
– stroške investicijske in projektne dokumentacije;
– stroške odkupov zemljišč za javne površine;
– stroške priprave zemljišč za gradnjo;
– stroške gradnje komunalne infrastrukture;
– stroške strokovnega nadzora nad gradnjo komunalne
infrastrukture.
9. člen
(obračunski stroški komunalnega opremljanja)
Obračunski stroški investicije so tisti del skupnih stroškov
investicije v določeno vrsto komunalne infrastrukture, ki se po
načrtu razvojnih programov občinskega proračuna financirajo iz
sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo
določljive zavezance.
Po dogovoru z Občino bo oskrbo ureditvenega območja
MMP Vrtojba s plinom, elektro vodi in vodi za kabelsko TV
zagotavljal upravljavec, ki bo vse aktivnosti v zvezi z gradnjo
omrežja v rokih in obsegu po tem programu tudi izvedel. Za to
vrsto naprav se zavezancu obveznost odšteje od komunalnega
prispevka. Stroške priprave investicijske in projektne dokumentacije za ta del pa bo zagotavljala Občina, zato ti stroški v celoti
bremenijo zavezance.
10. člen
(financiranje predvidene investicije)
Investicija v komunalno infrastrukturo, predvidena s programom opremljanja, se financira iz komunalnega prispev-
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ka, ki ga investitor objektov oziroma zavezanec komunalnega prispevka plača občini za priključitev stavbe ali površine
na komunalno infrastrukturo na območju opremljanja. Stroški
predvidenih investicij v telekomunikacijsko, elektroenergetsko,
KaTV in plinsko infrastrukturo, za kar se komunalni prispevek
ne odmerja, niso breme proračuna občine.
11. člen
(terminski plan)
Obvezni del finančnega dela programa opremljanja je
tudi dinamika zagotavljanja potrebnih finančnih sredstev glede
na časovno organizacijo izvajanja del. Za izvedbo investicije
je predvidena faznost izvedbe. Dinamika poteka aktivnosti je
podana v prilogi 1 programa opremljanja.
12. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Program opremljanja v točki 4.4 določa, da je razmerje
med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine objektov
pri izračunu komunalnega prispevka

Št.

T(j)

13. člen
(preračun na enoto mere)
Obračunski stroški opremljanja po obračunskih območjih
ter preračun na enoto gradbene parcele (Cp(ij)) in na enoto
neto tlorisne površine objektov (Ct(ij)) so prikazani v tabeli 20
v poglavju 4.3 programa opremljanja.
14. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma
njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno
komunalno infrastrukturo (Cp(ij) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno infrastrukturo (Ct(ij)), se pri odmeri komunalnega prispevka
indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za
posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v
okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela
– ostala nizka gradnja«.
Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum
uveljavitve programa opremljanja.
15. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna v skladu z določili točke
4.4 programa opremljanja in sicer na osnovi 6. člena Pravilnika
o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS,
št. 95/07).
KP(ij)=(A(j)·Cp(ij)·D(p))+(K(dejavnost)·T(j)·Ct(ij)·D(t))
Zgornje oznake pomenijo:
KP(ij)
komunalni prispevek za določeno vrsto
komunalne infrastrukture,
A(j)
površina parcele objekta,
Cp(ij)
indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno
infrastrukturo na obračunskem območju,
D(p)
delež parcele pri izračunu komunalnega
prispevka,
K(dejavnosti) faktor dejavnosti,
Ct(ij)
indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta
z določeno komunalno infrastrukturo na
obračunskem območju,

13117

Stran

neto tlorisna površina predvidenega objekta,
delež neto tlorisne površine objekta pri
izračunu komunalnega prispevka.

D(t)

Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji
način:
KP = ∑KP(i)
Zgornje oznake pomenijo:
KP
celotni izračunani komunalni prispevek,
KP(i)
izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne infrastrukture.
16. člen
(vrednost parametrov za izračun komunalnega prispevka)
Občina Šempeter - Vrtojba bo obračunavala komunalni
prispevek na osnovi naslednjih parametrov:

Dp: Dt = 0,5: 0,5.
Program opremljanja določa tudi faktor dejavnosti na območju MMP Vrtojba. Ker dejavnosti niso še natančno definirane
se skladno s predpisi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije
vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena se za
celotno območje določi faktor dejavnosti K(dejavnost) = 1.
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Območje urejanja
Prvo obračunsko
območje
Drugo obračunsko
območje

Obračunsko
območje
komunalne
infrastrukture

Cp
Eur/m2

Ct
Eur/m2

2

7,63

6,62

1+2

55,94

42,87

17. člen
(način odmere komunalnega prispevka)
Zavezancem za plačilo komunalnega prispevka bo občina
odmerila komunalni prispevek z odmerno odločbo na zahtevo
zavezancev ali po uradni dolžnosti.
18. člen
(poračun komunalnega prispevka)
Po končani izgradnji in opravljenem obračunu dejanskih
stroškov izgradnje komunalne opreme na območju MMP Vrtojba ter po izgradnji vseh objektov na območju se opravi poračun komunalnega prispevka, v katerem se določijo morebitne
dodatne finančne obveznosti občine ali zavezanca za plačilo
komunalnega prispevka.
19. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja s prilogami je na vpogled na oddelku
za okolje in prostor pri Občini Šempeter - Vrtojba.
20. člen
(posredovanje podatkov v zbirko pravnih režimov)
Občina Šempeter - Vrtojba posreduje podatke iz programa opremljanja ministrstvu, pristojnemu za vodenje zbirke
pravnih režimov po predpisih o prostorskem načrtovanju, v
obsegu in na način, ki ga določajo predpisi o vsebini in načinu
vodenja zbirke pravnih režimov.
21. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 11001-6/2008-9
Šempeter pri Gorici, dne 25. septembra 2008
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

Stran

13118 /
4133.

Št.

97 / 10. 10. 2008

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za posege v prostor
na območju Občine Šempeter - Vrtojba
(Uradne objave, št. 1/2001 in 14/2001)
– uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS,
št. 114/003)

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in 14. člena Statuta Občine Šempeter
- Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) je Občinski
svet Občine Šempeter - Vrtojba na 19. seji dne 25. septembra
2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za posege v prostor na
območju Občine Šempeter - Vrtojba (Uradne
objave, št. 1/2001 in 14/2001) – uradno
prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 114/03)
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih
pogojev za posege v prostor na območju Občine Šempeter
- Vrtojba (Uradne objave, št. 1/2001 in 14/2001) – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 114/03) – v nadaljevanju
spremembe in dopolnitve PUP.
Spremembe in dopolnitve obsegajo spremembe v tekstu
odloka in spremembe v kartografskem delu odloka.
2. člen
V 6. členu (Gradnja) se tretji odstavek 1. poglavja
»1. Kmetijska zemljišča« spremeni tako, da glasi:
»Na kmetijskih zemljiščih je možna tudi gradnja pod in
nadzemnih objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture, ki bistveno ne spreminjajo kmetijske rabe in nimajo negativnih vplivov na okolje in na krajino. Gradnja naprav kot npr.
črpališča odpadne in meteorne vode, razbremenilniki, zadrževalni bazeni, revizijski jaški, črpališča in hidroforne naprave
za pitno vodo, vodovodni jaški, bazne postaje za brezžične
povezave in podobno ne predstavljajo bistvene spremembe
kmetijske rabe.«
V 6. členu (Gradnja) se zadnji odstavek 2. poglavja
»2. Gozdna zemljišča« spremeni tako, da glasi:
»Na gozdnih zemljiščih je možna tudi gradnja pod in nadzemnih objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture, ki
bistveno ne ovirajo in ne spreminjajo gozdne rabe ter nimajo
negativnih vplivov na okolje in na krajino. Gradnja naprav kot
npr. črpališča odpadne in meteorne vode, razbremenilniki, zadrževalni bazeni, revizijski jaški, črpališča in hidroforne naprave
za pitno vodo, vodovodni jaški, bazne postaje za brezžične
povezave in podobno ne predstavljajo bistvene spremembe
gozdne rabe.«
3. člen
V 8. členu »(varstvo naravnih vrednot in kulturne dediščine ter ohranjanje kulturne krajine)« se za prvim stavkom
drugega odstavka doda besedilo, ki glasi:
»Na ekološko pomembnih območjih je poseganje v vegetacijo (lesna zarast) dopustno izven spomladanskega časa
(gnezdenje ptic).
Gradnje na teh območjih je potrebno načrtovati na način,
ki bo dvoživkam omogočal prehode.«
4. člen
Na koncu 10. člena »(Osončenje in osvetlitev)« se doda
besedilo, ki glasi:
»Pri načrtovanju umetne osvetlitve zunanjih površin je
potrebno načrtovati uporabo svetilk, ki ne osvetljujejo neba in
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širše okolice ter uporabo žarnic s čimmanjšim deležem ultravijolične svetlobe. Sistem osvetljevanje zunanjih površin naj se
načrtuje tako, da v drugem delu noči lahko ostene prižgano minimalno število luči, če je iz varnostnih razlogov to potrebno.«
5. člen
Naslov 12. člena se dopolne tako, da glasi: 12. členu
»(Emisije hrupa ter snovi v ozračje in elektromagnetna sevanja)«.
Za prvim odstavkom točke (1) 12. člena se doda stavek,
ki glasi:
»Pri načrtovanju objektov in drugih posegov je potrebno
izdelati oceno obremenjenosti okolja s hrupom ter glede na
občutljivost posameznega območja predvideti in ob izgradnji
zagotoviti izvedbo ustreznih ukrepov za zaščito varovanih
prostorov in funkcionalnega zemljišča pred hrupom cestnega
prometa.
Ob obstoječi hitri cesti je treba načrtovati rabo prostora ob
upoštevanju načrtovanih obremenitev okolja zaradi predvidenega naraščanja prometa (za 20-letno plansko obdobje).«
Za tretjim odstavkom točke (1) 12. člena se doda odstavek, ki glasi:
»Morebitno potrebne protihrupne ukrepe in druge ukrepe,
ki so potrebni zaradi delovanja prometnic, je dolžan zagotoviti
investitor gradnje.«
Na koncu 12. člena se doda nova točka (4), ki glasi:
»(4) Elektromagnetna sevanja
Obremenitev okolja s sevanjem ne sme presegati vrednosti, določenih z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96).«

glasi:

6. člen
13. člen odloka »(Vode) se spremeni in dopolni tako, da

»Varstvo voda pomeni varstvo površinskih (tekočih in
stoječih) voda in podtalnice pred onesnaževanjem z vsemi
nevarnimi in škodljivimi snovmi. Fekalne in vse odpadne vode
morajo biti če obstaja možnost priključevanja, odvajane v odvodne kanalizacijske sisteme, ki morajo poleg zbirnega in
prevodnega omrežja obsegati tudi naprave za ustrezno čiščenje odpadnih voda pred izlitjem v odvodnike. Zaradi zagotavljanja potrebnih pogojev za nemoteno delovanje teh naprav
morajo biti posebej onesnažene (tehnološke) odpadne vode
pred izpustom v kanalizacijski sistem nevtralizirane oziroma
prečiščene do tiste mere, ki jo sistem dopušča. Kjer odvodnih naprav še ni, oziroma njihova izgradnja kratkoročno ni
predvidena, je potrebno odplake voditi na manjše naprave za
delno ali popolno mehansko – biološko čiščenje. Odvajanje in
čiščenje padavinskih in komunalnih voda mora biti usklajeno z
veljavnimi predpisi s področja ravnanja z odpadnimi vodami.
Na komunalno neopremljenih območjih je v čimvečji možni
meri potrebno načrtovati ločen sistem javne kanalizacije. Pri
opremljanju novih območij je potrebno obstoječe kanalizacijsko
omrežje hidravlično preveriti in ga po potrebi rekonstruirati za
potrebe dodatnega sprejema odpadnih vod.
Če za padavinske vode odvajanje v javno kanalizacijo ni
možno, je potrebno prvenstveno preveriti možnost ponikanja,
pri čemer morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Če ponikanje padavinskih vod
ni možno, je potrebno preveriti možnost speljave vod v najbližji
vodotok, če tudi te možnosti ni, jih je potrebno speljati razpršeno po terenu, pri čemer mora biti odvodnja načtovana tako,
da padavinske vode niso speljane po plazovitem ali erozijsko
ogroženem območju oziroma je odvodnja preko takih območij
urejena po kanaletah ali drugače utrjenih muldah. Odvajanje
padavinske vode z večjih območij je potrebno urediti tako,
da bo v čimvečji možni meri zmanjšan hipni odtok z urbanih
površin.
Kakovost voda ogrožajo predvsem tisti posegi v prostor,
ki služijo skladiščenju in pretakanju tekočih goriv in nevarnih
snovi, zbiranje, shranjevanje in odvajanje odplak in drugih
odpadnih voda, odlaganje odpadkov, gnojenje in uporaba fi-
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tofarmacevtskih sredstev, izsekavanje vegetacije, posegi, ki
poškodujejo tla in matično kamnino ipd.
Skladišča tekočih goriv in drugih strupenih snovi morajo
biti zato grajena tako, da je onemogočeno razlivanje in izcejevanje le-teh v podtalje, kanalizacijo ali v odvodnike.
Odvodni sistemi za padavinske vode s tistih prometnih
površin, kjer obstaja nevarnost razlitja tekočih goriv ali drugih
nevarnih tekočin, morajo zato obsegati ustrezne lovilne objekte
in naprave za zajem teh tekočin in snovi, da se tako prepreči
odtok teh tekočin v odvodnike.
Na varovanem območju vodnih virov in podtalnice, ki so
ali ki bodo določena z odloki o zavarovanju teh virov, je v ožjem
varstvenem pasu prepovedana gradnja, ki ustvarja fekalije in
druge strupene snovi.
Fekalne vode in druge odpadne vode (tehnološke) morajo
biti odvajane v odvodne kanalizacijske sisteme, ki morajo poleg
zbiralnega in prenosnega omrežja obsegati tudi naprave za
ustrezno čiščenje voda pred izlitjem v odvodnike. Izgradnja odvodnega sistema z biološkim čiščenjem odpadnih komunalnih
vod bo urejena v obdobju petih let.
Zaradi zagotavljanja potrebnih pogojev za nemoteno delovanje teh naprav morajo biti posebno onesnažene (tehnološke)
odpadne vode pred izpustom v sistem nevtralizirane oziroma
prečiščene do tiste mere, ki jo sistem dopušča.
Gnojevk in gnojnic iz hlevov in farm ni dopustno priključevati na kanalizacijski sistem.
V ta namen je potrebno urediti ustrezne nepropustne
gnojne jame ali lagune ter po ustreznem tretiranju odvažati na
kmetijske površine.
Pri gradnji je potrebno upoštevati omejitve, ki jih veljavna
zakonodaja predpisuje za posege v vodnih in priobalnih zemljiščih. Vodno zemljišče tekočih voda obsega osnovno strugo vključno z bregom do izrazite geomorfološke spremembe.
Priobalno zemljišče Vrtojbice je na območju Občine Šempeter
- Vrtojba opredeljeno z Zakonom o vodah in Uredbo o določitvi
zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških
parcelah ob potoku Vrtojbica v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 138/06, 16/07), njegova zunanja meja sega 15m
oziroma 5m od meje vodnega zemljišča, upoštevaje predvideno regulacijo vodotoka. Na vodnem in priobalnem zemljišču ni
dovoljeno posegati v prostor, razen za:
– gradnjo objektov javne infrastrukture in objektov javnega dobra,
– ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških
in bioloških lastnosti površinskih voda ter ohranjanje narave,
– gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, za varstvo
voda pred onesnaževanjem, za obrambo države, zaščito in reševanje ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.
Za obstoječe objekte in naprave na vodnem zemljišču
oziroma znotraj priobalnega pasu je možna rekonstrukcija,
adaptacija ali obnova, ki bistveno ne spreminja namembnosti
in velikosti objekta.
Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in posegi, ki bi lahko ogrožali stabilnost vodnih in
priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja,
onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov ter posegi, ki bi onemogočali izvajalcu javne službe
dostop do vodotoka s strojno mehanizacijo. Na teh zemljiščih je
prepovedano odlaganje in pretovarjanje nevarnih snovi v vseh
oblikah, odlaganje ali pretovarjanje odkopanih ali odpadnih
materialov oziroma podobnih snovi, odlaganje odpadkov.
Za vsako rabo vodnega dobra, ki presega meje splošne
rabe, je potrebno pridobiti vodno pravico na podlagi vodnega
dovoljenja ali koncesije.«
7. člen
Prvi stavek 14. člena »(Naravne katastrofe)« se dopolne
tako, da glasi:
»Zaradi varstva pred naravnimi katastrofami je pri projektiranju potrebno upoštevati zlasti nevarnost potresov, poplav ter
erozij in plazovitost terena.«
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Za prvim odstavkom 2. točke 14. člena »(Naravne katastrofe)« se doda besedilo, ki glasi:
»Na poplavnih območjih so prepovedane vse dejavnosti
in posegi, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost
območja, razen posegov, namenjenih varstvu pred škodljivim
delovanjem voda.«
Na koncu 1. točke 14. člena »(Naravne katastrofe)« se
doda besedilo, ki glasi:
»Na plazljivih območjih so prepovedani posegi, ki bi lahko sprožili gibanje hribim oziroma ogrozili stabilnost območja,
prepovedano je:
– zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi
posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč ali dvig nivoja
podzemne vode,
– izvjanje del, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,
– krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne
vegetacije.«
Na koncu 14. člena »(Naravne katastrofe)« se doda točka
3, ki glasi:
»(3) Za objekte, določene v Uredbi o graditvi in vzdrževanju zaklonišč, je potrebno načrtovati ojačitev prve plošče
oziroma gradnjo zaklonišč.«
8. člen
V 15. členu »(Požari)« se pred prvo alineo dodajo nove
alinee, ki glasijo:
»– požarno ogroženost naravnega okolja,
– ukrepe varstva pred požarom, ki jih določa Zakon o
varstvu pred požarom,
– v primeru požara morajo biti zagotovljeni pogoji za varen umik ljudi, živali ali premoženja,
– morebitni vpliv industrijskih objektov.«

glasi:

9. člen
Tekst 18. člena Odloka o PUP se spremeni tako, da

(Nadomestni objekti, rekonstrukcije, spremembe namembnosti, kletne etaže)
Nadomestni objekti se lahko gradijo na gradbeni parceli
prvotnega objekta. Do preselitve objekta na novo zemljišče
lahko pride v naslednjih primerih:
– ko zaradi geoloških razmer gradnja objekta na prvotni
lokaciji ni možna,
– ko ima selitev objekta za cilj izboljšanje prometne ali
požarne varnosti ter sanitarnohigienskih pogojev,
– ko je obstoječ objekt dotrajan,
– ko je namen izboljšati izkoriščenost stavbnega zemljišča ali spremeniti namembnost, ki je dopustna,
– ko ima selitev za cilj pridobiti površine za razvoj infrastrukturnih ali komunalnih naprav in objektov oziroma objektov
skupnega pomena,
– ko gre za prenovo območja.
Rekonstrukcije legalno zgrajenih objektov so možne, razen v urejevalnih enotah, kjer je gradnja oziroma kjer so posegi
izrecno prepovedani.
Spremembe namembnosti legalno zgrajenih objektov so
možne, razen v urejevalnih enotah, kjer je gradnja oziroma so
posegi izrecno prepovedani oziroma kjer namembnost take
gradnje ni skladna s prevladujočo namensko rabo oziroma z
dopolnilno rabo enote.
Gradnja kletnih etaž je možna, razen v primerih ko je to
nedopustno zaradi varnosti objektov ali naprav v bližini in kadar
je to v urejevalni enoti izrecno prepovedano. Pri določilih za
omejitev etažnosti se v primerih gradenj v pobočju kletna etaža
na dostopni, nevkopani strani šteje kot pritlična etaža.
Na poplavnih območjih je pri zasnovi kletnih etaž potrebno
upoštevati možnost poplav.«
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10. člen
V 23. členu odloka »(Objekti za oglaševanje)« se za zadnjo alineo doda besedilo, ki glasi:
»V varovalnem pasu državnih cest je prepovedano postavljanja tabel, napisov in drugih objektov za ali naprav za
slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje, razen tistih, ki
so v skladu z določili Zakona o javnih cestah in s predpisi o
prometni signalizaciji.«

glasi:

11. člen
Tekst 24. člena Odloka o PUP se spremeni tako, da

»(Odmiki)
Gradnja mora biti od parcelne meje odmaknjena toliko, da
ni motena sosednja posest.
Praviloma znaša najmanjši odmik od parcelne meje 4 m.
V primeru, ko konfiguracija terena, medsebojne razdalje objektov ter velikost in racionalna raba parcele dopuščajo, je odmik
od parcelne meje lahko manjši, vendar je potrebno le-tega
predhodno preveriti in utemeljiti v projektni dokumentaciji za
pridobitev gradbenega dovoljenja.
Gradnja do parcelne meje je možna takrat, ko objekt meji
na požarni zid sosednjega objekta, in sicer:
– v primeru nadomestne gradnje, ko se nova gradnja
nahaja na istem mestu,
– v primeru, ko gre za gradnjo v strnjenem nizu ali gruči in
je način gradnje značilen za naselje, novogradnja pa bistveno
ne poslabša bivalnih pogojev v okolici,
– v primeru, ko je gradnja na parcelni meji sprejemljiva z
vidika vzdrževanja objekta in oblikovanja pozidave, ko s takim
načinom soglaša lastnik sosednjega zemljišča in ob upoštevanju požarnovarstvenih in drugih predpisov.
V navedenih primerih je potrebno ustrezno zaščititi zunanji zid sosednjega objekta.
Gradnja mejnih zidov (podpornih in ograjnih) ter postavljanje ograj je možna 0,5 m od meje sosednjega zemljišča, vendar
na način, ki ne povzroča škode na sosednjem zemljišču, in
tako, da konstrukcija objekta ne posega v sosednje zemljišče.
Gradnja mejnih zidov na parcelni meji sosednjega zemljišča
ali v odmiku, manjšem od 0,5m od sosednjega zemljišča, je
možna ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča.
Gradnja in izvedba drugih posegov v prostor mora upoštevati predpisane odmike od prometnih površin, primarnih
komunalnih vodov in drugih infrastrukturnih objektov.
Objekti morajo biti od javne ceste, ob kateri se gradijo, v
odmiku, ki je določen v predpisu za to cesto. Kolikor je pretežni
del obstoječe pozidave bliže poti oziroma cesti (stari del naselij), je novogradnjo možno prilagoditi obstoječi gradbeni liniji.«
12. člen
V 29. členu (Parkirna in garažna mesta) se normativi za
parkirna mesta poglavja »1. Stanovanjski objekti« v točki (2)
spremeni tako, da glasi:
»– za stanovanjske hiše z enim stanovanjem: 3PM,
– za stanovanjske hiše z več stanovanji: 2PM/stanovanje,
pri večstanovanjskih objektih,
– za stanovanje do 35 m2 koristne stanovanjske površine
1PM,
– za stanovanje od 36m2 do 60m2 koristne stanovanjske
površine 1,5PM,
– za stanovanje od 61m2 do 100m2 koristne stanovanjske
površine 2PM,
– za stanovanje nad 100m2 koristne stanovanjske površine 3 PM, pri čemer mora znašati najmanjše skupno število
parkirnih mest za celotni večstanovanjski objekt 2 PM na stanovanje;
– za večstanovanjske objekte je potrebno na gradbeni
parceli objekta zagotoviti minimalno 0,2 PM na stanovanjsko
enoto oziroma najmanj 2 PM na skupnem parkirišču za obiskovalce;
– za domove za ostarele: 1PM/5-8 postelj + 75% za
obiskovalce.«
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13. člen
33. člen »(Priključki na plinsko omrežje)« Odloka o
PUP se črta v celoti.

glasi:

14. člen
Tekst 34. člena Odloka o PUP se spremeni tako, da

»(Energetsko in telekomunikacijsko omrežje)
»Omrežje za razdeljevanje električne energije, telekomunikacijskih signalov ter za javno razsvetljavo razen omrežja za
brezžične povezave mora biti na območjih znotraj poselitvenega območja naselja izvedeno podzemno.
Postavitev baznih postaj za brezžične povezave, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje in ki ne spadajo v kategorijo
nezahtevnih objektov, je možna le v urejevalnih enotah, v katerih je to izrecno predvideno. Investitorji baznih postaj morajo
uporabo postaj omogočiti tudi drugim ponudnikom brezžičnih
telekomunikacij kolikor je to tehnično možno in smiselno.
15. člen
Tekst 37. člena (faktor intenzivnosti izrabe zemljišča za
gradnjo) se dopolne tako, da glasi:
»37. člen
(Faktor intenzivnosti izrabe zemljišča za gradnjo)
Faktorji intenzivnosti izrabe zemljišča (FSI) je razmerje
med bruto etažno površino objekta brez kleti in gradbeno parcelo in so praviloma naslednji:
– za manjša stanovanjska območja (individualne hiše)
znotraj poselitvenih območij naselij 0,4 (zgornja meja), kadar so
v urejevalni enoti kot dopolnilna raba dopuščeni obrtni, trgovski
ali poslovni prostori 0,6 (zgornja meja),
– za splošna stanovanjska območja (večstanovanjski
objekti) in mešana območja (stanovanjskih in centralnih dejavnosti) znotraj ureditvenih območij naselij 1,0 (zgornja meja),
– za območja, namenjena proizvodnim dejavnostim, in
trgovinska območja praviloma 1,0.
16. člen
Na koncu 39. člena »(Železniške proge: V-ŽE)« se doda
besedilo, ki glasi:
»Posegi znotraj varovalnega pasu železniških prog so
možni ob upoštevanju predpisov in ob predhodnem soglasju
upravljalca proge.«
17. člen
6. točki 40. člena »(Javne ceste, V-CE, R-CE) se na koncu doda besedilo, ki glasi:
»Pri gradnji v varovalnih pasovih javnih cest je potrebno
zagotoviti:
– varno odvijanje prometa in kompatibilnost posegov s
funkcijami javnih cest,
– ustrezno prometno signalizacijo,
– bo načrtovanje usklajeno z najnovejšimi znanji tehnike
projektiranja in graditve cest ter z ekonomskimi načeli in merili
za presojo upravičenosti njihove graditve,
– da s posegi ne bodo prizadeti interesi varovanja cest in
prometa na njej, njene širitve zaradi bodočega razvoja prometa, njen videz in redno vzdrževanje,
– da odtekanje vode s cest ni ovirano,
– da meteorna in druga odpadna voda s parcel objektov,
zunanjih ureditev in cestnih priključkov ne sme pritekati na javno cesto in ne sme biti speljana nav naprave za odvodnjavanje
državne ceste in njenega cestnega telesa,
– da ni ogrožena prometna ureditev in varnost ter preglednost na cestnih priključkih in križiščih.
– da v varovalnem pasu niso načrtovane dejavnosti, ki
bodo negativno vplivale na cesto,
– da se v varovalnem pasu hitre ceste ne načrtuje stanovanjskih objektov in dejavnosti, za katere bi bil vpliv ceste
lahko moteč,
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– da je za vse bodoče planirane posege v bližini hitre ceste potrebno zagotoviti odmik min. 7m obojestransko od roba
cestnega sveta,
– da so vse prostorske ureditve v skladu z Zakonom o
javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06),
– da se pri načrtovanju ureditev ob hitri cesti upošteva
Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (ur. list RS
št. 121/04), Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
(Uradni list RS, št. 105/05) in Pravilnik o zvočni zaščiti stavb
(Uradni list RS, št. 14/99).«
V 40. členu odloka »(Javne ceste¸ V-CE. R-CE)« se za
točko (6) doda novI točkI, ki glasita:
»(7) Objekti, ki niso del cestne infrastrukture, morajo biti
od roba cestnega sveta hitre ceste oddaljeni vsaj 7m.
(8) V območju priključevanja drugih cest na državno cesto
je potrebno za morebitni kolesarski in pešpromet predvideti posebne hodnike, ki morajo biti dvignjeni od cestišča in od njega
fizično ločeni ter opremljeni z javno razsvetljavo.«

– preostalo predvideno razvodno 4-barno plinovodno
omrežje, ki se postopoma dograjuje, in je v upravljanju Adria
plina d.o.o. Ljubljana.
Plinovodi in MRP, ki se bodo zaradi povečanih potreb po
zemeljskem plinu gradili kasneje, niso prikazani.«

18. člen
Tekst 41. člena se spremeni tako, da glasi:
»(Plinovodi: V-PL, R-PL)
(1) V-PL-1 z delovnim tlakom 70 bar in V-PL-2 z delovnim
tlakom 25 bar so nadzorovani pasovi obstoječih prenosnih
plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov, ki so 100 m široki
pasovi na vsako stran od osi plinovodov, za katere je potrebno
upoštevati omejitve in za gradnjo pridobiti soglasje operaterja
Geoplin plinovodi d.o.o., skladno s 7. členom Pravilnikom o
tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar (Uradni list RS, št. 60/01
in 54/02).
Obstoječi objekti in prenosno omrežje zemeljskega plina
so prikazani v grafičnem delu prostorskega dela plana Občine
Šempeter - Vrtojba kot:
– prenosni (70 bar) plinovod z oznako M-3B od državne
meje z Italijo do instalacije Šempeter; vzporedno je položen
telekomunikacijski kabel,
– prenosni (70 bar) plinovod z oznako M-3 na relaciji
Šempeter–Ljubljana,
– prenosni (25 bar) razdelilni plinovod z oznako R31 na
relaciji Šempeter–Anhovo,
– MRP Bazara – merilno regulacijska postaja Bazara,
– MRP Šempeter – merilno regulacijska postaja Šempeter.
Vzporedno z obstoječim prenosnim plinovodom M3 se
načrtuje prenosni plinovod M3/1.
(2) V-PL-3 in R-PL-3 so obstoječi in predvideni zaščitni (nadzorovani) pasovi plinovodov z delovnim tlakom pod
16 barov, ki so 2 m široki varnostni pasovi na vsako stran od
osi 4-barnih prenosnih plinovodov, za katere je potrebno v varnostnih pasovih plinovodov za vse gradbene posege, vključno
za tiste, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja,
upoštevati omejitve in pridobiti soglasje pristojnega operaterja
plinovoda v skladu s Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom
do 16 barov (Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02).
V poselitvenem območju Šempetra je razen nekaterih
odsekov, ki bodo še dograjeni v kasnejših fazah, izvedeno primarno razvodno plinovodno omrežje 4 bar z zemeljskim plinom
v celoti. Za poselitveno območje naselja Vrtojba je izdelan idejni
projekt plinifikacije, ki vključuje s tem planom tudi načrtovane
površine za ogrevanje, namenjene vrtnarski dejavnosti. Sistem
plinifikacije je zasnovan tako, da bo omogočal povezavo z Mestno občino Nova Gorica in Občino Miren - Kostanjevica.
(3) Obstoječi objekti in omrežje za razdeljevanje zemeljskega plina so prikazani v grafičnem delu Prostorskega dela
plana Občine Šempeter-Vrtojba kot:
– razvodno plinovodno omrežje do 4 bar od MRP Bazara
do distribucijske MRP Bolnišnice dr. Franca Derganca v Šempetru in do industrijske MRP Iskra, ki je v upravljanju Geoplina
d.o.o. Ljubljana,

20. člen
Spremenijo se besedila nekaterih urejevalnih enot, nekatere urejevalne enote se črtajo, dodajo se nove urejevalne
enote, in sicer:
(1) Tekst urejevalne enote ŠE1-S1, morfološka enota V
se spremeni tako, da glasi:
»Morfološka enota: V – vaška gradnja – prostostoječa
pozidava
Dve enostanovanjski starejši hiši z gospodarskimi poslopji
in nezazidljivo stavbno zemljišče v strmini – zelena cezura.
A. Gradnja prizidav obstoječih objektov za stanovanjske,
spremljajoče in gospodarske prostore.
Gradnja stanovanjske hiše na zahodnem delu enote z
možnostjo dopolnilne nemotilne poslovne oziroma storitvene
dejavnosti …
B. Ohranitev zelene cezure. Višina do P + 1 + M. Novogradnja stanovanjske hiše mora biti podkletena. Izkop gradbene jame za novogradnjo je potrebno izvajati kampadno oziroma
ga varovati z opiranjem ter pod nadzorom geomehanika, potrebna je zaščita brežine ob cesti. Novogradnja naj bo locirana
na severozahodnem delu enote, ne ob cesti. Oblikovanje po
lokalni tipiki.
C. Vse vode je potrebno kontrolirano odvesti s področja
gradenj, greznice na ponikanje niso dovoljene. Ob gradnji
omogočiti oziroma ohranjati ustrezno odvodnjavanje terena v
širšem zaledju.«
(2) Tekst urejevalne enote ŠE1-S1, morfološka enota M
se spremeni tako, da glasi:
»Morfološka enota: M – mešano območje (gradnja stanovanj in centralnih dejavnosti) – prostostoječa pozidava
Dva stanovanjska dvojčka in nezazidano stavbno zemljišče
A. Gradnja stanovanjskih hiš vzhodno nad lokalno cesto.
V stanovanjskih hišah je možno urediti prostore za mirno poslovno ali storitveno dejavnost.
Možna gradnja spremljajočih objektov pri stanovanjskih
dvojčkih.
Ureditev parkirišč pod lokalno cesto. Gradnja opornih
zidov.
B. Stanovanjske novogradnje vkopane v brežino z odmikom od lokalne ceste vsaj 8 m. Etažnost praviloma (K)+ P +
1 (v pasu ob občinski cesti Rožna dolina–Šempeter) oziroma
K+P (v pasu zahodno od stanovanjske poti).
Vidna stran opornih zidov v kamnu. Ohranitev ožje združbe cipres. Parkirišče pod cesto primerno ozeleniti.
C. Nov priključek na lokalno cesto (desni uvoz in izvoz).«
(3) Uvodni tekst urejevalne enote ŠE1-S2 se spremeni
tako, da glasi:
»2. Urejevalna enota: ŠE1 – S2: Mandula
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za stanovanjsko gradnjo (nizka gostota – prostostoječe hiše, srednja
gostota – vrstne hiše).

19. člen
Prva alinea tretjega odstavka 50. člena se dopolne tako,
da glasi:
»– besedilo pod oznako A določa vrsto v enoti dopustne
gradnje oziroma posegov in morebitne omejitve za gradnjo oziroma posege, pri čemer se omejitve in prepovedi ne nanašajo
na gradnjo komunalne in druge infrastrukture. V primeru predvidenega urejanje območja s podrobnim prostorskim načrtom, je
pred sprejetjem le-tega gradnja komunalne in druge infrastrukture možna, v kolikor ne vpliva bistveno na predvideno izrabo
oziroma namensko rabo območja.«
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Možna dopolnilna raba: v morfološki enoti E2, E3.
Način urejanja: PUP.
Površina: 4,6 ha.«
Tekst urejevalne enote ŠE1-S2 se dopolni z določili za
novo morfološko enoto E3, tekst za to enoto glasi:
»Morfološka enota: E 3 – enodružinska stanovanjska
gradnja – prostostoječa pozidava ob Markovi poti.
A. Prizidave enodružinskih hiš in posamične novogradnje.
V sklopu stanovanjskih objektov so dopustni prostori za mirno
poslovno oziroma storitveno dejavnost.
B. Oblikovanje prilagojeno matičnim objektom.
C. Obračanje osebnih vozil mora biti zagotovljeno izven
javnih prometnih površin.«
(4) Urejevalna enota ŠE1-K1 se iz teksta izloči.
(5) Doda se nova urejevalna enota ŠE1-S20, katere besedilo glasi:
»8.a Urejevalna enota: ŠE1-S20: Lada
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za stanovanjsko gradnjo.
Možna dopolnilna raba: po določilih OPPN.
Način urejanja: OPPN – predviden.
Površina: 3,89 ha.
Površina bivše vrtnarije, brez objektov (odstranjeni).
A. Gradnje in urejanje po določilih OPPN. Pred sprejetjem
OPPN možna gradnja komunalne in druge infrastrukture, ki ni v
nasprotju z izbrano natečajno rešitvijo za pozidavo območja.
B. po določilih OPPN.
C. po določilih OPPN.«
(6) Tekst urejevalne enote ŠE3-C12/C: Bazara sever se
spremeni tako, da glasi:
»1. Urejevalna enota: ŠE3-C12: Bazara sever
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za gradnjo centralnih dejavnosti.
Način urejanja: PUP-d za morfološko enoto C, lokacijski
načrt predviden za morfološko enoto R.
Možna dopolnilna raba: stanovanjska gradnja.
Površina: 6,3 ha.
Morfološka enota: C – manjše obrtne in servisne dejavnosti – prostostoječa pozidava
Enostanovanjske hiše iz predvojnega časa z gospodarskimi poslopji, nekatere od njih v zadnjih desetletjih že adaptirane
v obcestnem nizu, in novogradnje za stanovanja, trgovino in
obrtne storitve.
A. V delu enote med državno cesto in železniško progo
so možne novogradnje, prizidave in nadzidave obstoječih stavb
za stanovanjske, poslovne, obrtne in gospodarske namene ter
gradnja opornih zidov.
V delu enote JZ od državne ceste (med državno cesto
in predvideno obvoznico) do sprejetja prostorskega načrta za
obvoznico ni gradenj, po sprejetju načrta so skladno z rešitvami
lokacijskega načrta možne novogradnje, prizidave in nadzidave
obstoječih stavb za stanovanjske, poslovne, obrtne in gospodarske namene ter gradnja opornih zidov.
B. Vsi posegi oblikovno prilagojeni okoliški pozidavi, višina praviloma do P + 1.
Poseganje v vegetacijo (lesno zarast) je dopustno izven
spomladanskega časa (gnezdenje ptic).
Gradnje je potrebno načrtovati na način, ki bo dvoživkam
omogočal prehode, v primeru dvoma o pravilnosti izvedbe je k
idejnim rešitvam za posege potrebno pridobiti mnenje Zavoda
za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica.
C. Širjenje stanovanjske gradnje v smeri proti obstoječi
hitri cesti ni dopustno. Novi cestni priključki na regionalno cesto
so izjemoma možni po predhodnem soglasju upravljavca cest.
Vodovodni priključki možni na javni vodovod ob državni cesti.
Morfološka enota: R – rezervat za izgradnjo obvoznice
Rezervat odseka za izgradnjo obvoznice na Bazari. Sprejeta programska zasnova za predviden lokacijski načrt za izgradnjo obvoznice Bazara – Volčja Draga.
A. Do sprejetja lokacijskega načrta ni gradnje.
B. –
C. –«
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glasi:

(7) Tekst urejevalne enote ŠE4-C9 se spremeni tako, da

»Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za gradnjo centralnih dejavnosti.
Možna dopolnilna raba: stanovanjska raba v okviru gradbenih parcel obstoječih stanovanjskih (ne gospodarskih) objektov.
Način urejanja: PUP.
Površina: 1,5 ha.
Objekti za gostinstvo, turizem in druge centralne dejavnosti – prostostoječa pozidava
Starejša stanovanjska hiša v vzhodnem delu enote, večinoma nezazidano stavbno zemljišče med kraki hitre ceste.
Hrupno okolje.
A. Gradnja objektov za gostinstvo, turizem in druge centralne dejavnosti s soglasjem občine k idejni zasnovi območja.
V okviru gradbenih parcel obstoječih stanovanjskih hiš
(ne gospodarskih objektov) so dopustne prizidave za potrebe
stanovanj v velikosti do FSI 0,4. Kolikor je v sklopu stanovanjske prizidave predviden program, ki spada med centralne
dejavnosti, so dopustne prizidave do FSI 0,6.
B. Investitor mora izvesti pasivno zaščito pred hrupom z
ustrezno zvočno izolativnostjo fasadnih elementov, ki bo zagotavljala zaščito pred hrupom cestnega prometa.
C. –
(8) V tekstu urejevalne enote ŠE4-RZ4 se spremeni podatek o površini enote, in sicer se namesto 2,2ha zapiše
2,35 ha.
(9) Urejevalni enoti ŠE4-RZ6 in ŠE4-RZ7 se združita v
urejevalno enoto ŠE4-RZ6, katere tekst glasi:
»5. Urejevalna enota: ŠE4-RZ6: Pri postaji
Prevladujoča namenska raba: suhi zadrževalnih poplavnih voda.
Možna dopolnilna raba: po določilih OPPN.
Način urejanja: OPPN – predviden.
Površina: 1,53 ha.
Parkovne površine
Obstoječa vrtnarija. Javna zelena površina – vrtički za
rekreacijsko obdelavo
Njivske in travniške površine. Obstoječ odprti protipoplavni odvodnik ob železnici.
A. Gradnje in urejanje po določilih OPPN. Do izvedbe zadrževalnika možna raba za potrebe rekreacijskega vrtičkarstva
in zasaditev za potrebe vrtnarije.
B. po določilih OPPN.
C. po določilih OPPN.«
(10) Spremeni se tekst v urejevalni enoti ŠE4-S15/E2
tako, da glasi:
»8. Urejevalna enota: ŠE4-S15: NA PRISTAVI
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za stanovanjsko gradnjo (nizka gostota).
Možna dopolnilna raba: v morfoloških enotah E1 in E2.
Način urejanja: PUP.
Površina: 5,8 ha.
Morfološka enota: E1 – enodružinska stanovanjska gradnja – prostostoječa pozidava.
Naselje prostostoječih enodružinskih hiš.
A. Gradnja novih enodružinskih hiš na prostih stavbnih zemljiščih, prizidave in nadzidave stanovanjskih stavb. V
manjšem obsegu je dovoljena sprememba rabe stanovanjskih
objektov – za okolje nemotečih poslovnih dejavnosti. Gradnja
spremljajočih objektov in opornih zidov.
B. Višina novih objektov praviloma do P + 1.
C. Vse kablovodne povezave podzemno.
Morfološka enota: E2 – enodružinska stanovanjska gradnja – prostostoječa pozidava.
Skupina prosto stoječih enostanovanjskih hiš iz predvojnega obdobja in začetka 60 let na vzhodnem delu območja,
na vrhu hriba Biškut, gostišče iz srede 70 let in nezazidano
zemljišče za gradnjo ob vznožju hriba.
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A. Prizidave in nadzidave obstoječih stanovanjskih hiš in
gostišča, gradnja spremljajočih objektov in opornih zidov. Na
nezazidanem stavbnem zemljišču gradnja stanovanjskih stavb
in poslovne dejavnosti. V bližini obstoječega gostišča postavitev bazne postaje za brezžične povezave.
B. Višina adaptiranih objektov praviloma do P + 1 + M.
Oblikovanje po lokalni tipiki. Gradnja na območju novogradenj
s soglasjem občine k idejni zasnovi območja.
C. –«
(11) Tekst urejevalne enote ŠE4-P5 se spremeni tako,
da glasi:
»11. Urejevalna enota: ŠE4-P5: Lavžnik sever
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za gradnjo proizvodnih in servisnih dejavnosti.
Možna dopolnilna raba: gradnja objektov za poslovne
prostore.
Način urejanja: PUP.
Površina: 1,47 ha.
Objekti za proizvodnjo in servise – prostostoječa pozidava, industrijski objekti
A. Možne so spremembe namembnosti v skladu z namembnostjo enote in rekonstrukcije, ki lahko obsegajo tudi
manjše prizidave oziroma nadzidave
B. –
C. –«
(12) Doda se nova urejevalna enota ŠE4-IG1, ki glasi:
»12. Urejevalna enota: ŠE4-IG1: Lavžnik
Prevladujoča namenska raba: gospodarska cona.
Možna dopolnilna raba: po določilih OPPN.
Način urejanja: OPPN
Površina: 9,59ha.
Objekti za proizvodnjo in servise – prostostoječa pozidava, industrijski objekti
Sklop objektov večinoma iz 60 in 70 let za proizvodnjo
priključnih vozil v sredini cone, na severovzhodnem in južnem
robu, ter skupine prostostoječih enostanovanjskih hiš iz predvojnega obdobja in začetka 60 let. Cono je obdelal 12. zazidalni
načrt za Šempeter (Uradno glasilo, št. 13/78).
Odsek obstoječega odprtega in odsek obstoječega zaprtega odvodnika poplavnih voda.
A. Do sprejetja OPPN urejanje po usmeritvah 12. zazidalnega načrta za Šempeter (Uradno glasilo, št. 13/78). Za varovane prostore objektov je potrebno načrtovati ustrezno zvočno
izolirnost fasadnih elementov v skladu s Pravilnikom o zvočni
zaščiti stavb (Uradni list RS, št. 14/99) z namenom preprečitve
obremenitev s hrupom zaradi cestnega prometa.
B. –
C. –«
(13) Doda se nova urejevalna enota ŠE4-S17, ki glasi:
»9.a Urejevalna enota: ŠE4-S17
Prevladujoča namenska raba: stanovanjska cona.
Možna dopolnilna raba: po določilih OPPN.
Način urejanja: OPPN
Površina: 4,03ha.
Skupina prostostoječih enostanovanjskih hiš iz predvojnega obdobja in začetka 60 let. Cono je obdelal 12. zazidalni
načrt za Šempeter (Uradno glasilo, št. 13/78).
A. Do sprejetja OPPN so možne prizidave k obstoječim
objektom za stanovanjske, gospodarske in mirne poslovne
dejavnosti, gradnja pomožnih objektov, vse v okviru obstoječih
gradbenih parcel in v skladu z zakonodajo ter gradnja podpornih zidov.
B. –
C. –«
(14) Doda se nova urejevalna enota ŠE4-K1, ki glasi:
»13. ŠE4-K1: Sipnik jugozahod
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za gradnjo objektov za potrebe kmetijske dejavnosti.
Možna dopolnilna raba: /
Način urejanja: PUP.
Površina: 0,09ha.
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Lopa za shranjevanje.
A. Gradnja objektov za potrebe kmetijstva.
B. Etažnost do P+M
C. –«
(15) Tekst urejevalne enote ŠE-K2 se dopolni s podatkom
o površini enote, in sicer 2,32ha.
(16) Tekst urejevalne enote ŠE6-S6 se spremeni tako,
da glasi:
»3. Urejevalna enota: ŠE6-S6: OBCESTNI PAS
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za stanovanjsko gradnjo (nizka gostota).
Možna dopolnilna raba: poslovni prostori.
Način urejanja: PUP.
Površina: 0,8 ha.
Mešana gradnja za stanovanja, centralne dejavnosti
– prostostoječa pozidava
Dva manjša stanovanjska bloka, postaja milice, poslovna
hiša, otroško igrišče (vse iz 60 in začetka 70 let) in stanovanjske hiše v kombinaciji s pomožnimi in gospodarskimi objekti.
A. Prizidava in nadzidava obstoječih stanovanjskih in obstoječih poslovnih stavb. Gradnja spremljajočih objektov je
dopustna na delih parcel, ki so v uličnem zaledju. Možna je
nadomestna gradnja za poslovne dejavnosti na zemljišču nekdanjega bencinskega servisa ali ureditev javnega parkirišča in
novega dovoza z lokalne ceste in spremembe rabe manjših
delov stanovanjskih hiš v poslovne prostore.
B. Višina praviloma do P + 2.
C. –«
(17) Tekst urejevalne enote VR2-S3/V1, morfološka enota
V1 se spremeni tako, da glasi:
»Morfološka enota: V1: Frnaža: vaška pozidava.
Jedro starejših enostanovanjskih hiš z gospodarskimi
poslopji na severovzhodnem robu enote, novejše enostanovanjske prostostoječe hiše (iz 70 let), nekatere s prostori ali
prizidki za obrtne delavnice. Plastenjaki v vzhodnem delu enote
in nezazidana stavbna zemljišča. Odsek zaprtega protipoplavnega odvodnika.
A. Prizidava in nadzidava obstoječih stavb za stanovanjske potrebe in za potrebe kmetijske dejavnosti. Gradnja steklenjakov in postavitev plastenjakov za vrtnarstvo v vzhodnem
delu enote. Novogradnje stanovanj v obsežnejšem osrednjem
delu nezazidanega zemljišča za gradnjo s soglasjem občine k
idejni zasnovi za nezazidano območje in po dograditvi območja
z najnujnejšimi komunalnimi napravami. V robnem severnem
delu enote je dopustna stanovanjska gradnja v kombinaciji s
poslovno, nemotečo servisno dejavnostjo in osebne obrtne storitve po predhodni strokovni oceni sprejemljivosti vpliva na stanovanjsko okolje. V celotni enoti so možne prizidave oziroma
dodatne gradnje k obstoječim obrtnim objektom po predhodni
strokovni oceni sprejemljivosti vpliva na stanovanjsko okolje.
Priključevanje objektov na obstoječe komunalne naprave.
B. Posegi na obstoječih objektih prilagojeni njihovim značilnostim, novogradnje po lokalni tipiki. Višina objektov praviloma do P + 1 + M.
C. –«
(18) V tekstu urejevalne enote VR3-S4/V2: Dolnja Vrtojba
I se spremeni površina enote, in sicer se namesto 11,46ha
zapiše 11,53ha.
(19) V tekstu urejevalne enote VR3-RZ4-OS: Zavinje se
spremeni površina enote, in sicer se namesto 72064m2 zapiše
71374m2.
(20) Doda se nova urejevalna enota VR3-C, ki glasi:
»9. Urejevalna enota: VR3-C: Socialni center
Prevladujoča namenska raba: območje za gradnjo centra
socialnih dejavnosti in varovanih stanovanj
Možna dopolnilna raba: oskrbne in poslovne dejavnosti,
vezane na program centra.
Način urejanja: PUP.
Površina: 1,11 ha
Nepozidano zemljišče, travnik, mestoma zaraščene
površine, preko enote poteka povezovalna cesta od Ceste
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9. septembra do obvozne ceste mimo Vrtojbe, v južnem delu
enote vodotok Vrtojbica oziroma vodno zemljišče s priobalnim
pasom.
A. Gradnja objektov za potrebe centra socialnih dejavnosti, varovanih stanovanj in objektov za oskrbne oziroma poslovne dejavnosti, ki so vezane na program centra. Ureditev zelenih
parkovnih površin. Rekonstrukcija povezovalne ceste.
B. Etažnost centra po idejni zasnovi, etažnost stanovanjskih blokov do P+2.
Maksimalna površina zemljišča, namenjena gradnji večstanovanjskih objektov za običajna stanovanja, je 2.600m2.
Gradnja naj bo zasnovana tako, da bo v največji možni
meri ohranjala vegetacijo vzdolž Vrtojbice.
C. Možnost navezave na javni vodovod v trasi Ceste
9. septembra.«
(21) V tekstu urejevalne enote VR3-S5 se spremeni podatek o površini enote in sicer se namesto 2,69 ha zapiše
2,59 ha.
(22) Tekst urejevalne enote K5-VR: Pri pilu se spremeni
tako, da glasi:
»5. Urejevalna enota: K5-VR: Pri pilu
Namenska raba: območje najboljših kmetijskih zemljišč.
Druga namenska raba: zemljišča za gradnjo.
Dodatna namembnost območja: območje ureditve rastlinjakov.
Način urejanja: PUP.
Površina: 2,98 ha.
Najboljša kmetijska zemljišča. Območje že izvršenih agromelioracij z namakanjem. Urejena vrtnarija. Osamljeni stanovanjski hiši.
A. Postavitev plastenjakov in spremljajočih objektov skladno z zakonodajo. Graditev steklenjaka na nezazidanem zemljišču za gradnjo, prizidava obstoječe stanovanjske stavbe.
B. Soglasje občine k idejni zasnovi območja.
C. Ureditev energetske in komunalne infrastrukture. Oskrbo s pitno vodo je možno zagotoviti z navezavo na vodovod
v Štandreški cesti in krožno povezavo do mejnega prehoda
Vrtojba«
(23) V tekstu urejevalne enote K14-VR: Vrtojbensko polje
se spremeni površina enote in sicer se namesto 95,2 ha zapiše
92,4 ha.
(24) V tekstu urejevalne enote K15-VR se spremeni
podatek o površini enote in sicer se namesto 5,5ha zapiše
4,39 ha.
21. člen
V 55. členu Odloka o PUP se v odstavku (1), v točki a) za
prvo alineo doda alinea, ki glasi:
»– 12. zazidalni načrt za Šempeter (Uradno glasilo,
št. 13/78).«
V 55. členu Odloka o PUP se v odstavku (2), v točki a)
črta druga alinea.
22. člen
Skladno z opisanimi spremembami v tekstu odloka se
spremenijo naslednje karte v kartografskem delu odloka:
Karte urejevalnih enot in režimov v merilu 1.5000: Nova
Gorica 34, 43, 44, 45.
Karte varovanj in omejitev v merilu 1.5000: Nova Gorica
34, 43, 44, 45.
23. člen
Spremenjen in dopolnjen odlok postane
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege
v prostor na območju Občine Šempeter - Vrtojba (uradno
prečiščeno besedilo: Uradni list RS, št. 114/03), spremembe in dopolnitve 2008.
24. člen
Upravni postopki, pričeti pred uveljavitvijo tega odloka,
se končajo po določilih Odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih ureditvenih pogojev za posege v prostor na ob-

Uradni list Republike Slovenije
močju Občine Šempeter - Vrtojba (Uradne objave, št. 1/2001
in 14/2001) – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS,
št. 114/03).
25. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 11001-6/2008-11
Šempeter pri Gorici, 25. septembra 2008
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

4134.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Šempeter - Vrtojba za obdobje
1986–2000 z usmeritvami prostorskega razvoja
občine do leta 2020 in prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana Občine
Šempeter - Vrtojba za obdobje 1986–1990,
dopolnitve 2002

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in 14. člena Statuta Občine Šempeter
- Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) je Občinski
svet Občine Šempeter - Vrtojba, na 19. seji dne 25. septembra
2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Šempeter
- Vrtojba za obdobje 1986–2000 z usmeritvami
prostorskega razvoja občine do leta 2020
in prostorskih sestavin srednjeročnega
družbenega plana Občine Šempeter - Vrtojba
za obdobje 1986–1990, dopolnitve 2002
1. člen
S tem odlokom in na podlagi sklepa ministra Ministrstva
za okolje in prostor št. 35016-82/2007/52 z dne 12. 9. 2008
o upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora pri pripravi
dokumenta se sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Šempeter - Vrtojba za
obdobje 1986–2000 z usmeritvami prostorskega razvoja občine
do leta 2020 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Šempeter - Vrtojba za obdobje 1986–1990,
dopolnitve 2002 (Uradne objave v časopisu »OKO« št. 11/2002)
– v nadaljevanju prostorske sestavine plana.
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin plana
obsegajo spremembe v tekstu odloka, spremembe v tekstu
planskega poročila dolgoročnega plana, spremembe v tekstu
planskega poročila srednjeročnega plana ter spremembe v
kartografskem delu prostorskih sestavin plana.
2. člen
3. člen Odloka o prostorskih sestavinah plana se spremeni tako, da se iz poglavja »PROGRAMSKE ZASNOVE
PROSTORSKIH IZVEDBENIH NAČRTOV« črta besedilo:
Lavžnik-ŠE-P/5.
3. člen
V kartografskem delu prostorskih sestavin plana se skladno s spremembami v tekstu odloka in planskih poročil spremenijo naslednje kartografske priloge:
1) na tematskih kartah v merilu 1:10.000 in 1:30.000:
– list št. 1: zasnova območij kmetijstva in gozdarstva
– list št. 2: zasnova agrarnih operacij
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– list št. 3: zasnova oskrbe z vodo in vodnogospodarskih
ureditev
– list št. 6: zasnova rekreacijskih, zelenih in drugih površin
– list št. 8: zasnova usmerjanja poselitve
– list št. 9: zasnova prometnega omrežja
– list št. 12: zasnova namenske rabe prostora,
2) v kartografski dokumentaciji v merilu 1:5000:
– karte Nova Gorica 34, 43, 44 in 45.
3) iz kartografske dokumentacije, ki se nanaša na programske zasnove, se črta oziroma izključi Programska zasnova
za Ureditveni načrt Lavžnik v Šempetru.
4. člen
Spremenjene in dopolnjene prostorske sestavine plana
postanejo
PROSTORSKE SESTAVINE DOLGOROČNEGA PLANA
OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA ZA OBDOBJE 1986–2000
Z USMERITVAMI PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE DO
LETA 2020 IN PROSTORSKE SESTAVINE SREDNJEROČNEGA DRUŽBENEGA PLANA OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA
ZA OBDOBJE 1986–1990, DOPOLNITVE 2002 IN 2008.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 11001-6/2008-10
Šempeter pri Gorici, dne 25. septembra 2008
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

ŽIROVNICA
4135.

Sklep o začetku priprave sprememb in
dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za podeželje v Občini Jesenice za
Občino Žirovnica

Na podlagi 46., 57. in četrtega odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter
18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99,
71/01, 109/01 in Uradni vestnik Gorenjske, št. 34/04, 17/05 in
Uradni list RS, št. 39/06, 61/07) je župan Občine Žirovnica dne
3. 10. 2008 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za
podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Na poselitvenem območju Občine Žirovnica je Odlok o
prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v občini Jesenice
(Uradni list RS, št. 51/98) določal prostorske ureditvene pogoje
za posege v prostor. Kasneje je bil večkrat dopolnjen in spremenjen ter popravljen (Uradni list RS, št. 51/98, 5/06 – UPB1,
121/06 – popravek, 43/07 in 45/07 – popravek).
Nov zakon, ki ureja področje urejanja prostora, Zakon
o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt, Uradni
list RS, št. 33/07), določa, da prostorski ureditveni pogoji iz
25. člena ZUNDPP prenehajo veljati z dnem uveljavitve občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPN), do takrat
pa se lahko spreminjajo in dopolnjujejo po določbah ZPNčrt, ki
urejajo podrobni prostorski načrt. Ker Občina Žirovnica OPN še
nima sprejet, to velja tudi zanjo.
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V zadnjem času so se v občini Žirovnica začeli izkazovati veliki interesi za gradnjo večjega števila večstanovanjskih
objektov. Pri tem se je pokazalo, da so v veljavnem PUP podrobnejša merila in pogoji za urejanje prostora in projektiranje
objektov v obstoječih območjih posamezne namenske rabe,
glede na mnenje nekaterih občanov, neustrezno oblikovana in
premalo izključujoča. V primeru posamezne gradnje, kjer investitor poseže s projektom v vse maksimalno dovoljene pogoje
oblikovanja objekta, lahko na ta način pride do izgradnje objekta, ki presega običajne gabarite obstoječe stavbne mase.
Iz tega razloga je potrebno posledično spremeniti oziroma
dopolniti nekatere določbe za oblikovanje objektov v veljavnih
prostorsko ureditvenih pogojih(PUP), vendar vse znotraj že
določene namenske rabe.
Namenska raba zemljišč se ne spreminja.
2. Območje prostorskih ureditvenih pogojev
PUP pokriva celotno območje občine razen tistih delov, ki
so opredeljena kot območja zazidalnega oziroma lokacijskega
načrta.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Predhodno pripravljena in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki jo je potrebno upoštevati pri pripravi
dokumenta, je:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana Občine Jesenice v delu, ki se nanaša na
Občino Žirovnica s spremembami in dopolnitvami od leta 1986
do 2004,
– Odlok o PUP za podeželje v Občini Jesenice s spremembami in dopolnitvami za Občino Žirovnica (Uradni list RS,
št. 51/98, 5/06 – UPB1, 121/06 – popravek, 43/07 in 45/07
– popravek).
Za samo načrtovanje predvidenih sprememb in dopolnitev
PUP ni potrebno izdelati posebnih strokovnih rešitev. Vse spremembe in dopolnitve podrobnejših meril in pogojev za urejanje
prostora in projektiranje objektov znotraj obstoječih območij
urejanja, se bodo določale glede na pomanjkljivosti, ki so se
pokazale pri praktični uporabi veljavnih PUP.
4. Roki za pripravo OPN
Ob sodelovanju nosilcev urejanja prostora, bo potekala
priprava sprememb in dopolnitev PUP po priloženem terminskem planu. Če bo potrebno, se bo vzporedno s pripravo
sprememb in dopolnitev PUP izvajal postopek celovite presoje
vplivov na okolje.
Faza v postopku

Nosilec

Rok izvedbe

Sklep o pričetku
priprave

Župan

oktober 2008

Izdelava osnutka
odloka

Občinska uprava oktober 2008

smernice in mnenja
Občinska uprava 30 dni od
nosilcev urejanja
prejema poziva
prostora ter sporočilo
ali je potrebno izvesti
celovito presojo vplivov
na okolje
Izdelava okoljskega
poročila (nadalje OP)
– po potrebi

Strokovna
organizacija

60 dni od izbora
ponudbe

Potrditev OP

Občinska uprava 15 dni od
prejema vloge

Javna razgrnitev in
javna obravnava
predloga odloka
o spremembah in
dopolnitvah PUP in
okoljskega poročila

Občinska uprava 30 dni

Stališča do pripomb

Občinska uprava 10 dni
z županom
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Faza v postopku

Nosilec

Rok izvedbe

Izdelava dopolnjenega
predloga odloka
o spremembah in
dopolnitvah PUP
Mnenja nosilcev
urejanja prostora
Potrdilo o
sprejemljivosti vplivov
sprememb in dopolnitev
PUP na okolje (če je
bilo izdelano OP)
Sprejem odloka na
občinskem svetu in
objava v uradnem
glasilu

Občinska uprava 14 dni

Občinska uprava 30 dni od
prejema vloge
Občinska uprava 45 dni od
prejema vloge

Občinska uprava 14 dni

5. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki
sodelujejo v postopku priprave sprememb in dopolnitev
PUP
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice pomembne s področja njihove pristojnosti, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana
2. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Tomšičeva 9,
4000 Kranj
3. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
Glede na to, da razen pogojev za oblikovanje objektov,
ostajajo vse ostale določbe PUP nespremenjene, je predvideno
v postopku sodelovanje samo tistih nosilcev urejanja prostora,
ki urejajo področja, na katera lahko sprememba pogojev oblikovanja vpliva. To je varovanje kulturne dediščine, narave in okolja. Če se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti
tudi druge nosilce urejanja prostora, se njihove smernice nato
prav tako pridobijo v postopku.
V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da
nima smernic oziroma mnenj, ki bi jih bilo potrebno upoštevati.
6. Objava sklepa o začetku priprave OPN
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-0012/2008
Breznica, dne 3. oktobra 2008
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN) – za območje
»za vaškim domom« v Bakovcih
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom župan Mestne občine Murska Sobota
določa način priprave Občinskega podrobnega prostorskega
načrta (v nadaljevanju: OPPN) za območje »za vaškim domom« v Bakovcih, katerega bo izdeloval Projektivni biro Lazar
d.o.o., Lendavska ulica 57 A, Murska Sobota.
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) (v nadaljevanju: ZPNačrt) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave
Občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS,
št. 99/07).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) S prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Murska Sobota je predmetno območje
opredeljeno kot zazidljivo in je ostalo do danes nepozidano.
Pobudo za izdelavo novega prostorskega načrta so podali
lastniki zemljišč in Krajevna skupnost Bakovci.
(2) Za predmetno območje je že v veljavi prostorski akt
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 83/03). V njem je
zajeto celo območje naselja Bakovci, tako tudi območje »za
vaškim domom«, ki je predmet obdelave novega OPPN in je
opredeljeno s šifro NS/Si, K-4. Tako bi se lahko po veljavnem
aktu gradila pretežno individualna stanovanjska gradnja, delno
objekti s poslovnimi vsebinami in objekti s kmetijsko dejavnostjo ter urejala cestna in druga komunalna infrastruktura.
Vendar se do danes lastniki niso mogli poenotiti glede novih
ureditev, sedanje parcele pa zaradi svoje oblike ne dopuščajo
posameznikom, da gradijo svoj objekt na svoji parceli, obenem obstaja tudi problem dostopa do teh parcel. Iz navedenih
razlogov se bo na tem delu v območju naselja Bakovci izdelal
prostorski akt, ki bo natančneje določil nove parcele za gradnjo
stanovanjskih hiš, gabarite in obliko objektov ter cestno in komunalno infrastrukturo.
(3) Ob uveljavitvi novega Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje »za vaškim domom« v Bakovcih bodo določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Mestne občine Murska Sobota v delu, ki se bo na
novo urejal, preklicana.
3. člen
(vsebina in oblika OPPN)

MURSKA SOBOTA
4136.

Sklep o začetku priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta (OPPN) – za
območje »za vaškim domom« v Bakovcih

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi 21. in
33. člena Zakona o lokalni samoupravi, ZLS-UPB2 (Uradni
list RS, št. 94/07 in 76/08) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota – uradno prečiščeno besedilo (Uradni
list RS, št. 23/07) je župan Mestne občine Murska Sobota
sprejel

(1) Predmet izdelave OPPN je glede na pobudo, izdelati
nova določila, ki bodo smiselno in ustrezno postavila pogoje za
umestitev novih stanovanjskih objektov z možnostjo vključitve
posameznih prostorov z mirno poslovno vsebino, določili se
bodo urbanistično-arhitektonski pogoji s podrobnejšimi določili
umestitve in ureditvijo zunanjih površin.
(2) V OPPN se bo predvidela nova parcelacija in izvedba
nove komunalne infrastrukture katere se bodo izvedle v skladu
s pogoji iz smernic posameznih pristojnih služb. Novi objekti se
bodo komunalno navezali na obstoječe komunalne sisteme, ki
potekajo mimo območja.
(3) Načrtovalec OPPN bo moral predati pripravljavcu, to
je Mestna občina Murska Sobota, pet izvodov akta v analogni obliki in enem izvodu v digitalni obliki, tako tekstualni kot
grafični del, le-tega pa v programu AutoCAD (dwg) oziroma
programu, ki ga uporablja pripravljavec.
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Št.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne podlage, na katerih bodo temeljile rešitve in jih
pripravi načrtovalec so:
– idejne zasnove načrtovane prostorske ureditve (v variantah) in posameznih elementov le-te, izdelana na način, ki
vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne
in okoljevarstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in
utemeljitvijo;
– idejno zasnovo nove prometne ureditve tudi v odnosu
do obstoječe, vključno z ureditvami mirujočega prometa;
– idejne zasnove novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega načrta;
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih
stvarnih pravic;
– druge morebitne dodatne strokovne podlage.
5. člen
(postopek in roki priprave OPPN)
Izvedejo se naslednji nadaljnji postopki:
FAZE

ROKI

Objava Sklepa o začetku
priprave akta

oktober 2008

Izdelava osnutka z
usklajevanji

november, december 2008

Pridobitev smernic v roku 30
dni

december 2008 / januar 2009
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– Komunala, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000
Murska Sobota
– Vodovod Murska Sobota, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava
Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
– UPC Telemach d.o.o. Širokopasovne komunikacije,
Lendavska ulica 29, Murska Sobota
– Gratel, d.o.o., Skorba 40, 2280 Hajdina – (za T2)
– Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
– V skladu z določili 58. člena ZPNačrt in 40. člena Zakona o varstvu okolja se poda vloga na Ministrstvo pristojno za
okolje za pridobitev odločbe o morebitni obveznosti izdelave
celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
(2) Kolikor se izkaže, da se predvideni posegi na predmetnem območju dotikajo tudi morebitnih drugih področij kot jih
pokrivajo zgoraj navedeni nosilci urejanja prostora, se jih mora
vključiti in od njih pridobiti smernice in mnenja.
(3) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek OPPN podati smernice za
načrtovanje. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora
ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru
mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne
predpise in druge pravne akte.
(4) Na usklajen predlog OPPN morajo nosilci urejanja
prostora v 30 dneh podati svoje mnenje. V primeru, da nosilci
urejanja prostora v 30 dneh svojega mnenja niso podali, se
šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
7. člen

Dopolnitev osnutka akta v
skladu z zahtevami iz podanih
smernic

januar 2009

Javno naznanilo sklepa o
30-dnevni javni razgrnitvi

januar 2009

Javna razgrnitev 30 dni in
javna obravnava

januar / februar 2009

Stališča do podanih pripomb

februar 2009

I. obravnava na seji Mestnega
sveta

marec 2009

Priprava predloga OPPN

marec 2009

Pridobitev mnenj na usklajen
predlog akta v roku 30 dni

april 2009

II. obravnava in sprejem akta
z odlokom na seji Mestnega
sveta

april / maj 2009

Objava odloka v Uradnem
listu RS

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo OPPN za območje »za
vaškim domom« v Bakovcih, zagotovi Mestna občina Murska
Sobota iz proračunskih sredstev.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in v svetovnem spletu na naslovu: http://www.murska-sobota.si
ter začne veljati z dnem objave.
(2) Mestna občina Murska Sobota pošlje ta sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 430-0041/2008-182
Murska Sobota, dne 2. oktobra 2008
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

maj 2009
6. člen

(nosilci urejanja prostora)
(1) Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in
mnenj na osnutek in predlog OPPN so:
– Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., OE Murska Sobota, Lendavska 31, 9000 Murska
Sobota
– Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Murska Sobota, Trg zmage 6, 9000
Murska Sobota
– RS Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Mestni plinovodi, distribucija plina d.o.o., Slomškova ul.
33, 9000 Murska Sobota
– RS Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Mure,
Slovenska 2, 9000 Murska Sobota, p.p.144

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
4137.

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta, nadzornega odbora in članov drugih
občinskih organov ter o povračilu stroškov v
Občini Sv. Jurij ob Ščavnici

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB1),
določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list
RS, št. 110/06, ZSPJS-UPB6 in 57/07) ter 15. člena Statuta
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00, 77/02)
je Občinski svet Občine Sv. Jurij ob Ščavnici na 17. redni seji
dne 2. 10. 2008 sprejel
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PRAVILNIK
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta,
nadzornega odbora in članov drugih občinskih
organov ter o povračilu stroškov
v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
1. člen
Ta pravilnik določa plače občinskih funkcionarjev, nagrade
članov stalnih delovnih teles občinskega sveta, nadzornega
odbora ter članov drugih občinskih organov, višino in način
določanja plač in nagrad ter način povračila stroškov.
2. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se poleg določb tega pravilnika smiselno uporabljajo tudi
določbe predpisov, ki urejajo plače občinskih funkcionarjev in
sistema plač v javnem sektorju, če Zakon o lokalni samoupravi
ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji
pravico do plač, če funkcijo opravljajo poklicno, oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles in drugih občinskih organov, ki niso
člani občinskega sveta ter članom nadzornega odbora pripada
plačilo za opravljanje dela – sejnine oziroma nagrade, ki se
določijo v skladu z določbami tega pravilnika.
3. člen
Če je član organa iz tretjega odstavka drugega člena javni
uslužbenec v občinski upravi, mu sejnina ne pripada.
Občinska volilna komisija ima v skladu z zakonom o lokalnih volitvah pravico do enkratnega nadomestila.
Sklep o obsegu sredstev za enkratno nadomestilo iz prejšnjega odstavka sprejme župan na predlog volilne komisije najkasneje v tridesetih dneh po razpisu referenduma ali volitev.
4. člen
Občinski funkcionarji po tem pravilniku so župan, podžupan in člani občinskega sveta. Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno ali nepoklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan
lahko funkcijo opravlja poklicno, če se v soglasju z županom
tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
5. člen
Za funkcijo župana in podžupana je višina plačnega razreda določena skladno s prilogo 1 in prilogo 2 k Zakonu o
sistemu plač v javnem sektorju, uvrstitev v plačni razred in s
tem določitev osnovne plače pa se določa v skladu z določbami
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
Osnovna plača župana, ki svojo funkcijo opravlja poklicno, se določi tako, da se njegova funkcija uvrsti v plačni
razred skladno z določbami Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju.
Za opravljanje funkcije župana Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, ki sodi v VI. Skupino občin, je s predpisom, ki določa plače
funkcionarjev, določen 49. plačilni razred (od 2001 do 5000
prebivalcev).
Županu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada še
dodatek za delovno dobo, v višini 0,3% od osnovne plače za
vsako zaključeno leto delovne dobe.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo
za opravljanje funkcije v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo.
6. člen
Plačni razred podžupana, v skladu s predpisom, ki določa
plače funkcionarjev, določi župan, pri čemer upošteva obseg
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podžupanovih pooblastil. Za opravljanje funkcije podžupana,
se na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju določi
plačilni razred od 34. do 41.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada
plača v višini do 50% osnovne plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo
opravljal poklicno.
Podžupanu pripada dodatek za delovno dobo le, če opravlja funkcijo poklicno. Plača podžupana plačilo za opravljane
funkcije podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah Občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici in udeležbo na sejah
drugih organov in delovnih teles.
7. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana Občinskega sveta
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici so sejnine za udeležbo na seji
občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega
sveta. Sejnine se članom Občinskega sveta določijo v odstotku
glede na osnovno plačo župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo
opravljal poklicno, in sicer za:
– udeležbo na redni seji občinskega sveta
4,0%
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta
3,0%
– predsedovanje na seji delovnega telesa
občinskega sveta
2,5%
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega
član je
1,9%.
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnina se
izplačuje na podlagi evidence prisotnosti. Sejnina se izplačuje
za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje izplača 25% plačila za opravljanje funkcije. Za
dopisno in slavnostno sejo se sejnina ne izplačuje.
8. člen
Odločbo o plači občinskemu funkcionarju, odločbo o sejnini ter odločbo o nagradi, izda komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja občinskega sveta.
9. člen
Predsedniku in članom nadzornega odbora se določijo
nagrade v odstotku glede na osnovno plačo župana, ki bi jo
prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka za delovno dobo.
Predsedniku in članom nadzornega odbora pripadajo nagrade, ki so določene v odstotku od osnovne plače župana.
Nagrade se oblikujejo glede na opravljeno delo, in sicer:
– predsedovanje na seji NO
3,0%
– (konstitutivna seja, seja za sestavo letnega programa
nadzora)
– udeležbo na seji NO kot član
2,5%
– (konstitutivna seja, seja za sestavo letnega programa
nadzora).
Za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu NO
pripada Nadzornemu odboru izključno nagrada v skupnem
znesku, in sicer:
– za manj zahtevni nadzor
4,0%
– za zahtevnejši nadzor
4,5%
– za najzahtevnejši nadzor
5,0%.
Predsedniku ali enemu izmed članov NO pripada nagrada za udeležbo na seji občinskega sveta v višini 1% plače
župana.
Kdo iz NO se bo seje občinskega sveta udeležil in bil
upravičen do te nagrade, se dogovorijo predsednik in člani NO
med seboj.
Zahtevnost izvedenega nadzora določi predsednik NO v
letnem programu nadzora.
Nagrada vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Nagrada
se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti. Nagrada se izplačuje za redne seje. V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje izplača 25% nagrade.
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10. člen
Predsednikom in članom delovnih teles občinskega sveta,
ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji
ali odboru občinskega sveta določi nagrada, ki se izplača za
udeležbo na seji in je določena v odstotku od osnovne plače
župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno. Nagrada
znaša:
– za predsednika delovnega telesa
2,5%
– za člana delovnega telesa
1,9%.
Nagrada se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti.
Nagrada vključuje tudi stroške prihoda na sejo. V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje izplača 25% nagrade. Za
dopisno sejo se nagrada ne izplačuje.
11. člen
Odgovornemu uredniku in članom uredniškega odbora
se za opravljeno delo v zvezi z izdajanjem občinskega glasila
določi plačilo v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji,
ki je določena v odstotku od osnovne plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka na delovno
dobo, in sicer za:
– odgovornega urednika
4,0%
– člana uredniškega odbora v višini
2,5%.
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnino se
izplačuje na podlagi evidence prisotnosti.
12. člen
Letni znesek sejnin, ki se izplačajo posameznemu članu
občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članu drugih občinskih organov, komisij in drugih
delovnih teles, ne sme presegati 15% letne plače župana.
Izplačilo se opravi na podlagi evidence prisotnosti članov
občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov, komisij in drugih
delovnih teles.
13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov
na službeni poti, dnevnice za službena potovanja in povračila
stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri opravljanju funkcije.
Stroški se poravnajo v skladu s predpisi, ki veljajo za povračila
stroškov zaposlenim v državnih organih.
Občinski funkcionarji uveljavljajo pravice do povračila
stroškov na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno
potovanje, ki ga izda župan.
Za službeno potovanje župana izda potni nalog podžupan, v njegovi odsotnosti pa direktor občinske uprave. Povračila stroškov se občinskim funkcionarjem izplačujejo po
opravljenem službenem potovanju.
14. člen
Prejemki na podlagi tega pravilnika se izplačujejo mesečno.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Sv.
Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 27/08 z dne 18. 3. 2008).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-00003/2008
Sv. Jurij, dne 2. oktobra 2008
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.
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ŽELEZNIKI
4138.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Škofja Loka
za obdobje 1986–2000 za območje Občine
Železniki

Na podlagi 46. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) in 12. člena Statuta
Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) je Občinski svet
Občine Železniki na 13. redni seji dne 2. 10. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000
za območje Občine Železniki
1. člen
(uvodna določba in razlog za spremembe in dopolnitve)
S tem odlokom se spremeni in dopolni prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka
za obdobje 1986–2000 za območje Občine Železniki (Uradni
list RS, št. 75/98, 101/00, 79/04) (v nadaljevanju DPO/SPO) za
potrebe doma za starostnike v Selcih (v nadaljevanju: doma).
2. člen
V kartografskem delu prostorskih sestavin dolgoročnega in
družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000
za območje Občine Železniki, se spremeni in dopolni:
Kartografska dokumentacija k planu (M 1:5000), karta
Kranj D2533 in Kranj D2534.
3. člen
(predmet sprememb in dopolnitev)
Predmet sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
DPO/SPO, je razširitev območja poselitve na parceli številka
974/1, v katastrski občini 2064 Selca, sprememba meje ureditvenega območja S 2/1 na delu parcele 974/1 in 972/2 katastrska občina 2064 Selca ter sprememba območja pokopališča na
delih parcel št. 986, 987, 988, 1011/1, 1012/1, 1013/1, 1014/1,
1015/1, 1016/1 in 1017, vse v katastrski občini 2064 Selca.
Na delu parcele številka 974/1 in 972/2, obe v katastrski
občini 2064 Selca, se doda ureditveno območje C2/1, ki se
nameni izključno za gradnjo doma in spremljajočih ureditev.
Spremeni se tudi namenska raba na območju pokopališča
v Selcih. Na delih parcel št. 986, 987, 988, 1011/1, 1012/1,
1013/1, 1014/1, 1015/1, 1016/1 in 1017, vse v katastrski občini
2064 Selca, se namenska raba spremeni iz »PK2 – pokopališče« v »A – območje najboljših kmetijskih zemljišč«.
4. člen
V 4. členu odloka se v točki 1.2. Zasnova in strategija
razvoja v prostoru, podtočki 1.2.1. Globalna zasnova poselitve
in organizacije dejavnosti v prostoru, za stavkom »Kvartarne
dejavnosti (upravne službe, družbene dejavnosti) bodo organizirane v Železnikih.«, za besedo »Železnikih«, doda besedo
»in delno Selcih«.
5. člen
V 4. členu odloka se v točki 1.3. Urbanistična zasnova (v
nadaljevanju: UZ) Železniki, podtočki 1.3.3. Usmeritve in strategija organizacije dejavnosti v prostoru ter rabe prostora, v peti
alinei doda za besedo »Kališe« vejica, ter za njo besedilo »za
izkazane potrebe družbenega pomena, pa tudi ob župnišču«.
6. člen
V 4. členu odloka se v točki 1.3. Urbanistična zasnova
(v nadaljevanju: UZ) Železniki, podtočki 1.3.4. Zasnova orga-
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nizacije dejavnosti v prostoru in namenska raba prostora, v
poglavju »Socialno skrbstvo«, v stavku »Eventuelne potrebe
po skupnem domu bomo zagotavljali na lokaciji Dašnica III.«,
beseda »Dašnica III«, spremeni v besedo »Selca C2/1«.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 015-4/08-004
Železniki, dne 2. oktobra 2008
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

4139.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Železniki

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) in 12. člena Statuta
Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) je Občinski svet
Občine Železniki na 13. redni seji dne 2. 10. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Železniki
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni prostorske ureditvene pogoje za območje Občine Železniki (Uradni list RS,
št. 33/01, 71/01) (v nadaljevanju: PUP) za potrebe doma za
starostnike v Selcih (v nadaljevanju: doma).
2. člen
V grafičnem prikazu, ki določa razmejitve ter merila in
pogoje za posege v prostor, na preglednem katastrskem načrtu
v merilu 1:5000, se spremeni in dopolni karta Kranj D2533 in
Kranj D2534.
3. člen
(predmet sprememb in dopolnitev)
Predmet sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
DPO/SPO, je razširitev območja poselitve na parceli številka
974/1, v katastrski občini 2064 Selca, sprememba meje ureditvenega območja S 2/1 na delu parcele 974/1 in 972/2 katastrska občina 2064 Selca ter sprememba območja pokopališča na
delih parcel št. 986, 987, 988, 1011/1, 1012/1, 1013/1, 1014/1,
1015/1, 1016/1 in 1017, vse v katastrski občini 2064 Selca.
Na delu parcele številka 974/1 in 972/2 se doda ureditveno območje C2/1, ki se nameni izključno za gradnjo doma in
spremljajočih ureditev.
Na delih parcel št. 986, 987, 988, 1011/1, 1012/1, 1013/1,
1014/1, 1015/1, 1016/1 in 1017, vse v katastrski občini 2064
Selca, se namenska raba spremeni iz »PK2 –pokopališče« v
»A – območje najboljših kmetijskih zemljišč«.
4. člen
V 14. členu se v poglavju »E) Območja centralnih dejavnosti«, v podpoglavju »Selca«, doda nova točka:
»C2/1 – ureditveno območje Dom za starostnike v Selcih
Obsega površine vzhodno od župnijskega doma na južni
strani regionalne ceste. Območje je namenjeno gradnji doma
za starostnike in spremljajočih ureditev. Dovoljeni so vsi posegi
skladno z 8. in 9.a členom.
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Smernice in pogoje, ki so jih na osnutek sprememb in
dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine
Železniki za območje doma starostnikov v Selcih, posredovali
nosilci urejanja prostora je potrebno upoštevati pri izdelavi
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ter poleg njih
pridobiti še projektne pogoje drugih pristojnih organov in nosilcev javnih pooblastil v skladu s predpisi o graditvi objektov.
K projektnim rešitvam je potrebno pridobiti soglasje pristojnih
organov in nosilcev javnih pooblastil v skladu s predpisi o graditvi objektov.«
5. člen
V 18. členu se za sedmo alinejo točke 1.2.1 doda nova
alineja z naslednjo vsebino:
»– Predvideti je potrebno ustrezen odmik vseh posegov
(objektov, zunanjih ureditve, parkirišč in podobno) od roba
vozišča državnih cest, pri čemer je potrebno upoštevati možnost bodoče rekonstrukcije državne ceste, pregledno razdaljo,
prostor za postavitev prometne signalizacije in podobno. Vsi
novi kompleksi in parkirišča morajo biti v celoti fizično ločeni
od državnih cest.«
6. člen
V 20. členu se k točki 1.3.5 doda posebna točka 1.3.5.1
z naslednjo vsebino:
»1.3.5.1 Posebna določila za oblikovanje doma za starostnike v ureditveni enoti C2/1
– dom za starostnike se oblikuje kot kompleks objektov,
ki imajo lahko transparentne povezave
– volumni objektov morajo dopolniti silhueto tega dela naselja tako, da bo cerkev ostala dominanta, pokopališka kapela
pa še naprej poudarek v prostoru
– pomožni objekti naj bodo oblikovani po vzoru gospodarskih poslopij in umeščeni na robnem delu, ki naj se zaključi z
zasaditvijo visokodebelnih sadnih vrst
– streha simetrična dvokapnica v naklonu 38°–45°
– kritina temno siva
– fasada: omet, lesena polnila, kritina, naravni kamen
– parkirne površine naj bodo členjene z zelenicami in
razporejene tako, da ne bodo izstopale v pogledih na ta del
naselja.«
7. člen
Doda se 29. člen z naslednjo vsebino:
»Za dostop do ureditvenega območje Dom za starostnike
Selca C2/1 je treba predvideti ureditev enega cestnega priključka oziroma križišča z državno cesto, kar je pogoj za začetek
del na območju in za izdajo uporabnega dovoljenja. Preko enotnega priključka se uredi tudi dostop iz ureditvenega območja
do državne ceste. Morebitne druge obstoječe cestne priključke
na tangiranem območju (dostopi do kmetijskih površin ipd.) je
treba ukiniti. Ureditev enotnega priključka oziroma križišča se
izdela na podlagi prometne analize s prometnimi podatki in
predvidevanji prometnih tokov ter prometnih obremenitev, ki
bodo nastali kot posledica izgradnje in delovanja doma za starostnike. Širina in radij cestnega priključka mora biti prilagojen
potrebam merodajnih vozil. Cestni priključek mora biti prilagojen niveleti ceste na katero se priključuje. Območje priključka
oziroma križišča in njegova neposredna okolica mora biti urejena tako, da je zagotovljena zadostna preglednost na območju
cestnega priključka in na državni cesti (izračunani in prikazani
pregledni trikotniki in pregledna berma). Investitor je dolžan
območje cestnega priključka oziroma križišča z državno cesto
opremiti s predpisano talno in vertikalno prometno signalizacijo
in opremo na lastne stroške. Na celotnem območju je potrebno
predvideti in utemeljiti ustrezno prometno ureditev tako, da bo
omogočen varen in nemoten promet na območju državne ceste
in križišča oziroma priključka na državno cesto.«
8. člen
V 29. členu se doda dvaindvajseta alineja z naslednjo
vsebino:
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»– Parkirne površine v ureditvenem območju doma za
starostnike C2/1 morajo biti dimenzionirane in izvedene glede
na dejavnost, upoštevati je potrebno njihovo število v skladu s
Tehničnimi normativi za projektiranje mestnih prometnih površin (FAGG, PTI 1991).«
9. člen
V 37. členu se doda nov odstavek:
»Investitorji objektov, za katere bo ob upoštevanju Priloge 1 iz Pravilnika o Spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 132/06) pri pripravi
projektne dokumentacije PGD obvezna izdelava študije požarne varnosti, so dolžni pridobiti požarno soglasje k projektnim
rešitvam od Uprave RS za zaščito in reševanje.«
10. člen
(popravek)
V 10. členu se v poglavju »A) Stanovanjska območja«,
v podpoglavju »S2 – Selca«, zaradi uskladitve z grafičnim
prikazom, odpravi tiskarska napaka, namesto S1/2, se pravilno
glasi S2/1.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 015-4/08-003
Železniki, dne 2. oktobra 2008
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

VLADA
4140.

Sklep o določitvi višine cestnine za vozila,
katerih največja dovoljena masa presega
3.500 kg

Na podlagi 13. člena Zakona o cestnini za vozila, katerih
največja dovoljena masa presega 3.500 kg (Uradni list RS,
št. 69/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o določitvi višine cestnine za vozila, katerih
največja dovoljena masa presega 3.500 kg
I.
Cestnina za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, in ki vključuje davek na dodano vrednost, znaša za vozila prvega cestninskega razreda 0,141483 eura za
kilometer prevozne razdalje in za vozila drugega cestninskega
razreda 0,205150 eura za kilometer prevozne razdalje.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 37101-9/2008/6
Ljubljana, dne 9. oktobra 2008
EVA 2008-2411-0085
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4141.

Pravilnik v zvezi z zahtevo za posredovanje
podatkov Agenciji za zavarovalni nadzor

Na podlagi osmega odstavka 294.a in 2. točke 256. člena
Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 114/06, 9/07, 102/07 in 69/08) strokovni
svet Agencije za zavarovalni nadzor izdaja

PRAVILNIK
v zvezi z zahtevo za posredovanje podatkov
Agenciji za zavarovalni nadzor
1. člen
(vsebina pravilnika)
V skladu z 294.a členom Zakona o zavarovalništvu (Uradni
list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06, 9/07,
102/07 in 69/08, v nadaljevanju ZZavar) ta pravilnik določa:
(a) vrste zahtevanih podatkov in dokumentov, potrebnih
za izvedbo postopka nadzora,
(b) dolžine rokov za posredovanje podatkov glede na
njihovo nujnost,
(c) razpone višine denarnih kazni za posredovanje nepravilnih, nepopolnih ali zavajajočih podatkov oziroma neposredovanje podatkov.
2. člen
(vrste zahtevanih podatkov in dokumentov)
(1) Vrste zahtevanih podatkov in dokumentov (v nadaljevanju podatkov), ki so jih dolžni na zahtevo Agencije za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju Agencija) posredovati državni
organi, organi lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil ter
druge pravne osebe in organizacije (v nadaljevanju zavezanci),
ki razpolagajo s podatki potrebnimi za odločitev, določi Agencija
v zahtevi za posredovanje podatkov Agenciji (v nadaljevanju
zahteva), za vsak posamezen primer, ko Agencija oceni, da je
za izvedbo postopka nadzora takšen podatek potreben.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka tega člena, ki jih Agencija določi v zahtevi, so zlasti podatki, ki so v povezavi oziroma
se nanašajo na:
– osebe, nad katerimi Agencija opravlja nadzor,
– zavarovalniško skupino, nad katero Agencija opravlja
nadzor,
– posredne ali neposredne imetnike poslovnih deležev,
delnic oziroma drugih pravic, ki jih imajo v osebah, nad katerimi
Agencija opravlja nadzor,
– delničarje ali družbenike oseb, nad katerimi Agencija
opravlja nadzor,
– člane organov vodenja in na člane organov nadzora
oseb, nad katerimi Agencija opravlja nadzor,
– povezane osebe kot jih opredeljuje 10. člen ZZavar,
– opravljanje pregledov poslovanja oseb, nad katerimi
Agencija opravlja nadzor,
– izrekanje ukrepov nadzora osebam, nad katerimi Agencija opravlja nadzor,
– kršitve oseb, o katerih Agencija vodi postopek o prekršku.
(3) Zavezanci morajo podatke iz prejšnjih odstavkov tega
člena posredovati Agenciji tudi, ko gre za podatke, ki so skladno
z 39. členom ZGD-1 določeni kot poslovna skrivnost in tajnimi
podatki, ki jih kot tajne določa zakon, ki ureja tajne podatke.
3. člen
(dolžine rokov za posredovanje podatkov)
(1) Zavezanci morajo Agenciji posredovati podatke v roku,
ki ga Agencija določi v zahtevi glede na njihovo nujnost, pri
čemer ta rok ne sme biti krajši od 3 delovnih dni in ne daljši od
15 delovnih dni.
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(2) Kateri podatki so nujni določi Agencija v zahtevi glede
na okoliščine posameznega primera, zlasti pa se štejejo za
nujne podatki, katerih neposredovanje onemogoča nadaljnje
ukrepe Agencije in so potrebni za odločitev.
(3) Če zavezanec v roku iz prvega odstavka tega člena
glede na okoliščine primera iz objektivnih razlogov ne more
priskrbeti podatkov določenih v zahtevi, lahko zavezanec vloži
prošnjo za podaljšanje roka, ki mora biti podana pred iztekom roka določenega v zahtevi. Zavezanec mora v prošnji za
podaljšanje roka navesti okoliščine, zaradi katerih ne more
pravočasno priskrbeti podatkov, in te okoliščine vsaj verjetno
izkazati. Agencija na podlagi utemeljenosti razlogov oceni, ali
navedeni razlogi opravičujejo podaljšanje roka, ki pa ne more
biti daljši od 15 delovnih dni.
4. člen
(določitev novega roka)
V primeru, ko Agencija določi nov rok, ker zavezanec ne
posreduje podatkov v roku, določenem v prvi zahtevi, je ta rok
praviloma enak roku določenemu v tej zahtevi oziroma roku iz
tretjega odstavka prejšnjega člena.
5. člen
(ponovna zahteva za posredovanje podatkov)
Če Agencija izda ponovno zahtevo za posredovanje podatkov (peti odstavek 294.a člena ZZavar), se v tej zahtevi za
posredovanje podatkov določi rok v trajanju do 3 delovne dni,
razen, če iz okoliščin primera izhaja, da je za posredovanje
podatkov primeren daljši rok.
6. člen
(razponi višine denarnih kazni)
(1) Predsednik senata lahko izda sklep, s katerim naloži
denarno kazen za posredovanje nepravilnih, nepopolnih ali
zavajajočih podatkov, oziroma neposredovanje podatkov v naslednjem razponu:
– v primeru, da so bili podatki zahtevani v postopku opravljanja pregledov poslovanja osebe, nad katero Agencija opravlja
nadzor, denarno kazen v razponu od 200 evrov do 30.000 evrov,
– v primeru, da so bili podatki zahtevani v postopku izrekanja ukrepov nadzora in glob za storjene prekrške po zakonu o
zavarovalništvu, denarno kazen od 300 evrov do 50.000 evrov.
(2) Denarna kazen se odmeri v mejah iz prejšnjega odstavka tega člena, pri čemer se upošteva, da je višina denarne kazni
v sorazmerju s kršitvijo, ki je predmet postopka nadzora.
7. člen
(nov sklep o izreku denarne kazni)
(1) V novem sklepu o izreku denarne kazni zaradi posredovanja nepravilnih, nepopolnih ali zavajajočih podatkov,
oziroma neposredovanja podatkov, izdanem ob poteku roka za
izvršitev ponovne zahteve za posredovanje podatkov (sedmi
odstavek 294.a člena ZZavar), se za določitev višine denarne
kazni uporabljajo določbe prejšnjega člena.
(2) Agencija lahko sklepe iz prejšnjega odstavka izdaja
vse dokler seštevek denarnih kazni iz posameznih sklepov ne
doseže 1 odstotka letnega prometa zavezanca v predhodnem
poslovnem letu.
KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 8. oktobra 2008
EVA 2008-1611-0122
Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l.r.
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4142.

Sklep o začasni oprostitvi plačila letnega
nadomestila stroškov za opravljanje nadzora
za mesec november 2008 in mesec december
2008

Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor na podlagi 1. točke prvega odstavka 10. člena Tarife o taksah in
nadomestilih (Uradni list RS, št. 89/02 in 74/05 – v nadaljevanju: Tarifa-1) v zvezi s 6. točko prvega odstavka 256. člena
Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06, 9/07, 102/07 in 69/08)
izdaja naslednji

SKLEP
o začasni oprostitvi plačila letnega nadomestila
stroškov za opravljanje nadzora za mesec
november 2008 in mesec december 2008
1. člen
Vse skupine zavezancev za plačevanje letnega nadomestila stroškov za opravljanje nadzora iz prvega odstavka
27. člena Tarife-1 (zavarovalnice, zavarovalnice v zavarovalniški skupini, zavarovalne zastopniške družbe, zavarovalne
posredniške družbe, Slovensko zavarovalno združenje in pokojninske družbe) se oprostijo plačila letnega nadomestila stroškov za opravljanje nadzora, in sicer za mesec november 2008
ter mesec december 2008.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 8. oktobra 2008
EVA 2008-1611-0115
Vlada Republike Slovenije je dala
soglasje dne 12. 6. 2008
s Sklepom št. 47601-9/2008/4
Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l.r.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4143.

Odpoved Kolektivne pogodbe celulozne,
papirne in papirno predelovalne dejavnosti

Na podlagi 32. člena Kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti, sklepa Združenja
papirne in papirno predelovalne industrije pri Gospodarski
zbornici Slovenije z dne 18. 9. 2008 in sklepa Odbora Sekcije za les in papir pri Združenju delodajalcev Slovenije z
dne 30. 9. 2008

odpovedujemo
Kolektivno pogodbo celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 7/98, s
spremembami in dopolnitvami), z odpovednim rokom šestih
mesecev.
Po prenehanju veljavnosti se določbe normativnega dela
Kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne
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dejavnosti uporabljajo do sklenitve nove kolektivne pogodbe,
vendar največ šest mesecev.
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje papirne
in papirno predelovalne industrije
Predsednik
Janko Šircelj l.r.
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za les in papir
Predsednik sekcije za les in papir
Milan Lukič l.r.

POPRAVKI
4144.

Popravek Sklepa o dopolnitvi Sklepa o
določitvi cen programov predšolske vzgoje
v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in
rezervaciji

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05
– uradno prečiščeno besedilo, 102/07) uredništvo Uradnega
lista RS objavlja

POPRAVEK
Sklepa o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen
programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih,
znižanju plačil staršev in rezervaciji
V Sklepu o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov
predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in
rezervaciji, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 93-3953/08
z dne 30. 9. 2008, se besedilo v preambuli »(Uradni list RS,
št. 105/05 – uradno prečiščeno besedilo in 28/08)« pravilno
glasi »(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo
in 28/08)«.
Št. 10/2008
Ljubljana, dne 8. oktobra 2008
Uredništvo
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VSEBINA
4104.

DRŽAVNI SVET

4121.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

4122.
4123.

Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v
plačne razrede v službi Državnega sveta Republike Slovenije
13041

4105.
4106.
4107.

Odlok o pomilostitvi
Odlok o pomilostitvi
Odlok o pomilostitvi

4108.

Sklep o razrešitvi generalne konzulke Republike
Slovenije v New Yorku
13049
Sklep o določitvi višine cestnine za vozila, katerih
največja dovoljena masa presega 3.500 kg
13131

4140.

4109.
4110.
4111.

13049
13049
13049

4113.

Sklep o spremembi Sklepa o poročanju investicijskih skladov
13071

4142.
4114.

4115.
4116.

4117.
4118.
4143.

4136.

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN) – za območje »za
vaškim domom« v Bakovcih
13126

4125.
4126.

Sklep o parkirnem režimu na javnih površinah
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poganški vrh
Odlok o predkupni pravici Mestne občine Novo
mesto
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne
občine Novo mesto za leto 2008 (III)

4127.
4128.

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča 13070

4141.

Odlok o razveljavitvi Odloka o pogojih, postopkih
in merilih za podelitev koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v
Občini Lendava
13087

MINISTRSTVA

4112.

4129.

BANKA SLOVENIJE

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Pravilnik v zvezi z zahtevo za posredovanje podatkov Agenciji za zavarovalni nadzor
13131
Sklep o začasni oprostitvi plačila letnega nadomestila stroškov za opravljanje nadzora za mesec
november 2008 in mesec december 2008
13132
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2008
13071

4130.

13071

4119.
4120.

13087
13096
13097

POLJČANE

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna
naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica za območje Občine Poljčane
13102
Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih
za centralni naselji v Občini Poljčane (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
13105

PUCONCI

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta,
nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov v Občini Sv. Jurij ob
Ščavnici
13127

4132.

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje opremljanja »MMP Vrtojba« v Občini
Šempeter - Vrtojba
13115
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za posege v prostor na območju Občine Šempeter - Vrtojba (Uradne objave, št. 1/2001
in 14/2001) – uradno prečiščeno besedilo (Uradni
list RS, št. 114/03)
13118
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Šempeter Vrtojba za obdobje 1986–2000 z usmeritvami prostorskega razvoja občine do leta 2020 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana
Občine Šempeter - Vrtojba za obdobje 1986–1990,
dopolnitve 2002
13124

13073
4134.

13083
13132

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in
padavinskih voda na območju Občine Bled
13085
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
na območju Občine Bled
13085

13087

4137.

OBČINE
BLED

NOVO MESTO

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2008
13114

4133.

13083

MURSKA SOBOTA

4131.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Pravila za delovanje Ekonomsko socialnega odbora na področju energetike
Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega
plina iz distribucijskega omrežja za geografsko
območje Občine Hoče - Slivnica, Mestne Občine
Maribor, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Rače - Fram, Občine Ruše, Občine Selnica ob
Dravi, Občine Starše in Občine Šentilj
Aneks št. 6 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi
grafične dejavnosti
Aneks št. 7 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi
časopisno-informativne, založniške in knjigotrške
dejavnosti
Odpoved Kolektivne pogodbe celulozne, papirne
in papirno predelovalne dejavnosti

LENDAVA

4124.

VLADA

Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v
humani medicini
13049
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o celostni podobi organov državne uprave
13054
Seznam nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini
13068

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda
Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
13086
Sklep o izvzemu zemljišča iz javne rabe
13086
Sklep o izvzemu zemljišč iz javne rabe
13087

4138.

4139.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

ŠEMPETER - VRTOJBA

ŽELEZNIKI

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za
območje Občine Železniki
13129
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine
Železniki
13130
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ŽIROVNICA

4135.

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
13125

4144.

Popravek Sklepa o dopolnitvi Sklepa o določitvi
cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih,
znižanju plačil staršev in rezervaciji
13133

POPRAVKI

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 97/08
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Kolektivni delovni spori
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

3375
3410
3414
3416
3420
3421
3421
3421
3424
3425
3426
3426
3431
3431
3440
3444
3444
3445
3445
3445
3449

Stran

13135

Stran
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NOVO
Z ALOŽBA

PRENOVLJENO PRAVO
EVROPSKE UNIJE
Mag. Milan Martin Cvikl, avtor knjige Prenovljeno
pravo Evropske unije, ki jo v uvodni besedi
predstavi prof. dr. Marko Pavliha in pojasni idejo
o njenem nastanku, nazorno prikaže zgodovinski
pregled evropskega pravnega reda od Pogodbe
o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo
iz leta 1951 do Lizbonske pogodbe iz leta 2007.
V nadaljevanju knjige nas avtor seznani s Pogodbo
o ustavi za Evropo, s potekom sprejemanja in
ozadjem oblikovanja Lizbonske pogodbe, njeno
sestavo in poglavitnimi novostmi, spremembami
in dopolnitvami pogodb z Lizbonsko pogodbo.
Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo
o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske
skupnosti, je bila podpisana 13. decembra 2007.

cena 58 €
leto izdaje: 2008
ISBN: 978-961-204-412-1
1024 strani
16,5 cm × 23,5 cm
italijanska vezava

Knjigi so priložene novosti iz Lizbonske pogodbe
v preþišþenem besedilu temeljnih pogodb Evropske
unije in Listine Evropske unije o temeljnih pravicah
v slovenskem in angleškem jeziku, ki sta jih uredili
mag. Simona Drenik in Neža Grasselli.
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PRENOVLJENO PRAVO EVROPSKE UNIJE
• italijanska vezava
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58 €
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