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Leto XVIII

VLADA

4330.

Uredba o spremembi Uredbe o določitvi
zneska trošarine za energente

Na podlagi 66. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS,
št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o določitvi zneska
trošarine za energente
1. člen
V Uredbi o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS, št. 140/06 in 82/07) se v 1. členu v točki 3.1. znesek
»134,3700« nadomesti z zneskom »125,0000«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-30/2008/5
Ljubljana, dne 14. oktobra 2008
EVA 2008-1611-0109
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

4331.

Uredba o dopolnitvi Uredbe o načinu,
predmetu in pogojih izvajanja obvezne
državne gospodarske javne službe izvajanja
meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi
varstva okolja in učinkovite rabe energije,
varstva človekovega zdravja in varstva pred
požarom

Na podlagi tretjega odstavka 148. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08
– ZFO-1A in 70/08) in 3., 7. ter 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO
in 127/06 – ZJZP) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o dopolnitvi Uredbe o načinu, predmetu in
pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske
javne službe izvajanja meritev, pregledovanja
in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in
zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite
rabe energije, varstva človekovega zdravja in
varstva pred požarom
1. člen
V Uredbi o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev,
pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in
zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije,
varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Uradni
list RS, št. 129/04, 57/06 in 105/07) se za 40.b členom doda
novi 40.c člen, ki se glasi:
»40.c člen
(1) Z globo 3000 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik,
ki samostojno opravlja svojo dejavnost, če opravlja storitve
dimnikarske službe na dimnikarskem območju, kjer te storitve
izvaja z dokončno odločbo Vlade Republike Slovenije izbrani
koncesionar.
(2) Z globo 1000 eurov se za prekršek iz prejšnjega
odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja svojo
dejavnost.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-94/2008/5
Ljubljana, dne 14. oktobra 2008
EVA 2008-2511-0169
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

Stran

13586 /
4332.
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o vrstah prostorskih ureditev državnega
pomena

Na podlagi četrtega odstavka 12. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah
prostorskih ureditev državnega pomena
1. člen
V Uredbi o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 95/07) se prvi stavek tretjega odstavka
2. člena spremeni, tako da se glasi:
»Na področju železniške infrastrukture je državnega pomena načrtovanje celostnih ureditev javne železniške infrastrukture na glavnih in regionalnih železniških progah.«.
Na koncu tretjega odstavka se doda besedilo, ki se glasi:
»Državnega pomena je tudi načrtovanje v tem členu
navedenih posameznih sestavnih delov javne železniške infrastrukture na regionalnih železniških progah v primeru, da
posamezni ali skupina sestavnih delov železniške infrastrukture
posega na območje dveh ali več občin.«.
2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
količino zemeljskega plina, prenesenega po tem omrežju v
preteklem mesecu.
Znesek, določen na način iz prejšnjega odstavka, izvajalec javne službe upošteva pri zaračunavanju uporabe prenosnega omrežja za vsakega svojega uporabnika.
III.
Dejanska mesečna količina po prenosnem omrežju prenesenega zemeljskega plina se določi na podlagi podatkov,
ki jih izvajalec javne službe mesečno predloži Javni agenciji
Republike Slovenije za energijo do 5. delovnega dne v naslednjem mesecu.
IV.
Cena iz 1. točke tega sklepa ne vsebuje davka na dodano
vrednost in trošarine ali takse.
V.
Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o določitvi deleža cene za uporabo prenosnega
omrežja zemeljskega plina za leto 2007 (Uradni list RS, št.
11/07).
VI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 30102-9/2008/6
Ljubljana, dne 14. oktobra 2008
EVA 2007-2111-0138
Vlada Republike Slovenije

Št. 00719-93/2008/5
Ljubljana, dne 14. oktobra 2008
EVA 2008-2511-0163

Janez Janša l.r.
Predsednik

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

4333.

Sklep o določitvi deleža cene za uporabo
prenosnega omrežja zemeljskega plina za leto
2008

Na podlagi 82. člena Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) je Vlada
Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o določitvi deleža cene za uporabo prenosnega
omrežja zemeljskega plina za leto 2008
I.
Delež cene za uporabo prenosnega omrežja zemeljskega
plina (v nadaljnjem besedilu: prenosno omrežje), ki se zagotovi
za poslovanje Javne agencije Republike Slovenije za energijo,
za leto 2008 znaša 0,00058 EUR/Sm3.
II.
Znesek iz prejšnje točke se izvajalcu gospodarske javne
službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja
zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) zaračunava mesečno, in sicer kot zmnožek med navedeno
ceno za uporabo prenosnega omrežja in dejansko mesečno

4334.

Akt o spremembah Akta o preoblikovanju
javne ustanove »Ad futura,
znanstveno-izobraževalna fundacija Republike
Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o javnih
skladih (Uradni list RS, št. 77/08) je Vlada Republike Slovenije
sprejela

AKT
o spremembah Akta o preoblikovanju javne
ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna
fundacija Republike Slovenije, javni sklad«
v Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
1. člen
V Aktu o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura,
znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije (Uradni list RS, št. 139/06, 16/08 in 43/08) se v
4. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Sedež sklada je v Ljubljani, Dunajska 22.«.
2. člen
V tretjem stavku 5. člena se besedilo »Vilharjeva 27«
nadomesti z besedilom »Dunajska 22«.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01401-6/2008/5
Ljubljana, dne 14. oktobra 2008
EVA 2008-2611-0086

Št.

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo) in petega odstavka 21. člena Zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno
prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na predlog
ministra za pravosodje, št. 110-165/2008 z dne 9. 10. 2008, na
183. seji dne 14. 10. 2008 izdala naslednjo

ODLOČBO
1. Nada PERNEK KOSTANJEVEC, rojena 21. 11. 1960,
se imenuje za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Mariboru, za dobo osmih let.
2. Državna pravobranilka na Državnem pravobranilstvu
na Zunanjem oddelku v Mariboru Nada PERNEK KOSTANJEVEC nastopi delo 1. 11. 2008.
Št. 70201-15/2008/8
Ljubljana, dne 14. oktobra 2008
EVA 2008-2011-0092
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

4336.

Odločba o imenovanju mag. Zale Lešnik
Brank za državno pravobranilko na Državnem
pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo) in petega odstavka 21. člena Zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno
prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na predlog
ministra za pravosodje, št. 110-164/2008 z dne 9. 10. 2008, na
183. seji dne 14. 10. 2008 izdala naslednjo

ODLOČBO
1. Mag. Zala LEŠNIK BRANK, rojena 30. 5. 1973, se imenuje za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na
sedežu v Ljubljani, za dobo osmih let.

13587

Št. 70201-16/2008/8
Ljubljana, dne 14. oktobra 2008
EVA 2008-2011-0093
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

Janez Janša l.r.
Predsednik

Odločba o imenovanju Nade Pernek
Kostanjevec za državno pravobranilko na
Državnem pravobranilstvu na Zunanjem
oddelku v Mariboru

Stran

2. Državna pravobranilka na Državnem pravobranilstvu
na sedežu v Ljubljani mag. Zala LEŠNIK BRANK nastopi delo
1. 11. 2008.

Vlada Republike Slovenije

4335.
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MINISTRSTVA
4337.

Odredba o spremembah Odredbe o omejitvi
prometa na cestah v Republiki Sloveniji

Na podlagi četrtega odstavka 115. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno
prečiščeno besedilo in 57/08 – ZLDUVCP) izdaja minister za
promet v soglasju z ministrom za notranje zadeve

ODREDBO
o spremembah Odredbe o omejitvi prometa
na cestah v Republiki Sloveniji
1. člen
V Odredbi o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 63/06, 73/06, 5/07, 57/07, 95/07, 20/08,
53/08 in 82/08) se črta drugi odstavek 2. člena. Dosedanja tretji
in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se besedilo pod zaporedno
številko 1. spremeni tako, da se glasi:
"1. PREDOR KARAVANKE – LJUBLJANA:
A2
PREDOR KARAVANKE – KRANJ – LJUBLJANA
(RAZCEP KOZARJE)".
Besedilo pod zaporedno številko 7. se črta.
Besedilo pod zaporedno številko 9. se spremeni tako, da
se glasi:
"9. LJUBLJANA – OBREŽJE:
G2 – 106 LJUBLJANA (RUDNIK) – ŠKOFLJICA
– ŠMARJE SAP
H1
PLUSKA – TREBNJE – KARTELJEVO
A2
NOVO MESTO (HRASTJE) – SMEDNIK
– KRŠKA VAS – OBREŽJE
(MEJA Z R HRVAŠKO)".
Besedilo pod zaporedno številko 33. se spremeni tako,
da se glasi:
"33. PESNICA – LENDAVA – PINCE Z ODCEPOM V
DOLGO VAS / (AC in CRMV):
A1
PESNICA – DRAGUČOVA
A5
DRAGUČOVA – LENART – MURSKA SOBOTA
– LENDAVA – PINCE
H7
LENDAVA – DOLGA VAS
(MEJA Z R MADŽARSKO)".
Besedilo pod zaporedno številko 33.a se črta.
Besedilo pod zaporedno številko 34. se spremeni tako,
da se glasi:
"34. PESNICA – DOLGA VAS:
G1- 3
PESNICA – LENART – RADENCI – VUČJA VAS
in LIPOVCI – LENDAVA
R1-235 RADENCI – PRIKLJUČEK MURSKA SOBOTA".

Stran

13588 /

Št.
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3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-35/2008/35-0083139
Ljubljana, dne 17. oktobra 2008
EVA 2008-2411-0089
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za promet
Soglašam!
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

USTAVNO SODIŠČE
4338.

Odločba o ugotovitvi, da člen 14 Zakona o
društvih ni v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-57/07-7
Datum: 15. 10. 2008

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Državnega sveta, na seji 15. oktobra 2008

o d l o č i l o:
Člen 14 Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06) ni v
neskladju z Ustavo.

Obrazložitev
A.
1. Državni svet (v nadaljevanju predlagatelj) je vložil zahtevo za oceno ustavnosti 14. člena Zakona o društvih (v nadaljevanju ZDru-1), ki v prvem odstavku določa, da ima vsak
član društva pravico v roku enega leta od sprejetja dokončne
odločitve pred sodiščem izpodbijati odločitve organov društva,
ki so bile sprejete v nasprotju z zakonom ali s temeljnim ali z
drugim splošnim aktom društva, in da ima enako pravico tudi
oseba, ki ji je bila zavrnjena prošnja za sprejem v članstvo
društva. Sklicuje se na pravico do sodnega varstva, kot jo zagotavljata prvi odstavek 23. člena Ustave in 6. člen Konvencije
o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list
RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP). To sodno
varstvo naj bi bilo namenjeno konkretni osebi za konkretno
kršitev. Ne Ustava ne EKČP naj posamezniku ne bi priznavali
splošne pravice do sodnega varstva zaradi nezakonitosti, ki
tega posameznika ne zadeva.
2. Prvi odstavek 14. člena ZDru-1 naj bi bil nejasen, saj ne
govori o konkretni kršitvi. Tako naj ne bi določal niti, na katere
zakone se nanaša, niti, ali to velja tudi za primere kršitev, ki jih
obravnavajo določeni pristojni organi z uradnimi pooblastili. Nejasno naj bi bilo tudi, ali zadnji stavek prvega odstavka določa,
da lahko tudi nekdo, ki ni član društva, izpodbija odločitve organov društva. Predlagatelj zato meni, da prvi odstavek 14. člena
omogoča večje število neracionalnih sporov, tako stanje pa naj
bi razdiralno vplivalo na delovanje društva kot prostovoljne in
neprofitne organizacije. Rok enega leta, v katerem je mogoče
zahtevati sodno varstvo, naj bi bil nerazumno predolg. To utemeljuje s primerjavo roka 30 dni, v katerem mora delavec ozi-
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roma kandidat zahtevati sodno varstvo po Zakonu o delovnih
razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 – v nadaljevanju ZDR), ali
roka 30 dni, v katerem mora biti delovnopravni spor predložen
arbitraži, kadar je ta predvidena s kolektivno pogodbo. Drugi
odstavek 14. člena ZDru-1, ki določa, da sodno varstvo ni dopustno, če pred tem organ društva ni odločil o pritožbi, naj bi bil
neživljenjski, saj naj bi zahteval, da se odločitev zbora članov
na podlagi pritožbe ponovno obravnava na zboru članov. Tudi
tretji odstavek, ki določa, da razveljavitev odločitve organov
društva ne vpliva na pravice, ki so jih v dobri veri pridobile tretje
osebe, naj bi bil nesmiseln, poleg tega pa tudi v nasprotju z možnostjo izpodbijanja pravnih dejanj po Obligacijskem zakoniku
(Uradni list RS, št. 97/07 – ur. p. b. – OZ).
3. Zato predlagatelj meni, da 14. člen ZDru-1 v nasprotju
s prvim odstavkom 23. člena Ustave in s 6. členom EKČP
"podeljuje" sodno varstvo na neprimeren način, v nasprotju z
namenom in vsebino, ki naj bi ga sodno varstvo imelo.
4. Državni zbor meni, da zahteva ni utemeljena in da
izpodbijana ureditev ni v neskladju z Ustavo. V odgovoru na
zahtevo navaja, da omejitev pravice do sodnega varstva le
na sodno varstvo zoper kršitve določenega zakona ne bi bilo
ustavno dopustno. Zmotno naj bi bilo tudi mnenje predlagatelja, da lahko vsakdo izpodbija kakršnokoli odločitev organa
društva. Navaja, da mora tožnik izkazati pravni interes za
sodno varstvo. Tudi rok enega leta naj ne bi bil v neskladju s
23. členom Ustave, saj naj bi šlo za skrajni rok, ki prizadeti osebi ne prepoveduje vložiti tožbe prej. Daljši rok naj bi bil potreben
zaradi prostovoljne narave društva, v katerega delovanje člani
niso vključeni tako intenzivno kot pri delovnem razmerju. Tako
naj bi obstajala možnost, da član za odločitev organa izve tako
pozno, da je v primeru, da bi bil določen krajši rok, sploh ne bi
mogel izpodbijati. Poleg tega naj bi daljši rok pravico do sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave povečeval in
ne omejeval. Prav tako naj ne bi bila nerazumna in v neskladju
s pravico do sodnega varstva zahteva (iz drugega odstavka
14. člena ZDru-1) po predhodnem izčrpanju pravice do pritožbe, ki jo določa peti odstavek 13. člena ZDru-1. Tretji odstavek
14. člena ZDru-1, ki določa, da razveljavitev odločitve organa
društva ne vpliva na pravice dobrovernih tretjih oseb, naj ne bi
bila povezana s pravico do sodnega varstva, pač pa naj bi tako
določbo terjala načela pravne države iz 2. člena Ustave.
5. Tudi Vlada meni, da 14. člen ZDru-1 ni v neskladju z
Ustavo. V svojem mnenju pravni interes člana društva utemeljuje z opredelitvijo društva in s civilnopravno naravo razmerij
v društvu. Meni, da imajo člani društva pravico zahtevati, naj
društvo deluje v skladu z normami, ki si jih je znotraj pravnega
reda postavilo samo, ker je društvo članska organizacija, ki
temelji na aktivnem sodelovanju članov pri uresničevanju namena in ciljev društva. Rok enega leta za uveljavljanje pravice
do sodnega varstva naj ne bi bil predolg, ker naj bi bili člani
društva prostovoljci, ki nimajo ustreznega znanja in informacij.
Meni tudi, da nezakonite odločitve organov društva, ki so bile
sodno razveljavljene, ne smejo vplivati na pravni položaj tretjih
in pravice tretjih, ki so te pravice pridobili v dobri veri. Na takšen
način naj bi zakon želel tudi preprečiti morebitne špekulativne
tožbe članov društva.
B.
6. Predlagatelj izpodbija 14. člen ZDru-1, ki se glasi:
"(1) Vsak član društva ima pravico v roku enega leta od
sprejetja dokončne odločitve pred sodiščem izpodbijati odločitve organov društva, ki so bile sprejete v nasprotju z zakonom
ali temeljnim ali drugim splošnim aktom društva. Enako pravico
ima tudi oseba, ki ji je bila prošnja za sprejem v članstvo društva zavrnjena.
(2) Izpodbijanje odločitev organov društva pred sodiščem
ni dopustno, če pred tem ni bilo izkoriščeno pravno sredstvo iz
petega odstavka prejšnjega člena.
(3) Razveljavitev odločitve organov društva ne pomeni
prenehanja pravic, ki so jih na podlagi teh odločitev v dobri veri
pridobile tretje osebe."
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7. Po mnenju predlagatelja izpodbijana ureditev presega namen sodnega varstva, določenega v prvem odstavku
23. člena Ustave in v 6. členu ESČP, ker zaradi svoje nejasnosti
omogoča sodno varstvo tudi v primerih, ko z odločitvijo organa
društva članu ni bila kršena kakšna njegova pravica. Zahteva
po jasnosti in določnosti predpisa ne pomeni, da morajo biti
predpisi taki, da jih ne bi bilo treba razlagati. Uporaba predpisov
vedno pomeni njihovo razlago in tako kot vsi predpisi, so tudi
zakoni predmet razlage. Tako Državni zbor kot Vlada navajata,
da gre v društvu za civilnopravna razmerja in da se zato tudi
sodno varstvo po 14. členu ZDru-1 lahko nanaša le na spore,
ki izvirajo iz civilnopravnih razmerij. Tudi po presoji Ustavnega
sodišča se izpodbijana ureditev ne nanaša na sodno varstvo
zoper nezakonitosti po predpisih javnopravnega področja. Prav
tako je jasno, da izpodbijana ureditev ne posega v pristojnosti
državnih organov. Že ZDru-1 sam vsebuje posebne določbe
o javnopravnem nadzoru nad zakonitostjo delovanja društva
kot tudi o pristojnih organih in posledicah nezakonitosti (51.,
52. in 53. člen).
8. Glede na to, da je sodno varstvo civilnopravnih pravic
in pravnih koristi, ki jih urejajo drugi zakoni, zagotovljeno že na
podlagi drugih zakonov, je razumljivo, da izpodbijana ureditev
določa sodno varstvo tudi v primerih, ko to na podlagi drugih
predpisov ne bi bilo mogoče. To ne pomeni, da tudi v primerih,
na katere se nanaša sodno varstvo po izpodbijani ureditvi, ni
treba izkazati interesa za vložitev tožbe. Pomeni pa, da se bo ta
presojal glede na pravno naravo združevanja po ZDru-1.
9. Drugi odstavek 42. člena Ustave vsakomur zagotavlja
pravico, da se zaradi izražanja in uresničevanja skupnih interesov povezuje s podobno mislečimi v obliko (združenje), ki naj
predstavlja to povezano skupino ljudi (odločba št. U-I-93/00 z
dne 24. 10. 2002, Uradni list RS, št. 94/02 in OdlUS XI, 220,
podobno tudi odločba št. U-I-290/96 z dne 11. 6. 1998, Uradni
list RS, št. 49/98 in OdlUS VII, 124). ZDru-1 opredeljuje društvo
kot samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanovitelji
ustanovijo z namenom uresničevanja skupnih interesov ustanoviteljev (1. člen). Tako ni dvoma, da se tudi sodno varstvo
po 14. členu ZDru-1 lahko nanaša le na spore, ki izvirajo iz teh
razmerij. Interes člana društva torej izvira iz pravic, obveznosti
in interesov, s katerimi zasleduje cilj ustanovitve in delovanja
društva. To pomeni, da interes za sodno varstvo po 14. členu
ZDru-1 ni nujno povezan z neposrednim posegom v pravni
položaj člana društva in da ne zagotavlja le sodnega varstva
zoper kršitve njegovih pravic.
10. Iz pravice do sodnega varstva iz prvega odstavka
23. člena Ustave in iz 6. člena EKČP sicer ne izhaja zahteva po
sodnem varstvu zoper odločitve, ki v položaj posameznikov ne
posegajo neposredno. Vendar to ne pomeni, da je tako sodno
varstvo po Ustavi in po EKČP izključeno. Gre za omogočanje
širšega varstva od tistega, ki uživa ustavna jamstva. Zgolj zato,
ker teh jamstev ne uživa, pa z njimi še ni v neskladju. Vprašanje
primernosti ureditve, ki omogoča širše varstvo, kot ga predvideva npr. sedaj veljavni Zakon o pravdnem postopku (Uradni list
RS, št. 73/07 – ur. p. b. in 45/08 – ZPP), tj. tudi sodno varstvo
objektivne zakonitosti, samo po sebi ne pomeni, da je izpodbijana ureditev v neskladju s prvim odstavkom 23. člena Ustave
oziroma s 6. členom EKČP. Zgolj hipotetična možnost večjega
števila takih sporov pa tudi ne zadošča za ugotovitev, da je z
izpodbijano ureditvijo ogrožena pravica do sodnega varstva iz
prvega odstavka 23. člena Ustave in iz 6. člena EKČP tistim,
ki jim po teh določbah mora biti zagotovljena. Zato se Ustavnemu sodišču niti ni bilo treba opredeljevati do vprašanja, ali
bi večje število takih sodnih sporov lahko pomenilo neskladje
z ustavnoprocesnimi jamstvi, kot jih zagotavljata prvi odstavek
23. člena Ustave in 6. člen EKČP.
11. Prav tako rok enega leta, določen za izpodbijanje
dokončnih odločitev organov društva, iz razlogov, ki jih navaja
predlagatelj, ni v neskladju z Ustavo. Dejstvo, da se je zakonodajalec v drugih primerih, npr. pri urejanju sodnega varstva
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z ZDR, odločil za krajši rok, samo po sebi ne pomeni, da je
določitev daljšega roka v obravnavanem primeru v neskladju
z Ustavo. Ocena primernosti oziroma smiselnosti izpodbijane
ureditve pa na ustavnosodno presojo ne more vplivati.
12. Glede na navedeno 14. člen ZDru-1 ni v neskladju s
prvim odstavkom 23. člena Ustave in s 6. členom EKČP.
C.
13. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07
– ur. p. b. – ZUstS) v sestavi: predsedujoča sodnica mag. Marija Krisper Kramberger ter sodnici in sodniki mag. Marta Klampfer, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar
in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
mag. Marija Krisper Kramberger l.r.
Predsedujoča sodnica

4339.

Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med
Policijsko postajo Ptuj in Okrajnim sodiščem
na Ptuju

Številka: P-46/07-4
Datum: 15. 10. 2008

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede
pristojnosti, začetem z zahtevo Policijske postaje Ptuj, na seji
15. oktobra 2008

o d l o č i l o:
Za odločanje v postopku o prekršku zaradi storitve prekrška, opisanega v obdolžilnem predlogu Policijske postaje
Ptuj št. 85/6-437594 z dne 22. 9. 2006, je pristojna Policijska
postaja Ptuj.

Obrazložitev
A.
1. Policijska postaja Ptuj je na podlagi prvega odstavka
103. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in nasl.
– v nadaljevanju ZP-1) pri Okrajnem sodišču na Ptuju vložila
obdolžilni predlog zaradi prekrška po drugem odstavku 6. člena
Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06
– v nadaljevanju ZJRM-1).
2. Okrajno sodišče na Ptuju je obdolžilni predlog odstopilo
Policijski postaji Ptuj. Zavzelo je stališče, da mora oškodovanec
za uveljavitev svojega premoženjskopravnega zahtevka predložiti potrebne dokaze o obstoju in višini škode ter o vzročni
zvezi med nastalo škodo in prekrškom. Ugotovilo je, da med
prekrškom, ki se očita osumljencu (da je po obrazu udaril oškodovanko), in nastalo škodo na vratih ni vzročne zveze. Zato naj
bi bili izpolnjeni pogoji za izvedbo hitrega postopka po prvem in
drugem odstavku 52. člena ZP-1.
3. Policijska postaja Ptuj je pred Ustavnim sodiščem
sprožila spor glede pristojnosti med njo in Okrajnim sodiščem na Ptuju. V vlogi navaja, da med prekrškom, ki se
očita osumljencu, in nastalo škodo ni neposredne vzročne
zveze, vendar so z dejanjem kršitelja uresničeni zakonski
znaki dveh prekrškov, in sicer prekrška po prvem odstavku
6. člena ZJRM-1 ter prekrška po drugem odstavku 6. člena
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ZJRM-1. V 6. členu ZJRM-1 naj bi bili razčlenjeni prekrški
z elementi nasilja po intenziteti. V tem primeru naj bi šlo za
idealni stek dveh prekrškov, ki naj bi bil zaradi odnosa konsumpcije le navidezen. Policijska postaja Ptuj meni, da je
težji prekršek po drugem odstavku 6. člena ZJRM-1, zato bi
bilo treba kršitelja spoznati za odgovornega tega prekrška,
ne pa tudi prekrška po prvem odstavku 6. člena ZJRM-1, saj
je ta konsumiran v težji obliki prekrška. Zato je treba po mnenju Policijske postaje Ptuj odločiti o premoženjskopravnem
zahtevku oškodovanke.
B.
4. Ustavno sodišče je na podlagi osme alineje prvega
odstavka 160. člena Ustave pristojno, da odloča o sporih glede
pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi. Po določbi
drugega odstavka 61. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS) lahko,
če pride do spora glede pristojnosti zato, ker več organov
zavrača pristojnost v posamezni zadevi, zahteva rešitev spora
glede pristojnosti organ, ki mu je bila zadeva odstopljena, kadar
meni, da zanjo ni pristojen.
5. Razmejitev pristojnosti med prekrškovnimi organi in
sodišči določa 52. člen ZP-1, ki je bil med odločanjem o tej
zadevi spremenjen z Zakonom o spremembah in dopolnitvah
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 17/08 – v nadaljevanju
ZP-1E). Glede na to, da ZP-1E v prehodnih določbah ni določil, da o prekrških, storjenih do njegove uveljavitve, odločajo
organi, ki so bili pristojni za odločanje o prekrških po dotedanjih predpisih, se spremenjeni 52. člen ZP-1 uporablja tudi za
rešitev spora glede pristojnosti v obravnavani zadevi. V skladu
s prvim odstavkom 52. člena ZP-1 se o prekrških praviloma odloča v hitrem postopku (pred prekrškovnim organom) in samo
izjemoma v rednem sodnem postopku. Z novelo ZP-1E so bile
okoliščine v drugem odstavku 52. člena ZP-1, zaradi katerih
hitri postopek ni dovoljen, zožene. Med drugim je bila črtana
četrta alineja drugega odstavka 52. člena ZP-1, ki je določala,
da hitri postopek ni dovoljen, če je treba odločiti o premoženjskopravnem zahtevku.
6. Nova procesna določba o razmejitvi stvarne pristojnosti
učinkuje tudi na razmerja, v katerih je bil premoženjskopravni
zahtevek vložen pred uveljavitvijo novele ZP-1E. Ker ta okoliščina ni več razmejitveni element, se od uveljavitve novele
ZP-1E dalje o prekrških, za katere niso podani drugi razlogi po
drugem odstavku 52. člena ZP-1, odloča v hitrem postopku. V
tem postopku pa odločanje o premoženjskopravnem zahtevku
ni možno. Glede na navedeno je Ustavno sodišče odločilo,
da je za odločanje o tem prekršku pristojna Policijska postaja
Ptuj.
C.
7. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
četrtega odstavka 61. člena ZUstS in četrte alineje drugega
odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list
RS, št. 86/07) v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in
sodniki mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger,
mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar in Jan
Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik

 Prvi in drugi odstavek 6. člena ZJRM-1 se glasita: "(1) Kdor
izziva ali koga spodbuja k pretepu ali se vede na drzen, nasilen,
nesramen, žaljiv ali podoben način ali koga zasleduje in s takšnim
vedenjem pri njem povzroči občutek ponižanosti, ogroženosti, prizadetosti ali strahu, se kaznuje z globo od 60.000 do 120.000
tolarjev. (2) Kdor koga udari, se kaznuje z globo od 80.000 tolarjev
do 150.000 tolarjev."
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BANKA SLOVENIJE
4340.

Sklep o dopolnitvah Sklepa o poslovnih
knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic

Na podlagi prvega odstavka in 3. točke drugega odstavka
204. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06 in
1/08; v nadaljevanju: ZBan-1) in prvega odstavka 31. člena
Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno
prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o dopolnitvah Sklepa o poslovnih knjigah
in letnih poročilih bank in hranilnic
1. člen
V tretjem odstavku 15. člena Sklepa o poslovnih knjigah
in letnih poročilih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07
in 119/07; v nadaljevanju: sklep) se v točki (i) pika zamenja
s podpičjem in dodata novi točki (j) in (k), ki se glasita:
»(j) če banka opravlja investicijske storitve in posle,
podatke o posredniškem poslovanju s strankami, za katere
opravlja storitve po Zakonu o trgu finančnih instrumentov
(Uradni list RS, št. 67/07 in 100/07; v nadaljevanju: ZTFI), to
so storitve za stranke iz naslova sprejemanja in posredovanja naročil, izvrševanja naročil, gospodarjenja in skrbništva
s finančnimi instrumenti. Podatki o terjatvah in obveznostih
računov, na katerih banka vodi denarna sredstva strank
iz posredniškega poslovanja, ob koncu obravnavanega
poslovnega leta in prejšnjega poslovnega leta morajo biti
razčlenjeni na postavke, navedene v prilogi tega sklepa
– Posredniško poslovanje;
(k) podatke o pomembnih poslih, ki jih banka opravlja
za račun strank (o sindiciranih in drugih kreditih, komisijskih
poslih s kovanci in čeki ter drugih poslih za račun strank), če
niso vključeni med podatke po točki (j) tega člena.«
2. člen
V četrtem odstavku 15. člena sklepa se v točki (b) podpičje zamenja s piko in doda stavek, ki se glasi:
»Če banka opravlja investicijske storitve in posle, posebej podatke o prihodkih in odhodkih iz opravnin (provizij),
ki izhajajo iz opravljanja investicijskih storitev in poslov,
za obravnavano poslovno leto in prejšnje poslovno leto, ki
morajo biti razčlenjeni na postavke, navedene v prilogi tega
sklepa – Prihodki in odhodki iz opravnin v zvezi z investicijskimi storitvami in posli«.
3. člen
V prvem odstavku 20. člena sklepa se za prvim stavkom
doda stavek, ki se glasi:
»Banka navede vse vrste finančnih storitev, ki jih je v
skladu z dovoljenjem Banke Slovenije opravljala v obdobju, za
katerega je izdelano poslovno poročilo.«
4. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 21. oktobra 2008
mag. Janez Košak l.r.
Namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije
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POSREDNIŠKO POSLOVANJE
na dan ______________
(poslovanje s strankami)

v tisoþ EUR
Zaporedna

Skupina

številka

kontov

1

2

1=2+6
2=3+4+5
3
4

4860-1, 4870-1,
4811-6, 3811-3
del 484

5

del 484

6=7+8
7
8

1081
1086, 3810

9=10
10=11+12+13+14
11

8860-1, 8870-1,
8810-3, 7810-5

12

del 884

13

del 884

14

882

15=16
16=17+18+19
17

486

18
19

487
481, 381

VSEBINA

3

SREDSTVA
Terjatve poravnalnega oz. transakcijskih
raþunov za sredstva strank

ZNESEK
POSLOVNEGA
LETA

PREJŠNJEGA
LETA

4

5

iz finanþnih instrumentov
do KDD oz. obraþunskega raþuna banke za
prodane finanþne instrumente
do drugih poravnalnih sistemov in institucij za
prodane finanþne instrumente (kupcev)
Denarna sredstva strank
na poravnalnem raþunu za sredstva strank
na transakcijskih raþunih bank
OBVEZNOSTI
Obveznosti poravnalnega oz. transakcijskih
raþunov za sredstva strank
do strank iz denarnih sredstev in finanþnih
instrumentov
do KDD oz. obraþunskega raþuna banke za
kupljene finanþne instrumente
do drugih poravnalnih sistemov in institucij za
kupljene finanþne instrumente (dobaviteljev)
do banke oz. poravnalnega raþuna banke za
provizijo, stroške, ipd.
ZABILANýNA EVIDENCA
Finanþni instrumenti strank, loþeno po
storitvah
sprejemanje, posredovanje in izvrševanje
naroþil
gospodarjenje s finanþnimi instrumenti
skrbniški posli

Opombe:
1. Znesek pod zap. št. 1 mora biti enak znesku pod zap. št. 9 te priloge.
2. Znesek pod zap. št. 4 mora biti enak stanju na kontu 8831 iz kontnega okvira za banke in hranilnice.
3. Znesek pod zap. št. 12 mora biti enak stanju na kontu 4831 iz kontnega okvira za banke in hranilnice.
4. Znesek pod zap. št. 15 mora biti enak znesku pod zap. št. 3 te priloge.

Priloge
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PRIHODKI IN ODHODKI IZ OPRAVNIN V ZVEZI Z INVESTICIJSKIMI STORITVAMI
IN POSLI za obdobje od __________ do ___________
(poslovanje s strankami)

v tisoþ EUR
Zaporedna

VSEBINA

številka
1

1=2+3+4+5+6+7+8+
9+10

2

Prihodki iz opravnin (provizij) v zvezi z
investicijskimi in pomožnimi investicijskimi
storitvami in posli za stranke

2

Sprejemanje, posredovanje in izvrševanje naroþil

3

Gospodarjenje s finanþnimi instrumenti

4

Investicijsko svetovanje

5
6

Izvedba prvih ali nadaljnjih prodaj z obveznostjo
odkupa
Izvedba prvih ali nadaljnjih prodaj brez obveznosti
odkupa

7

Skrbništvo in sorodne storitve

8

Vodenje raþunov nematerializiranih vrednostnih
papirjev strank

9

Hramba finanþnih instrumentov za raþun strank

10

Svetovanje podjetjem glede kapitalske sestave,
poslovne strategije in sorodnih zadev ter svetovanje in
storitve v zvezi z združitvijo in nakupi podjetij

11=12+13
12
13

Odhodki iz opravnin (provizij) v zvezi z
investicijskimi in pomožnimi investicijskimi
storitvami in posli za stranke
Opravnine v zvezi s KDD-družbo in njej podobnimi
organizacijami
Opravnine v zvezi z borzo vrednostnih papirjev in njej
podobnimi organizacijami

ZNESEK
POSLOVNEGA
LETA

PREJŠNJEGA
LETA

3

4

Uradni list Republike Slovenije
4341.

Sklep o spremembi Sklepa o ocenjevanju
izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 204. člena in druge
alinee 2. točke 129. člena Zakona o bančništvu (Uradni list
RS, št. 131/06 in 1/08) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembi Sklepa o ocenjevanju izgub
iz kreditnega tveganja bank in hranilnic
1. člen
24. člen Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07) se spremeni
tako, da se glasi:
»Banka mora za namen izračuna odbitne postavke od
temeljnega kapitala pri skupinskem ocenjevanju posamezno
pomembnih in nepomembnih finančnih sredstev oziroma prevzetih obveznosti po zunajbilančnih postavkah, ki se v skladu
s 13. členom sklepa razvrščajo v skupine od A do E, pri čemer
finančno sredstvo ni posamezno oslabljeno oziroma niso posamezno oblikovane rezervacije za prevzete obveznosti po
zunajbilančnih postavkah, uporabiti naslednje odstotke:
1. skupina A
0%
2. skupina B
0%
3. skupina C
0%
4. skupina D
0%
5. skupina E
0%.«
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 21. oktobra 2008
mag. Janez Košak l.r.
Namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije

4342.

Št.

NAVODILO
o dopolnitvi Navodila za elektronsko
posredovanje poročil o kapitalu
in kapitalskih zahtevah
1. člen
V Navodilu za elektronsko posredovanje poročil o kapitalu
in kapitalskih zahtevah (Uradni list RS, št. 98/08) se za tretjim
odstavkom 25. člena doda četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati
Navodilo za elektronsko posredovanje poročila o kapitalu in
kapitalski ustreznosti (obrazcev KAP) (Uradni list RS, št. 40/05)
z dne 21. 4. 2005.«

Stran

13593

2. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 23. oktobra 2008
mag. Janez Košak l.r.
Viceguverner

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
4343.

Ugotovitveni sklep, da je mandat poslanca
iz Republike Slovenije v Evropskem
parlamentu prešel na naslednjega kandidata
z liste kandidatov »Združena lista socialnih
demokratov«

Glede na Sklep Državnega zbora Republike Slovenije z
dne 15. 10. 2008 s katerim je ugotovil, da je poslancu Državnega zbora Republike Slovenije Borutu Pahorju prenehal mandat
poslanca iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu (Uradni list RS, št. 99/08), je Državna volilna komisija na 66. seji
dne 23. 10. 2008, na podlagi 4. člena, 9. člena in 13. člena
Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski
parlament (Uradni list RS, št. 96/02 in 22/04)

UGOTOVILA,
da je mandat poslanca iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu, glede na določbe tretjega odstavka 13. člena
Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski
parlament, prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov
»Združena lista socialnih demokratov«:
Aurelio JURI, roj. 27. 7. 1949, stanujoč Sv. Anton, Hrib
13, Koper.
Kandidat je dne 21. 10. 2008 podal izjavo, da sprejema
mandat.
Št. 10-7/00-01/08
Ljubljana, dne 23. oktobra 2008
Državna volilna komisija
Ljubljana, Slovenska 54

Navodilo o dopolnitvi Navodila za elektronsko
posredovanje poročil o kapitalu in kapitalskih
zahtevah

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) in tretjega odstavka 30. člena Sklepa o poročanju o kapitalu
in kapitalskih zahtevah bank in hranilnic (Uradni list RS, št.
104/07) izdaja guverner Banke Slovenije
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Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik DVK
Člani:
dr. Janez Pogorelec l.r.
dr. Saša Zagorc l.r.
Janez Srebot l.r.
Miroslav Pretnar l.r.
Dušan Strnad l.r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4344.

Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev
računskega sodišča v plačne razrede

Na podlagi 12. in 18. člena Zakona o računskem sodišču
(Uradni list RS, št. 11/01) in tretjega odstavka 17. člena Zakona o
sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – UPB7,
17/08, 58/08 in 80/08; v nadaljevanju: ZSPJS) izdajam
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PRAVILNIK
o napredovanju javnih uslužbencev računskega
sodišča v plačne razrede
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet urejanja)
(1) S tem pravilnikom se določata način in postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev na delovnem mestu oziroma v nazivu v višji plačni
razred (v nadaljnjem besedilu: napredovanje).
(2) Napredovanje po tem pravilniku ne izključuje hkratnega napredovanja v višji naziv, če javni uslužbenec izpolnjuje
predpisane pogoje.
(3) Javni uslužbenec napreduje vsaka tri leta, če izpolnjuje predpisane pogoje.

Uradni list Republike Slovenije
valnem obdobju (Priloga II, ki je sestavni del tega pravilnika).
Ocenjevalni in evidenčni listi se hranijo v personalni mapi
javnega uslužbenca.
(3) Ocenijo se vsi javni uslužbenci, ki so v preteklem koledarskem letu opravljali delo najmanj šest mesecev. Ocenijo
se tudi tisti javni uslužbenci, ki so bili odsotni več kot šest mesecev zaradi napotitve na izobraževanje s strani delodajalca,
zaradi poškodbe pri delu, poklicne bolezni ali porodniškega
dopusta.
(4) Če javnemu uslužbencu, ki je v koledarskem letu na
računskem sodišču opravljal delo manj kot šest mesecev, preneha delovno razmerje, kadrovska služba na njegovo zahtevo
poskrbi, da ga nadrejeni oceni in mu izroči kopijo ocene, izvirnik
pa ostane shranjen v njegovi personalni mapi.
(5) Javni uslužbenec, ki na podlagi določb tretjega odstavka tega člena ni ocenjen, se oceni ob naslednjem roku
ocenjevanja iz prvega odstavka tega člena.
5. člen

2. člen

(Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev)

(Pomen izrazov)

(1) Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje se izvede do 15. marca vsako leto za javne uslužbence, ki izpolnijo pogoj 3 let od zadnjega napredovanja.
(2) Ocene se točkujejo, in sicer ocena odlično s 5 točkami, ocena zelo dobro s 4 točkami, ocena dobro s 3 točkami in
ocena zadovoljivo z 2 točkama. Ocena nezadovoljivo se ne točkuje. Točke se vpišejo v Evidenčni list za tekoče napredovalno
obdobje. Izpolnjevanje pogojev se ugotovi na podlagi seštevka
treh letnih ocen.
(3) Za en plačni razred napredujejo tisti javni uslužbenci,
ki v napredovalnem obdobju dosežejo:
– 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 uslužbenci napredujejo za dva plačna razreda,
če ob prvem napredovanju dosežejo najmanj 14 točk, ob nadaljnjih napredovanjih pa 15 točk.
(5) Za javnega uslužbenca, 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 drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena napreduje javni uslužbenec za en plačni razred, če je od zadnjega napredovanja oziroma prve zaposlitve
preteklo najmanj šest let in je v tem obdobju dosegel povprečno
oceno najmanj dobro.

(1) 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.
(2) Ocenjevalno obdobje je obdobje od 1. januarja do
31. decembra, za katero se javni uslužbenec oceni.
(3) Vsak plačni razred, dosežen z napredovanjem ali z
uvrstitvijo nad plačni razred delovnega mesta, se šteje za eno
napredovanje.
II. NAČIN IN POSTOPEK PREVERJANJA IZPOLNJEVANJA
POGOJEV ZA NAPREDOVANJE
3. člen
(Način preverjanja izpolnjevanja pogojev)
(1) Preverjanje izpolnjevanja pogojev se izvede na podlagi treh letnih ocen delovne uspešnosti. Letna ocena delovne
uspešnosti se določi na podlagi elementov iz prvega odstavka
17. člena ZSPJS.
(2) Ocena delovne uspešnosti javnega uslužbenca je lahko: odlično, zelo dobro, dobro, zadovoljivo in nezadovoljivo ter
pomeni:
– odlično: odlično opravljeno delo, to je visoko nad pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja;
– zelo dobro: zelo dobro opravljeno delo, to je nad pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja;
– dobro: dobro opravljeno delo, to je v skladu s pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja;
– zadovoljivo: zadovoljivo opravljeno delo, to je delno pod
pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja;
– nezadovoljivo: nezadovoljivo opravljeno delo, to je v
celoti pod pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja.
(3) Podrobnejša opredelitev kriterijev po elementih delovne uspešnosti iz prvega odstavka tega člena je v Prilogi III, ki
je sestavni del tega pravilnika.

6. člen
(Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje)
Izpolnjevanje pogojev za napredovanje ugotovi kadrovska
služba.
7. člen

4. člen

(Obvestilo o napredovanju)

(Postopek ocenjevanja)

(1) O izpolnitvi pogojev za napredovanje se javnega
uslužbenca obvesti s pisnim obvestilom, ki vsebuje podatke
o številu plačnih razredov napredovanja in o plačnem razredu
osnovne plače.
(2) Kadrovska služba hkrati z obvestilom o napredovanju javnemu uslužbencu izroči predlog aneksa k pogodbi o
zaposlitvi.
(3) Obvestilo in predlog aneksa morata biti javnemu uslužbencu izročena najkasneje 15 dni po roku iz prvega odstavka
5. člena tega pravilnika.

(1) Javne uslužbence se oceni enkrat letno, najkasneje
do 1. marca tekočega leta za preteklo leto.
(2) V roku iz prejšnjega odstavka mora nadrejeni javnega
uslužbenca (predstojnik organizacijske enote) izpolniti Ocenjevalni list za oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca v
ocenjevalnem obdobju (Priloga I, ki je sestavni del tega pravilnika) ter javnega uslužbenca seznaniti z oceno in utemeljitvijo.
Zbirni podatki o ocenah v napredovalnem obdobju se vpisujejo
v Evidenčni list napredovanja javnega uslužbenca v napredo-
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8. člen
(Izplačilo plače na podlagi napredovanja)
Javnemu uslužbencu pripada plača na podlagi plačnega
razreda, pridobljenega z napredovanjem, od 1. aprila v letu, ko
izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
(1) 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, in javnim uslužbencem, ki so že dosegli najvišje
število napredovanj, ki jih je bilo možno doseči po teh predpisih, se napredovalno obdobje z dnem začetka uporabe tega
pravilnika ne prekine.
(2) Javni uslužbenci iz prejšnjega odstavka, katerim je
do 31. 10. 2008 preteklo najmanj tri leta od zadnjega napredovanja, lahko napredujejo s 1. 11. 2008. V tem primeru se
izpolnjevanje pogojev za napredovanje preverja po predpisih,
ki so se uporabljali do izplačila plač po ZSPJS.
(3) Javni uslužbenci, ki so bili na dan prevedbe na delovnih mestih, določenih po 65. členu ZDDO, lahko prvič napredujejo po pridobitvi treh ocen po postopku iz tega pravilnika. Prvo
oceno po tem pravilniku pridobijo v letu 2009 za leto 2008.
(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. Slednji so v skladu s tem pravilnikom prvič ocenjeni
v letu 2010 za leto 2009.
(5) V letu 2009 se najkasneje do roka iz prvega odstavka
4. člena tega pravilnika, za obdobje do začetka uporabe tega
pravilnika ugotovi število doseženih točk in ocena nadrejenega
ter pretečeno napredovalno obdobje v skladu s predpisi, ki so
se uporabljali do izplačila plač po ZSPJS. Ta določba ne velja
za tiste javne uslužbence, ki so napredovali s 1. 11. 2008.
(6) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se na
podlagi ugotovljenih točk in ocene nadrejenega določi ocena
na naslednji način:
a) če bi javni uslužbenec na podlagi ugotovljenega števila točk in ocene nadrejenega na podlagi predpisov, ki so se
uporabljali do začetka izplačila plač po ZSPJS, imel pravico
napredovati:
– za dva plačilna razreda, se mu za posamezno leto napredovalnega obdobja določi ocena odlično,
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– za en plačilni razred, se mu za posamezno leto napredovalnega obdobja določi ocena zelo dobro;
b) če zbrane točke in ocena nadrejenega ne zadostujejo
za napredovanje, se javnemu uslužbencu za posamezno leto
napredovalnega obdobja določi ocena dobro.
(7) Javnim uslužbencem, ki v letu 2009 izpolnijo pogoje za
napredovanje, se na podlagi prejšnjega odstavka za leto 2006
in leto 2007 določi ocena in vpiše v evidenčni list, ki je Priloga
IV tega pravilnika. Ocena, pridobljena za leto 2008 v skladu s
4. in 5. členom tega pravilnika, se vpiše v ocenjevalni list, ki je
Priloga I tega pravilnika.
(8) Javnim uslužbencem, ki v letu 2010 izpolnijo pogoje
za napredovanje, se na podlagi šestega odstavka tega člena
za leto 2007 določi ocena in vpiše v evidenčni list, ki je Priloga
IV tega pravilnika. Ocena, pridobljena za leti 2008 in 2009 v
skladu s 4. in 5. členom tega pravilnika, se vpiše v ocenjevalni
list, ki je Priloga I tega pravilnika.
(9) Javni uslužbenec, ki v letih 2009 in 2010 izpolni pogoje za napredovanje, določene v 4. in 5. členu tega pravilnika,
lahko napreduje v skladu s tem pravilnikom, če v tekočem letu
izpolni pogoj treh let od zadnjega napredovanja.
(10) V primeru, ko ocene javnega uslužbenca, ki jih je pridobil na podlagi ocenjevanja po Zakonu o javnih uslužbencih,
in ocene, pridobljene v skladu s šestim odstavkom tega člena,
niso enake, se upošteva ocena, ki je za javnega uslužbenca
ugodnejša.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
(Uradni list RS, št. 88/08).
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3101-9/2008-3
Ljubljana, dne 21. oktobra 2008
dr. Igor Šoltes l.r.
Predsednik
računskega sodišča

Priloge
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PRILOGA I

OCENJEVALNI LIST
za oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju
od __________ do ____________

Ime in priimek javnega uslužbenca:

Ocena javnega uslužbenca:____________________________
SKUPNA UTEMELJITEV OCENE (glede na kriterije ocenjevanja, v povezavi s priÿakovanji na
delovnem mestu)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Izjava o seznanitvi z oceno

__________________________
Ocenjevalec

__________________________
Javni uslužbenec

__________________________
Podpis

__________________________
Podpis

Datum: ___________________

Datum:____________________

Uradni list Republike Slovenije
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PRILOGA II

EVIDENþNI LIST
napredovanja javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju
od ________ do ________

1. Podatki o javnem uslužbencu:
Ime in priimek javnega uslužbenca:

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

Osnovni plaÿni razred delovnega mesta: ......................................
Datum zadnjega napredovanja: ......................................................
Plaÿni razred javnega uslužbenca: ..................................................

2. Ocene javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju:

V ocenjevalnem obdobju od ................. do ................. prva ocena ........................ št. toÿk ...........
V ocenjevalnem obdobju od ................. do ................. druga ocena ...................... št. toÿk ...........
V ocenjevalnem obdobju od ................. do ................. tretja ocena ....................... št. toÿk ...........
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3. Podatki o napredovanju javnega uslužbenca:

Ocene, ki skupaj pomenijo izpolnitev pogojev za napredovanje v skladu s 5. ÿlenom tega pravilnika:
......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Doseženo število toÿk: ........................................
Povpreÿna ocena: ...............................................
Izpolnjuje pogoje za napredovanje za ..... 1 ..... plaÿni razred, ..... 2 ..... plaÿna razreda
Javni uslužbenec napreduje z dnem: ............................................................
Št. in datum aneksa: .........................................................................................
Nov plaÿni razred je: ...........................
Ne izpolnjuje pogojev za napredovanje, datum .....................................

__________________________
Dr. Igor Šoltes,
predsednik

Datum: ___________________

Uradni list Republike Slovenije
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PRILOGA III

PODROBNEJŠA OPREDELITEV ELEMENTOV DELOVNE USPEŠNOSTI
JAVNEGA USLUŽBENCA

1. KRITERIJI PO ELEMENTU REZULTATI DELA
STROKOVNOST

OBSEG DELA

PRAVOþASNOST

Izvajanje nalog zlasti v skladu:

Izvajanje nalog zlasti glede na:

Izvajanje nalog zlasti v skladu:

-

-

-

z veljavnimi standardi
oziroma s pravili stroke.

koliÿino opravljenega dela,
dodatno delo.

s predvidenimi roki in
veljavnimi standardi oziroma
s pravili stroke.

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

USTVARJALNOST

NATANþNOST

Izvajanje nalog zlasti glede na
potrebo po:

Izvajanje nalog zlasti glede na:

Izvajanje nalog zlasti glede na:

-

-

-

dajanju natanÿnih navodil,
po nadzorovanju.

-

razvijanje novih, uporabnih
idej,
dajanje koristnih pobud in
predlogov.

pogostost napak,
kvaliteto dela.

3. KRITERIJI PO ELEMENTU ZANESLJIVOST PRI OPRAVLJANJU DELA
Izvajanje nalog zlasti v smislu:
-

izpolnjevanja dogovorjenih obveznosti,
popolnega in toÿnega prenosa informacij.
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4. KVALITETA SODELOVANJA IN ORGANIZACIJA DELA
SODELOVANJE

ORGANIZIRACIJA DELA

Izvajanje nalog zlasti v smislu:

Izvajanje nalog zlasti v smislu:

-

-

-

medsebojnega sodelovanja in
skupinskega dela,
odnosa do sodelavcev,
prenosa znanja in mentorstva.

-

organiziranega in naÿrtovanega izkorišÿanja
delovnega ÿasa glede na vsebino nalog in
postavljene roke,
prilagoditve nepredvidenim situacijam.

5. DRUGE SPOSOBNOSTI V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM DELA
INTERDISCIPLINARNOST

ODNOS DO
UPORABNIKOV
STORITEV

KOMUNICIRANJE

DRUGO

Izvajanje nalog zlasti v
smislu:

Izvajanje nalog zlasti v
smislu:

Izvajanje nalog zlasti
glede na:

Izvajanje nalog zlasti
glede na:

-

povezovanja znanja z razliÿnih delovnih
podroÿij,
pregleda nad
svojim delovnim
podroÿjem.

sodelovanja in
servisiranja
uporabnikov storitev. -

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

posebnosti,
znaÿilne za
posamezno
dejavnost oz. stroko
v javnem sektorju.
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PRILOGA IV
EVIDENþNI LIST
OCENA JAVNEGA USLUŽBENCA
v prehodnem obdobju

Podatki o javnem uslužbencu:

Ime in priimek javnega uslužbenca: ............................................................
Šifra in ime delovnega mesta oz. naziva: ................................................................................................
Organizacijska enota: .................................................................................................................................

Datum zadnjega napredovanja:

.

Število potrebnih toÿk za napredovanje v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih na Raÿunskem
sodišÿu Republike Slovenije (št. 3101-2/2007-1 z dne 23. 2. 2007 in št. 3101-2/2007-2 z dne 31. 5. 2007):
Napredovanje za dva plaÿilna razreda: ………………………….toÿk
Napredovanje za en plaÿilni razred:…………………………….. toÿk
Skupno število doseženih toÿk v Ocenjevalnem listu za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
napredovanje v skladu z zgoraj navedenim pravilnikom: _________ .
Datum možnega napredovanja v skladu s tem pravilnikom: ______________.

Ocene javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju v ÿasu prehodnega obdobja, v skladu s
šestim odstavkom 9. ÿlena pravilnika:

OCENA ZA LETO 2006 v preteÿenem napredovalnem obdobju: ……….., št. toÿk …….
OCENA ZA LETO 2007 v preteÿenem napredovalnem obdobju: ……….., št. toÿk …….
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OBČINE
DOLENJSKE TOPLICE
4345.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu »Na Kamenju« v Dolenjskih Toplicah

Na podlagi 57. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), (Uradni list RS, št. 33/07) ter 7. člena Statuta
Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski
svet Občine Dolenjske Toplice na 14. seji dne 16. oktobra 2008
sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
»Na Kamenju« v Dolenjskih Toplicah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)
S tem odlokom se ob upoštevanju Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) ter Odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta
2000 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine
Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 38/03 in 89/04) sprejme
občinski podrobni prostorski načrt »Na Kamenju« v Dolenjskih
Toplicah.
Občinski podrobni prostorski načrt »Na Kamenju« v Dolenjskih Toplicah je izdelal Acer Novo mesto d.o.o. pod št.
OLN-L4/2005, september 2008. Sestavljata ga tekstualni del
in grafične priloge.
2. člen
(Vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)
loge.

OPPN vsebuje tekstualni del (odlok), grafični del in pri-

A) Odlok o OPPN vsebuje:
– Splošne določbe
– Ureditveno območje
– Opis prostorske ureditve
– Pogoji za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje
– Zasnova projektnih rešitev gospodarske javne infrastrukture
– Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, kulturne dediščine
ter trajnostne rabe naravnih dobrin
– Začasna namembnost zemljišč
– Etapnost izvedbe
– Obveznosti investitorjev in izvajalcev
– Tolerance
– Prehodne in končne določbe
B) Priloge OPPN so naslednje:
– Povzetek za javnost
– Izvleček iz strateškega prostorskega akta
– Obrazložitev in utemeljitev OPPN
– Seznam strokovnih podlag
– Seznam sektorskih aktov in predpisov ter sprejetih aktov o zavarovanju
– Smernice nosilcev urejanja prostora z analizo smernic
– Ocena stroškov za izvedbo OPPN
– Seznam parcel in lastnikov zemljišč
Vrsta rabe zemljišč
– Spis postopka

C) Grafični del
C1. Načrt namenske rabe prostora
List 1.1:

Izsek iz prostorskih
sestavin družbenega plana
Občine Dolenjske Toplice

M 1: 5.000

List 1.2:

Lega prostorske ureditve v
širšem območju, podloga DOF

M 1: 5.000

List 1.3:

Lega prostorske ureditve v
širšem območju, podloga TTN

M 1: 5.000

C2. Načrt ureditvenega območja
List 2.1:

Geodetska podloga

M 1:1.000

List 2.2:

Geodetska podloga z mejo
območja urejanja

M 1:1.000

List 2.3:

Meje zemljiških parcel z mejo
območja urejanja

M 1:1.000

C3. Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor
List 3.1:

Zazidalna situacija

M 1:1.000

List 3.2:

Ureditvena situacija s prikazom
prerezov

M 1:1.000

List 3.3:

Terenski prerezi in prikaz objektov
oziroma ureditev

M 1:1.000
M 1:1.000

List 3.4:

Gradbena in prometna situacija

List 3.5:

Tipični prečni prerezi cest

List 3.6:

Vzdolžni prerez osrednje ceste

List 3.7:

Situacija komunalnih vodov in
naprav – elektro in komunikacijsko
omrežje

List 3.8:

Situacija komunalnih vodov
in naprav – vodovodno in
kanalizacijsko omrežje

List 3.9:

Zbirna situacija komunalnih
vodov in naprav

List 3.10: Vzdolžni prerez kanalizacijskega
omrežja; komunalna
odpadna voda
List 3.11:

Načrt parcelacije

M 1:50
M 1:1000/100

M 1:1000
M 1:1000

M 1:1000

M 1:1000/100
M 1:1000

D) Priloga
Hidrološko – hidravlični elaborat.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
Območje OPPN leži južno od jedra naselja Dolenjske
Toplice ter južno od stanovanjske pozidave Ob Sušici. Prostor je z obstoječo pozidavo omejen na severovzhodu, na
severu in zahodu pa ga omejuje potok Sušica. Območje
obsega kmetijske površine znotraj dveh okljukov potoka
Sušica. Na območju so travniki in njive, nekaj stanovanjskih
hiš in tovarna.
Območje urejanja meri približno 8,4 ha ter obsega zemljišča in dele zemljišč s parcelnimi številkami: 411/1, 411/2, 411/4,
411/5, 411/6 (cesta), 846/1, 846/3, 846/5, 846/6, 846/7, 846/8,
846/9, 846/10, 846/11, 846/12, 846/13, 846/15, 848/1, 848/3,
850/1, 850/3, 850/4, 850/5, 850/6, 851/1, 851/3, 851/4 (cesta),
854/2, 855/1, 855/2, 857/1, 857/2, 858, 859, 860, 953/1 (cesta),
953/2 (cesta), 971/2 (cesta), 971/1 (potok Sušica), 971/3 (potok
Sušica), vse k.o. Toplice.
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4. člen
(namenska raba zemljišč in vrste dejavnosti)
Znotraj OPPN Na Kamenju so območja namenskih rab:
– Sklop A (zahodni del območja): območje stanovanjskih
površin za posebne namene, ki so namenjene predvsem bivanju in oskrbi ostarelih ter za dnevno oskrbo ljudi s posebnimi
potrebami. Predvideni so dom za ostarele z varovanimi stanovanji, ambulantami in drugimi spremljajočimi programi.
– Sklop B (severni del območja): območje centralnih dejavnosti manjšega obsega. Predvidene dejavnosti so gostinstvo
in oskrba, namenjene območju urejanja in naselju.
– Sklop C (osrednji del območja): posebno območje, kot
so površine za turizem in športno-rekreacijske površine. Predvideni so hoteli, wellness, bazenski kompleks in spremljajoče
dejavnosti, v delu območja ter lahko tudi klinika oziroma specialistične ambulante.
– Sklop D (južni del območja): posebno območje. Predvidene dejavnosti so gostinsko-turistični in športno-rekreacijski
programi.
– Območja zelenih in drugih odprtih površin: površine
za oddih, rekreacijo in šport, parkovno urejeni odprti prostori
ob objektih, park v severnem okljuku Sušice in sprehajališče
vzdolž Sušice, ožji obvodni prostor Sušice s sonaravnimi ureditvami ter druge zelene površine, območja prometne infrastrukture, vključno z mostom za pešce, parkirišči in območja
za drugo gospodarsko javno infrastrukturo.
III. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
5. člen
(koncept ureditve)
(1) Na območju urejanja so predvideni oblikovno poenoteni sklopi turističnih programov v navezavi na wellness ponudbo
in rekreacijo, dom za ostarele z varovanimi stanovanji in v
manjšem deležu tudi centralne dejavnosti, navezane na park
ob potoku Sušica.
(2) Zazidalna shema: v smislu oblikovanja nove prostorske kvalitete in obogatitve programske ponudbe Dolenjskih
Toplic se na območju OPPN načrtuje urejena struktura novih
objektov, združenih v posamezne večje in poenotene sklope.
Pozidava se odmakne od potoka Sušice, tako da se ohrani
njen poplavni prostor, ki se hkrati izrabi za parkovne ureditve
s sprehajališčem ob potoku na celotnem območju OPPN. To
sprehajališče se preko novo predvidenega peš mostu preko
potoka Sušica naveže na območje jedra Dolenjskih Toplic
severno od območja obravnave.
(3) Turistično-rekreacijski kompleks, ki bo oblikoval osrednjo in najobsežnejšo pozidavo območja, se postavi v smer
obstoječe parcelne strukture (JZ–SV), tako kot so postavljeni
stari obstoječi zdraviliški objekti v jedru naselja ob trgu. S tem
programom in postavitvijo se oblikuje nov prostorski poudarek
v pogledih iz naselja proti jugu, vendar objekti načeloma ne
smejo presegati višine dveh nadstropij nad koto obstoječega
terena. Hkrati mora lokacija objektov omogočiti ureditev funkcionalnih zunanjih površin, orientacija objektov pa ureditev
nastanitvenih kapacitet v smeri proti odprtemu prostoru na jugu
območja OPPN.
(4) Kompleks doma za ostarele se orientira prečno na
turistični kompleks, objekti manjše strukture (varovana stanovanja) pa vzdolžno ob pešpoteh, ki hkrati služijo kot urgentne
poti. Drobnejša struktura (objekt na severu ob lokalni cesti) se
uredi vzdolž lokalne ceste v navezavi na park ob Sušici in na
peš povezavo z jedrom, z nivoja ceste pa je vidna pohodna
površina ravne strehe.
(5) Načrt parcel in shema pozidave se zasnujeta v obliki
razmeroma pravilne, ortogonalne mreže, ki upošteva potreben odmik od potoka in se prilagaja obstoječemu reliefu. Pri
preoblikovanju terena se upošteva načelo čim bolj smotrne
prerazporeditve mas, zato se načrtuje tudi izraba vkopanih kleti
za večje parkirne površine.
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(6) Odsek lokalne ceste na območju se uredi z razširitvijo
profila za pešce in kolesarje ter z urbano opremo, enak profil
se nadaljuje proti jugu (osrednja cesta).
6. člen
(vrste gradenj oziroma del)
(1) Na območju OPPN Na Kamenju se dovolijo naslednje
gradnje oziroma dela:
– gradnja novih zahtevnih in manj zahtevnih objektov,
– dela v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči,
– dozidave, nadzidave, rekonstrukcije in vzdrževanje
stavb, zgrajenih skladno s tem OPPN,
– nadomestne gradnje, odstranitve objektov,
– gradnja gospodarske javne infrastrukture in drugih
omrežij in objektov v javni rabi,
– gradnja inženirskih objektov,
– gradnje in postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov skladno z Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost,
(Uradni list RS, št. 37/08), in sicer:
– gradnje in postavitve objektov kot so: ograje, sajena
živa meja, pomožni infrastrukturni objekti,
– postavitve začasnih objektov (za dopolnitev sezonske
turistične ponudbe) – odprti sezonski gostinski vrt.
– postavitev urbane opreme, usklajene s pogoji za oblikovanje urbane opreme.
(2) Postavitev začasnih objektov ne sme povzročiti poškodb na javnih površinah.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, KRAJINSKO
IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE
7. člen
(pozidanost, lokacija in gabariti pozidave)
(1) Horizontalni in vertikalni gabariti ter oblikovanje fasad in
streh se oblikujejo poenoteno za posamezne sklope pozidave,
obenem pa tudi na ravni celotnega območja urejanja, ki naj se
načrtuje v skladu s sodobnimi principi arhitekturnega in urbanističnega oblikovanja. Pozidava ne sme presegati višin hotelskih
objektov v naselju Dolenjske Toplice, najvišji dovoljeni vertikalni
gabarit je delno vkopana klet, pritličje in dve nadstropji.
(2) Pozidanost površin:
Pozidane površine (objekti nad zemljo) zajemajo do največ 40% površine posameznih sklopov. V posameznem sklopu
je treba zagotoviti zadosten obseg zemljišča za ureditev manipulativnih in parkirnih površin ter zelenic glede na zahteve
posameznih dejavnosti.
(3) Regulacijske črte
Obvezne gradbene linije določajo linije, na katerih mora
biti postavljena fasada objekta in preko katerih objekt ne sme
posegati.
– Sklop B: najmanj 80% severne fasade delno vkopanih
objektov mora biti postavljene na to gradbeno linijo, ki je vzporedna z lokalno cesto in upošteva 5 m odmik od poplavne linije.
Na tej liniji se uredi edina vidna fasada objekta, preostali deli so
vkopani, streha pa se uredi kot ploščad vzdolž lokalne ceste.
Dovolijo se odstopanja od te gradbene linije do ± 2,00 m.
Obvezna gradbena linija teh objektov poteka vzdolž lokalne ceste z odmikom 7,00 m od skrajnega roba vozišča. Odstopanja od te linije v smeri proti severu so dovoljena v obsegu do
1,00 m, v smeri proti vozišču pa niso dovoljena.
– Sklop C: najmanj 80% severne fasade pritlične etaže
objekta mora biti postavljene na to gradbeno linijo.
– Sklop D: Objekti morajo imeti vsaj 50% severne fasade
na obvezni gradbeni liniji. Dovolijo se odstopanja od te gradbene linije do ± 5,00 m.
Dovoljene gradbene linije določajo linije, preko katerih
objekt ne sme posegati, z izjemo dovoljenih odstopanj.
– Sklop A: Objekti ne smejo posegati prek dovoljene gradbene linije na severu, pri dovoljeni gradbeni liniji na zahodu pa
so dovoljena odstopanja do ± 5,00 m.
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– Sklop C: Objekti ne smejo posegati prek dovoljene
gradbene linije na jugu, kjer so odstopanja dovoljena v obsegu
do ± 5,00 m,
(4) Obvezne smeri pozidave
Odstopanja od obveznih smeri pozidave niso dovoljena.
– Sklopi B, C in D:
Objekti se z daljšimi stranicami postavijo v smer obstoječe
parcelne strukture JZ–SV.
– Sklop A: Daljše stranice osrednjih objektov se orientirajo
v smer SZ–JV, prečno na smer preostalih objektov v območju
OPPN. Paviljonski objekti (varovana stanovanja) na zahodnem
delu območja A so nanizani v smeri SV–JZ.
(5) Obvezna regulacijska črta višinskih gabaritov
Obvezne regulacijske črte višinskih gabaritov določajo
linije maksimalnih višinskih gabaritov. Maksimalni višinski gabariti ne smejo presegati obveznih regulacijskih črt višinskih
gabaritov. Možna so odstopanja ± 10%.
(6) Neobvezna regulacijska črta višinskih gabaritov
Neobvezne regulacijske črte višinskih gabaritov določajo
linije kjer je zgornja etaža oblikovana konzolno preko spodnje.
Te regulacijske črte so priporočljive in ne obvezne, možna so
odstopanja ± 20%.
(7) Tlorisni in vertikalni gabariti in kote postavitve objektov
v teren:
Vertikalni gabariti so določeni s številom etaž. Etažne
višine morajo biti dimenzionirane glede na funkcijo prostorov v
etaži in ne smejo za več kot 20% presegati s predpisi določenih
minimalnih etažnih višin za posamezne dejavnosti oziroma
prostore.
– Sklop A:
Osrednji objekt: višina objekta je K+P, P, K+P+1 in K+P+2.
Pri višinskih gabaritih je potrebno upoštevati obvezne regulacijske črte višinskih gabaritov skladno z grafično prilogo list. 3.1.
Zazidalna situacija.
Kota pritličja: 183,00 m n.v. Tlorisni gabariti: upošteva se
členitev objekta na tri sklope in tlorisne gabarite ter regulacijske
črte, skladno z grafično prilogo list. 3.1. Zazidalna situacija.
Odstopanja se dovolijo znotraj regulacijskih črt do ± 30%
predlaganih tlorisov, vendar je treba okvirno upoštevati predlagano členitev tlorisne strukture objektov.
Paviljonski objekti (varovana stanovanja v sklopu doma
za ostarele): višina objektov je P, odstopanja niso dovoljena.
Kote pritličij se prilagajajo terenu in so med 178,00 m n.v. in
179,50 m n.v.
Tlorisni gabariti: upošteva se razmestitev objektov v različnih prekinjenih nizih in tlorisne gabarite ter regulacijske črte,
skladno z grafično prilogo list. 3.1. Zazidalna situacija.
Odstopanja se dovolijo znotraj regulacijskih črt do ± 15%
predlaganih objektov, vendar je treba upoštevati predlagano
razmestitev objektov in talno izrabo prostora.
– Sklop B:
višina objekta je delno vkopana klet, vidna je le severna
fasada proti Sušici. Odstopanja niso dovoljena. Kota delno
vkopane kleti: 176,00 m n.v.
Tlorisni gabarit: upošteva se členitev objekta in tlorisne
gabarite ter regulacijske črte, skladno z grafično prilogo list. 3.1.
Zazidalna situacija. Odstopanja se dovolijo znotraj regulacijskih
črt do – 30% predlaganih tlorisov, vendar je treba okvirno upoštevati predlagano tlorisno strukturo objektov.
– Sklop C:
višine objektov so K+P, K+P+1 in K+P+2. Dovoli se dodatna klet, če bo popolnoma vkopana. Pri višinskih gabaritih se
upošteva obvezne regulacijske črte višinskih gabaritov skladno
z grafično prilogo list. 3.1. Zazidalna situacija. Kota kleti: 180,00
m n.v.
Tlorisni gabariti: upošteva se členitev objekta na osrednji
del in stranske krake, okvirne tlorisne gabarite ter regulacijske
črte, skladno z grafično prilogo list. 3.1. Zazidalna situacija.
Odstopanja se dovolijo znotraj regulacijskih črt do ± 30% predlaganih tlorisov, vendar je treba okvirno upoštevati predlagano
členitev tlorisne strukture objektov.
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– Sklop D:
višine objektov so P. Dovoli se klet, če bo popolnoma
vkopana. Kota pritličja: 183,00 m n.v.
Tlorisni gabariti: upošteva se postavitev objektov in tlorisne gabarite ter regulacijske črte, skladno z grafično prilogo
list. 3.1. Zazidalna situacija. Odstopanja se dovolijo do največ
velikosti obstoječega proizvodnega objekta.
V vseh sklopih se dovolijo odstopanja od navedenih višinskih kot objektov do ± 1,00 m, razen na območjih ob cestah in v
sklopu B, v katerem so dovoljena odstopanja do ± 0,50 m.
8. člen
(oblikovanje pozidave)
Oblikovanje objektov
(1) Sklop A:
Objekti morajo biti oblikovani sodobno, medsebojno poenoteno in naj bodo enostavnih oblik, dovolijo se izjeme pri
oblikovanju vhodov, nadstreškov.
Objekti se poenotijo po materialih in barvah. Oblikovanje
fasade naj sledi členitvi objekta po funkcionalnih sklopih in notranji organizaciji prostorov. Fasade naj se členijo horizontalno
po etažah. Vsi nadstreški, balkoni in ograje morajo biti oblikovani skladno s celotno fasado in v enotnih materialih. Dovolijo se
svetle zemeljske barve fasad, lahko tudi sive, dovoli se omet ali
fasadne obloge in temne strehe (temno siva, siva, črna, temno
rjava), ki ne smejo biti bleščeče. Strehe naj bodo ravne. Dovolijo se tudi nizke eno- ali dvokapnice, z naklonom do največ
6 stopinj. Smer strešin mora biti enaka kot smer pozidave.
Paviljonski objekti (varovana stanovanja v sklopu doma
za ostarele): poleg pogojev, ki veljajo za celoten sklop A, se
tu dovolijo tudi eno- ali dvokapnice, z naklonom do največ
20 stopinj.
(2) Sklop B:
Pritlični objekt(i) v sklopu B morajo biti oblikovani poenoteno s parkovno ureditvijo območja ob Sušici. Fasada se
oblikuje usklajeno z brežinami s podpornimi zidovi. Objekt s
svojo podobo ne sme izstopati, s celotno ureditvijo se poudari
os od zgodovinskega jedra naselja do nove pozidave v sklopu
C. Fasada naj bo iz materialov, ki so usklajeni s parkovno
urejeno okolico objekta in naj ne izstopa. Streha naj bo ravna,
delno kot pohodna.
(3) Sklop C:
Objekti v območju C, morajo biti oblikovani sodobno,
medsebojno poenoteno in naj bodo enostavnih oblik, dovolijo
se izjeme pri oblikovanju vhodov, nadstreškov.
Objekti naj se poenotijo po materialih in barvah. Oblikovanje fasad naj sledi členitvi objektov po funkcionalnih sklopih
in notranji organizaciji prostorov. Fasade naj se členijo horizontalno po etažah. Vsi nadstreški, balkoni in ograje morajo biti
oblikovani skladno s celotno fasado in v enotnih materialih.
Kletna etaža pri severnem, centralnem objektu ni v celoti
vkopana, oblikovana mora biti skladno s pritličjem. Oblikovanje
fasade naj poudari povezanost območja z jedrom Dolenjskih
Toplic na severu (omogočanje pogledov ipd.). Dovolijo se svetle zemeljske barve fasad, lahko tudi sive, dovoli se omet ali
fasadne obloge in temne strehe (temno siva, siva, črna, temno
rjava), ki ne smejo biti bleščeče. Strehe naj bodo ravne. Dovolijo se tudi nizke eno- ali dvokapnice, z naklonom do največ
6 stopinj. Smer strešin mora biti enaka kot smer pozidave.
Vodne in druge rekreacijske površine: na južnem delu
sklopa C se uredi obsežno območje za rekreacijo z bazeni
in vodnimi animacijami različnih oblik, igrali, počivališči ter utrjenimi in zelenimi površinami, z razsvetljavo in drobno urbano
opremo. Zagotovi se funkcionalna raznolikost objektov in ureditev za zagotovitev širokega spektra ponudbe, hkrati pa oblikovna poenotenost in usklajenost z arhitekturo objektov. Ureditve in
rekreacijski objekti oziroma igrala ter različne instalacije ne smejo presegati višine objektov v sklopu C. Območje se ogradi.
(4) Posebni pogoji za sklopa B in C:
Območje kompleksa B se mora urejati skupaj s kompleksom C, kot predprostor oziroma sestavni del kompleksa C.
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Dejavnost klinike oziroma specialističnih ambulant se lahko
umesti v centralni kompleks pozidave v sklopu C kot integrirano poslovno enoto (predvidoma na severozahodnem delu
kompleksa C) in naj deluje v okviru funkcionalno in arhitekturno
zaključene celote kompleksa C. Vsi programi naj koristijo skupne dostope, parkirišča in ostalo infrastrukturo.
(5) Sklop D:
Objekti v območju D, morajo biti oblikovani sodobno,
medsebojno poenoteno in naj bodo enostavnih oblik. Lahko se
tudi ohrani in preuredi obstoječi objekt. Objekti naj se poenotijo
po materialih in barvah. Vsi nadstreški morajo biti oblikovani
skladno s celotno fasado in v enotnih materialih. Dovolijo se
svetle zemeljske barve fasad, lahko tudi sive, dovoli se omet ali
fasadne obloge. Strehe naj bodo ravne. Dovolijo se tudi nizke
eno- ali dvokapnice, z naklonom do največ 6 stopinj. Smer
strešin mora biti enaka kot smer pozidave.
9. člen
(posegi v obstoječe objekte)
(1) Na območju OPPN Na Kamenju je treba za izvedbo
posegov, predvidenih s tem OPPN, odstraniti naslednje objekte:
– stanovanjski in pomožni objekti v zahodnem delu območja ob osrednji cesti, ki so na zemljiščih s parc. št. 858, 857/2,
854/2, vse k.o. Toplice. V okviru zemeljskih del in ob rušitvah
je treba odstraniti tudi nasutja v brežino potoka pod objekti
nekdanje žage in sanirati brežino.
– stanovanjski in pomožni objekti v severnem delu območja ob lokalni cesti, ki so na zemljiščih s parc. št. 850/1 in
411/2, vse k.o. Toplice.
– proizvodni objekt na južnem delu območja ob južni dostopni cesti, ki stoji na zemljišču s parc. št. 846/9, k.o. Toplice.
Lahko pa se ta objekt tudi ohrani in preuredi.
(2) Material se odvaža na ustrezno urejeno komunalno
deponijo.
(3) Do izvedbe posegov v območju sklopa D se objekt
lahko uporablja in vzdržuje v okviru in za potrebe obstoječe
proizvodne dejavnosti.
10. člen
(pogoji za druge zunanje ureditve)
(1) Obvodni prostor Sušice se ureja kot javna odprta površina parkovnega značaja, ki sega od dovoljenih gradbenih linij
objektov na območju urejanja s tem OPPN do roba območja
urejanja s tem OPPN. Uredi se obvodna pešpot, ki se niveletno prilagaja terenu, tako da ne bodo povzročene spremembe
reliefa. Pot se uredi v asfaltni izvedbi, širine najmanj 1,60 m.
Uredi se ustrezno odvodnjavanje. Pot se opremi z drobno urbano opremo (klopi, koši za smeti) in naveže na obstoječe in
predvidene peš površine (pločniki, stopnišča ipd.).
Zasnova ureditev obvodnega prostora Sušice ohranja
njegov naravni značaj, kar se zagotavlja z izborom vrst nove
zasaditve (avtohtone hidrofilne vrste dreves in grmovnic) in z
naravno razmestitvijo vegetacije. Zagotovijo se zgostitev vegetacije v ožjem obrežnem prostoru in gruče ter linije zasaditve, s
katerimi se obvodni prostor členi na ambiente, ki se navezujejo
na preostale načrtovane ureditve. Zasaditev nove obvodne
vegetacije se izvede z uporabo drevesnih vrst visoke rasti zlasti
na območjih v bližini obstoječe pozidave.
(2) Odprte površine ob stanovanjskih objektih ob cesti
Dolenjske Toplice–Sušice: na vzhodni strani hotelskega kompleksa se zasadi visokorasla vegetacija kot bariera.
(3) Vzdolž osrednje in lokalne ceste se uredi dvostranski
pločnik in kolesarska steza z javno razsvetljavo. V območje
javnosti dostopnih površin spadajo še vhodni deli posameznih
sklopov.
(4) Peš most: se oblikuje skladno z objekti v območju
urejanja in ob upoštevanju kakovostno oblikovanih zunanjih
površin in objektov v območju zgodovinskega jedra naselja.
Konstrukcija mostu naj bo kovinska, po izgledu lahka in transparentna (ne masivna). Oblikovanje mostnih ograj, svetilk in
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tlakovanje se poenoti z elementi drobne urbane opreme območja in s kakovostno obstoječo urbano opremo Dolenjskih Toplic.
Treba je zagotoviti tudi poenotenje v materialih (les, kovina,
steklo, beton) in barvah.
11. člen
(urbana oprema)
(1) Prostori za ločeno zbiranje odpadkov morajo biti
vključeni objekte oziroma njihove zunanje ureditve. Morebitne
nadstrešnice naj bodo po uporabi materialov in oblikovanju
poenotene z grajenimi objekti v območju. Dovoli se sodobno
oblikovanje z uporabo enostavnih pravokotnih oblik in ravnih
streh ter uporaba lahkih kovinskih konstrukcij temnih barv.
(2) Urbana oprema območja (svetilke, tlakovanje) mora
biti sodobno oblikovana in poenotena z elementi drobne urbane
opreme (klopi, koši za smeti, ograje, konfini, stojala za kolesa,
označevalne table, stebri, panoji), z arhitekturnim oblikovanjem
območja in usklajena s kakovostno obstoječo urbano opremo
Dolenjskih Toplic. Pri oblikovanju drobne urbane opreme je
treba zagotoviti tudi poenotenje v materialih (les, kovina, steklo,
beton) in barvah.
(3) Ograje znotraj območja urejanja se po potrebi izvedejo
na robovih hotelskega kompleksa in na obrobju območja doma
za ostarele. Izvedejo se v višini največ 2.5 m, v sivi barvi in
kovinski izvedbi ter mestoma ozelenjene. Vse ograje morajo biti
medsebojno poenotene. Reklamni panoji se ne dovolijo.
12. člen
(parcelacija in odmiki)
(1) Pri novi parcelaciji zemljišč se upošteva čim boljšo
izrabljenost zemljišč za gradnjo in druge ureditve – nova parcelacija upošteva enostavno pravokotno mrežo in osnovne smeri
obstoječe parcelacije. Parcelacija deli območje na območje
javnega dobra ob potoku in cestah oziroma poteh ter na sklope
A, B, C in D.
(2) Tolerance od predlagane parcelacije so dovoljene v
okviru parcel sklopov A, B, C in D, na območjih, predvidenih kot
javno dobro oziroma kot povečanje obstoječih parcel javnega
dobra pa le v soglasju z Občino Dolenjske Toplice.
(3) Odmik objektov in ureditev od sosednjih zemljišč je
najmanj 5,0 m, če je odmik manjši, je potrebno soglasje soseda
in izvedba ustreznih protipožarnih ukrepov.
13. člen
(parcele javnega dobra)
(1) Povečanje parcel javnega dobra:
– lokalna cesta: parcela lokalne ceste se razširi zaradi
razširitve profila za površine za pešce in kolesarje. V območje
javnega dobra se vključi cesta z obojestranskim pločnikom ter
kolesarsko stezo in bankinami, razen na območju obstoječe pozidave na severovzhodu, kjer se cestni profil na severno stran
ceste ne razširi. S te ceste bo omogočen dostop do predvidenih
programov v sklopu B in C.
– osrednja cesta: parcela osrednje ceste, ki poteka od
križišča z lokalno cesto na severu do južnega roba območja
OPPN, se razširi zaradi razširitve profila za površine za pešce
in kolesarje. V območje javnega dobra se vključi cesta z obojestranskim pločnikom ter kolesarsko stezo in bankinami. S te
ceste bo omogočen dostop do predvidenih programov znotraj
območja OPPN in v nadaljevanju do kmetijskih parcel južno
od območja.
(2) Nove gradbene parcele javnega dobra:
– južna dostopna cesta, ki poteka od lokalne ceste na
vzhodu do osrednje ceste in je napajalna cesta za športno-rekreativne programe na južnem delu sklopa B in za sklop D.
– pešpoti na severnem okljuku Sušice.
– pešpot na zahodnem okljuku Sušice.
V območja parcel javnega dobra se umesti tudi gospodarska javna infrastruktura.

Stran

13606 /

Št.

102 / 28. 10. 2008

Uradni list Republike Slovenije

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV GOSPODARSKE
JAVNE INFRASTRUKTURE
Odvodnjavanje odpadne in padavinske vode ter telekomunikacijska in energetska infrastruktura je predvidena v
območju urejanja. Izvede naj se podzemno in naj poteka v
območju načrtovanih pločnikov oziroma cest. V območjih predvidenih tangenc obstoječe infrastrukture bodo izvedene zaščite
ali prestavitve obstoječih komunalnih vodov.
14. člen
(prometno omrežje – ceste in parkirišča)
(1) Čez območje poteka obstoječa lokalna cesta št.
293049 Dol. Toplice–Dobindol. Profil te ceste se razširi, dodajo se obojestranske površine za pešce in kolesarje. Zaradi
predvidenih turistično-rekreativnih programov v območju se
predlagajo širše peš površine.
(2) Glavni uvoz v turistično-rekreacijski kompleks se navezuje na obstoječe križišče pri mostu čez Sušico, predvideni
pa so dodatni priključki na to lokalno cesto. Ob podrobnejšem
definiranju objektov in ureditev na območju se ustrezno prilagodijo zavijalni radiji oziroma priključki ter urgentne poti.
(3) Osrednji in južni del območja se prometno napajata z
osrednjo cesto, speljano po območju OPPN od severa (križišče
pri mostu) do južnega roba območja. Cesta poteka približno po
trasi obstoječe javne poti, predlaga se ureditev ceste v enakem
profilu, kot je predviden na lokalni cesti. Osrednja cesta je
dimenzionirana ob upoštevanju morebitne širitve turističnega
kompleksa proti jugu, ureditve te ceste se v tej fazi zaključijo
na meji območja tega OPPN.
Normalni prečni profil osrednje in lokalne ceste znaša:
– prometni pas
2 x 3.00
– obojestranska
kolesarska steza
2 x 1.75
– obojestranski pločnik
za pešce
2 x 2.50
2 x 0.50
– bankina
Skupaj

m =

6.00m

m =

3.50m

m =
m =

5.00m
1.00m
15,50m

(4) Južna dostopna cesta poteka od lokalne ceste na
vzhodu do osrednje ceste in je napajalna cesta za športno-rekreativne programe na južnem delu hotelskega kompleksa in
za gostinsko turistične programe na jugu.
Obstoječe stopnice, izvedene v okviru mostne konstrukcije obstoječega mostu na lokalni cesti se ohranijo.
(5) Parkirišča
Parkirne površine se uredijo na posameznih gradbenih
parcelah in morajo zadoščati potrebam po parkirnih prostorih
za posamezne dejavnosti. Parkirišča v okviru turistično-rekreativnega kompleksa se uredijo pretežno v kleti objekta.
(6) Odvodnjavanje
Odvodnjavanje padavinskih voda z vseh voznih površin,
pločnikov in parkirišč se omogoči z ustreznimi prečnimi in vzdolžnimi skloni ter naprej v kanalizacijo za odvod padavinskih odpadnih vod oziroma z izpustom v potok Sušica oziroma na teren.
15. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Za gradnjo predvidenih novih objektov bo potrebno
predvideti cca 750kW električne moči iz 20kV in 0,4kV distribucijskega omrežja. V ta namen bo treba zgraditi nove kapacitete
transformatorskih enot v obstoječi TP-BOR transformatorski
postaji 2x1000kVA, 20/0,4 kV, in sicer:
(2) Za potrebe hotela in spremljajočih vsebin z ureditvijo
rekreativnih površin z odprtimi bazeni in vodnim parkom se
predvideva konična moč cca P = 300kW. Potrebno bo zgraditi
lastno napajanje z NN kablovodom iz TP-BOR.
(3) Za potrebe doma za ostarele s spremljajočimi programi (varovana stanovanja v manjših enotah ipd.) se predvideva

konična moč P = 250 kw. Tudi za pokrivanje te konične moči bo
treba zgraditi lastno napajanje z NN kablovodom iz TP-BOR.
Novo predvidene in rekonstruirane obstoječe objekte, ki so
namenjeni trgovsko storitveni in gostinski dejavnosti, bo možno
priklopiti na NN 0,4 kV elektroenergetsko omrežje, ki pripada
TP-Bor-Dolenjske Toplice.
(4) Obstoječi vodi na nivoju NN 0,4 kV in SN 20 kV se
prestavijo v novozgrajeno kabelsko kanalizacijo.
(5) Objekti sklopa B in D se priključijo na NN 0,4 kV elektroenergetsko omrežje, ki pripada rekonstruirani TP-Bor-Dolenjske Toplice.
(6) Za realizacijo predvidenega koncepta elektroenergetskega napajanja bo zgrajena elektroenergetska 4+n cevna
PVC fi 160 kanalizacija, ki bo potekala v območju pločnika
novo zgrajene ceste. Obstoječi SN20kV kablovodi, ki potekajo
v območju zazidalnega kompleksa, bodo prestavljeni v novo
zgrajeno kabelsko kanalizacijo.
(7) Novo predvidene in obstoječa transformatorska postaja se uzankajo v obstoječe SN 20 kV omrežje, ki je prisotno
v kompleksu.
16. člen
(javna razsvetljava)
(1) Z javno razsvetljavo se opremijo javne površine, namenjene prometu in parkiranju. Tip svetilk in način razporeditve
novo predvidenih svetil se uskladi z obstoječimi svetilkami na
mostu čez Sušico oziroma na območju Dolenjskih Toplic, vendar morajo biti upoštevane zahteve glede svetlobnega onesnaževanja. Priključek novo zgrajenega omrežja javne razsvetljave
bo možen z izgradnjo priključno merilnega mesta in postavitvijo
krmilne omarice OJR v neposredni bližini obstoječe TP-Bor.
Pri izbiri svetil bo potrebno upoštevati zahtevo o omejenem
onesnaževanju z osvetljevanjem okolice ter izbrati varčni režim
delovanja.
(2) Površine, ki so namenjene dostopom do objektov in
parkiranju vozil ter sprehajalnim stezam, niso pa opredeljene
kot javne površine, morajo biti opremljene s svetili za zunanjo
razsvetljavo. Način osvetlitve teh površin in izbor svetil mora
biti kot celota usklajen za kompleks kot celoto.
17. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Ob regionalni cesti za Uršna sela poteka obstoječe krajevno TK omrežje. Obstoječe telefonske vode in eventualne nove
priključke znotraj cone je potrebno predvideti z zemeljskim kablom položenim v kabelsko kanalizacijo. Predvideti je potrebno
250 priključkov iz obstoječega TK omrežja ter razvod optičnega
kablovoda do vsakega objekta. Priključek objektov bo možen
z izgradnjo štiri cevne kabelske kanalizacije ob novo zgrajeni
cesti, ter postavitve KRO, omaric, na katere se bodo priključili
TK vodi za potrebe novo predvidene gradnje.
Kabelska kanalizacija bo potekala v območju pločnika ob
elektroenergetski kanalizaciji z minimalnim odmikom 0,5 m.
18. člen
(vodovod)
(1) Načrtovani ureditveni načrt tangira primarni vodovod
PVC – 225 in PVC – 140 ter vodovodni priključek za tovarno
čevljev.
(2) Tangiran vodovod se prestavi v novo načrtovane javne
površine (pločniki, vozišča). Prestavitev se izvede s cevmi NL
DN 200 in NL DN 150. Vzdolž nove osrednje ceste je predviden
nov cevovod DN100, vključno s potrebnimi hidranti, kateri se
poveže z obstoječim cevovodom AC50.
Oskrba s pitno in požarno vodo se bo zagotavljala preko
300 m3 vodohrana lociranega na koti 226 m.n.m., s priključitvijo
na obstoječe vodovodno omrežje DN 200, ki v jugozahodnem
delu prečka predvideno ureditveno območje.
Primarno in sekundarno omrežje se projektira iz nodularne litine (NL) in znotraj zazidalnega območja poteka v javnih
površinah (cest, hodnikov za pešce, kolesarskih stez).
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(3) Pri dimenzioniranju cevovoda je predvidena maksimalna poraba z upoštevanjem požarne vode. Poleg porabe
vode za sanitarne namene je pri dimenzioniranju cevovoda
upoštevana potreba požarnega varstva, kar znese 10 l/s vode
in minimalna dimenzija zunanjih vodov NL – DN 100 na katere
so priključeni tudi nadzemni hidranti DN 80. Za kompleks se
upošteva en požar istočasno. Pri projektiranju je upoštevan
»Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno mrežo« – Uradni
list RS, št. 30/91 in požarno vodo 12 l/s.
(4) Priključki posameznih objektov se izvedejo preko vodomernega jaška. Do maksimalnega premera DN50 mm se
priključek lahko naredi iz poliestrskih cevi (PE 80 ali 100). Za
hotelski kompleks in dom za starejše je potrebno narediti ustrezno interno hidrantno omrežje.
(5) Na najvišjih delih vodovoda je potrebno vgraditi sesalno-odzračevalne zračnike z vgradbeno garnituro za vgraditev v
zemljo. Kot blatni izpust se koristijo najnižje postavljeni hidrant.
Globine vkopa cevi so min. 1,3 m od dokončno urejenega terena do temena cevi.
19. člen
(termalna voda)
Glede na namembnost objektov in kapacitete termalne
vode v Dolenjskih Toplicah se predvideva ureditev vrtin za termalno vodo, ki se lahko uporablja kot bazenska voda, pa tudi
za ogrevanje in hlajenje s toplotnimi črpalkami.
20. člen
(kanalizacija in odpadki)
(1) Za oskrbo območja je predvidena izvedba ločenega
kanalizacijskega sistema.
Komunalna odpadna voda se preko zbirnega kanala, ki
poteka pod hodnikom za pešce, spelje v predvideno kanalizacijsko črpališče. Črpališče se locira ob mostu na desnem bregu
potoka Sušica. Iz črpališča se komunalna odpadna voda preko
tlačnega voda prečrpava v obstoječi mešani kanalizacijski kanal na levem bregu potoka Sušice, ki vodi do čistilne naprave
Dolenjske Toplice. Nivelete predvidenih kanalov se izvedejo na
takšnih višinah, da je možna priključitev tako novih objektov v
območju OPPN, kakor tudi obstoječih objektov, ki se nahajajo
med potokom Sušica in lokalno cesto. Vsem objektom, pri
katerih nastajajo industrijske ali druge tehnološke odpadne
vode, ki potrebujejo tretman predčiščenja, je potrebno predvideti sistem lokalnega predčiščenja oziroma nevtralizacije do
takšne stopnje, da bodo doseženi parametri za izpust v javno
kanalizacijo, upoštevajoč ostale omejitve upravljavca ČN Dolenjske Toplice.
(2) Padavinska odpadna voda s streh, voznih površin parkirnih prostorov ter drugih površin se preko peskolovov odvaja
v zbirni padavinski kanal, ki poteka pod predvideno kolesarsko
stezo. Padavinsko vodo s površin, na katerih obstaja možnost
izlitja mineralnih olj, je treba pred izpustom v zbirni padavinski
kanal očistiti do predpisane vrednosti v lovilcu olj. Vsa padavinska voda se pred izpustom v potok Sušica akumulira v
zadrževalnem bazenu deževnih vod, kjer se zadrži, dokler se
gladina visoke vode potoka Sušica ne zniža. Zadrževalni bazen
v podzemni izvedbi je lociran izven območja poplavnih voda.
(3) Za gravitacijski odvod padavinske odpadne vode se
uporabijo kanalizacijske cevi iz armiranega poliestra, PVC cevi
ali betonske cevi. Za gravitacijski ter tlačni odvod komunalne
odpadne vode se uporabijo kanalizacijske cevi iz armiranega
poliestra. Kanalizacijo je potrebno izvesti v vodotesni izvedbi
s cevmi zadostne togosti (najmanj SN8). Revizijski jaški so
locirani na mestu spremembe preseka in smeri ter na predpisanih medsebojnih čistilnih razdaljah. Priključitev posameznega
objekta se izvede v revizijskem jašku.
(4) Odpadki: zbiranje odpadkov se uredi s postavitvijo
posod za ločeno zbiranje odpadkov, ki se postavijo v okviru
objektov oziroma njihovih zunanjih ureditev.
Predviden je odvoz odpadkov v Center za ravnanje z
odpadki Leskovec.
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21. člen
(ogrevanje)
Ogrevanje se uredi s toplotnimi črpalkami ali na tekoče
gorivo (kurilno olje) oziroma na plin. Pri tem morajo biti cisterne za kurilno olje in plin vkopane. Priporoča se tudi uporaba
biomase, sončne energije in drugih obnovljivih virov energije,
v skladu s predpisi in v skladu pogoji za oblikovanje objektov
(8. člen tega odloka).
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNE RABE
NARAVNIH DOBRIN
22. člen
(varstvo okolja)
Na območju so predvidene dejavnosti, za katere ni potrebna presoja vplivov na okolje.
23. člen
(varstvo tal)
(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da bodo prizadete čim
manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površine ter deponije izkopanega oziroma gradbenega materiala
se uporabijo pred gradnjo določene površine in površine, na
katerih so tla manj kvalitetna. Začasne in trajne deponije izkopanega materiala se ne smejo uporabiti za odlaganje drugih
odpadnih materialov, vključno odpadnih gradbenih materialov.
(2) Pri gradnji je treba uporabljati samo tehnično brezhibna transportna sredstva in gradbene stroje ter materiali,
za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje.
Če bo oskrba transportnih vozil in drugih naprav potekala na
območju gradbišča, transportnih in drugih manipulativnih površin, je treba posebej urediti utrjene površine. S transportnih
in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov je treba
preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in
vetrovnem vremenu. S teh površin je potrebno preprečiti tudi
odtekanje voda na kmetijsko obdelovalne površine. Treba je
predvideti nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov,
onesnaženih zaradi nezgod z razlitjem škodljivih ali nevarnih
snovi.
(3) Prst se odstrani in deponira ter uporabi za sanacijo
med gradnjo poškodovanih tal in za urejanje zelenih in rekreacijskih površin. Pri odstranjevanju in deponiranju prsti je treba
preprečiti onesnaženje s škodljivimi snovmi in manj kvalitetnim
materialom in mešanje mrtvice in živice, ki ne sme biti deponirana v kupih, višjih od 1,20 m.
(4) Ob izvajanju del je potrebno narediti vse, da se ne
bodo poškodovala sosednja kmetijska zemljišča. Med gradnjo
je izvajalec dolžan zagotoviti neoviran dostop na sosednja
kmetijska zemljišča.
(5) Ni dovoljeno odlagati zemljine in drugih materialov
(niti začasno niti trajno) v Sušico in njen obvodni prostor, ki ga
določa poplavna linija Q100, prikazana na zazidalni situaciji.
24. člen
(varstvo voda)
(1) V obvodnem prostoru Sušice se izvajajo samo ureditve sprehajalnih poti in drobne urbane opreme, brez sprememb
reliefa.
(2) Odvajanje padavinskih voda iz hotelskega kompleksa
in kompleksa doma za ostarele se uredi z zadrževanjem padavinskih voda pred iztokom v Sušico z izvedbo zadrževalnega
bazena.
(3) Meteorne vode z javnih cest in parkirnih površin se
speljejo v Sušico (oziroma zadrževalni bazen) prek cestnih
požiralnikov, opremljenih s peskolovi in lovilci olj. Vse odpadne
vode s cestnih površin in morebitne tehnološke odpadne vode
morajo biti speljane in očiščene na način kot to predvideva
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Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v
vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05). Usedlin,
gošč in olj iz lovilcev olj ni dovoljeno odlagati v javno kanalizacijo. Potrebno je čiščenje in vzdrževanje kanalizacijskega
sistema in čistilnih objektov.
(4) Na območju gradbišča, transportnih poti in drugih manipulativnih površin je treba zagotoviti zbiranje in odstranjevanje odpadnih vod, kar še posebno velja za primer nezgode z
razlitjem ali razsutjem nevarnih snovi.
(5) Med gradnjo je treba preprečiti onesnaženje s cementnim mlekom, zato ni dovoljeno spiranje strojev in površin
v Sušico.
(6) Za preprečitev onesnaženja voda se upoštevajo tudi
določila 20. člena tega odloka (varstvo tal).
25. člen
(varstvo zraka)
(1) Zagotoviti je treba preprečevanje nekontroliranega
raznosa gradbenega materiala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi s pokrivanjem sipkih tovorov in preprečevanje prašenja z objektov, kjer bodo potekala dela. Prašenje s
prometnih in manipulativnih površin, deponij materiala je treba
preprečevati z vlaženjem prometnih in manipulativnih površin
in z rednim čiščenjem prometnih površin na gradbišču in javnih
prometnih površin.
(2) Dovoljena je samo uporaba tehnično brezhibne gradbene mehanizacije, delovnih naprav in transportnih sredstev,
ki so redno vzdrževana.
(3) V primeru ustavljanja vozil, transportnih sredstev in
delovnih naprav za daljši čas je treba ugasniti motor.
26. člen
(ohranjanje narave)
(1) Na obravnavanem območju se nahaja naravna vrednota državnega pomena, potok Sušica, z evidenčno številko
4526.
(2) 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 spremembo
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za območje Občine
Dolenjske Toplice«, Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto, avgust 2002, ki so priloga k temu odloku in
se hranijo na sedežu Občine Dolenjske Toplice.
Na celotnem območju urejanja se ob potoku posegi in
dejavnosti izvajajo v obsegu in na način, da se ne uničijo,
poškodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi katerih je
potok opredeljen za naravno vrednoto.
(3) V čim večji meri je treba ohraniti obstoječo obrežno
zarast in preprečiti poškodbe med gradnjo. Posegi v obrežno
vegetacijo se omejujejo na sanitarne sečnje – sekanje, obsekavanje, redčenje in zasajanje, tako da se ohranja njena krajinska
in ekološka funkcija.
Ureditev premostitve Sušice in pešpoti ob njenem robu
se urejajo skladno z določili 10. člena tega odloka, tako da ne
posegajo v vodno zemljišče in bistveno ne spreminjajo oziroma
ne poškodujejo priobalnega zemljišča z obrežno vegetacijo.
Krajinska in ekološka funkcija Sušice se ohranja.
27. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Ohranjanje kulturne dediščine jedra Dolenjskih Toplic
se zagotavlja z odmiki in tlorisnimi ter višinskimi gabariti nove
pozidave, ki se oblikovno podreja obstoječi prostorski tipologiji
in hierarhiji ter se prilagaja dimenzijam in kvalitetnim arhitekturnim elementom obstoječih objektov. Prav tako se kakovosti
kulturne dediščine varujejo z ohranjanjem strukture obvodnega prostora Sušice in pomembnejših vedutnih pogledov na
naselje.
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(2) Pred začetkom del v obravnavanem območju morajo
investitorji zagotoviti arheološko raziskavo celotnega območja
obdelave.
28. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Posamezni pasovi zelenih površin z zasaditvami znotraj območja zagotavljajo ohranjanje obremenitve s hrupom v
mejah zakonsko predpisanih ravni.
(2) Med gradnjo ne smejo biti presežene ravni hrupa, določene v predpisih, ki urejajo hrup v okolju. Upoštevani morajo
biti ukrepi za varovanje pred hrupom in zmanjšanje vibracij:
– uporaba delovnih naprav in gradbenih strojev, ki so
izdelani v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih
strojev za uporabo na prostem,
– vsa hrupna dela se praviloma izvajajo samo podnevi
med 7. in 19. uro. Upošteva se ustrezna izpostavljenost hrupu
in kar najbolj omeji čas obratovanja hrupnih operacij, vključno
z uporabo zvočnih signalov. Po potrebi se sprejmejo dodatni
protihrupni ukrepi.
(3) Po izgradnji se območje OPPN obravnava kot območje s površinami, namenjenimi turizmu, in območje stanovanjskih površin za posebne namene, ki po Uredbi o
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS,
št. 105/05) spadajo v II. območje varstva pred hrupom, kjer
ravni hrupa ne smejo preseči mejnih dnevnih (55db) in nočnih ravni hrupa (45db).
(4) Pri projektiranju in obratovanju objektov morajo investitorji zagotoviti, da z dejavnostmi v posameznih objektih ne
bodo presežene zakonsko dovoljene ravni hrupa, predpisane
za to območje.
29. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami)
Pri načrtovanju nove zazidave in vseh zaradi nje potrebnih
ureditev je treba upoštevati določila odredbe o dimenzioniranju
in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih (Uradni list
SRS, št. 18/63) za območje seizmične intenzitete VII. stopnje
lestvice Mercalli - Cancan - Seiberg.

VII. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
30. člen
Zemljišča, ki pred izvedbo objektov in ureditev po tem
OPPN in med izvedbo posameznih faz gradnje ne bodo zazidana oziroma urejena, se lahko uporabljajo za enak namen, kot
so se uporabljala pred veljavnostjo tega odloka.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE
31. člen
Izvedba OPPN se predvidi fazno:
– fazno se izvedejo potrebna infrastruktura (v delu, ki
omogoča nemoteno delovanje objektov in ureditev posameznega sklopa in ne onemogoča racionalnosti predvidenih rešitev
infrastrukture na celotnem območju) ter objekti in zunanje
ureditve v okviru posameznega sklopa,
– v nadaljnjih fazah se, lahko postopno, uredijo še preostala infrastruktura in objekti z zunanjimi ureditvami.
V posameznih etapah se oblikujejo zaključena območja
(sklopi oziroma njihovi deli), ne glede na vrstni red, vendar tako,
da se pri izvedbi posamezne faze ne onemogoči celovitega
urejanja območja, kot je predvideno s tem OPPN.
Pred začetkom gradnje vsakega od sklopov oziroma njihovih delov je treba izvesti rušitve znotraj teh območij.

Uradni list Republike Slovenije
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
32. člen
Prej oziroma najkasneje sočasno z gradnjo objektov se
morajo izvesti infrastrukturne ureditve. Obratovanje objektov
pred dogradnjo predvidene komunalne opreme območja ni
dovoljeno.

X. TOLERANCE
33. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Odstopanja od določil tega OPPN se dovolijo skladno
s 7. in 12. členom tega odloka.
(2) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem OPPN, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih
in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše
z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega
vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
(3) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo
soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih
spadajo ta odstopanja.
(4) Dovolijo se odstopanja – dovoli se ena ali več kleti
objektov, če to dopuščajo geološke, geomehanske in hidrološke razmere, ki se preverijo v fazi projektiranja.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve tega odloka se za ureditveno območje
OPPN iz 3. člena tega odloka šteje, da na območju tega OPPN
preneha veljavnost občinskega prostorskega akta: Zazidalni
načrt Na Kamenju s spremembami in dopolnitvami (Skupščinski Dolenjski list, št. 6/91, 12/91 ter Uradni list RS, št. 37/95 in
71/00).
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PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o plačah in nagradah občinskih
funkcionarjev in članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov
1. člen
S tem odlokom se spreminja Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov (Uradni list RS, št. 93/99 in 26/07).
2. člen
Besedilo prvega odstavka 5. člena pravilnika se spremeni
tako, da se glasi:
»Podžupanu se določi osnovna plača na podlagi uvrstitve njegove funkcije v plačni razred skladno z zakonom, ki
ureja plače v javnem sektorju. Plačni razred podžupana določi
župan. Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko
podžupanu določi plačni razred občinski svet.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada
plačilo v višini največ 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo
opravljal poklicno. Višina plačila določi župan ob upoštevanju
podžupanovih pooblastil, in sicer:
– za nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali zadržanosti 10% plače podžupana;
– za vodenje občinskega sveta 10% plače podžupana;
– za koordinacijo dela na posameznem področju dela
10% plače podžupana;
– za pomoč županu pri izvrševanju nalog 20% plače
podžupana;
Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-2253/2008-01/03
Dolenjske Toplice, dne 16. oktobra 2008
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

35. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-2300/08-05
Dolenjske Toplice, dne 16. oktobra 2008
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

4346.

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

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice
(Uradni list RS, št. 93/07) ter v skladu s 34.a členom Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/07 odl. US in 76/08) je Občinski svet Občine
Dolenjske Toplice na 14. redni seji dne 16. 10. 2008 sprejel

4347.

Sklep o določitvi cen programov predšolske
vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu
OŠ Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 25/08), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki
izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05)
in 7. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št.
93/07) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 14. redni
seji dne 16. 10. 2008 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov predšolske vzgoje
v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske
Toplice, enota vrtec Gumbek
1. člen
Cene programov v Vzgojno-izobraževalnem zavodu
OŠ Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek se določijo s 1. 11.
2008 in znašajo mesečno:
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– I. starostno obdobje
– II. starostno obdobje
– kombinirani oddelek

v EUR na otroka
435,23
351,78
375,20

Stroški programa za otroke s posebnimi potrebami, ki so
vključeni v redni oddelek vrtca, so sestavljeni iz cene programa,
v katerega je vključen otrok, in dodatnih stroškov, ki izhajajo iz
odločbe o usmeritvi (dodatna strokovna pomoč in oblikovanje
oddelkov z nižjim številom otrok v oddelku).
2. člen
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena
programa zniža za stroške neporabljenih živil v sorazmernem
deležu s plačilom, določenim z odločbo o višini plačila za
program vrtca. Mesečni znesek živil za otroke, upoštevane v
cenah programov, znaša 35,86 EUR mesečno (1,63 EUR na
dan). Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije
lokalna skupnost zavezanka.
3. člen
Starši otrok, za katere je Občina Dolenjske Toplice dolžna
kriti del cene programa vrtca, lahko enkrat letno uveljavljajo dodatno olajšavo v primeru, ko gre za napovedano nepretrgano enomesečno odsotnost otroka. Plačilo staršev v tem primeru znaša
70% njim določenega prispevka plačila programa vrtca. O odsotnosti starši obvestijo vrtec 15 dni pred nastopom odsotnosti.
Dodatno olajšavo lahko uveljavljajo starši, ki imajo v vrtec vključenega samo enega otroka in starši, ki imajo v vrtec
vključenih več otrok hkrati, vendar le za starejšega otroka, za
mlajše otroke pa olajšave ne morejo uveljaviti.
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4348.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/07 odl. US in 76/08),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02) in 17. člena Statuta Občine Dolenjske
Toplice (Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 14 redni seji dne 16. 10. 2008 sprejel

SKLEP
o prometu z nepremičninami in ukinitvi statusa
javnega dobra
1. Dovoli se razpolaganje z nepremičninami parc. št.
970/5, 396/1 k.o. Podturn in 4147/6 in 4166/8 k.o. Dobindol.
Postopek razpolaganja z nepremičnino se izvede skladno z
Uredbo o razpolaganju z nepremičnim premoženjem države
in občin.
2. Ukine se status javnega dobra na nepremičninah parc.
št. 970/5, 396/1 k.o. Podturn ter 4147/6 in 4166/8 k.o. Dobindol.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-2202/2008-01/03
Dolenjske Toplice, dne 16. oktobra 2008
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

4. člen
Vsaka začeta ura nad 9 ur prisotnosti otroka ali vsaka
začeta ura po zaključenem poslovnem času vrtca se obračuna
v vrednosti 4,17 EUR.
5. člen
Osnovna šola lahko za rezervacijo mesta v posameznem
oddelku tekom šolskega leta staršem zaračuna rezervacijo v
višini 50% njim določenega prispevka plačila programa vrtca.
Šola je na prosto mesto v oddelku dolžna sprejeti tudi med letom
vpisane otroke. V ta namen se vzpostavi posebna čakalna lista,
ki se oblikuje v skladu s kriteriji za sprejem otrok v vrtec. Kriterije
določi svet šole v soglasju z Občino Dolenjske Toplice.
6. člen
Pri oblikovanju oddelkov za novo šolsko leto, starši za
novo vpisane otroke plačajo vpisnino v višini prvega plačilnega
razreda za program, v katerega bo otrok vključen. Vpisnina se
plača ob podpisu pogodbe o vpisu otroka v vrtec. Kolikor starši
otroka ne vključijo v vrtec, se vpisnina ne vrne.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek
št. 602/448/2006-0106 z dne 8. 3. 2007 (Uradni list RS, št.
26/07) in spremembe tega sklepa (Uradni list RS, št. 115/07,
20/08 in 71/08).
8. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, cene pa se uporabljajo od 1. 11. 2008 dalje.
Št. 602-55/2008-0106-4
Dolenjske Toplice, dne 16. oktobra 2008
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

Sklep o prometu z nepremičninami in ukinitvi
statusa javnega dobra

IVANČNA GORICA
4349.

Sklep o razrešitvi člana in o imenovanju člana
odbora Občinskega sveta Občine Ivančna
Gorica za gospodarstvo, komunalo in varstvo
okolja

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena
Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in
36/07) ter na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve
imenovanja in priznanja je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 15. seji dne 16. 10. 2008 sprejel

SKLEP
o razrešitvi člana in o imenovanju člana odbora
Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za
gospodarstvo, komunalo in varstvo okolja
I.
Janez Tomažič, roj. 24. 1. 1982, Kriška vas 18, Višnja
Gora se razreši članstva v Komisiji Občinskega sveta Občine
Ivančna Gorica za gospodarstvo, komunalo in varstvo okolja.
II.
V komisijo Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za
gospodarstvo, komunalo in varstvo okolja se imenuje Matjaž
Čampa, roj. 15. 6. 1962, Pot na Vir 4, Ivančna Gorica.
III.
Mandat člana odbora Občinskega sveta Občine Ivančna
Gorica za gospodarstvo, komunalo in varstvo okolja traja do
prenehanja mandatov članom Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica, izvoljenih na volitvah dne 26. 10. 2006.

Uradni list Republike Slovenije
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem imenovanja in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.
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Št. 478-0044/2008
Ivančna Gorica, dne 16. oktobra 2008

Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Sobrače

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 100/05) in 16.
ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 89/04 in 37/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na
15. seji dne 16. 10. 2008 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra v k. o. Sobrače
I.
S tem sklepom se ukine status v javnem dobru, ki je označeno s parc. št. 1178/2, pot v izmeri 268m2, parc. št. 1144/2, pot
v izmeri 325m2, vpisani v vl. št. 709, k.o. Sobrače.
II.
Nepremičnini iz prejšnjega člena tega sklepa preneha
imeti status dobrine v javnem dobru in postaneta lastnina Občine Ivančna Gorica ter se vknjiži pri vl. št. 709, k.o. Sobrače.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0044/2008
Ivančna Gorica, dne 16. oktobra 2008

4352.

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra v k. o. Dedni Dol
I.
S tem sklepom se ukine status v javnem dobru, ki je
označeno s parc. št. 776/7, cesta v izmeri 207 m2 vpisana v vl.
št. 690, k.o. Dedni Dol.
II.
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha
imeti status dobrine v javnem dobru in postane lastnina Občine
Ivančna Gorica ter se vknjiži pri vl. št. 690, k.o. Dedni Dol.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0036/08
Ivančna Gorica, dne 16. oktobra 2008
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

Sklep o vzpostavitvi javnega dobra
v k.o. Sobrače

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 37/07) je Občinski svet Občine Ivančna
Gorica na 15. seji dne 16. 10. 2008 sprejel

SKLEP
o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Sobrače
I.
S tem sklepom se vzpostavi javno dobro v k.o. Sobrače:
zemljišča parc. št. 699/2, cesta v izmeri 186 m2; parc. št.
689/2, cesta v izmeri 159 m2, parc. št. 690/3, cesta v izmeri
114 m2 vpisane v vl. št. 195;
zemljišče parc. št. 167/3, cesta v izmeri 567 m2, vpisana
v vl. št. 56;
zemljišče parc. št. 161/2, travnik v izmeri 47 m2, vpisan
v vl. št. 3;
zemljišče parc. št. 169/2, cesta v izmeri 133 m2, vpisano
v vl. št. 10.

Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Dedni
Dol

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05) in 16.
ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 89/04 in 36/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na
15. seji dne 16. 10. 2008 sprejel

Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

4351.

Stran

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

Št. 011-0019/2006-4
Ivančna Gorica, dne 16. oktobra 2008

4350.
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4353.

Sklep o vzpostavitvi javnega dobra
v k.o. Dedni Dol

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07) je Občinski svet Občine Ivančna
Gorica na 15. seji dne 16. 10. 2008 sprejel

SKLEP
o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Dedni Dol

Dol:

I.
S tem sklepom se vzpostavi javno dobro v k.o. Dedni

zemljišče parc. št. 353/19, parkirišče v izmeri 115 m2,
vpisan v vl. št. 741.

Stran
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Št.

102 / 28. 10. 2008

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0036/08
Ivančna Gorica, dne 16. oktobra 2008

Uradni list Republike Slovenije
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0039/08
Ivančna Gorica, dne 16. oktobra 2008
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

4354.

Sklep o vzpostavitvi javnega dobra
v k.o. Radohova vas

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 37/07) je Občinski svet Občine Ivančna
Gorica na 15. seji dne 16. 10. 2008 sprejel

SKLEP
o vzpostavitvi javnega dobra
v k.o. Radohova vas

vas:

I.
S tem sklepom se vzpostavi javno dobro v k.o. Radohova

zemljišče
v vl. št. 104;
zemljišče
v vl. št. 456;
zemljišče
v vl. št. 456;
zemljišče
vl. št. 456.

parc. št. 63/2, cesta v izmeri 315 m2, vpisana
parc. št. 60/67, cesta v izmeri 425 m2, vpisana
parc. št. 60/26, cesta v izmeri 97 m2, vpisana
parc. št. 60/23, cesta v izmeri 6 m2, vpisana v

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-00409/08
Ivančna Gorica, dne 16. oktobra 2008
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

4355.

Sklep o vzpostavitvi javnega dobra
v k.o. Gorenja vas

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 37/07) je Občinski svet Občine Ivančna
Gorica na 15. seji dne 16. 10. 2008 sprejel

SKLEP
o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Gorenja vas

vas:

I.
S tem sklepom se vzpostavi javno dobro v k.o. Gorenja

zemljišče parc. št. 46/9, dvorišče v izmeri 25 m2, vpisan
v vl. št. 85.

JESENICE
4356.

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev
Odloka o ureditvenem načrtu Črna vas

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 8. in 53. člena Statuta
Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in 102/07) je župan
Občine Jesenice sprejel

SKLEP
o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka
o ureditvenem načrtu Črna vas
1. člen
S tem sklepom župan Občine Jesenice določa pripravo
sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Črna vas
(Uradni list RS, št. 96/02) (v nadaljevanju: UN).
2. člen
Občina Jesenice je pristopila k pripravi sprememb in
dopolnitev UN, ker ugotavlja, da: rešitve v veljavnem UN ne
upoštevajo stanja objektov, načrtovane komunalne in cestne
infrastrukture in lastniške strukture v območju UN.
V ta namen bo Občina Jesenice spremenila in dopolnila
UN v takem smislu:
– da bo možno obstoječe objekte v območju UN še naprej
uporabljati, jih dozidati in nadzidati, adaptirati ter jim spreminjati
namembnost, oziroma se bo predvidela njihova obnova, ter jim
bodo določeni novi programi in nova namembnost,
– da bo možno zgraditi komunalno in prometno infrastrukturo tako kot je načrtovana, in bo na ta način najboljše služila
vsem uporabnikom območja,
– da bo možno pri izvedbi UN v največji meri upoštevati
lastniško strukturo v območju UN.
3. člen
Občina bo pri pripravi sprememb in dopolnitev UN upoštevala do sedaj sprejete in veljavne prostorske akte Občine
Jesenice, ki so:
– Družbeni plan Občine Jesenice za obdobje 1986–1999
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/88 in Uradni list RS, št. 28/90,
31/90, 30/96, 46/96, 9/97, 51/98, 41/99 in 113/04),
– Odlok o urbanistični zasnovi mesta Jesenice (Uradni list
RS, št. 107/99 in 113/04),
– Odlok o ureditvenem načrtu Črna vas (Uradni list RS,
št. 96/02).
Občina Jesenice bo pri pripravi sprememb in dopolnitev
UN upoštevala tudi naslednje dokumente:
– Strategija razvoja Občine Jesenice (sprejeta na 29. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 29. septembra
2005)
– Energetska zasnova mesta Jesenice (sprejeta 10. seji
Občinskega sveta Občine Jesenice dne 30. 9. 1999, dopolnjena na 19. seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 30. 9.
2004)

Uradni list Republike Slovenije
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– Analiza stanja in teženj v prostoru Občine Jesenice
– Študija ranljivosti prostora v Občini Jesenice ter
– Analiza možnosti razvoja dejavnosti v Občini Jesenice.
Dokumente iz zadnjih treh alinej točke 1.2. je za Občino Jesenice pripravila družba Umarh, d.o.o., Ptuj (št. naloge
28/05, december 2006).
Občina Jesenice bo pri pripravi sprememb in dopolnitev
UN pridobila in analizirala smernice vseh nosilcev urejanja
prostora ter jih v postopku priprave sprememb in dopolnitev
UN poskušala med seboj uskladiti.
Kolikor bo potrebno, bo Občina Jesenice ob pripravi sprememb in dopolnitev UN izvedla celovito presojo vplivov na
okolje ter zagotovila okoljsko poročilo.
4. člen
Občina Jesenice izdela spremembe in dopolnitve UN za
celotno ureditveno območje Črne vasi, ki je v Družbenem planu
Občine Jesenice za obdobje 1986–1999 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/88 in Uradni list RS, št. 28/90, 31/90, 30/96, 46/96,
9/97, 51/98, 41/99 in 113/04) označeno z oznako J4/P1.
Spremembe in dopolnitve UN bodo pripravljene kot občinski podrobni prostorski načrt s tekstualnim in grafičnim delom.
Sredstva za pokritje stroškov za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev UN zagotovi Občina Jesenice.
5. člen
Občina Jesenice za pripravo sprememb in dopolnitev UN
in njegovih posameznih faz določi naslednje roke:
osnutek UN
pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora
dopolnjen osnutek UN
okoljsko poročilo
revizija in potrditev okoljskega poročila
usklajevanje smernic
javna razgrnitev dopolnjenega osnutka UN
in okoljskega poročila
preučitev pripomb in predlogov z javne
razgrnitve
potrditev stališč in seznanitev javnosti
predlog UN
pridobitev mnenj na predlog UN in opredelitev
o sprejemljivosti UN
sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe
UN
sprejem UN
objava UN v uradnem glasilu

60 dni
30 dni
60 dni
30 dni
15 dni
30 dni
37 dni
7 dni
8 dni
30 dni
30 dni
30 dni
30 dni
15 dni.

6. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti ter podajo mnenje
k predlogu OPPN so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
Ljubljana
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Ljubljana
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za civilno obrambo,
Ljubljana
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Ljubljana
5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj,
Kranj
6. JEKO-IN, d.o.o., javno komunalno podjetje, Jesenice
7. ELES – Elektro Slovenije, d.o.o. Ljubljana
8. Elektro Gorenjska d.d., Kranj
9. Enos – Energetika, d.o.o., Jesenice
10. Holding Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
11. Telekom, d.d., Ljubljana
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12. drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku
priprave sprememb in dopolnitev UN izkazalo, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje, ter se določijo z dodatnim
dopolnilnim sklepom.
7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in uradni spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si) ter
začne veljati naslednji dan po objavi.
Sklep se pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3500-17/2008
Jesenice, dne 20. oktobra 2008
Župan
Občine. Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

KOBARID
4357.

Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
podrobnega občinskega prostorskega načrta
za Vstopno cesto
v oskrbno-poslovno-trgovsko cono C2
v Kobaridu

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt) ter 35. člena Statuta
Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02 in
80/03) župan Občine Kobarid izdaja

SKLEP
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
podrobnega občinskega prostorskega načrta
za Vstopno cesto v oskrbno-poslovno-trgovsko
cono C2 v Kobaridu
1. Javno se razgrne podrobni občinski prostorski načrt za
Vstopno cesto v oskrbno-poslovno-trgovsko cono C2 v Kobaridu, ki ga je pod številko 3/08 izdelalo podjetje Božič d.o.o.
2. Javna razgrnitev osnutka občinskega podrobnega
prostorskega načrta za Vstopno cesto v oskrbno-poslovno-trgovsko cono C2 v Kobaridu bo potekala v prostorih Občine
Kobarid, od četrtka 30. oktobra do vključno ponedeljka 1. decembra 2008.
3. Javna obravnava prostorskega akta bo v četrtek 27. novembra 2008 ob 18. uri, v prostorih Doma Andreja Manfrede
v Kobaridu.
4. Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec
prostorski akt podrobneje obrazložila in prisotnim podala dodatna pojasnila.
5. V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo
pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu osnutku na naslov
Občina Kobarid, Trg svobode 2, Kobarid, ali pa jih na razgrnitvenem mestu vpišejo v knjigo pripomb oziroma jih podajo
ustno na zapisnik na javni obravnavi. Rok za podajo pripomb
poteče zadnji dan javne razgrnitve.
6. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in na spletni strani Občine Kobarid /www.kobarid.si/.
Št. 351-23/07
Kobarid, dne 20. oktobra 2008
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

Stran
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4358.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Vransko - Tabor

Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
– ZOFVI-UPBS5, 38/08 – ZOFVI-G), 3. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00 in 127/06)
in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99
in 38/02) in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS,
št. 120/06) sta Občinski svet Občine Vransko na 12. seji dne
30. junija 2008 in Občinski svet Občine Tabor na 13. redni seji
dne 23. 6. 2008 sprejela

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Vransko - Tabor
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Vransko - Tabor (Uradni list RS, št. 43/00,
113/00 in 69/01) se v drugem odstavku črta besedilo »Agencijo
za plačilni promet »in besedilo »Agenciji RS za plačilni promet,
nadziranje in informiranje« ter nadomesti z besedilom »Uprava
Republike Slovenije za javna plačila«.
2. člen
V tretjem odstavku 11. člena se besedilo »od 1. do 5. razreda« spremeni tako, da glasi »od 1. do 6. razreda«.
3. člen
V 12. členu se za zadnjo alinejo dodajo nova osma, deveta, deseta in enajsta alineja, ki glasijo:
»– 56.210 priložnostna priprava in dostava jedil,
– 85.600 pomožne dejavnosti za izobraževanje,
– 68.200 oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
– 93.110 obratovanje športnih objektov.«
4. člen
V prvem odstavku 14. člena se črta besedilo »osemrazredno« in nadomesti z besedilom »devetrazredno«.
V prvi alineji prvega odstavka se besedilo »od 1. do 8. razreda« nadomesti z besedilom »od 1. do 9. razreda«.
V drugi alineji prvega odstavka se besedilo »od 1. do
5. razreda« nadomesti z besedilom »od 1. do 6. razreda«.
5. člen
Besedilo drugega odstavka 18. člena se črta in nadomesti
z besedilom:
»Svet zavoda šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljic,
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.«
Besedilo četrtega In petega odstavka se črta in nadomesti
z besedilom:
»Predstavnike delavcev izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in načinu kot ga določa
zakon in ta odlok. Predstavnike delavcev se voli:
– iz enote šole in vrtca na Vranskem dva člana,
– iz enote vrtca in šole v Taboru en član.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev, in
sicer:
– izmed staršev, katerih otroci obiskujejo Osnovno šolo
Vransko in vrtec Vransko dva predstavnika,
– izmed staršev, katerih otroci obiskujejo POŠ Tabor in
vrtec Tabor enega predstavnika.«

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
V prvem odstavku 19. člena se črta besedilo »Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 12/96 in 23/96)« in nadomesti z naslednjim besedilom
»Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
ZOFVI-UPB5 (Uradni list RS, št. 16/07 s spremembami in
dopolnitvami)«.
V sedmi alineji prvega odstavka se črta besedilo »ter
periodične«.
V osmi alineji prvega odstavka se črta besedilo »najmanj
dvakrat letno (polletno in ob zaključnem računu)«.
7. člen
V četrtem odstavku 26. člena se za osemnajsto alinejo
dodajo nova devetnajsta, dvajseta, enaindvajseta, dvaindvajseta in triindvajseta alineja, ki glasijo:
»– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– zastopa in predstavlja vrtec oziroma šolo in je odgovoren za zakonitost dela,
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti
s samo-evalvacijo in pripravo letnega poročila o samo-evalvaciji šole oziroma vrtca,
– imenuje komisije za reševanje ugovorov staršev na
oceno.«
Dosedanja devetnajsta alineja postane štiriindvajseta alineja.
8. člen
Besedilo 27. člena se črta in nadomesti z naslednjim
besedilom:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje
za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj
pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv
svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor
in opravljen ravnateljski izpit. Ravnatelja imenuje in razrešuje
svet zavoda.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za
ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega in vzgojiteljskega zbora,
– mnenje lokalnih skupnosti,
– mnenje sveta staršev.
Lokalni skupnosti in svet staršev mnenje obrazložijo. Če
lokalni skupnosti in drugi organi ne izdajo mnenja v 20 dneh
od dneva, ko so bili zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez
tega mnenja. Svet zaprosi za izbranega kandidata za mnenje
ministra. Če minister v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, ne da mnenja, lahko svet odloči o imenovanju brez tega
mnenja.
Svet zavoda razreši ravnatelja po postopku skladno z
zakonom.«
9. člen
Besedilo drugega odstavka 29. člena se črta in nadomesti
z naslednjim besedilom:
»Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj po
postopku skladno z zakonom.«
10. člen
Besedilo drugega odstavka 30. člena se črta.
V tretjem odstavku se črta besedilo »na podlagi predhodnega mnenja občine, kjer se enota nahaja«.
11. člen
V prvem odstavku 31. člena se za besedilom »učiteljski
zbor« doda naslednje besedilo »programski učiteljski zbor«.
12. člen
V peti alineji drugega odstavka 32. člena se črta besedilo
»in pomočnika ravnatelja«.
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Za peto alinejo drugega odstavka se doda nova šesta
alineja, ki glasi:
»– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in
mnenje o predlogih ravnatelja«.
Dosedanja šesta in sedma alineja postaneta sedma in
osma alineja.

glasi:

Št.

16. člen
Besedilo šestega odstavka 49. člena se spremeni tako,
da glasi:
»Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki poteka
na podlagi programov prioritet za delitev sredstev, ki jih sprejme
svet zavoda.«
17. člen
V drugem odstavku 50. člena se črta beseda »lahko«.
18. člen
Na koncu prvega odstavka 57. člena se doda naslednje
besedilo: »in nadzorna odbora ustanoviteljic zavoda.«
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Št. 022/2008
Vransko, dne 30. junija 2008
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

»32.a člen
Programski učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji, ki poučujejo v izobraževalnem programu, in drugi strokovni delavci,
ki sodelujejo pri izvajanju tega izobraževalnega programa.
Programski učiteljski zbor vodi strokovni delavec, ki ga določi
ravnatelj.
Programski učiteljski zbor opravlja naloge v zvezi z načrtom in izvedbo ocenjevanja znanja ter druge naloge, ki jih
na podlagi podzakonskih aktov o ocenjevanju znanja določi
šola.«

15. člen
Besedilo 38. člena se črta in nadomesti z naslednjim
besedilom:
»Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih
storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca
oziroma šole, vzgojnega načrta, pri Pravilih šolskega reda ter
da mnenje o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za
ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni
problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in
druge organe šole,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo,
zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna področja vzgojno izobraževalnega dela in projekte,
– oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja.
Svet staršev se lahko poveže v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev.«
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19. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

13. člen
Za dosedanjim 32. členom se doda nov 32.a člen, ki

14. člen
Na koncu prvega odstavka 37. člena se doda naslednje
besedilo: »Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta
staršev zagotavlja zavod.«
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Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

VRHNIKA
4359.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje
Bevke

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika
(Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01, 77/06) je Občinski svet
Občine Vrhnika na 16. redni seji dne 16. 10. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje
Bevke
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Bevke (Naš
časopis, št. 304/04; v nadaljnjem besedilu: Odlok).
2. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka vsebujejo tekstualni del
(odlok) in priloge.
3. člen
V drugi alineji 5. člena Odloka se besedilo: »Strešine
morajo biti simetrične dvokapnice z naklonom od 38 do 40°.«,
spremeni, tako da se glasi: »Strešine morajo biti simetrične
dvokapnice z naklonom od 38 do 45°.«.
4. člen
Četrta alineja 5. člena Odloka se dopolni tako, da se glasi:
»Fasade objektov morajo biti izvedene v zaglajenem zidarskem
ometu, kar velja tudi za zatrepe čelnih fasad. Leseni opaž kot
naravni in tradicionalni material se lahko uporablja v manjšem
obsegu.«.
5. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
6. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka so dostopne za vpogled
na Občini Vrhnika, Oddelku za okolje, prostor in komunalo.
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7. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati dan po objavi. Odlok se objavi tudi na spletni strani
Občine Vrhnika in pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505-7/2008 (5-08)
Vrhnika, dne 17. oktobra 2008
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

ZREČE
4360.

Sklep o začetku priprave Sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta
turistično-rekreacijskega območja s parkovno
ureditvijo in dopolnitvijo obstoječega
programa centra Zreč in spremembe in
dopolnitve zazidalnega načrta Nova Dobrova
in Zazidalnega načrta centra Zreč »ZN Center
Zreč – C5« (prizidek hotelu Dobrava, Terme
Zreče)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
– ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) 16. člena Statuta Občine
Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/04, 85/04,
76/06 in 48/07) je župan Občine Zreče sprejel

SKLEP
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta turistično-rekreacijskega
območja s parkovno ureditvijo in dopolnitvijo
obstoječega programa centra Zreč in
spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta
Nova Dobrova in Zazidalnega načrta centra Zreč
»ZN Center Zreč – C5«
(prizidek hotelu Dobrava, Terme Zreče)
1. člen
(vsebina sklepa)
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta turistično rekreacijskega območja s parkovno
ureditvijo in dopolnitvijo obstoječega programa centra Zreč in
spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Nova Dobrava in
zazidalnega načrta centra Zreč (v nadaljevanju Spremembe ZN
Center Zreč – C5) vsebuje oceno stanja in razloge za pripravo,
območje obravnave načrta, način priprave strokovnih rešitev,
navedbo nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice za
načrtovane prostorske ureditve iz pristojnosti ter obveznosti v
zvezi s finansiranjem Sprememb ZN Center Zreč – C5.
Za obravnavano območje je sprejet Odlok o spremembah
ZN Center Zreč – C5 (Uradni list RS, št. 137/05). Skladno s
potrebami turističnega razvoja ter notranje prenove mestnega
jedra se za del območja centra Zreč izdela sprememba zazidalnega načrta, ki obsega območje ožjega centra oziroma proste
zelene površine vpete med obstoječim hotelom in blagovnico
ter dopolnitev zdraviliškega objekta.
2. člen
(ocena stanja)
Razvejana pozidava sestavljenih objektov zdravilišča s
hotelom meji na jugovzhodni strani na parkovne površine, na
južni strani na športno rekreacijsko vodni park. Na zahodni
strani so urejene zelene površine, ki prehajajo iz parkovnih
ureditev v naravno raščeno okolje. Severni del zdraviliškega
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objekta, ki ima osrednjo ploščad – trg, se navezuje na glavno
komunikacijsko os z navezavo na regionalno cesto R III 701/
1430. Severovzhodno od hotela so urejena parkirišča.
Veljavne Spremembe ZN Center Zreč – C5 opredeljujejo
razvojne širitve turističnega programa z novim hotelom in ureditev mestnega trga s kletno garažo in poslovno stavbo.
3. člen
(razlogi za izdelavo sprememb ZN)
Namen izdelave Spremembe ZN Center Zreč – C5 za del
veljavnega načrta je dopolnitev hotelskih kapacitet delujočega
hotela in dopolnitev zdraviliškega programa. Razlog za začetek postopka je pobuda lastnika zemljišč in nosilca turistično
zdraviliške dejavnosti.
V smislu Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) se z notranjim razvojem osrednjih jeder
zagotavlja boljšo izkoriščenost zemljišč, dopolnitev mestnega
programa in racionalno rabo infrastrukture.
Predlagane spremembe posegajo na proste površine po
veljavnem načrtu namenjene zelenim in parkovnim površinam.
Predlagane spremembe obsegajo:
– dozidavo hotela Dobrava v Termah Zreče,
– dozidavo zdraviliškega objekta,
– stranski arkadni hodniki zdraviliškega hodnika se zaprejo,
– izgradnjo dodatnega bazena – nove vodne površine v
športnem parku,
– delno spremembo prometnih ureditev.
4. člen
(območje sprememb ZN)
Območje Spremembe ZN Center Zreč – C5 je opredeljeno na podlagi pobude naročnika, in obsega parc. štev. 104/4,
104/10, 104/27, 104/28, 106/2, 108/4, 109/1-del, 109/2, 109/3,
109/4-del, 111/1-del, 111/2, 111/4, 111/5, 111/6, 111/7, 111/14,
111/15, 111/16 in 111/17 vse k.o. Zreče.
5. člen
(način priprave strokovnih rešitev)
Geodetske podlage za Sprememb ZN Center Zreč – C5
v digitalni in analogni obliki priskrbi naročnik.
Strokovne osnove so bile izdelane pri načrtovanju v letu
2006, ki se dopolnijo z razvojno investicijskim programom naročnika. Kot strokovno podlago se upoštevajo izdelane strokovne podlage izdelanih v pripravi občinske prostorskega načrta.
Naročnik je v fazi priprave pobude predložil idejno zasnovo
gradenj na obravnavanem območju.
6. člen
(roki za pripravo Spremembe ZN Center Zreč – C5)
Skladno z določbami postopka priprave Spremembe ZN
Center Zreč – C5 po zakonu o prostorskem načrtovanju bo
potekala izdelava in sprejemanje v naslednjem terminskem
planu:
– župan sprejme Sklep o začetku priprave,
– objava sklepa,
– izvajalec pripravi osnutek Sprememb ZN Center Zreč
– C5,
– pripravljavec pridobi smernice nosilcev urejanje prostora,
– nosilci urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo svoje
smernice,
– v roku 30 dni MOP sporoči, ali je za Spremembe ZN
Center Zreč – C5 potrebna izdelava celovite presoje vplivov
na okolje,
– izvajalec v skladu s smernicami dopolni osnutek Spremembe ZN Center Zreč – C5,
– v primeru potrebnosti izdelave CPVO naročnik zagotovi
izdelavo okoljskega poročila, ki ga skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje ministrstvu, ki ga pregleda v roku 15 dni,
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– prva obravnava na Občinskem svetu Občine Zreče in
sprejem dopolnjenega osnutka,
– dopolnjen osnutek Sprememb ZN Center Zreč – C5 se
javno razgrne, v času 30 dnevne razgrnitve se organizira javna
obravnava ter po potrebi tudi okoljskega poročila,
– do pripomb podanih v času javne razgrnitve župan
zavzame stališče,
– izdelovalec na podlagi stališč pripravi Sprememb ZN
Center Zreč – C5,
– predlog pripravljavec pošlje nosilcem urejanja prostora,
da v 30 dneh podajo mnenje,
– v primeru potrebnosti izdelave CPVO Občina Zreče od
ministrstva pridobi obvestilo o sprejemljivosti vplivov izvedbe
sprememb,
– druga obravnava na Občinskem svetu in dopolnjenega
predloga,
– Občina Zreče objavi sprejet odlok Sprememb ZN Center
Zreč – C5.
7. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo
pri pripravi sprememb ZN)
Nosilci urejanja prostora so ministrstva, organi lokalnih
skupnosti, izvajalci javnih služb, organi v njihovi sestavi ter
nosilci javnih pooblasti, ki sodelujejo v postopku priprave sprememb ZN. Nosilci urejanja prostora sodelujejo v postopku
priprave sprememb ZN s smernicami in mnenji za področje iz
svoje pristojnosti, nekateri pa tudi s strokovnimi podlagami za
področje iz svoje pristojnosti.
V postopku priprave sprememb ZN sodelujejo naslednji
nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Območna pisarna Maribor;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje;
– JKP Slovenske Konjice;
– Elektro Maribor d.d. javno podjetje za distribucijo električne energije, OE Slovenska Bistrica;
– Unior d.d., Zreče;
– Elektro Turnšek d.o.o., Celje;
– Občina Zreče, Režijski obrat.
Drugi udeleženci:
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje;
– Krajevna skupnost Zreče.
MOP, pristojno za varstvo okolja v roku 30 dni sporoči, ali
je za spremembe ZN potrebno izvesti celovito presojo vplivov
na okolje.
V primeru, da se v postopku priprave sprememb ZN ugotovi, da morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni
v tem sklepu, lahko pripravljavec sprememb ZN k sodelovanju
povabi tudi druge organe in organizacije.
Smernice in mnenja morajo nosilci urejanja prostora posredovati pripravljavcu načrta pisno in to v 30 dneh po prejemu
vloge, sicer se šteje, da nimajo smernic oziroma na predvideno
prostorsko ureditev nimajo pripomb.
8. člen
(financiranje)
Pripravo in sprejem Sprememb in dopolnitev odloka in
morebitno izdelavo strokovnih podlag financira naročnik sprememb in dopolnitev Unior d.d. Program turizem.
Postopek Sprememb in dopolnitev odloka vodi pripravljavec Občina Zreče.
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9. člen
(končne določbe)
Sklep o začetku priprave sprememb ZN se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije začne veljati naslednji dan po
objavi, objavi se tudi na spletni strani http//www.zrece.si/.
Občina Zreče pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505-0008/2008-2
Zreče, dne 24. oktobra 2008
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

4361.

Sklep o začetku priprave sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta industrijske
cone II (CČN Zreče)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
– ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) 16. člena Statuta Občine
Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/04, 85/04,
76/06 in 48/07) je župan Občine Zreče sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta industrijske cone II
(CČN Zreče)
1. člen
(vsebina sklepa)
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijske cone II (CČN Zreče) (v nadaljevanju
Spremembe ZN IC II – CČN Zreče) vsebuje oceno stanja in
razloge za pripravo, območje obravnave načrta, način priprave
strokovnih rešitev, navedbo nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz pristojnosti
ter obveznosti v zvezi s finansiranjem Sprememb ZN IC II
– CČN Zreče.
Za obravnavano območje je sprejet Odlok o sprejetju
Zazidalnega načrta industrijske cone II, Unior KI Zreče (Uradni
list SRS, št. 16/78) in njegove spremembe in dopolnitve (Uradni
list RS, št. 135/03).
Zaradi strateškega razvojnega projekta na območju občine, ki je vezan na črpanje sredstev iz kohezijskih skladov
in druge aktivnosti, želi Občina Zreče v najkrajšem možnem
času sprejeti spremembo ZN IC II – CČN Zreče na območju
te lokacije.
2. člen
(ocena stanja)
Občina Zreče pripravlja projekt, ki je izrednega pomena
za lokalno skupnost ter upravičen tudi z regionalnega vidika,
in sicer projekt izgradnje CČN Zreče. Projekt je nadalje vezan
na črpanje kohezijskih sredstev.
Obstoječi sistemi za odvajanje in čiščenje odpadnih voda
vseh občin v območje reke Dravinje niso v stanju zagotoviti
storitve, ki bi ustrezala splošno priznanim pravilom tehnike. Na
osnovi podatkov evropskih smernic za vodo (Wasserrahmenrichtlinie-WRRL) za izboljšanje kvalitete podtalnice in nadzemnih
voda ter zavoljo zagotovitve kakovostne in učinkovite oskrbe
vseh občin s pitno vodo, je nastala potreba po celostnem
reševanju odvajanja odpadnih voda in oskrbe s pitno vodo v
porečju Dravinje.
Na lokaciji predvidene novogradnje niso bile izvedene
meritve ničelnega stanja. Površina, predvidena za novogradnjo
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CČN nima kakšne posebne značilnosti ali značaj zaščitenega
področja.
3. člen
(razlogi za izdelavo spremembe ZN)
Potreba po celostnem reševanju odvajanja odpadnih voda
in oskrbe s pitno vodo v porečju Dravinje je združila trinajst občin v porečju Dravinje pod vodstvom Občine Zreče ter naročila
izdelavo Idejnih zasnov za reševanje omenjenega problema
na območjih svojih občin ter v porečju Dravinje. Obseg nalog
in natančno področje raziskave sta bila določena s strani ustreznega oddelka Ministrstva za okolje in prostor RS. Nenazadnje
pa nas k izvedbi sili tudi zakonodaja.
4. člen
(območje sprememb ZN)
Območje Spremembe ZN IC II – CČN Zreče je opredeljeno na podlagi pobude IDP št. 6C7341-10, ki ga je izdelal IEI
d.o.o., Maribor in obsega zemljišče parc. št. 55/4, k.o. Zreče.
5. člen
(način priprave strokovnih rešitev)
Geodetske podlage za Sprememb ZN IC II – CČN Zreče
v digitalni in analogni obliki priskrbi naročnik.
Strokovne osnove so bile izdelane pri načrtovanju v letu
2006, ki se dopolnijo z razvojno investicijskim programom naročnika. Kot strokovno podlago se upoštevajo izdelan IDP št.
6C7341-10, ki ga je izdelal IEI d.o.o., Maribor.
6. člen
(roki za pripravo Spremembe ZN Center Zreč – C5)
Skladno z določbami postopka priprave Spremembe ZN
Center Zreč – C5 po zakonu o prostorskem načrtovanju bo
potekala izdelava in sprejemanje v naslednjem terminskem
planu:
– župan sprejme Sklep o začetku priprave,
– objava sklepa,
– izvajalec pripravi osnutek Sprememb ZN IC II – CČN
Zreče,
– pripravljavec pridobi smernice nosilcev urejanje prostora,
– nosilci urejanja prostora v roku 30 dni podajo svoje
smernice,
– v roku 30 dni MOP sporoči, ali je za Spremembe ZN
IC II – CČN Zreče potrebna izdelava celovite presoje vplivov
na okolje,
– izvajalec v skladu s smernicami dopolni osnutek Spremembe ZN IC II – CČN Zreče,
– v primeru potrebnosti izdelave CPVO naročnik zagotovi
izdelavo okoljskega poročila, ki ga skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje ministrstvu, ki ga pregleda v roku 15 dni,
– prva obravnava na Občinskem svetu Občine Zreče in
sprejem dopolnjenega osnutka,
– dopolnjen osnutek Sprememb ZN IC II – CČN Zreče se
javno razgrne, v času 30 dnevne razgrnitve se organizira javna
obravnava ter po potrebi tudi okoljskega poročila,
– do pripomb podanih v času javne razgrnitve župan
zavzame stališče,
– izdelovalec na podlagi stališč pripravi predlog Sprememb ZN IC II – CČN Zreče,
– predlog pripravljavec pošlje nosilcem urejanja prostora,
da v 30 dneh podajo mnenje,
– v primeru potrebnosti izdelave CPVO Občina Zreče od
ministrstva pridobi obvestilo o sprejemljivosti vplivov izvedbe
sprememb,
– druga obravnava na Občinskem svetu in dopolnjenega
predloga,

Uradni list Republike Slovenije
– Občina Zreče objavi Odlok o Spremembah ZN IC II
– CČN Zreče v Uradnem listu RS.
7. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo
pri pripravi sprememb ZN)
Nosilci urejanja prostora so ministrstva, organi lokalnih
skupnosti, izvajalci javnih služb, organi v njihovi sestavi ter
nosilci javnih pooblasti, ki sodelujejo v postopku priprave sprememb ZN. Nosilci urejanja prostora sodelujejo v postopku
priprave sprememb ZN s smernicami in mnenji za področje iz
svoje pristojnosti, nekateri pa tudi s strokovnimi podlagami za
področje iz svoje pristojnosti.
V postopku priprave sprememb ZN sodelujejo naslednji
nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Območna pisarna Maribor;
– JKP Slovenske Konjice;
– Elektro Maribor d.d. javno podjetje za distribucijo električne energije, OE Slovenska Bistrica;
– Unior d.d., Zreče;
– Elektro Turnšek d.o.o., Celje;
– Občina Zreče, Režijski obrat.
Drugi udeleženci:
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje;
– Krajevna skupnost Zreče.
MOP, pristojno za varstvo okolja v roku 30 dni sporoči, ali
je za spremembe ZN potrebno izvesti celovito presojo vplivov
na okolje.
V primeru, da se v postopku priprave sprememb ZN ugotovi, da morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni
v tem sklepu, lahko pripravljavec sprememb ZN k sodelovanju
povabi tudi druge organe in organizacije.
Smernice in mnenja morajo nosilci urejanja prostora posredovati pripravljavcu načrta pisno in to v 30 dneh po prejemu
vloge, sicer se šteje, da nimajo smernic oziroma na predvideno
prostorsko ureditev nimajo pripomb.
8. člen
(financiranje)
Pripravo in sprejem Sprememb in dopolnitev odloka in
morebitno izdelavo strokovnih podlag financira pripravljalec
sprememb in dopolnitev Občina Zreče.
Postopek Sprememb in dopolnitev odloka vodi pripravljavec Občina Zreče.
9. člen
(končne določbe)
Sklep o začetku priprave sprememb ZN se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije začne veljati naslednji dan po
objavi, objavi se tudi na spletni strani http//www.zrece.si/.
Občina Zreče pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 35054-0005/2008-4
Zreče, dne 24. oktobra 2008
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.
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Št.

ŽALEC
4362.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Žalec za leto 2006

41

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03,
29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine
Žalec na 18. redni seji dne 20. oktobra 2008 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Žalec
za leto 2006

42
43

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žalec za
leto 2006.
2. člen
Proračun Občine Žalec za leto 2006 je realiziran v naslednjih zneskih:

III.
B.

v tisoč tolarjih

IV.

Proračun leta
2006

75

3.051.465
2.284.269
1.899.424
1.426.683
270.640
202.101
384.845

V.

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov

I.

70

71

72

73

74

78

II.
40

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74 +78)
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 Upravne 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 neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

218.199
7.725
909
2.063
155.949
62.436
51.500
10.936
7.815
1.147
6.668
693.951
683.686
10.265
2.994
2.994
3.127.012
732.232
149.966
24.578

44

VI.
C.
VII.
50
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
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402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. – V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
DNE 31. 12. 2005

Stran

13619

319.468
4.605
233.615
1.447.234
27.669
683.338
159.138
577.089
562.030
562.030
385.516
232.545
152.971
–75.547

13.651
13.651
0
14
13.637
0
0
0
0
0
13.651
134.865
134.865
134.865
33.571
33.571
39.398
101.294
75.547
189.356

3. člen
Podrobnejša realizacija prihodkov in odhodkov ter drugih
prejemkov in izdatkov proračuna Občine Žalec je izkazana
v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in
naložb ter računu financiranja in je prikazana v splošnem delu
zaključnega računa proračuna.
Realizacija odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žalec po uporabnikih je prikazana v posebnem delu zaključnega računa proračuna.

Stran

13620 /

Št.

102 / 28. 10. 2008
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Splošni in posebni del zaključnega računa proračuna se
objavita na spletni strani Občine Žalec.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303/0001/2007
Žalec, dne 20. oktobra 2008

II.
40

Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

4363.

78

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Žalec za leto 2007

41

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02
– ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 24. člena Statuta Občine Žalec
(Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03,
134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec
na 18. redni seji dne 20. oktobra 2008 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Žalec
za leto 2007

42
43

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žalec za
leto 2007.
2. člen
Proračun Občine Žalec za leto 2007 je realiziran v naslednjih zneskih:
v EUR
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov

I.

70

71

72

73

74

Proračun
leta 2007

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74 +78)
13.681.789
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
12.743.046
DAVČNI PRIHODKI
10.832.361
700 Davki na dohodek in dobiček
8.893.920
703 Davki na premoženje
1.225.236
704 Domači davki na blago in storitve
713.205
NEDAVČNI PRIHODKI
1.910.685
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
1.061.621
711 Upravne takse in pristojbine
28.203
712 Denarne kazni
4.400
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
10.220
714 Drugi nedavčni prihodki
806.241
KAPITALSKI PRIHODKI
197.636
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
2.924
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
194.712
PREJETE DONACIJE
16.582
730 Prejete donacije iz domačih virov
16.582
731 Prejete donacije iz tujine
0
TRANSFERNI PRIHODKI
720.232
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
720.232

III.
B.
IV.

75

V.
44

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
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
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

0
4.293
4.293
14.252.574
3.416.588
700.000
114.302
1.523.055
37.686
1.041.545
6.493.765
182.925
2.973.987
757.600
2.575.912
3.341
2.476.808
2.476.808
1.865.413
1.067.927
797.486
–570.785

72.770
72.770
28.284
0
44.486
0
0
0
0
0
72.770
0
0
0
138.877
138.877
138.877
–636.892

Uradni list Republike Slovenije
X.
XI.
XII.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
DNE 31. 12. 2007

Št.

–138.877
570.785
317.684

3. člen
Podrobnejša realizacija prihodkov in odhodkov ter drugih
prejemkov in izdatkov proračuna Občine Žalec je izkazana
v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in
naložb ter računu financiranja in je prikazana v splošnem delu
zaključnega računa proračuna.
Realizacija odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žalec po uporabnikih je prikazana v posebnem delu zaključnega računa proračuna.
Splošni in posebni del zaključnega računa proračuna se
objavita na spletni strani Občine Žalec.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303/0001/2008
Žalec, dne 20. oktobra 2008
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Stran

712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

402 Izdatki za blago in storitve

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 40. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO)
in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99,
43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06)
je Občinski svet Občine Žalec na 18. redni seji dne 20. oktobra
2008 sprejel

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

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Proračun
leta 2008
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 17.301.859
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
12.867.638
70 DAVČNI PRIHODKI
11.082.131
700 Davki na dohodek in dobiček
9.270.945
703 Davki na premoženje
1.257.290
704 Domači davki na blago in storitve
553.896
71 NEDAVČNI PRIHODKI
1.785.507
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
1.091.034
711 Takse in pristojbine
20.000
Skupina/podskupina kontov

409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

2.930.864
21.638
21.638
821.825

12.820
12.820
19.072.420
4.540.299
792.196
124.300
2.279.004
37.800
1.306.999
7.086.652
185.500
3.253.935
905.137
2.741.740

414 Tekoči transferi v tujino

340

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

4.853.207

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

v EUR
A.

403 Plačila domačih obresti

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žalec za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 34/08 in 64/08) se 2. člen spremeni tako, da se
glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

647.074

134.894

40 TEKOČI ODHODKI

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

3.577.938

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

4364.

28.405
641.638

686.931

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij

Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

4.430

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

II.

13621

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
B.

4.853.207
2.592.262
1.910.222
682.040
–1.770.561

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

126.721

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

126.721

750 Prejeta vračila danih posojil

78.721

751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0
48.000
0
0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

0

Stran

13622 /

Št.
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442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
C.

0

126.721

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

1.400.000

50 ZADOLŽEVANJE

1.400.000

500 Domače zadolževanje

1.400.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

140.870

55 ODPLAČILA DOLGA

140.870

UREDBO
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja
prostora na podlagi Programa priprave
državnega lokacijskega načrta za zagotavljanje
poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje
območja urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane (Uradni list RS, št. 35/04 in 33/07
– ZPNačrt; v nadaljnjem besedilu: zavarovano območje).

550 Odplačila domačega dolga

140.870

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

–384.710

(namen)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

1.259.130

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

1.770.561

Ta uredba se izda, ker obstaja utemeljena nevarnost, da
bo sicer prostorska ureditev močno otežena, da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe ter da bodo za njeno izvedbo
potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi
lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2007

384.713

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 podkonte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Žalec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»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 zadolži do
višine 1.400.000 EUR.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0003/2008
Žalec, dne 20. oktobra 2008
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

VLADA
4365.

Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje
urejanja prostora na podlagi Programa
priprave državnega lokacijskega načrta
za zagotavljanje poplavne varnosti
jugozahodnega dela Ljubljane

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

2. člen

3. člen
(podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu)
Sprejem predvidenega državnega prostorskega načrta za
zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane
(v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt) je utemeljen
na podlagi:
– Odloka o strategiji prostorskega razvoja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt) in
– Uredbe o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 95/07).
4. člen
(zavarovano območje)
(1) Zavarovano območje obsega zemljišča z naslednjimi
parcelnimi številkami:
– k. o. Trnovsko predmestje: *280, 1707/103, 1707/105,
1707/107, 1707/109, 1707/111, 1707/112, 1707/116, 1707/117,
1707/119, 1707/131, 1707/134, 1707/14, 1707/141, 1707/185,
1707/73, 1707/79, 1707/84, 1707/98, 250/255, 250/403,
250/799, 250/800, 259/11, 259/21, 259/28, 317/6, 317/7,
329/27, 500/24, 505/1, 850/4, 856/12, 856/13, 894/86 in
896/102;
– k. o. Vič: 1459/4, 1460/1, 1461/1, 1461/2, 1461/3,
1461/4, 1462/1, 1462/3, 1871/1, 1916/2, 1944/1, 1945/3,
1970/3, 1970/4, 1985/13, 1985/14, 2004/1, 2004/10, 2004/11,
2004/12, 2004/19, 2004/22, 2004/23, 2004/24, 2004/25,
2004/26, 2004/27, 2004/3, 2004/5, 2025/1, 2025/2, 2025/3,
2026/4, 2094/3, 2118/13, 2124/2, 2124/3, 2124/5, 2124/6,
2128/2, 2129/3, 2157/4, 2165/13, 2165/16, 2167/1, 2169/5,
2172/1, 2172/4, 2173/1, 2173/4, 2174/1, 2175/1, 2176/1,
2176/15, 2176/16, 2176/17, 2176/18, 2176/19, 2176/20,
2176/21, 2176/22, 2176/23, 2177/2 in 2421;
– k. o. Šujica: 2172/29;
– k. o. Dobrova: 1840/1, 1840/5, 1840/9, 1846/5, 1847/2,
1847/7, 1848/1, 1848/2, 1848/3, 1970/2, 1973/3, 1979/2,
1981/5, 1981/6, 1992/10, 1992/9, 2011/2, 2021/1, 2022/1,
2024/1, 2024/15, 2024/29, 2024/30, 2024/34, 2024/38, 2024/39,
2024/40, 2024/5, 3095/2, 3095/5, 3096/7 in 3188.
(2) Zavarovano območje obsega dele zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami:
– k. o. Trnovsko predmestje: 1694/2, 1696/5, 1698/2,
1698/6, 1699/3, 1700/1, 1700/4, 1707/101, 1707/108, 1707/11,
1707/110, 1707/127, 1707/139, 1707/22, 1707/51, 1707/6,
1707/64, 1747, 1750, 1751, 1752, 1753, 250/104, 250/105,
250/106, 250/109, 250/111, 250/184, 250/212, 250/213,
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250/568, 250/569, 250/677, 250/818, 250/883, 259/1, 259/12,
259/29, 273/7, 309/4, 310/5, 313/374, 317/8, 317/9, 318/4,
318/6, 329/28, 361/139, 361/3, 428/4, 428/5, 477/18, 484/6,
500/22, 506/8, 508/1, 509/1, 511/3, 512, 524/3, 525/3, 545/3,
545/6, 545/7, 582, 657, 664/2, 664/3, 664/7, 664/8, 665, 666,
674/3, 682, 689, 690/1, 696/4, 697, 704/1, 705/1, 712/1, 713/11,
713/3, 721, 729/1, 736/1, 737, 753/1, 753/10, 753/5, 753/6,
771/1, 779/1, 782/1, 782/15, 844/1, 845, 850/2, 856/2, 873/2,
894/1, 894/124, 894/2, 895/1, 895/13, 895/18, 895/19, 895/3,
895/5, 895/6, 896/103, 896/15, 896/165, 896/167, 896/17,
896/39, 896/7 in 897/17;
– k. o. Vič: 1459/5, 1462/2, 1466/2, 1870/25, 1970/1,
1970/2, 1971/1, 1972, 1981/1, 1985/1, 1985/19, 1985/5,
1985/6, 1986/3, 1989, 2004/13, 2004/14, 2004/15, 2004/18,
2004/20, 2004/9, 2009/1, 2009/8, 2026/2, 2026/3, 2091/3,
2094/4, 2095/26, 2095/27, 2095/8, 2104/11, 2104/12, 2105/1,
2105/5, 2106/2, 2111/2, 2116/39, 2118/1, 2123/8, 2124/1,
2125/1, 2128/1, 2129/1, 2157/2, 2157/5, 2165/1, 2165/10,
2165/11, 2165/7, 2166/3, 2166/5, 2167/2, 2169/1, 2169/3,
2170/2, 2171/2, 2172/2, 2172/3, 2173/3, 2174/2, 2174/3,
2175/3, 2175/4, 2176/14, 2176/8, 2177/1, 2177/3, 2178/1,
2178/2, 2179/1, 2179/2, 2181/17 in 2419/2;
– k. o. Šujica: 218;
– k. o. Dobrova: 1840/6, 1840/8, 1846/1, 1847/1, 1847/4,
1852/1, 1856/1, 1856/2, 1863, 1864/1, 1864/2, 1884/1, 1884/8,
1886/1, 1887/4, 1981/3, 1981/4, 1987/4, 1988/5, 1988/6,
1988/8, 1992/14, 1992/17, 1992/4, 2008/2, 2008/3, 2012/1,
2013/1, 2013/2, 2014/2, 2017/3, 2018/2, 2021/15, 2021/17,
2021/7, 2021/8, 2022/3, 2022/4, 2022/5, 2024/37, 3081/2,
3171, 3184 in 3204.
(3) Grafični prikaz meje zavarovanega območja na katastrskem načrtu v merilu 1 : 1000 in seznam koordinat lomnih
točk meje zavarovanega območja sta na vpogled na Ministrstvu
za okolje in prostor – Direktoratu za prostor, Mestni občini Ljubljana in Upravni enoti Ljubljana.
5. člen
(vrste začasnih ukrepov)
Na zavarovanem območju je prepovedano:
1. sprejemanje sprememb prostorskih aktov, s katerimi se
spreminja namenska raba prostora in vrsta dopustnih prostorskih ureditev na zavarovanem območju,
2. izvajanje gradenj, za katere gradbeno dovoljenje še ni
dokončno, in
3. urejanje trajnih nasadov.
6. člen
(čas veljavnosti začasnih ukrepov)
(1) Začasni ukrepi, določeni v prejšnjem členu, veljajo še
eno leto po uveljavitvi državnega prostorskega načrta, vendar
največ štiri leta od uveljavitve te uredbe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek začasni ukrepi iz 2. točke
prejšnjega člena veljajo za investitorje državnega prostorskega
načrta le do uveljavitve državnega prostorskega načrta.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-11/2008/7
Ljubljana, dne 14. oktobra 2008
EVA 2007-2511-0243
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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Uredba o državnem prostorskem načrtu
za izgradnjo daljnovoda DV 110 kV Murska
Sobota–Lendava

Na podlagi šestega odstavka 34. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o državnem prostorskem načrtu za izgradnjo
daljnovoda DV 110 kV Murska Sobota–Lendava
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga državnega prostorskega načrta)
(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07
– ZPNačrt) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list
RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt) sprejme državni prostorski
načrt za izgradnjo daljnovoda DV 110 kV Murska Sobota–Lendava (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).
(2) Državni prostorski načrt je v septembru 2008 pod številko projekta LN-7/02 izdelala ZEU – Družba za načrtovanje
in inženiring, d.o.o., Murska Sobota.
2. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa: območje državnega prostorskega
načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove
lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede poseganja v gospodarsko javno infrastrukturo in na grajeno javno dobro, merila in
pogoje za parcelacijo, pogoje celostnega ohranjanja kulturne
dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin
ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pogoje varovanja zdravja ljudi, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge
pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta
ter dopustna odstopanja.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in
grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj
z obveznimi prilogami na vpogled na Direktoratu za prostor
Ministrstva za okolje in prostor in pri službah, pristojnih za
urejanje prostora v Mestni občini Murska Sobota ter občinah
Moravske Toplice, Beltinci, Turnišče, Dobrovnik, Velika Polana
in Lendava.
(3) Oznake, navedene v uredbi, so oznake objektov in
ureditev iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
II. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
3. člen
(območje državnega prostorskega načrta)
Območje državnega prostorskega načrta obsega parcele
oziroma dele parcel v naslednjih katastrskih občinah:
a) koridor daljnovoda 110 kV Murska Sobota–Lendava (v
nadaljnjem besedilu: daljnovod):
– k. o. Nemčavci: 552, 544, 602;
– k. o. Noršinci: 147, 148, 146/3, 150/2, 151/1, 152/1,
151/3, 152/3, 153/1, 153/3, 154/1, 154/3, 155/1, 155/3, 156/1,
156/3, 157/1, 157/3, 158/1, 158/3, 159/1, 159/3, 160/3, 161/3,
162/5, 162/6, 163/3, 164/3, 165/3, 166/3, 167/3, 1043, 1060,
1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106,
1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113;
– k. o. Lukačevci: 16/2, 45, 46, 47, 50/1, 50/2, 51, 54, 55/1,
55/2, 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 59/1, 59/2, 59/3, 62/1, 62/2, 62/3,
63, 66/1, 66/2, 66/3, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79/1, 79/2, 82/2,
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83/2, 84/2, 87/5, 87/6, 87/7, 87/8, 87/9, 88/2, 88/3, 89/1, 89/2,
89/5, 89/6, 89/8, 91/2, 92/2, 93/3, 97, 98/1, 98/2, 99/1, 99/2,
100, 101/1, 101/2, 101/3, 101/4, 102, 103, 104, 200, 201/1,
201/2, 204, 205, 206/2, 206/8, 207, 208, 224, 225, 228;
– k. o. Mlajtinci: 964, 967, 968, 987, 988, 989, 990, 992,
993, 994, 995, 997, 998, 999/1, 999/2, 1000, 1090, 1092,
1093/1, 1093/2, 1094, 1095, 1096, 1097, 1099, 1126/1, 1126/2,
1127, 1128, 1129, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141,
1222, 1223, 1224/4, 1225, 1514, 1515, 1516, 1517, 1520,
1521, 1522, 1524, 1525, 1526, 1528, 1529, 1530, 1533, 1534,
1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545,
1546/1, 1546/2, 1547, 1711/1, 1713, 1714, 1724;
– k. o. Ivanci: 461, 462/2, 464, 465, 468, 469, 470, 471,
473, 474, 476, 477, 478, 481, 484, 485, 487, 1438/1, 1439/1,
1440, 1441, 1442/1, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448,
1449, 1450, 1451, 1452, 1453/2, 1454/1, 1454/2, 1455/1,
1455/2, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463,
1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473,
1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483,
1484, 1485, 1486, 1551, 1552/1, 1552/2, 1553, 1554, 1555,
1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564/1,
1565, 1579, 1580, 1584, 1585, 1587, 1588, 1589, 1593, 1594,
1595, 1596, 1597, 1679/2, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684,
1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694,
1695, 1698/2, 1699/1, 1700/1, 1701/1, 1702/1, 1703/1, 1704/1,
1705/1, 1706/1, 1710, 1711, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717,
1718, 1720, 1721, 1723, 1724, 1726, 1727, 1729, 1730, 1731,
1732, 1733, 1734, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742,
1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1752, 1753,
1754, 1755, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1765,
1766, 1767, 1768, 1769, 1771, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787,
1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797,
1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803/2, 1804, 1805, 1806,
1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1818,
1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828,
1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838,
1839, 1840, 1841, 1842, 2084, 2085, 2086, 2088, 2089, 2092,
2093, 2095, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312,
2313/1, 2314/1, 2359, 2361, 2362, 2364, 2369;
– k. o. Gančani: 7, 8, 9, 22, 23/1, 23/2, 23/3, 24, 25, 2346,
4254, 4256/1;
– k. o. Filovci: 3838, 3839, 6681, 6788, 6789, 6793, 6794,
6795, 6797, 6798, 6799, 6800, 6801, 6802, 6803, 6804, 6806,
6807, 6808, 6809, 6810, 6811, 6812, 6813, 6814, 6815, 6816,
6819, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6828,
6829, 6830, 6831, 6833, 6836, 6837, 6841, 6842, 6844, 6845,
6846, 6847, 6849, 6850, 6852, 6853, 6854, 6855, 6856, 6857,
6858, 6859, 6860, 6861, 6863, 6864, 6865, 6866, 6867, 6868,
6869, 6870, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 6878, 6879, 6880,
6881, 6882, 6883, 6884;
– k. o. Strehovci: 2906, 2933, 2934, 2941, 2944, 2945,
2946, 3268, 6105;
– k. o. Dobrovnik: 7035, 7037, 7038, 7039, 7040, 7041,
7042, 7043, 7044, 7045/1, 7045/2, 7046, 7047, 7048, 7050,
7051, 7052, 7053, 7054, 7055, 7056, 7057, 7058, 7064, 7065,
7066, 7067, 7068, 7069, 7070, 7071, 7072, 7073, 7074, 7075,
7076/1, 7076/2, 7077, 7078/1, 7078/2, 7079, 7098, 7099, 7100,
7101, 7102, 7103, 7104, 7199, 7516, 7518, 7739, 7740, 7742,
7743, 7744, 7745, 7746, 7747, 7748, 7749, 7750, 7751, 7752,
7753, 7754, 7755, 7756, 7757, 7758/1, 7758/2, 7759, 7760,
7761, 7762, 7763, 7764, 7765, 7766, 7767, 7768, 7769, 7770,
7771, 7772, 7775, 7776, 7777/1, 7778, 7780, 7781, 7783, 7784,
7786, 7787, 7789, 7790, 7793, 7794, 7795, 7796, 7797, 7798,
7799, 7800, 7801, 7802, 7803, 7804, 7805, 7806, 7807, 7808,
7809, 7810, 7811, 7812, 7813, 7814, 7815, 7816, 7817, 1718,
7819, 7820, 7821, 7822, 7823, 7824, 7825, 7826, 7827, 7828,
7829, 7830, 7831, 7832/1, 7832/2, 7834, 7835, 7836/1, 7836/2,
7837, 7838, 7839, 7840, 7841, 7842, 7843, 7844, 7845, 7846,
7847, 7848, 7849, 7850, 7851, 7852, 7853, 7854, 7855, 7856,
7857, 7859, 7860, 7861, 7862/1, 7862/2, 7863, 7864, 7865,
7866, 7868, 7869, 7870, 7872, 7874, 7875, 7876, 7877, 7878,
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7879, 7880, 7881, 7883/1, 7883/2, 7883/3, 7884, 7885, 7886,
7887, 7888, 7889, 7890, 7891, 7892, 7893, 7894, 7898, 7899,
7900, 7902, 7903, 7906, 7907, 7910, 7911, 7912, 7913, 7915,
7916, 7917, 7918, 7919, 7920, 7921, 7922, 7924, 7925, 7926,
7927, 7928, 7930, 7931, 7932, 7935, 7936, 7939, 7940, 7942,
7946, 7947, 7948, 7949, 7950, 7951, 7954, 7955, 7956, 7957,
7958, 7961, 7962, 8104, 8105, 8106, 8107, 8108, 8109, 8110,
8111, 8112, 8113, 8116, 8117, 8118, 8121, 8122, 8126, 8127,
8130, 8131, 8332, 8134, 8135, 8137, 8138, 8140, 8145, 8173,
8174, 8175, 8176, 8178, 8179, 8180, 8182, 8185, 8186, 8187,
8188, 8189, 8190, 8192, 8193, 8194, 8195, 8196/1, 8196/2,
8198, 8199, 8200, 8201, 8204, 8205, 8209, 8210/1, 8210/2,
8210/3, 8210/4, 8214, 8215, 8216, 8331, 8322, 8333, 9334;
– k. o. Turnišče: 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955,
956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963/1, 963/2, 964, 965, 966,
967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978,
979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990,
991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002,
1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012,
1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022,
1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032,
1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042,
1043, 1044, 1045, 1046;
– k. o. Radmožanci: 2635, 2721/1, 2830, 2832, 2833,
2840, 2841;
– k. o. Nedelica: 328, 329, 330, 331/1, 331/2, 332, 333,
334/1, 334/2, 334/3, 335, 336/1, 336/2, 336/3, 337, 338, 339,
340, 341, 342, 3055;
– k. o. Mala Polana: 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 69, 72, 73, 76, 77, 80, 81, 84, 85,
88, 89, 92, 93, 96, 97, 100, 101, 104, 105, 108, 109, 112, 113,
116, 118, 119/1, 119/2, 121, 124, 125, 128, 129, 132, 133, 135,
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,
148, 152, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 175, 176, 180,
181, 183/1, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 216, 217, 218, 219,
220, 221, 222, 223, 224, 226, 227, 229, 230, 231, 234, 235,
238, 240, 241, 243, 246, 247, 250, 252, 253, 255, 256, 257,
258, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 273,
274, 275, 2757;
– k. o. Gaberje: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13,
14, 17, 18, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200,
202/1, 202/2, 202/3, 203, 204/1, 204/2, 204/3, 205, 206, 208,
211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 221, 222, 224, 228,
229, 230, 231, 234, 235/1, 235/2, 236, 623/2, 623/12, 623/13,
624/1, 624/2, 625, 907/1, 907/2, 908/1, 908/2, 908/3, 908/4,
908/5, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 919, 920, 921, 922, 923,
924, 926, 2468/2, 3931, 3932, 3933, 3934, 3935, 3936, 3937,
3938, 3939, 3941, 3943/2, 3944/2, 3945/2, 3952, 3953, 3958,
3959, 3960, 3977, 3978, 3981, 3982, 3983, 3984, 4058, 4060,
4367/1, 4368, 4369, 4373, 4374, 4375;
– k. o. Dolga vas: 5393/3, 5394, 5537/1, 5537/2;
– k. o. Lakoš: 621, 623/1, 623/2, 623/3, 623/11, 623/13,
623/16, 623/19, 623/21, 623/22, 624/1, 624/2, 625, 907/2,907/3,
907/4, 907/7, 908/1, 908/2, 908/6, 908/7, 908/8, 908/9, 912/2,
913/2, 914/2, 915/2, 916/2, 917/2, 919/2, 920/2, 921/2, 922,
923, 924, 925, 926, 927, 3931,3932/1, 3932/2, 3933/1, 3933/2,
3934/1, 3934/2, 3935/1, 3935/2, 3936/1, 3936/2, 3937, 3938,
3939, 3941, 3943/1, 3943/2, 3944/1, 3944/2, 3945/1, 3945/2,
3951/1, 3951/2, 3952, 3953,3958/2,3960/2, 3954/1, 3954/2,
3975/2, 3976/2, 3977/2, 3978/2, 3981, 3982, 3983, 3984,
3986/4, 4058/2, 4060/2, 4314/2, 4367/8, 4367/13, 4367/20,
4367/21, 4368/7, 4368/8, 4369/2,4372, 4373/1, 4373/2, 4373/4,
4373/6, 4373/8, 4373/9, 4373/67, 4374/1, 4374/2, 4374/3,
4375/1;
– k. o. Lendava: 100, 102, 104, 105, 113/1, 119, 707/1,
707/2, 707/4, 707/6, 707/7, 707/13, 707/30, 707/31, 707/32,
707/33, 713/2, 716/1, 718/5, 718/1, 621, 1733/2, 1734/1,
2303/4, 2303/7, 2311/1, 2311/2, 2312/1, 2312/2, 2312/3,
2312/4, 2312/8, 2344/2, 2372/1, 2311/2, 2311/1, 4335/1,
6604/1, 6648/1, 6703/1, 6724/3, 6724/4, 6725/1, 6725/2,
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6725/3, 6726/1, 6726/4, 6726/7, 6726/11, 6728/2, 6729/1,
6729/8, 6734, 6735, 6738/5, 6739/1, 6740/2, 6743, 6746/1,
6746/9, 6752/1, 6753/2, 6759/1, 6760/1, 6760/2, 6762/1,
6762/2, 6762/4, 6764/1.
b) območja stojnih mest stebrov:
– k. o. Nemčavci: 552;
– k. o. Noršinci: 158/3, 159/3, 1097, 1110;
– k. o. Lukačevci: 58/4, 71, 91/2, 101/2, 201/1;
– k. o. Mlajtinci: 988, 1096, 1129, 1135, 1516, 1536,
1547;
– k. o. Ivanci: 1445, 1463, 1486, 1552/2, 1553, 1681,
1714, 1757, 1789, 2310;
– k. o. Gančani: 9;
– k. o. Filovci: 3839, 6794, 6813, 6826, 6856, 6873,
6884;
– k. o. Dobrovnik: 7037, 7040, 7041, 7046, 7048, 7770,
7784, 7811, 7820, 7864, 7910, 7947, 7958, 8117, 8137, 8195;
– k. o. Turnišče: 950, 989, 1029;
– k. o. Radmožanci: 2832, 2833;
– k. o. Nedelica: 329, 334/1, 340, 341;
– k. o. Mala Polana: 31, 38, 39, 40, 42, 44, 47, 68, 135,
146, 218, 253;
– k. o. Gaberje: 1/1, 7, 196, 197, 215;
– k. o. Dolga vas: 5537/1, 5537/2;
– k. o. Lendava: 6725/1;
– k. o. Lakoš: 908/8, 4367/13.
c) območja dostopnih poti do stebrov:
– k. o. Nemčavci: 552;
– k. o. Noršinci: 1097, 1110;
– k. o. Lukačevci: 45, 58/4, 71, 91/2, 201/1;
– k. o. Mlajtinci: 1096, 1097, 1516, 1536;
– k. o. Ivanci: 1445, 1463, 1681, 1486, 1714, 1757;
– k. o. Filovci: 6794, 6813, 6826, 6856, 6873;
– k. o. Turnišče: 1029;
– k. o. Dobrovnik: 7748, 7770, 7784, 7811, 7820, 7864,
7910, 7947, 7958, 8117, 8137, 8176;
– k. o. Radmožanci: 2841;
– k. o. Nedelica: 334/1;
– k. o. Mala Polana: 31, 44, 47, 68, 135, 146, 157/2, 165,
166, 253, 2757, 2762;
– k. o. Gaberje: 1/1, 7, 197, 215;
– k. o. Dolga vas: 5537/1, 5537/2;
– k. o. Lendava: 366, 599, 6725/1, 6725/3, 6728/1,
6728/2, 6746/1, 6746/4, 6746/9, 6747, 6750;
– k. o. Lakoš: 908/8, 3960/1, 4367/13.
4. člen
(funkcije območja)
Območje iz prejšnjega člena obsega:
– območje nadzemnega voda v koridorju daljnovoda;
– območja stojnih mest stebrov;
– območja dostopnih poti do stebrov za gradnjo in vzdrževanje daljnovoda in stebrov;
– območja križanj, prestavitev in drugih ureditev komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih infrastrukturnih objektov
in naprav;
– območja parcel, na katerih se zaradi gradnje in vzdrževanja daljnovoda poseka gozd ali grmičevje.
5. člen
(raba zemljišč)
V območju državnega prostorskega načrta so glede na
zasedbo oziroma omejitev rabe zemljišč opredeljene naslednje
vrste zemljišč:
– zemljišča v koridorju daljnovoda, razen zemljišč stojnih
mest stebrov: na zemljiščih se po končani gradnji vzpostavi
prejšnje stanje oziroma se na njih izvedejo nove ureditve v
skladu z zahtevami državnega prostorskega načrta; upoštevajo
se pogoji, določeni s predpisi, ki določajo tehnične normative
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za graditev nadzemnih elektroenergetskih vodov z nazivno
napetostjo 110 kV;
– zemljišča v območjih stojnih mest stebrov, ki so znotraj
koridorja daljnovoda: to so območja izključne rabe; upoštevajo
se pogoji izključne rabe, določene s tem državnim prostorskim
načrtom;
– zemljišča v koridorju daljnovoda in izven njega za ureditev dostopnih poti do stebrov (od koridorja daljnovoda do priključka na javno cestno omrežje): na zemljiščih se po končani
gradnji vzpostavi prejšnje stanje oziroma se na njih izvedejo
nove ureditve v skladu z zahtevami državnega prostorskega
načrta; upoštevajo se pogoji omejene rabe, določene s predpisi, ki določajo tehnične normative za graditev nadzemnih
elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo 110 kV;
– zemljišča preostalih ureditev za urejanje in vzdrževanje
gozdnega roba in preureditev obstoječe infrastrukture zaradi tehničnih zahtev gradnje daljnovoda: upoštevajo se pogoji
omejene rabe, določene s predpisi, ki določajo tehnične normative za graditev nadzemnih elektroenergetskih vodov z nazivno
napetostjo 110 kV.
III. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV
V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI
IN OBLIKOVANJA
6. člen
(tehnične rešitve in umestitve v prostor)
(1) Načrtovani daljnovod je dvosistemski daljnovod nazivne napetosti 2 × 110 kV. V delu od stojnega mesta stebra št. 5
do razdelilne transformatorske postaje (v nadaljnjem besedilu:
RTP) Lendava je izveden nadzemni vod. Dolžina daljnovoda
je 27,43 km, širina koridorja je 30 m (2 × 15 m, levo in desno
od osi daljnovoda).
(2) Daljnovod se izvede s tremi vrstami stebrov z naslednjimi tehničnimi značilnostmi:
a) skupne značilnosti:
– skupno število stebrov: 119;
– jeklena predalčna konstrukcija;
– ozemljitev;
– štirje betonski temelji na koti terena velikosti 1 m × 1 m
na skupni površini do 6 m × 6 m;
b) dvosistemski stebri z obliko glave »sod«:
– vodniki se namestijo v treh nivojih z dodatnim zaščitnim
vodnikom;
– nosilnih stebrov je 43, napenjalnih 13;
– višina stebrov do spodnje konzole je od 16,9 m do 24,8
m, skupna višina stebrov do 38,4 m;
– stebri se postavijo na stojnih mestih od št. 5 do št. 32 in
od št. 96 do št. 124;
c) dvosistemski stebri z obliko glave »portal« z običajno
višino:
– vodniki se namestijo v enem nivoju z dodatnim zaščitnim vodnikom;
– nosilnih stebrov je 38, napenjalnih 5;
– višina stebrov je enaka višini stebrov z glavo »sod«;
– stebri se postavijo na stojnih mestih od št. 41 do št. 74
in od št. 87 do št. 95;
d) dvosistemski stebri z obliko glave »portal« s povečano
višino:
– vodniki se namestijo v enem nivoju z dodatnim zaščitnim vodnikom;
– nosilnih stebrov je 15, napenjalnih 5;
– višina stebrov do spodnje konzole je od 32 do 35 m,
skupna višina do 41,4 m;
– stebri se postavijo na stojnih mestih od št. 33 do št. 40
in od št. 75 do št. 86.
(3) Daljnovod se pred neposrednim udarom strele zaščiti
z zaščitno vrvjo. Vsak steber se ozemlji s pocinkanim valjancem v obliki štirih krakov.
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(4) Na daljnovodu se izvedejo optične telekomunikacijske
povezave od RTP Murska Sobota do RTP Lendava, ki omogočajo povezavo za poslovne informacijske sisteme.
7. člen
(potek trase)
Od odcepnega stojnega mesta stebra št. 5 daljnovod
poteka vzporedno z mejo med k. o. Murska Sobota in k. o.
Noršinci do koridorja daljnovoda 20 kV na odseku Murska
Sobota–Dobrovnik ter vzporedno z njim do južnega roba
naselja Noršinci, kjer se odcepi od skupnega koridorja in se
usmeri proti vzhodu. Južno od naselja Ivanci, po prečkanju
regionalne ceste R2-439 na odseku Beltinci–Dobrovnik, trasa preide v gozd Hraščica do Ledave. Ledavo spremlja do
konca gozdne površine in naprej preko kmetijskih zemljišč
do začetka Črnega loga, kjer jo prečka in poteka naprej po
njenem desnem bregu skozi Polanski log. V nadaljevanju
prečka nižinske travnike in večje kmetijske komplekse do sotočja Ledave in Kobiljskega potoka oziroma do avtoceste na
odseku Beltinci–Lendava–Pince. Daljnovod delno spremlja
traso avtoceste na njeni zahodni strani, delno pa poteka v
njenem ureditvenem območju vse do višine RTP Lendava,
kjer jo prečka in se pod pravim kotom priključi na zahodni
portal RTP Lendava.
8. člen
(vključevanje v elektroenergetski sistem)
Daljnovod se na odcepnem stojnem mestu stebra št.
5 vključi v daljnovod 2 × 110 kV na odseku Murska Sobota–Mačkovci. Vključitev v RTP Lendava se izvede v obstoječe
stikališče.
9. člen
(posegi v koridorju daljnovoda)
(1) V koridorju velja omejena raba v skladu s predpisi, ki
določajo tehnične normative za graditev nadzemnih elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo 110 kV.
(2) K stebrom na trasi se zgradijo nove dostopne poti ali
pa se uporabijo obstoječe, ki omogočajo dostop s terenskim
vozilom oziroma strojem, potrebnim za izvedbo gradbenih in
montažnih del (temeljenje, dovozi konstrukcije stebrov in opreme, montaža opreme, napenjanje vrvi). Širina dostopnih poti je
3,0 m, dolžina je razvidna iz priloge »Situacija umestitve daljnovoda v prostor in prikaz križanj z infrastrukturo«, iz grafičnega
dela državnega prostorskega načrta.
10. člen
(oblikovanje in obdelava stebrov)
Za stebre se uporabi jeklena predalčna konstrukcija, ki v
prostoru deluje transparentno. Stebri daljnovoda se pobarvajo
temno zeleno ali sivorjavo. Pri določanju barv stebrov se upoštevajo značilnosti ozadja.
11. člen
(krajinske ureditve)
(1) Po postavitvi stebrov se kmetijska površina med vogalnimi temelji povrne v prvotno stanje. Pri trasi daljnovoda
čez odprte kmetijske površine (travnike, pašnike in zemljišča
v zaraščanju) se ob zasaditvi ob podnožju stebrov sadijo nižje
grmovnice, ki zakrijejo betonske temelje stebrov in hkrati ne
omejujejo dostopa.
(2) Stebri, ki stojijo na območjih, s katerih je predhodno
odstranjena gozdna vegetacija, se obsadijo z nizko drevesno
in grmovno vegetacijo. Na odsekih daljnovoda skozi gozdne površine se iz varnostnih razlogov med stojnimi mesti
stebrov št. 10 in št. 11 ter št. 23 in št. 24 gozd poseka, na
ostalih manjših gozdnih površinah pa se odstrani le vegetacija, ki ovira izvedbo. V koridorju daljnovoda med stojnimi
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mesti stebrov št. 32 in št. 41 (gozd Hraščica) ter št. 75 in
št. 87 (Polanski log) se odstrani drevesna vegetacija le na
območjih stojnih mest stebrov v polmeru 25 m. Poseki se
izvedejo selektivno. V koridorju daljnovoda se na podlagi
načrta sečnje, ki se izdela v sklopu projektne dokumentacije
za pridobitev gradbenega dovoljenja, odstrani le visokoraslo
drevje, ki presega zahtevano varnostno višino oziroma odmike, povečane za razdaljo letne rasti vegetacije. Grmovna
vegetacija se ohrani.
(3) Kot omilitveni ukrep je predvidena sanacija gozdnih
robov v presekah z zasaditvijo avtohtone drevesne in grmovne
vegetacije. V prečnem prerezu se koridor skozi gozd oblikuje
tako, da se pod daljnovodom ohrani nižje drevje in grmičevje,
proti robu poseke pa naj se višina vegetacije postopoma dviga.
V delu trase, ki poteka skozi gozd Hraščico in Polanski log in
se približa Ledavi, se koridor v prečnem prerezu oblikuje s
postopnim zniževanjem proti Ledavi.
(4) Pri vseh zasaditvah se upoštevajo naravne danosti
prostora (tla, naklon, meteorološko-klimatske dejavnike), od
katerih je odvisna uspešna rast posameznih vrst rastlin. Pri
načrtovanju zasaditve se predvidijo avtohtone vrste vegetacije,
ki uspevajo v bližnji okolici. Vzdrževanje gozda v koridorju daljnovoda poteka z občasnim odstranjevanjem previsoko zrasle
in nezaželene vegetacije (robinija, rdeči hrast).
IV. POGOJI GLEDE POSEGANJA V GOSPODARSKO
JAVNO INFRASTRUKTURO IN NA GRAJENO JAVNO
DOBRO
12. člen
(skupne določbe glede gospodarske javne infrastrukture)
Zaradi gradnje daljnovoda se prestavijo, zamenjajo oziroma zaščitijo objekti in naprave gospodarske javne infrastrukture
državnega in lokalnega pomena.
13. člen
(kanalizacijski in vodovodni vodi)
(1) Zaradi gradnje daljnovoda obstoječih kanalizacijskih
vodov ni potrebno prestavljati. Če se med izvedbo ugotovi, da
se posamezen kanalizacijski vod ustrezno zaščiti ali prestavi,
se to izvede v skladu s soglasjem upravljavca kanalizacijskega
voda.
(2) Daljnovod prečka vodovodno omrežje v naselju Lakoš
med stojnima mestoma stebrov št. 115 in št. 116. Stebri v območje vodovoda ne smejo posegati.
14. člen
(križanje elektroenergetskih vodov)
(1) Prečkanje nadzemnega voda obstoječih 20 kV in 35 kV
daljnovodov in nizkonapetostnega omrežja se izvede nad obstoječimi daljnovodi. Pri prečkanju ostalih elektroenergetskih
vodov mora minimalna višina vodnika nad elektroenergetskim
vodom znašati 2,5 m. Na trasi daljnovoda so predvidena prečkanja naslednjih obstoječih elektrovodov:
– daljnovod 20 kV Murska Sobota–Dobrovnik: med stebroma št. 10 in št. 11;
– daljnovod 20 kV Gančani–Ivanci: med stebroma št. 26
in št. 27;
– daljnovod 20 kV Turnišče–Dobrovnik: med stebroma
št. 54 in št. 55;
– daljnovod 20 kV Nedelica–Ginjevec: med stebroma
št. 66 in št. 67;
– daljnovod 20 kV Dolnji Lakoš–Separacija–transformatorska postaja Hozjan: med stebroma št. 121 in št. 122.
(2) Vzporeden potek nadzemnega voda z obstoječim
20 kV daljnovodom Murska Sobota–Dobrovnik–Lendava med
stojnima mestoma stebrov št. 7 in št. 10 se izvede v osnem
odmiku 20 m.
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15. člen
(križanje plinovoda)
Daljnovod prečka obstoječi 50-barski plinovod R15 Lendava–Murska Sobota med stojnima mestoma stebrov št. 117 in
št. 118. Stebra se postavita tako, da sta od plinovoda oddaljena
najmanj 10 m.
16. člen
(križanje telekomunikacijskih vodov)
(1) Pri prečkanju vodov telekomunikacijskega omrežja
znaša minimalna višina vodnika daljnovoda nad telekomunikacijskim vodom 3 m. Izolacija vodnika se električno in mehansko ojača. Kot križanja se izvede tako, da ni manjši od 45º.
Prečkanje telekomunikacijskih vodov se izvede nad obstoječimi
telekomunikacijskimi vodi.
(2) Daljnovod prečka spodnje telekomunikacijske podzemne vode, in sicer:
– optični kabel »K 343« Dobrovnik–Turnišče: med stojnima mestoma stebrov št. 58 in št. 59;
– telekomunikacijski kabel »KKO K6« Lendava: med stojnima mestoma stebrov št. 113 in št. 114;
– optični kabel »PX« Lendava: med stojnima mestoma
stebrov št. 123 in št. 124;
– medkrajevni optični kabel Murska Sobota–Lendava: pri
stojnem mestu stebra št. 116, kjer se upošteva odmik 10 m.
17. člen
(križanje državnih in lokalnih cest)
(1) Vsa prečkanja cest se izvedejo ob upoštevanju predpisov, ki urejajo javne ceste. V sklopu izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdela projekt
prečkanja cest, ki mora zajeti tudi vse posege daljnovoda v
varovalni pas ali cestno telo. Minimalna višina vodnika nad
cesto znaša 7 m.
(2) Daljnovod prečka naslednje državno cestno omrežje:
– avtocesto Beltinci–Lendava: med stojnima mestoma
stebrov št. 77 in št. 78; vodniki se izvedejo z ojačeno električno
in mehansko izolacijo;
– avtocesto Lendava–Pince: med stojnimi mesti stebrov
št. 108 in št. 109, št. 114 in št. 116, št. 117 in št. 118, št. 119
in št. 120 ter št. 123 in št. 124; vodniki se izvedejo z ojačeno
električno in mehansko izolacijo; na odseku, kjer daljnovod
poteka vzporedno z avtocesto Lendava–Pince, se na odseku
med stojnimi mesti stebrov št. 107 in št. 124 po potrebi izvedejo
dodatni ukrepi za zaščito klica v sili, tako da se klicni stebrički
opremijo z odvodniki in uredijo ozemljitve;
– glavno cesto G1-3 Maribor–Lendava: med stojnima mestoma stebrov št. 115 in št. 116, minimalna oddaljenost stebra
od ceste je 25 m;
– glavno cesto G2-109 Lendava–Petišovci: med stojnima
mestoma stebrov št. 123 in št. 124, minimalna oddaljenost
stebra od ceste je 15 m;
– regionalno cesto R2-439 Beltinci–Dobrovnik–Kobilje:
med stojnima mestoma stebrov št. 47 in št. 48, minimalna
oddaljenost stebra od ceste je 15 m.
(3) Daljnovod prečka naslednje lokalne ceste (v nadaljnjem besedilu: LC) in javne poti (v nadaljnjem besedilu: JP):
– LC 269070 Murska Sobota–Ivanci: med stojnima mestoma stebrov št. 10 in št. 11;
– LC 010032 Gančani–Bogojina: med stojnima mestoma
stebrov št. 32 in št. 33;
– LC 430030 Turnišče–Dobrovnik: med stojnima mestoma stebrov št. 58 in št. 59;
– LC 430010 Turnišče–Genterovci: med stojnima mestoma stebrov št. 64 in št. 65;
– JP 765050 v naselju Lukačevci: med stojnima mestoma
stebrov št. 15 in št. 16;
– JP 765010 Mlajtinci–Rakičan: med stojnima mestoma
stebrov št. 18 in št. 19;
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– JP 765150 Ivanci–Šadlov mlin: med stojnima mestoma
stebrov št. 25 in št. 26;
– JP 707111 Nedelica–Ginjevec: med stojnima mestoma
stebrov št. 66 in št. 67.
18. člen
(križanje letalskega koridorja)
(1) Daljnovod na delu trase med stojnima mestoma stebrov št. 5 in št. 12 prečka letališki koridor letališča Rakičan,
vendar ne predstavlja ovire za zračni promet, zato posebni
ukrepi v tem delu niso predvideni.
(2) Oviro za zračni promet lahko predstavlja daljnovod na
odseku, kjer prečka avtocesto Beltinci–Lendava–Pince med
stojnimi mesti stebrov št. 77 in št. 78, št. 114 in št. 116 ter
št. 123 in 124, zato se v projektni dokumentaciji za pridobitev
gradbenega dovoljenja ugotovi, ali se na zaščitni vodnik poleg
krogel, ki že označujejo zračno oviro za ptice, namestijo še
svetilke, ki so zaradi ohranjanja narave in naravnih vrednot
zasenčene, njihovo osvetljevanje pa usmerjeno.
V. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
19. člen
(daljnovod s spremljajočimi ureditvami)
Območje iz 3. člena te uredbe je določeno v »Prikazu
območja DPN z načrtom parcel« v grafičnem delu državnega
prostorskega načrta, stojna mesta stebrov pa so določena s
tehničnimi elementi za zakoličenje.
VI. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE
DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA
IN NARAVNIH DOBRIN TER VARSTVA PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI
20. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Koridor daljnovoda prečka zavarovana območja kulturne dediščine med stojnima mestoma stebrov št. 32 in št.
33 (rimska gomila Hraščica, EŠD št. 1252) ter št. 74 in št. 75
(gomilno grobišče Nedelica, EŠD št. 1130). Stebri ne smejo
posegati v zavarovana območja.
(2) Čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo
potekati gradbiščne poti, obvozi ter komunalna, energetska
in telekomunikacijska infrastruktura, ki se morda prestavijo v
času gradnje.
(3) Med izvedbo zemeljskih del je na celotni trasi potreben
arheološki nadzor zaradi določitve možnih arheoloških točk na
lokacijah stebrov.
(4) Omogoči se izvedba zaščitnih izkopavanj potencialno
odkritih najdišč, vključno z vsemi poizkopavalnimi postopki.
(5) Zagotovi se priprava strokovnih podlag, ki obsegajo
arheološki terenski pregled zaradi določitve možnih arheoloških
točk na lokacijah stebrov.
(6) Zagotovi se rezervatno varstvo arheološke dediščine,
ki jo prečka koridor daljnovoda. Pred izvedbo zemeljskih del se
dokumentira stanje, in sicer se naredi foto in video posnetek
prostora s kulturno dediščino. Pred izdajo uporabnega dovoljenja mora biti dokumentirano tudi stanje po dokončanju del.
(7) Vsaj 10 dni pred pričetkom del se o tem obvesti pristojna služba za varstvo kulturne dediščine, to je Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor.
21. člen
(ohranjanje narave in naravnih vrednot)
(1) Daljnovod poteka čez naslednja območja ohranjanja
narave:
– ekološko pomembno območje Mura–Radmožanci: med
stojnima mestoma stebrov št. 61 in št. 114;
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– posebno varstveno območje Natura 2000: med stojnima
mestoma stebrov št. 73 in št. 96;
– naravno vrednoto gozd Hraščica: med stojnima mestoma stebrov št. 32 in št. 41;
– naravno vrednoto Polanski log: med stojnima mestoma
stebrov št. 75 in št. 87;
– regijski park Mura in poplavni logi ob Ledavi.
(2) Daljnovod posega tudi v območja najvrednejših habitatov v območjih gozdnih površin (hrastovo-belogabrovi gozdovi in ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi).
(3) Za ohranjanje narave in naravnih vrednot se upoštevajo naslednji pogoji:
– na območju gozdov se upoštevajo pogoji, navedeni v
22. členu te uredbe;
– za preprečevanje zaletavanja ptic v vodnike se na celotni trasi daljnovoda na zaščitni vodnik namestijo kovinske
zastavice ali krogle. Med stojnima mestoma stebrov št. 72 in št.
73, kjer trasa prečka Ledavo, se označijo vsi nivoji vodnikov;
– na stebre se lahko namestijo gnezdilne ploščadi;
– odstranitev vegetacije in gradbena dela na trasi se izvajajo izven razmnoževalnih ciklusov živali (sesalcev in ptic);
– z gradnjo ne smejo biti prizadeta naravno ohranjena
območja, na katerih niso neposredno predvideni posegi ali
gradbišča;
– prepovedano je izpuščanje tekočin ali odlaganje kakršnega koli materiala, saj to pomeni spremembe bivalnih razmer
redkih in ogroženih živalskih vrst;
– pri izkopih gradbenih jam za temelje stebrov se preprečijo morebitna izlitja nevarnih snovi v gradbeno jamo oziroma
v podtalnico.
(4) Pri gradnji in v času obratovanja daljnovoda se upoštevajo tudi vsi omilitveni ukrepi iz Poročila o vplivih na okolje, ki
ga je marca 2005 izdelal ACER, Novo mesto, pod št. projekta
S-11/05 (v nadaljnjem besedilu: poročilo o vplivih na okolje), ki
se nahaja med obveznimi prilogami državnega prostorskega
načrta. Upoštevajo se:
– višina stebrov, oblika glave oziroma tip stebrov, oznake
električnih vodnikov in zaščitne vrvi, uporaba visečih bionskih
črno-belih markerjev;
– lokacije posameznih stebrov;
– časovni načrt izvedbe del;
– obnova vegetacije po končanju del;
– organizacija gradbišča.
22. člen
(varovanje na območjih kmetijskih in gozdnih površin)
(1) Kmetijske površine se po končani gradnji kar najbolj
usposobijo za kmetijske namene. Investitor lastnikom zemljišč
omogoči dostop do njihovih zemljišč med gradnjo daljnovoda
in po njej.
(2) Gradbena in montažna dela na daljnovodu se izvaja
izven obdobij najbolj intenzivnih kmetijskih opravil.
(3) Daljnovod prečka manjše gozdne površine na odsekih
med stojnimi mesti stebrov št. 10 in št. 11, št. 23 in št. 24, št.
49 in št. 50 ter št. 120 in št. 121, večje gozdove pa na odsekih
med stojnimi mesti stebrov št. 32 in št. 41 (Hraščica) ter št. 75
in št. 87 (Polanski log).
(4) Investitor mora med gradnjo in po izvedbi posega
omogočiti gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih
gozdnih površin.
(5) Za varovanje gozda in gozdnogospodarskih ureditev
se poleg že navedenih pogojev upošteva še naslednje:
– v neposredni bližini daljnovoda se v največji možni meri
ohrani obstoječa gozdna zarast;
– prepreči se vsako nepotrebno zasipanje in odstranjevanje
podrasti v ureditvenem območju državnega prostorskega načrta;
– sečnje gozda morajo biti izvedene strokovno po odkazilu
sečnje s strani pristojnega predstavnika Zavoda za gozdove;
– na gozdnih površinah ni dovoljeno urejati začasnih in
stalnih deponij izkopanega materiala in materiala za izvedbo
daljnovoda;
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– za sanacijo in nadomestne zasaditve se uporabljajo
avtohtone vrste v ustrezni sestavi;
– v času gradnje in po njej se omogoči dostop do gozdov
ter ohranijo obstoječe gozdne prometnice in pretok vodotokov;
– prvih pet let po gradnji se izvaja redno čiščenje nezaželene vegetacije (robinija, rdeči hrast).
23. člen
(vodne ureditve in zaščitni ukrepi)
(1) Zaradi gradnje daljnovoda se kakovost voda in vodni
režim v ureditvenem območju državnega prostorskega načrta
in izven njega ne smeta poslabšati.
(2) Izvajanje vzdrževalnih posekov višje drevesne zarasti
ob daljnovodu na vodnih in priobalnih zemljiščih ni sprejemljivo
in je dopustno le ob prečkanjih ali lokalnih približevanjih. Zaradi
optimalnega varstva pred škodljivim delovanjem voda na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno postavljati objektov
in naprav, ki ovirajo normalen pretok vode in plavja. Ohranijo
se neovirani dostopi do vodne infrastrukture.
(3) Z gradbenimi stroji se ne sme posegati v vodni prostor.
V primeru nesreče z razlitjem ali razsutjem nevarnih tekočin
in drugih materialov se ravna v skladu s predpisi, ki urejajo
ravnanje z odpadki.
(4) V bližini vodotokov se ne smejo uporabljati materiali,
ki vsebujejo nevarne snovi. Prav tako ne sme priti do razlitja
cementnih in apnenih mešanic v vodotoke. Pranje delovnih
strojev z vodo iz vodotokov ni dopustno.
(5) V primeru posega v vodotoke se o tem vsaj 7 dni prej
obvesti ribiška organizacija, ki upravlja ribiški okoliš.
(6) Daljnovod na celotni trasi poteka po območju pomembnejše podtalnice, zato se vsa gradbena in montažna
dela izvajajo tako, da ne pride do onesnaženja tal z nevarnimi
snovmi.
24. člen
(križanje vodne infrastrukture)
(1) Pri prečkanju vodotokov in melioracijskih območij
znaša minimalna višina vodnika nad vodotokom oziroma nad
območjem melioracij 7 m. Stebri se ob vodotokih postavijo tako,
da so najmanj 30 m oddaljeni od Ledave, na območju Polanskega loga izjemoma 15 m od Ledave, oziroma 5 m od ostalih
vodotokov. Stebri se na melioracijskih območjih postavijo tako,
da ne posegajo v melioracijske jarke, odvodne jarke ali drene.
(2) Daljnovod prečka večji vodotok I. reda, in sicer Ledavo
med stojnima mestoma stebrov št. 72 in št. 73.
(3) Daljnovod prečka vodotoke II. reda, in sicer:
– Martjanski potok med stojnima mestoma stebrov št. 23
in št. 24;
– potok Lipnico med stojnima mestoma stebrov št. 40 in
št. 41;
– potok Črnec med stojnima mestoma stebrov št. 111 in
št. 112.
(4) Daljnovod prečka manjše vodotoke, in sicer:
– mejni jarek med stojnima mestoma stebrov št. 5 in
št. 6;
– ostale površinske odvodnike (jarke, melioracijske jarke
na melioracijskih območjih) na odsekih med stojnimi mesti
stebrov št. 9 in št. 10, št. 10 in št. 11, št. 23 in št. 24, št. 30 in
št. 31, št. 31 in št. 32, št. 32 in št. 33, št. 102 in št. 103, št. 109
in št. 110, št. 111 in št. 112 ter št. 116 in št. 122.
25. člen
(ukrepi za obrambo)
(1) Ureditveno območje državnega prostorskega načrta
ne posega v območja ali objekte, pomembne za obrambo, zato
posebni ukrepi za obrambo niso predvideni.
(2) Na celotni trasi se za obrambne potrebe zagotovi rezervacija para optičnih vlaken v zaščitni vrvi s priključki oziroma
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odcepi, ki se določijo v projektni dokumentaciji za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
26. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi gradnje
in obratovanja daljnovoda ne sme poslabšati.
(2) Varstvo pred požarom pri daljnovodu mora biti zagotovljeno z zadostnimi odmiki objektov od vodnikov, zadostnimi
odmiki drevja od stebrov daljnovoda, in sicer najmanj 3,0 m,
in z uporabo negorljivih materialov na objektih pod daljnovodom.
(3) Med gradnjo in ostalimi deli je prepovedano kuriti v
gozdu ali odmetavati predmete ali snovi, ki lahko povzročijo
požar v naravnem okolju.
27. člen
(varstvo pred naravnimi nesrečami)
(1) Stebri od stojnega mesta št. 5 do št. 114 se nahajajo
v poplavnem območju Ledave. Območja so razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
(2) Na poplavnem območju niso dovoljeni posegi ali dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost
območja. Gradbena dela in napenjanje vodnikov se ne smejo
izvajati na poplavljenih zemljiščih.
(3) Pri dimenzioniranju stebrov se v potresnih območjih
upošteva možnost potresa 6. stopnje po Richterjevi lestvici.
VII. POGOJI VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI
28. člen
(varstvo tal)
(1) Posegi v tla se izvajajo tako, da so prizadete čim
manjše površine tal. Površine, ki se v času gradnje razgalijo,
se ponovno zatravijo oziroma zasadijo.
(2) V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega
dovoljenja se določi način uporabe rodovitnega dela prsti. Prst
se odstrani in deponira tako, da se ohrani njena plodnost in
količina. Uporabi se jo za sanacijo opustošenih in degradiranih
tal v okolici stebrov.
(3) Gradbeni posegi s težkimi stroji se izvajajo v suhem
vremenu.
(4) Oskrbovanje delovnih strojev in transportnih vozil, ki
se uporabljajo pri gradnji daljnovoda, se izvaja le na za to
določenih prostorih izven ureditvenega območja državnega
prostorskega načrta.
(5) Delovni stroji in transportna vozila morajo biti tehnično
ustrezni.
29. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Posebni aktivni ukrepi za varstvo pred hrupom v času
delovanja daljnovoda niso potrebni.
(2) V času gradnje ne smejo biti presežene zakonsko
določene ravni hrupa, upoštevajo se naslednji ukrepi za varovanje pred hrupom:
– uporabljena gradbena mehanizacija mora biti opremljena s certifikati o zvočni moči, ki ne sme presegati zakonsko
predpisanih vrednosti;
– hrupna dela se izvajajo v času med 7. in 19. uro;
– zagotovi se ustrezna organizacija gradbišča (omejitev
zvočnih signalov, motorji strojev naj ne obratujejo brez potrebe);
– podiranje dreves ter gradbena in montažna dela v območjih gozdov se izvajajo izven obdobja gnezditve in valjenja
ptic, to je od začetka aprila do konca junija.
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30. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)
(1) V poročilu o vplivih na okolje je ugotovljeno, da sta
efektivna vrednost električne poljske jakosti in efektivna vrednost gostote magnetnega pretoka kot posledica delovanja
daljnovoda manjši od priporočenih mejnih vrednosti, zato posebni ukrepi za zmanjšanje elektromagnetnega sevanja niso
potrebni.
(2) Vsi objekti in naprave, ki predstavljajo vire elektromagnetnih sevanj, morajo upoštevati predpise, ki urejajo elektromagnetno sevanje v naravnem in življenjskem okolju, in biti
načrtovani ter izvedeni tako, da so vplivi na okolje čim manjši.
31. člen
(varstvo zraka)
(1) Za zmanjšanje negativnih vplivov na zrak na najmanjšo možno mero se upoštevajo predpisi s področja varstva
zraka.
(2) Gradnja mora biti organizirana in izvedena tako, da se
v čim večji meri prepreči dodatno onesnaženje zraka, na kar
vpliva izbira delovnih strojev, transportnih vozil in vremenskih
razmer v času gradnje. Po potrebi se poskrbi za:
– vlaženje materialov, nezaščitenih površin in transportnih
poti v vetrovnem in suhem vremenu;
– preprečevanje raznosa materiala z gradbišč;
– čiščenje vozil pred vožnjo z gradbišča na javne prometne površine;
– protiprašno zaščito vseh gradbenih in javnih cest, ki se
uporabljajo za transport.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
32. člen
(etapnost izvedbe)
Daljnovod se od RTP Lendava do stojnega mesta stebra
št. 5, kjer se vključi v daljnovod 2 × 110 kV Murska Sobota–Mačkovci, zgradi naenkrat.

IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
33. člen
(monitoring)
(1) Investitor zagotovi celosten načrt za monitoring med
gradnjo in obratovanjem daljnovoda, kot je določeno v poročilu
o vplivih na okolje.
(2) Pri določitvi monitoringa se smiselno upoštevajo točke
že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to mogoče, se monitoring prilagodi drugim obstoječim ali predvidenim
državnim in lokalnim spremljanjem stanj kakovosti okolja in
uskladi z njimi. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja
se zagotovi vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi
utemeljena informacija o stanju sestavine okolja. Točke spremljanja stanja morajo omogočati stalno pridobivanje podatkov.
Monitoring se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo področje
prvih meritev in trajnih obratovalnih spremljanj elektromagnetnega sevanja in hrupa ter pogoje za njihovo izvajanje, in z
usmeritvami, določenimi v poročilu o vplivih na okolje. Rezultati
monitoringa so javni.
(3) Monitoring je v času delovanja daljnovoda potreben za
ptice v Črnem logu v obdobju petih let. V času gradnje se izvaja
monitoring določanja velikosti poseka vegetacije in arheološki
nadzor na celotni trasi daljnovoda.
(4) Dodatni ustrezni zaščitni ukrepi, ki jih mora investitor
izvesti na podlagi rezultatov monitoringa, so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve;
– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve;
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– sanacije poškodovanih območij, naprav ali drugih prostorskih sestavin;
– spremembe rabe prostora;
– drugi ustrezni ukrepi (omilitveni ukrepi).
34. člen
(organizacija gradbišč)
(1) Za potrebe gradbišč se v največji možni meri uporabljajo že obstoječe komunikacije. Če se med gradnjo uredijo
dodatne začasne dostopne poti do gradbišča, se pridobi soglasje lastnikov zemljišča in upošteva trenutna raba zadevnega
in sosednjih zemljišč.
(2) V fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja se izdela načrt transportnih poti za
gradnjo stebrov in do lokacij deponij. Trase transportnih poti
in lokacije deponij se izberejo tako, da so bivalno in naravno
okolje ter obstoječe ureditve prizadeti v čim manjši meri.
(3) Investitorji in izvajalci v času gradnje in po izgradnji
morajo upoštevati tudi naslednje pogoje:
– vse ceste in poti, ki bi lahko služile obvozu ali transportu
med gradnjo, se pred začetkom del ustrezno uredijo, po izgradnji daljnovoda pa sanirajo morebitne poškodbe;
– objekti in infrastrukturni vodi se obnovijo oziroma sanirajo, če na njih med gradnjo daljnovoda pride do poškodb
zaradi izvajanja del;
– zagotovi se zavarovanje gradbišča, tako da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in
zemljišč;
– zemeljski material se deponira izven območja Ledave
in ostalih vodotokov;
– v času gradnje se zagotovijo vsi potrebni varnostni
ukrepi in organizacija na gradbišču, da se prepreči onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja
in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi, oziroma v
primeru nezgode zagotovi takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
(4) Zaradi zagotovitve varnosti pred škodljivim delovanjem
voda mora biti gradnja organizirana tako, da ne ovira pretoka v
vodotokih in ne zadržuje zalednih voda ob večjih nalivih.
(5) Morebitne začasne deponije viškov zemeljskega materiala se uredijo tako, da ne pride do erozije in da odtok zalednih voda ni oviran. Po končani gradnji se odstranijo vsi ostanki
začasnih deponij.
35. člen
(razmejitev in primopredaja)
(1) Investitor daljnovoda mora pripraviti ustrezne razmejitve, predati potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem in
poskrbeti za primopredajo vseh odsekov cest, vodnih ureditev,
elektroenergetskih, telekomunikacijskih in komunalnih infrastrukturnih objektov in naprav, ki jih ne bo prevzel v upravljanje.
(2) Po končani gradnji morajo upravljavci infrastrukturnih
objektov in naprav iz prejšnjega odstavka le-te prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.
36. člen

Uradni list Republike Slovenije
– v času gradnje sproti obveščati prizadeto prebivalstvo
na območju, kjer poteka trasa daljnovoda, o vseh aktivnostih,
ki zadevajo predmetni daljnovod;
– če povzročijo škodo na ribah ali ribolovni vodi, odgovarjati za dejansko škodo ribiški organizaciji, ki upravlja ribolovno
vodo.
37. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo za
okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in
prostor.
X. DOPUSTNA ODSTOPANJA
38. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri realizaciji državnega prostorskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s to uredbo,
če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju energetskih,
tehnoloških, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih
razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, energetsko-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika,
s čimer pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske
razmere.
(2) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo
soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih ta
odstopanja spadajo.
(3) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo biti vse lokacije objektov in naprav natančno določene.
Dopustna so manjša odstopanja od podatkov, prikazanih v
kartografskih prilogah, ki so posledica natančnejše stopnje
obdelave projektov. Večja odstopanja so dopustna v skladu z
določbami tega člena.
(4) Za lociranje daljnovodnih stebrov se upoštevajo koordinate Gauss-Kruegerjevega geodetskega sistema, ki se
nahajajo med obveznimi prilogami državnega prostorskega
načrta. Dopustna so odstopanja od navedenih podatkov na
podlagi določil geodetskega certifikata.
(5) Dovoljeni so pomiki nosilnih stebrov za +/– 15 m v osi
daljnovoda glede na določene koordinate stebrov. Dovoljeno
odstopanje v višini stebrov znaša +/– 5% njihove absolutne
višine, pri čemer se upoštevajo omejitve, ki so v tej uredbi
navedene glede približevanja posameznim objektom, vodom
in napravam.
(6) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se lahko štejejo tudi druga prečkanja gospodarske javne infrastrukture, ki
niso določena s to uredbo. K vsaki drugačni rešitvi prečkanja
gospodarske javne infrastrukture mora investitor gospodarske
javne infrastrukture predhodno pridobiti soglasje investitorja
daljnovoda, če daljnovod še ni zgrajen, oziroma po končani
gradnji soglasje njegovega upravljavca.

(dodatne obveznosti)
Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih členih,
morajo investitor in izvajalci tudi:
– nadomestiti izpad dohodka od kmetijskih površin, ki
bodo začasno izvzete iz kmetijske rabe;
– pred začetkom gradnje evidentirati stanje obstoječe
infrastrukture skupaj z upravljavci;
– med gradnjo zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav;
– kriti stroške zaščite, prestavitev, nadzora, zakoličbe tras,
spremembe dokumentacije, obstoječe infrastrukture in morebitnih poškodb ter prekinitve prometa, ki bi nastali zaradi izvedbe
državnega prostorskega načrta;

XI. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
39. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve te uredbe se za ureditveno območje
tega državnega prostorskega načrta šteje, da so spremenjeni
in dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
1. Mestna občina Murska Sobota:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Murska
Sobota za območje Mestne občine Murska Sobota (Uradni list
RS, št. 57/99, 63/99, 9/00, 89/04 in 33/07 – ZPNačrt);
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– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 83/03 in
33/07 – ZPNačrt);
2. Občina Beltinci:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Murska
Sobota za območje občine Beltinci (Uradni list RS, št. 68/97,
59/98, 88/00, 40/03, 87/04 in 33/07 – ZPNačrt);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
občine Beltinci (Uradni list RS, št. 40/01, 41/03, 47/05, 78/05
in 33/07 – ZPNačrt);
3. Občina Moravske Toplice:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Murska
Sobota za območje Občine Moravske Toplice (Uradni list RS,
št. 43/98, 90/03, 43/04 in 33/07 – ZPNačrt);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 71/98, 20/01, 92/03,
48/04 in 33/07 – ZPNačrt);
4. Občina Dobrovnik:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Lendava za
območje občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 49/00 in Uradne
objave Občine Dobrovnik, št. 1/04 in Uradni list RS, št. 33/07
– ZPNačrt);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje izven ureditvenih območij naselij v
Občini Lendava, ki ga ne urejamo s prostorskimi izvedbenimi
akti (Uradne objave Občine Dobrovnik, št. 1/03, 2/04 in Uradni
list RS, št. 33/07 – ZPNačrt);
5. Občina Turnišče:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Lendava
za območje občine Turnišče (Uradni list RS, št. 26/95, 61/97,
38/99, 65/02, 131/03, 89/04 in 33/07 – ZPNačrt);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
občine Turnišče (Uradni list RS, št. 68/97, 41/99, 65/02, 131/03
in 33/07 – ZPNačrt);
6. Občina Velika Polana:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Lendava za
območje občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 81/97, 6/04
in 33/07 – ZPNačrt);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 15/98, 6/04 in 33/07
– ZPNačrt);
7. Občina Lendava:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Lendava
(Uradni list RS, št. 11/95, 23/99, 36/00, 19/01 in 33/07 – ZPNačrt);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za nižinski del
občine Lendava (Uradni list RS, št. 45/01, 66/02, 54/04 in 33/07
– ZPNačrt);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lendava (Uradni list RS, št. 45/01, 66/02, 54/04 in 33/07 – ZPNačrt).
40. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-95/2008/5
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VSEBINA
4365.

4366.
4330.
4331.

4332.
4333.
4334.

4335.
4336.

VLADA

Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja
prostora na podlagi Programa priprave državnega
lokacijskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane
Uredba o državnem prostorskem načrtu za izgradnjo daljnovoda DV 110 kV Murska Sobota–Lendava
Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska
trošarine za energente
Uredba o dopolnitvi Uredbe o načinu, predmetu in
pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske
javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in
čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije,
varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
vrstah prostorskih ureditev državnega pomena
Sklep o določitvi deleža cene za uporabo prenosnega omrežja zemeljskega plina za leto 2008
Akt o spremembah Akta o preoblikovanju javne
ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna
fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in
štipendije
Odločba o imenovanju Nade Pernek Kostanjevec
za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Mariboru
Odločba o imenovanju mag. Zale Lešnik Brank za
državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

OBČINE
4345.
13622
13623
13585

13585
13586
13586

13586

4343.

4344.

4354.

13587
13587

MINISTRSTVA

Odločba o ugotovitvi, da člen 14 Zakona o društvih
ni v neskladju z Ustavo
13588
Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med Policijsko postajo Ptuj in Okrajnim sodiščem na Ptuju 13589

4342.

4350.
4351.

4355.

4338.

4341.

4349.

4352.
4353.

Odredba o spremembah Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji
13587

4340.

4347.
4348.

4337.

4339.

4346.

BANKA SLOVENIJE

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

Ugotovitveni sklep, da je mandat poslanca iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu prešel
na naslednjega kandidata z liste kandidatov »Združena lista socialnih demokratov«
13593

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev računskega sodišča v plačne razrede
13593

13602

13609
13609
13610

IVANČNA GORICA

Sklep o razrešitvi člana in o imenovanju člana
odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica
za gospodarstvo, komunalo in varstvo okolja
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Sobrače
Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Sobrače
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Dedni Dol
Sklep o vzpostavitvi javnega dobrav k.o. Dedni
Dol
Sklep o vzpostavitvi javnega dobrav k.o. Radohova
vas
Sklep o vzpostavitvi javnega dobrav k.o. Gorenja
vas

13610
13611
13611
13611
13611
13612
13612

JESENICE

4356.

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o
ureditvenem načrtu Črna vas
13612

4357.

Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom podrobnega občinskega prostorskega načrta za
Vstopno cesto v oskrbno-poslovno-trgovsko cono
C2 v Kobaridu
13613

4358.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko - Tabor
13614

4359.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Bevke
13615

USTAVNO SODIŠČE

Sklep o dopolnitvah Sklepa o poslovnih knjigah in
letnih poročilih bank in hranilnic
13590
Sklep o spremembi Sklepa o ocenjevanju izgub iz
kreditnega tveganja bank in hranilnic
13593
Navodilo o dopolnitvi Navodila za elektronsko posredovanje poročil o kapitalu in kapitalskih zahtevah
13593

DOLENJSKE TOPLICE

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Na Kamenju« v Dolenjskih Toplicah
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje
v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske
Toplice, enota vrtec Gumbek
Sklep o prometu z nepremičninami in ukinitvi statusa javnega dobra

4360.

4361.

4362.
4363.
4364.

KOBARID

TABOR

VRHNIKA
ZREČE

Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta turistično-rekreacijskega območja s parkovno ureditvijo in dopolnitvijo obstoječega
programa centra Zreč in spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta Nova Dobrova in Zazidalnega načrta centra Zreč »ZN Center Zreč – C5«
(prizidek hotelu Dobrava, Terme Zreče)
13616
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta industrijske cone II (CČN Zreče)
13617

ŽALEC

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2006
13619
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2007
13620
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2008
13621
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