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Pravilnik o dejavnikih sevalne in jedrske
varnosti

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena, sedmega odstavka 71. člena, petega odstavka 78. člena in šestega odstavka 80. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji
in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08 – ZVO-1B) minister za okolje in
prostor izdaja

PRAVILNIK
o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa:
– projektne osnove za sevalne in jedrske objekte;
– vsebino vloge in vsebino dokumentacije za pridobitev
soglasij in dovoljenj za sevalne, jedrske in manj pomembne
sevalne objekte po zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi
sevanji in jedrsko varnost;
– vsebino varnostnega poročila in druge dokumentacije,
potrebne za dokazovanje in zagotavljanje varnosti sevalnih in
jedrskih objektov;
– podrobnejše zahteve glede organiziranosti sevalnega
ali jedrskega objekta ter glede vsebine in oblike programa
zagotavljanja kakovosti in njegovega izvajanja v sevalnih in
jedrskih objektih.
2. člen
(izrazi)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji
pomen:
1. ALARA je kratica angleškega izraza As Low As Reasonably Achievable, predstavlja pa načelo pri varstvu pred
sevanji, po katerem je treba zagotavljati čim manjšo obsevanost, vendar pri tem upoštevati tudi družbeno in gospodarsko
sprejemljivost ukrepov;
2. biointruzija je predrtje ali izguba celovitosti tesnilnih
plasti odlagališča zaradi globokih korenin rastlin ali delovanja
živali;
3. deterministična varnostna analiza je analiza, izvedena
z uporabo determinističnih metod;
4. dogodek je pripetljaj, ki ga povzroči naravni dogodek,
človeška napaka ali dejanje, nepravilni pisni postopek ali navodilo, okvara opreme, obratovalna napaka ali projektna neu-
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streznost, in lahko ogroža sevalno ali jedrsko varnost. Dogodek
vodi v pričakovan obratovalni dogodek ali v nesrečo. Pri tem se
lahko delno ali v celoti sprožijo varnostne funkcije;
5. ekstremne vremenske razmere so skrajne vremenske
razmere za obravnavano območje, določene na podlagi analiz
zgodovinskih vremenskih podatkov zanj;
6. elektromagnetna združljivost je zmogljivost električnih in elektronskih sistemov, opreme in naprav za delovanje
v elektromagnetnem okolju, kjer morajo biti operabilni, brez
poslabšanja delovanja zaradi elektromagnetnih motenj in brez
medsebojnega vpliva več takih naprav;
7. enojna odpoved je odpoved, zaradi katere komponenta ne more izvesti predvidene varnostne funkcije, pa tudi vse
nadaljnje odpovedi, ki so posledica tega;
8. faza mirovanja je vmesna faza med obratovanjem in
začetkom razgradnje sevalnega ali jedrskega objekta. Lahko je
različno dolga in je namenjena predvsem zmanjšanju sevalnih
obremenitev med dokončno razgradnjo, tako da omogoči razpad kratkoživih izotopov pred dokončno razgradnjo;
9. globinsko geološko odlagališče je objekt za odlaganje
radioaktivnih odpadkov, ki je nekaj sto metrov ali več pod površino v stabilnih geoloških formacijah za zagotovitev dolgoročne
izoliranosti radionuklidov od okolja;
10. gradnja je izvedba gradbenih in drugih del ter je lahko
gradnja novega objekta, rekonstrukcija objekta ali odstranitev
objekta;
11. izobrazba je znanje, pridobljeno v ustanovah šolskega
sistema;
12. kategorizacija SSK je njihova razporeditev v varnostne kategorije glede na pomembnost SSK za tveganje na
podlagi verjetnostnih varnostnih analiz;
13. kompetence so primerna izobrazba, usposobljenost,
veščine in izkušnje za izvajanje nalog;
14. lokacija je geografsko območje, na katerem je sevalni
ali jedrski objekt in na katerem potekajo dejavnosti, ki jim je ta
namenjen;
15. nadzor konfiguracije objekta je takšno ravnanje s
projektno dokumentacijo sevalnega ali jedrskega objekta, da
je dejansko stanje slednjega v skladu s projektnimi zahtevami,
da so vsi zahtevani podatki in informacije na razpolago v dokumentaciji ter da ta ustreza dejanskemu stanju objekta;
16. nesreča je izredni dogodek ali zaporedje več povezanih izrednih dogodkov, ki povzročijo večjo poškodbo sevalnega ali jedrskega objekta ali zmanjšajo učinkovitost varnostnih
pregrad za preprečitev širjenja radioaktivnih snovi v okolje
oziroma lahko povzročijo obsevanost ali kontaminacijo osebja,
prebivalstva ali okolja;
17. nesreča, ki po posledicah presega projektne dogodke
je nesreča v jedrski elektrarni, katerih posledice presegajo
projektni dogodek;
18. ne-varnostni sistem je sistem, ki nima varnostne
funkcije in nima neposrednega vpliva na sevalno ali jedrsko
varnost;
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19. nezgodno stanje ali nezgoda je nezaželeno stanje,
povzročeno z neustreznim človeškim dejanjem oziroma izgubo
operabilnosti sistema ali komponente ter zahteva prepoznavanje napake in njeno odpravo oziroma popravilo;
20. območje lokacije sevalnega ali jedrskega objekta je
lokacija in njena okolica, ki sta zaradi značilnosti naravnih ali
umetnih pojavov pomembni za oceno varnosti objekta;
21. obramba v globino je projektno načelo, po katerem
je treba za dosego zaščitnega namena (npr. preprečevanje
izpustov radioaktivnih snovi) pri projektiranju in upravljanju
uporabiti več varnostnih ukrepov, da se ta namen doseže, tudi
če eden od njih odpove;
22. obratovalni pogoji in omejitve so skupina pravil, ki
so del varnostnega poročila in določajo omejitve parametrov,
zmogljivost in delovanje opreme ter ukrepanje osebja za varno
obratovanje sevalnega ali jedrskega objekta;
23. obratovanje so vse dejavnosti za doseganje namena,
zaradi katerega je bil sevalni ali jedrski objekt zgrajen, vključno
z vzdrževanjem, menjavo goriva (če gre za jedrsko elektrarno
ali raziskovalni reaktor), pregledi med obratovanjem, shranjevanjem, skladiščenjem, odlaganjem rudarske ali hidrometalurške jalovine, radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva ter
drugimi sorodnimi dejavnostmi;
24. obsevalna naprava je naprava z virom ionizirajočega
sevanja, namenjena obsevanju s tem sevanjem;
25. okoljske razmere so razmere, v katerih mora izbrana
SSK, oprema ali instrument obratovati in ki so med drugim določene s temperaturo, tlakom, sevanjem, relativno vlažnostjo,
kemičnim okoljem, stopnjo poplavljenosti, potresi ipd.
26. operabilnost je stanje SSK, v katerem je zagotovljena
zmožnost delovanja oziroma opravljanja svoje naloge v skladu
z obratovalnimi pogoji in omejitvami. Zagotovljeno mora biti
tudi delovanje drugih potrebnih SSK, ki s podpornimi funkcijami
(npr. električno napajanje, hlajenje, mazanje …) omogočajo
operabilnost posamezne SSK v skladu z obratovalnimi pogoji
in omejitvami;
27. operater je strokovno usposobljena oseba z izpitom,
ki krmili ali daje navodila za krmiljenje sevalnega ali jedrskega
objekta;
28. osebje z dovoljenjem so delavci, ki so uspešno opravili strokovno usposabljanje in preverjanje znanja, v skladu s
pravilnikom, ki ureja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati delavci,
ki opravljajo za varnost pomembna dela v jedrskih ali sevalnih
objektih;
29. overitev je potrditev na podlagi stvarnega dokaza, da
so bile predpisane zahteve izpolnjene;
30. postopek je predpisani način za izvedbo dejavnosti
ali procesa. Obratovalni postopki so natančno pisno opisani
postopki za obratovanje sevalnega ali jedrskega objekta;
31. požarna celica je od drugih celic ločeno območje, na
katerem je oprema, pomembna za varnost. Požarna celica
ni nujno v celoti obdana s protipožarnimi pregradami, zato
se omejuje hitrost širjenja požara med celicami z omejitvami
količine gorljivega materiala, z ločitvijo predmetov z razdaljo,
z zagotavljanjem sistemov za gašenje požarov in s pasivno
protipožarno zaščito (kakršni so npr. protipožarni ščiti in ovoji).
Požarna celica je zgrajena tako, da je za določeno obdobje,
ki je lahko krajše ali daljše od tistega pri požarnem sektorju,
omejeno širjenje nastalega požara iz nje;
32. požarni sektor je zgradba ali del zgradbe, povsem
obdane s protipožarnimi pregradami, ki jih niti celotna predvidena požarna obremenitev v sektorju in zunaj njega ne more
porušiti. Protipožarne pregrade vključujejo vrata, stene, tla in
strop. Požarni sektor je zgrajen tako, da je za določeno obdobje omejeno širjenje požara iz sektorja, kjer je požar nastal, v
sosednje;
33. predelava so naslednji postopki obdelave radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva pred skladiščenjem,
prevozom ali odlaganjem:
– predobdelava, s katerimi se radioaktivni odpadki ali
izrabljeno gorivo pripravijo na obdelavo;
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– obdelava, s katerimi se spremenijo lastnosti radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva zaradi tehničnih, ekonomskih ali varnostnih razlogov, ter
– priprava, s katerimi se pripravijo pakirani ali nepakirani
radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo v obliki, ki ustreza
zahtevam za prevoz, skladiščenje ali odlaganje;
34. predpostavljeni začetni dogodek je dogodek, ki je
vključen med začetne dogodke kot dele projektnih osnov in ki
lahko sproži prehodni pojav ali nezgodno stanje;
35. prehodni pojav je skupek dogajanj, s katerim neki
sistem prehaja iz enega v drugo stabilno stanje;
36. preizkušanje je vnaprej načrtovana dejavnost za ugotavljanje operabilnosti SSK in se opravi po vzdrževalnih posegih oziroma po opravljenih spremembah na SSK. Periodično
preizkušanje, ki je predpisano v obratovalnih pogojih in omejitvah, imenujemo nadzorno preizkušanje;
37. preizkušene komponente so komponente, ki so ustrezno preizkušene in kvalificirane, ali pa so bile njim enake komponente preizkušene pod enakimi pogoji;
38. pričakovani obratovalni dogodek je dogodek, ki se
pričakuje enkrat ali večkrat v obratovalni dobi sevalnega ali
jedrskega objekta;
39. proces je skupek med seboj povezanih ali vzajemno
vplivajočih dejavnosti, ki se izvajajo zato, da se doseže neki
cilj;
40. projektna omejitev je med projektiranjem predpisana
skrajna (mejna) vrednost nekega parametra, ki med obratovanjem objekta, če je ta odlagališče, pa tudi po njegovem zaprtju,
ne sme biti prekoračena;
41. projektne osnove objekta opredeljujejo njegovo potrebno zmogljivost za obvladovanje določenega obsega stanj
ob spoštovanju predpisanih zahtev sevalne in jedrske varnosti.
Vključujejo tudi pogoje za normalno obratovanje, prehodne pojave, dogodke, ki izvirajo iz predpostavljenih začetnih dogodkov
ali njihovih kombinacij, ter varnostno klasifikacijo SSK, pomembnih predpostavk in izbranih analitičnih metod. Projektne
osnove so prvi pogoj za zagotovitev preprečitve posledic pričakovanega obratovalnega ali projektnega dogodka oziroma,
če preprečitev ni mogoča, ublažitev teh posledic;
42. projektne osnove SSK so podatki, ki določajo posebni namen izbranega SSK in posebne vrednosti ali obseg vrednosti, ki jim morajo zadostiti SSK. Te vrednosti so
omejitve, ki izhajajo iz splošno sprejete sodobne prakse
za dosego funkcionalnih zahtev, ali zahteve, ki izhajajo iz
analize (temelječe na izračunu ali poskusu) posledic predpostavljenega začetnega dogodka, pri katerem mora dani SSK
izpolniti svojo funkcijo;
43. projektni dogodki so naravni dogodki ali dogodki zaradi človeške dejavnosti na vplivnem območju sevalnega ali
jedrskega objekta (zunanji projektni dogodki) in dogodki v samem sevalnem ali jedrskem objektu (notranji projektni dogodki), ki utegnejo ogroziti njegovo varnost in so predpostavljeni
kot najneugodnejši začetni dogodki, ki naj bi jih bili varnostni
sistemi sevalnega ali jedrskega objekta sposobni obvladati
brez večjega sproščanja radioaktivnih snovi v okolje, ter so
na podlagi opravljenih raziskav in analiz izbrani za določitev
projektnih osnov;
44. raziskovalni reaktor je jedrski reaktor, ki se uporablja predvsem za proizvodnjo in uporabo nevtronskega in
ionizirajočega sevanja za raziskave, proizvodnjo radionuklidov in podobno. Raziskovalni reaktor vsebuje reaktorsko
sredico, eksperimentalne naprave in vse druge objekte,
povezane z delovanjem reaktorja ali njegovih eksperimentalnih naprav;
45. referenčna dokumentacija je dokumentacija, na katero se sklicuje vsebina varnostnega poročila ali je bila kako
drugače podlaga za izdajo soglasja za gradnjo ali poskusno
obratovanje ali za izdajo dovoljenja za obratovanje, prenehanje
obratovanja ali razgradnjo sevalnega ali jedrskega objekta;
46. remont je prekinitev obratovanja sevalnega ali jedrskega objekta zaradi menjave goriva, popravil oziroma vzdr-
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ževalnih del. Remont jedrske elektrarne se začne s prekinitvijo
dobave elektrike v električno omrežje in konča s ponovno
vzpostavitvijo te dobave;
47. rudarska dela so:
– dela, ki se izvajajo za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin,
– dela, ki so v zvezi z izkopi in osnovnimi podgradnjami
pri gradnji vseh vrst podzemnih objektov,
– druga dela, kakršna so raziskovanje, zgraditev in sanacija podzemnih prostorov z rudarskimi metodami izkopa in
vgrajevanja osnovne podgradnje (predori, jaški, skladišča,
zaklonišča in drugi podzemni prostori), izvajanje zračenja v
plinonosnih režimih, odvodnjavanje, injektiranje in sidranje
ter
– zapiranje objektov in sanacija zemljišča, razvrednotenega z rudarskimi deli;
48. scenarij normalnega razvoja odlagališča je pričakovana degradacija stanja objekta še dolgo po njegovem zaprtju
zaradi naravnih procesov ali človeških posegov, ki ga dobimo
z ekstrapolacijo sedanjih razmer v prihodnost;
49. scenarij spremenjenega razvoja odlagališča so neželeni dogodki oziroma stanje po zaprtju odlagališča, povzročeni
bodisi z naravnimi vzroki bodisi so človeškega, živalskega ali
rastlinskega izvora, ki pospešijo dolgoročno degradacijo odlagališča in migracijo radioaktivnih snovi ter povečajo sevanje.
Tak scenarij vključuje na primer namerni človeški vdor, vodne
in mineralne vrtine, učinek tople grede, aktivacijo prelomov,
globalne zaledenitve, odpoved tesnjenja objektov, migracijo z
nastalimi plini ipd.;
50. smernice za obvladovanje težkih nesreč so pisni
postopki z usmeritvami operaterjem za obvladovanje posledic
teh nesreč;
51. sprememba v sevalnem ali jedrskem objektu je vsaka nameravana sprememba v zvezi z objektom ali načinom
njegovega upravljanja ali njegovim obratovanjem, vključno z
vzdrževalnimi deli, pregledovanjem, preskušanjem ali uvedbo
tehnične, organizacijske ali druge spremembe v zvezi s temi
deli;
52. SSK je kratica, ki označuje skupek konstrukcij, sistemov in komponent. Konstrukcije so pasivni elementi, kakršni so
zgradbe in ščiti. Sistem tvori več komponent, ki so sestavljene
tako, da opravljajo svojo (aktivno) funkcijo. Med SSK se uvršča
tudi programska oprema za instrumentacijo in regulacijo. Če je
objekt skladišče ali odlagališče radioaktivnih odpadkov, se med
SSK uvrščajo tudi paketi radioaktivnih odpadkov;
53. stanja objekta so normalno stanje sevalnega ali jedrskega objekta (redno obratovanje, vključno z odpovedjo
opreme z verjetnostjo nastanka enkrat na leto) in izredno
stanje (odpoved opreme in drugi izredni dogodki z verjetnostjo
nastanka manj kakor enkrat na leto in več kakor enkrat v obratovalni dobi objekta);
54. stanje varne zaustavitve reaktorja je stanje, v katerem
je reaktor podkritičen in je zagotovljeno odvajanje zaostale
toplote;
55. stopenjski pristop pomeni, da se pomembnim značilnostim posveti večja pozornost (npr. se podrobneje oziroma
izdatneje projektirajo ali opišejo) in manj pomembnim značilnostim manj pozornosti (npr. se projektirajo ali opišejo manj
podrobno);
56. tehnični podporni center so prostori in ustrezna podporna oprema, na lokaciji ali blizu lokacije objekta na voljo
osebju, ki zagotavlja tehnično podporo operaterjem in strokovnemu osebju ter vodenje obvladovanja izrednega dogodka na
območju objekta;
57. težka nesreča je nesreča v jedrski elektrarni ali raziskovalnem reaktorju, ki po svojih posledicah presega projektni
dogodek in vodi k taljenju sredice ali ogrožanju okolja;
58. tlačna meja je oznaka za fizično pregrado, ki ločuje
dva tehnološka sistema, delujoča pod različnima obratovalnima
tlakoma. Navadno sestoji iz tlačnih posod, cevi, ventilov, cevnih
in instrumentacijskih priključkov;
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59. usposabljanje je sistematično pridobivanje potrebnega znanja in spretnosti, dopolnilno k ustrezni izobrazbi za
določena delovna mesta;
60. validacija je potrditev na podlagi stvarnega dokaza, da
so bile izpolnjene zahteve za nameravano uporabo;
61. varnost pred kritičnostjo je stanje, pri katerem je
zagotovljeno, da ni mogoča samovzdrževana verižna jedrska
cepitev;
62. varnostna funkcija je učinek, ki mora biti dosežen, ali
delo, ki mora biti opravljeno za zagotovitev sevalne oziroma
jedrske varnosti;
63. varnostna klasifikacija je razvrščanje SSK glede na
zahtevane varnostne funkcije za zagotovitev jedrske varnosti
in razvrščanje v varnostne razrede varnostnih SSK glede na
njihovo pomembnost za jedrsko varnost;
64. varnostna kultura so značilnosti in vedenje v organizaciji ali pri posameznikih, ki dajejo problematiki varstva in varnosti največjo prednost in pozornost, ustrezno njeni pomembnosti. Za sevalno ali jedrsko področje se pojem varnostne kulture
nanaša na osebno zavzetost in odgovornost vseh vpletenih v
katero koli dejavnost, ki ima vpliv na delovanje in varnost sevalnega ali jedrskega objekta. Ključni elementi varnostne kulture
so odprt odnos do izmenjave informacij, ki vključuje neomejeno
razmišljanje o varnostnih vprašanjih, skupaj z vprašanji, ki se
pri tem pojavljajo, preprečevanje samozadostnosti, predanost
popolnosti ter gojitev osebne in skupinske odgovornosti, pa tudi
dvig ravni sevalne ali jedrske varnosti;
65. varnostna rezerva je razlika med mejno vrednostjo
parametra, pri kateri pride do odpovedi SSK, in vrednostjo parametra, ki ga v postopku pridobitev soglasja in dovoljenja za
jedrske in sevalne objekte odobri Uprava Republike Slovenije
za jedrsko varnost (v nadaljnjem besedilu Uprava);
66. varnostne meje so omejitve parametrov sevalnega
ali jedrskega objekta, potrebne za zaščito fizičnih pregrad, ki
preprečujejo nenadzorovano sprostitev radionuklidov;
67. varnostni sistem je sistem, potreben za izvedbo varnostne funkcije, ali sistem, ki s svojim delovanjem vpliva na
sevalno ali jedrsko varnost objekta;
68. varnostno poročilo je dokument ali zbirka dokumentov,
ki vsebuje ključne informacije o sevalnem ali jedrskem objektu,
o njegovih obratovalnih pogojih in omejitvah, o njegovem vplivu
na okolje, opis projekta, analizo možnih nezgod in ukrepe, ki
so nujni za odpravo oziroma zmanjšanje nevarnosti za okolje,
prebivalstvo in osebje objekta;
69. varovalni sistem je sistem v sevalnem ali jedrskem
objektu, ki nadzoruje stanje za varnost pomembnih parametrov
in samodejno sproži zaščitne ukrepe ob prekoračitvi nastavljenih mejnih vrednosti;
70. verjetnostne varnostne analize so analize zanesljivosti
sistemov sevalnega ali jedrskega objekta, pri katerih se z uporabo verjetnostnih metod prepozna in ovrednoti obseg možnih
vplivov na sevalno ali jedrsko varnost, kakršni so odpoved
komponent, nerazpoložljivost komponent, človeške napake,
negativni vplivi okolja, požari, poplave in potresi.
70.1 Z verjetnostnimi varnostnimi analizami prvega nivoja
določimo zaporedje dogodkov, ki lahko poškodujejo sredico,
ocenjujemo pričakovano pogostost poškodbe sredice ter ugotavljamo slabe in dobre strani varnostnih sistemov in postopkov,
s katerimi preprečujemo to poškodbo.
70.2 Z verjetnostnimi varnostnimi analizami drugega nivoja določimo načine, na katere radioaktivni izpusti iz sevalnega
ali jedrskega objekta dosežejo okolje, ocenimo njihov obseg in
pričakovano pogostost ter ugotavljamo sorazmerno pomembnost ukrepov za preprečitev in omilitev teh izpustov.
70.3 Z verjetnostnimi varnostnimi analizami tretjega nivoja
se prepoznajo in ovrednotijo posledice radioaktivnih izpustov
na okolje in zdravje ljudi;
71. vodstvo je posameznik ali skupina posameznikov, ki
ima pooblastila za vodenje celotnega sevalnega ali jedrskega
objekta ali posamezne organizacijske enote v njem;
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72. vplivno območje je tridimenzionalni prostor ob sevalnem ali jedrskem objektu, nad in pod njim, ki ga določajo
dejavniki iz okolice, ki lahko vplivajo na objekt, ter do koder
sežejo vplivi objekta na okolje;
73. zagon je proces, s katerim se že zgrajeni objekt z
vsemi SSK usposobi za obratovanje in preveri, ali so v skladu s projektom in projektnimi osnovami oziroma ali ustrezajo
obratovalnim pogojem in omejitvam.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak
pomen kakor izrazi, opredeljeni v zakonu, ki ureja varstvo
pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost.
II. PROJEKTNE OSNOVE
3. člen
(projektna načela)
(1) Pri projektiranju sevalnega ali jedrskega objekta se
morajo upoštevati naslednja načela:
1. Načelo obrambe v globino;
2. Načelo enojne odpovedi;
3. Načelo neodvisnosti;
4. Načelo raznovrstnosti;
5. Načelo redundance;
6. Načelo varne odpovedi;
7. Načelo preverjenih komponent;
8. Načelo stopenjskega pristopa.
(2) Načelo obrambe v globino pomeni, da je treba za
določen zaščitni namen pri projektiranju in upravljanju (npr.
preprečevanje izpusta radioaktivnih snovi) uporabiti več varnostnih ukrepov, tako da se ta namen doseže, tudi če eden
od njih odpove.
(3) Načelo enojne odpovedi pomeni, da se mora v varnostnih analizah poleg obravnavanega dogodka predvideti
tudi za sevalno ali jedrsko varnost najneugodnejša dodatna
odpoved.
(4) Načelo neodvisnosti pomeni, da se mora pri projektiranju varnostnih sistemov upoštevati funkcionalna in fizična
ločenost.
Načelo neodvisnost pri projektiranju obsega:
– neodvisnost med redundantnimi komponentami sistema,
– neodvisnost komponent sistema od vplivov predpostavljenih začetnih dogodkov, tako da ta dogodek ne povzroči izgube funkcionalnosti varnostnega sistema oziroma varnostne
funkcije, potrebne za omejitev posledic tega dogodka,
– primerna neodvisnost sistemov in komponent različnih
varnostnih razredov za jedrske elektrarne, klasificiranih v skladu s poglavjem 2.1 priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika,
za druge objekte pa glede na njihove projektne osnove,
– neodvisnost med elementi, ki so pomembni za varnost,
in tistimi, ki niso pomembni.
Sistemi morajo biti fizično ločeni zato, da se poveča
zaupanje v njihovo neodvisnost, še zlasti glede na odpovedi
s skupnim vzrokom. Fizična ločenost obsega:
– geometrijsko ločenost (razdalja ali položaj v prostoru),
– ločenost s pregradami,
– ločenost s kombinacijo obeh zgoraj navedenih ločenosti.
Funkcionalna ločenost preprečuje škodljive medsebojne
vplive med opremo in komponentami podvojenih ali povezanih
sistemov zaradi normalnega ali nenormalnega obratovanja ali
odpovedi katere koli teh komponent.
(5) Načelo raznovrstnosti pomeni, da je treba posamezno varnostno funkcijo doseči na različne načine. Tako se
zmanjša možnost okvar s skupnim vzrokom in poveča zanesljivost. Raznovrstnost je treba uporabiti pri projektiranju za
varnost pomembnih sistemov in komponent, ki imajo različne
lastnosti in so namenjeni izvedbi iste varnostne funkcije. Te
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lastnosti so lahko različni načini delovanja, uporaba različnih
fizikalnih pojavov, različni pogoji obratovanja, različni proizvajalci opreme ipd.
(6) Načelo redundance pomeni, da mora biti sistem projektiran tako, da opravi določeno varnostno funkcijo z več
enakovrednimi podsistemi ali komponentami, kakor je to nujno
potrebno. Odpoved ali nerazpoložljivost enega podsistema
ali komponente ne sme preprečiti sistemu izvedbe zahtevane
varnostne funkcije.
(7) Načelo varne odpovedi pomeni, da mora sistem ali
komponenta, pomembna za varnost, po odpovedi samodejno
preiti v stanje, ki je varno za objekt.
(8) Načelo preverjenih komponent pomeni, da mora
biti zanesljivost sistemov zagotovljena z uporabo preverjenih
komponent. To so tiste komponente, ki so se pod podobnimi
obratovalnimi pogoji že dobro obnesle oziroma so ustrezno
preizkušene in kvalificirane.
(9) Načelo stopenjskega pristopa pomeni, da mora biti sevalni ali jedrski objekt projektiran tako, da se varnostne funkcije
in sistemi oziroma pregrade za preprečevanje širjenja radioaktivnosti v okolje projektirajo in uporabijo za pomembnejše
objekte, tj. tiste, v katerih bi morebitna nesreča povzročila večje
posledice za okolje in ljudi, bolj in po strožjih merilih kakor za
tiste objekte, katerih vpliv bi bil ob morebitni nesreči manjši.
4. člen
(splošne projektne osnove)
(1) Investitor, ki namerava graditi sevalni ali jedrski objekt,
mora zanj pripraviti projektne osnove kot del:
– posebne varnostne analize v postopku priprave državnega prostorskega načrta,
– poročila o vplivih na okolje v postopku pridobitve predhodnega soglasja o jedrski in sevalni varnosti oziroma
– varnostnega poročila v vseh poznejših postopkih.
(2) Investitor, ki namerava graditi sevalni ali jedrski objekt,
ali upravljavec, ki namerava tak objekt razgraditi, mora v projektnih osnovah:
1. izbrati projektne dogodke s seznama vseh predpostavljenih začetnih dogodkov, pripravljenega v skladu z drugim
odstavkom 10. člena tega pravilnika, ki bi lahko imeli vpliv na
varnost sevalnega ali jedrskega objekta in katerih verjetnost
nastanka ni zanemarljivo nizka;
2. zagotoviti, da bodo spoštovana varnostna določila iz
varnostnega poročila, upoštevajoč vse življenjske faze objekta:
gradnjo, poskusno obratovanje, obratovanje, prenehanje obratovanja, razgradnjo, zaprtje odlagališč, zaključek morebitnih
rudarskih del oziroma dolgoročni nadzor odlagališč;
3. za objekt dokazati, da so uporabljeni projektni standardi
in materiali, primerni za zagotavljanje varnega obratovanja,
upoštevajoč predvideno obratovalno dobo objekta oziroma, če
je objekt odlagališče, tudi čas po njegovem zaprtju, dokler mora
odlagališče opravljati izolativno funkcijo;
4. upoštevati staranje SSK in zagotavljanje izvajanja varnostnih funkcij v vsej obratovalni dobi oziroma, če je objekt
odlagališče, tudi v času po njegovem zaprtju ter predvideti
ukrepe za njihovo vzdrževanje, preizkušanje in preglede med
obratovalno dobo;
5. zagotoviti, da bo preprečena ali, če je preprečitev neuspešna, ublažena čezmerna izpostavljenost ionizirajočemu
sevanju zaradi projektnih dogodkov, dogodkov, ki presegajo
projektne dogodke in, če je objekt jedrska elektrarna, tudi zaradi izbranih težkih nesreč;
6. zagotoviti, da doze sevanja prebivalstva in delavcev ter
vplivi na okolje v vseh stanjih objekta, pri jedrski elektrarni pa
tudi med težko nesrečo ne presegajo predpisanih meja in so
tako majhni, kolikor je to smiselno mogoče izvesti;
7. zagotoviti zaščito pred radiološkimi posledicami objekta
v takem obsegu, da zdravje ali življenje nobenega prebivalca
ni izpostavljeno bistveno večjemu tveganju, kakor bi bilo, če
ne bi bilo objekta;
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8. zagotoviti mnogovrstne fizične pregrade za preprečitev
in, če je preprečitev neuspešna, omilitev nenadzorovanih izpustov radioaktivnih snovi v okolje, upoštevaje načelo obrambe
v globino;
9. zagotoviti, da se kar najbolj prepreči ogroženost celovitosti posamezne fizične pregrade;
10. zagotoviti, da ne bo odpovedala posamezna fizična
pregrada med izvajanjem svoje funkcije;
11. zagotoviti, da ne bo porušena fizična pregrada zaradi
posledic porušitve druge fizične pregrade;
12. zagotoviti, da nadzorni in opozorilni sistemi ustrezajo obratovalnim potrebam objekta ter obratovalnemu osebju
omogočajo lahko razumevanje in hitro odzivnost ob projektnih
dogodkih in nesrečah;
13. zagotoviti, da projektne osnove vsebujejo zahteve o
požarni varnosti, pripravljene na podlagi analize požarne nevarnosti in ob uporabi načela obrambe v globino;
14. zagotoviti, da mora operater po tem, ko dobi prvo značilno informacijo o dogodku, imeti 30 minut časa do takrat, ko
mora izvesti prvo dejanje za preprečitev ali ublažitev posledic
dogodka;
15. če je objekt odlagališče radioaktivnih odpadkov zagotoviti, da v skladu s scenarijem normalnega razvoja obremenitev okolja z radioaktivnimi snovmi in sevanjem ne presega
predpisanih obremenitev.
(3) Ne glede na določbo 14. točke prejšnjega odstavka
tega člena mora biti za jedrsko elektrarno Krškem v projektnih
osnovah zagotovljeno, da ima operater, potem ko dobi prvo
značilno informacijo o dogodku, 15 minut časa do takrat, ko
mora izvesti prvo dejanje za preprečitev ali ublažitev posledic
dogodka. Vsako ukrepanje operaterja, ki je v skladu s projektom
potrebno v prvih 30 minutah po dogodku, mora biti upravičeno,
podprto s pisnimi postopki in redno urjeno na simulatorju.
5. člen
(pasivne in aktivne varnostne funkcije)
Pri projektiranju sevalnega ali jedrskega objekta je zaželeno uporabljati pasivne varnostne funkcije in s tem zmanjšati
stopnjo odvisnosti od aktivnih varnostnih funkcij, nadzora in
človeškega posredovanja za zagotavljanje varnosti.
6. člen
(osnovne varnostne funkcije)
(1) Pri projektiranju sevalnega ali jedrskega objekta mora
biti v vseh stanjih objekta in pri projektnih dogodkih, pri jedrskih
elektrarnah pa tudi med težko nesrečo poskrbljeno za naslednje osnovne varnostne funkcije:
– zagotovitev podkritičnosti, če je potrebna,
– odvajanje toplote, če je potrebno,
– zadrževanje radioaktivnih snovi v vseh stanjih objekta
in ob projektnih dogodkih.
(2) Za odlagališče in skladišče se tretja alineja prejšnjega
odstavka nanaša na radioaktivne snovi v trdni in tekoči obliki,
za odlagališče pa velja tudi med scenarijem normalnega razvoja.
(3) Pri projektiranju sevalnega ali jedrskega objekta je treba zagotavljati varnost pred kritičnostjo, predvsem s projektnimi
rešitvami in manj z administrativnimi ukrepi.
(4) Določba tretje alineje prvega odstavka tega člena se
ne uporablja v primerih težkih nesreč za jedrsko elektrarno
Krško.
7. člen
(projektne osnove SSK)
(1) SSK morajo biti projektirani tako, da preprečujejo
nastanek projektnih dogodkov oziroma da blažijo posledice
nesreče.
(2) SSK, pomembni za varnost, morajo biti projektirani,
izdelani, vgrajeni in preizkušeni v skladu s standardi kakovosti,
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upoštevajoč stopenjski pristop glede na pomembnost njihove
varnostne funkcije.
(3) Pri določitvi zahtev za neodvisnost, podvojenost in
raznovrstnost SSK je treba upoštevati možnost okvar s skupnim vzrokom.
(4) SSK, pomembni za varnost, morajo biti projektirani
z upoštevanjem mejnih pogojev, ki jih določajo projektni dogodki.
(5) SSK, pomembni za varnost, morajo biti projektirani
tako, da zdržijo vplive okolja oziroma so združljivi s temi vplivi in
z naravnimi stanji na območju lokacije sevalnega ali jedrskega
objekta v vseh stanjih objekta in med nesrečami.
(6) SSK, pomembni za varnost, morajo biti projektirani in
v objekt vgrajeni tako, da lahko varno izvajajo svojo funkcijo ob
verjetnem požaru ali izpostavljenosti eksploziji.
(7) SSK, pomembni za varnost, morajo po vsakem projektnem dogodku z zadostno zanesljivostjo preprečiti sproščanje
radioaktivnih snovi v okolje nad dovoljenimi mejami. Delovati
morajo z zadostno zanesljivostjo kljub predpostavljenim začetnim dogodkom in njihovim posledicam.
(8) Za SSK, pomembne za varnost, mora biti zagotovljena
možnost vzdrževanja, preizkušanja, popravila in pregleda oziroma občasnega nadzora celovitosti in zmožnosti opravljanja
funkcije skozi celotno obratovalno dobo objekta oziroma, če je
to odlagališče, tudi po njegovem zaprtju, brez nepotrebnega
tveganja za delavce in bistvenega zmanjšanja razpoložljivosti
teh SSK. Če to ni mogoče, morajo biti predpisane preizkušene
alternativne ali posredne metode in primerni ukrepi za izravnavo morebitnih neodkritih napak in njihovih posledic.
(9) SSK, pomembni za varnost, ki so v stiku s tekočinami,
morajo biti izdelani iz materialov z antikorozijskimi lastnostmi,
morajo biti odporni proti abraziji in kemijskim reakcijam v vseh
stanjih objekta in med nesrečami, in to v celotni obratovalni
dobi.
8. člen
(pogoji lokacije)
(1) Pri projektiranju sevalnega ali jedrskega objekta je
treba upoštevati lastnosti lokacije, vključno z vplivi na objekt,
ki izvirajo iz vplivnega območja lokacije.
(2) Projekt mora upoštevati posebne obremenitve in pogoje okolja, ki so jim izpostavljeni SSK zaradi notranjih in zunanjih dogodkov, vključno z naravnimi dogodki, značilnimi za
območje lokacije, pa tudi dogodki, ki so povezani s človeško
dejavnostjo.
(3) Meteorološke značilnosti območja lokacije morajo biti
dovolj znane, da so pri projektiranju ustrezno upoštevani vplivi
ekstremnih vremenskih razmer.
9. člen
(normalno obratovanje, dogodki in nesreče)
(1) Pri projektiranju sevalnega ali jedrskega objekta je treba upoštevati pogoje normalnega obratovanja, predpostavljene
začetne dogodke, nesreče ter, za odlagališča, tudi scenarij
normalnega in spremenjenega razvoja.
(2) Robne pogoje za projektiranje SSK, pomembnih za
varnost sevalnega ali jedrskega objekta, je treba določiti na
podlagi projektnih dogodkov, izbranih v skladu s 1. točko drugega odstavka 4. člena tega pravilnika.
10. člen
(predpostavljeni začetni dogodki)
(1) Projektne osnove morajo vključevati predpostavljene
začetne dogodke, ki so notranji ali zunanji, povzročeni zaradi
človeške dejavnosti ali naravni, katerih verjetnost ni zanemarljivo majhna ali katerih morebitne posledice za okolje, prebivalce
ali zaposlene niso zanemarljive.
(2) Projektni dogodki morajo biti izbrani med vsemi predpostavljenimi začetnimi dogodki po determinističnih oziroma
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verjetnostnih metodah tako, da zajamejo vse robne pogoje, ki
jih vključujejo predpostavljeni začetni dogodki. Tako se zagotovi
izpolnjevanje potrebnih varnostnih funkcij ter doseganje ciljev
sevalne in jedrske varnosti.
(3) Projektne osnove morajo poleg posameznih predpostavljenih začetnih dogodkov iz prvega in drugega odstavka
tega člena upoštevati tudi verjetne kombinacije notranjih in
zunanjih dogodkov, ki lahko vodijo v pričakovane obratovalne
ali projektne dogodke. Pri izbiri kombinacij se lahko uporabi
inženirska presoja oziroma verjetnostne varnostne analize.
11. člen
(pripravljenost za razgradnjo)
(1) Projekt sevalnega ali jedrskega objekta mora biti pripravljen tako, da se omogoči njegova razgradnja po zaključku
njegovega obratovanja s čim manjšo sevalno obremenitvijo
osebja in prebivalstva ter da se med razgradnjo prepreči nepotrebna kontaminacija okolja.
(2) S projektom sevalnega ali jedrskega objekta je treba
zagotoviti, da se ohranijo vsi podrobni podatki o objektu, potrebni za njegovo razgradnjo, ki nastajajo v vseh fazah objekta,
od umeščanja v prostor, projektiranja, gradnje, poskusnega
obratovanja in obratovanja do prenehanja obratovanja, in sicer
najmanj podatki o uporabi objekta, dogodkih in nesrečah, inventarju radionuklidov, hitrosti doz in ravneh kontaminacije.
(3) Podatki iz prejšnjega odstavka morajo zagotavljati, da
so projekt in spremembe sevalnega ali jedrskega objekta ter
zgodovina obratovanja ustrezno vključeni v program razgradnje
objekta.
12. člen
(fizično varovanje)
Projekt sevalnega ali jedrskega objekta mora upoštevati
vse pogoje za izvajanje fizičnega varovanja sevalnega ali jedrskega objekta, ki bo učinkovito preprečevalo kazniva dejanja
v zvezi z ogrožanjem varnega obratovanja ter varovanjem
radioaktivnih in jedrskih snovi.
13. člen
(stanja objekta)
(1) V projektnih osnovah sevalnega ali jedrskega objekta
je treba določiti njegova stanja.
(2) Predpostavljeni začetni dogodki morajo biti glede na
verjetnost nastanka zbrani v omejeno število kategorij. Te morajo zajemati normalno obratovanje, pričakovane obratovalne
dogodke, projektne dogodke in, za jedrske elektrarne, težke
nesreče.
(3) Merila za razvrstitev v kategorije iz prejšnjega odstavka morajo biti za vsako kategorijo določena tako, da imajo
pogosti predpostavljeni začetni dogodki majhne ali nikakršne
radiološke posledice in da je verjetnost dogodkov s težkimi
radiološkimi posledicami zelo majhna.
14. člen
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– delovanje ne-varnostnih sistemov, vključno z zunanjim
napajanjem, samo takrat, ko ti poslabšajo posledice začetnega
dogodka;
– predpostavko, da bodo varnostni sistemi delovali s tako
zmogljivostjo, ki je glede na začetni dogodek najneugodnejša;
– vse možne odpovedi, ki nastanejo zaradi predpostavljenega začetnega dogodka;
– negotovosti, ki vplivajo na rezultate.
(3) Če se pri varnostnih analizah ne upoštevajo določbe
prejšnjega odstavka, mora biti to utemeljeno.
(4) Upravljavec jedrske elektrarne oziroma raziskovalnega reaktorja mora za objekt izdelati verjetnostno varnostno
analizo. Če je objekt jedrska elektrarna, mora ta analiza obsegati vsaj prvi in drugi nivo.
(5) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta, ki ni jedrska elektrarna ali raziskovalni reaktor, lahko izdela njegovo
verjetnostno varnostno analizo, če iz projektnih osnov izhaja,
da bi bilo to smiselno narediti.
(6) Ne glede na določbo druge alineje drugega odstavka
tega člena morajo za jedrsko elektrarno Krško varnostne analize upoštevati, da ima operater, potem ko dobi prvo značilno
informacijo o dogodku, 15 minut časa do takrat, ko mora izvesti
prvo dejanje za preprečitev ali ublažitev posledic dogodka.
15. člen
(pripravljenost na izredne dogodke)
(1) V projektu sevalnega ali jedrskega objekta je treba
izdelati načrt zaščite in reševanja ob izrednem dogodku.
(2) V načrtu zaščite in reševanja iz prejšnjega odstavka
je treba na podlagi analiz dogodkov, ki presegajo projektni
dogodek, predvideti posebne ukrepe kot pomoč pri načrtovanju ukrepov ob izrednem dogodku. Zagotoviti je treba dovolj
ustrezno označenih evakuacijskih poti z zasilno razsvetljavo,
prezračevanjem in drugo opremo, potrebno za njihovo varno
uporabo. Upoštevati je treba radiološka območja, požarno
zaščito, zahteve za varnost pri delu in fizično varovanje
objekta.
(3) V načrtu zaščite in reševanja iz prvega odstavka
tega člena je treba zagotoviti primerne opozorilne sisteme in
sredstva obveščanja za opozarjanje osebja na objektu in na
lokaciji ob izrednem dogodku. Sredstva obveščanja morajo
biti na razpolago v komandni sobi in pomožni komandni sobi,
če obstajata, pri tem pa je treba poskrbeti za njihovo raznovrstnost.
16. člen
(dokumentiranje)
Projektne osnove sevalnega ali jedrskega objekta morajo
biti razumljivo in sistematično določene, dokumentirane in po
potrebi posodobljene med gradnjo, v njegovi celotni obratovalni
dobi, med morebitno fazo mirovanja in med razgradnjo. Če
je objekt odlagališče, pa tudi med dolgoročnim nadzorom po
zaprtju, tako da kažejo njegovo dejansko stanje.
17. člen

(varnostne analize)

(obnavljanje projektnih osnov)

(1) Zagotavljanje projektnih osnov sevalnega ali jedrskega objekta je treba preveriti z varnostnimi analizami.
(2) Varnostne analize morajo upoštevati:
– najneugodnejšo enojno odpoved opreme, potrebne za
opravljanje varnostnih funkcij, pri tem pa ni treba upoštevati
možnosti odpovedi pasivnih komponent, če se dokaže, da
je takšna odpoved zelo malo verjetna in da dogodek, ki se
analizira, ne vpliva na varnostno funkcijo, ki ji je komponenta
namenjena;
– da mora imeti operater, potem ko dobi prvo značilno informacijo o dogodku, 30 minut časa do takrat, ko mora narediti
svoje prvo dejanje za preprečitev ali ublažitev posledic;
– konservativno izbrane začetne in robne pogoje analiziranih scenarijev;

(1) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora redno in ne le kot del vsakega občasnega varnostnega pregleda
preverjati projektne osnove objekta.
(2) Pregled projektnih osnov je treba opraviti tudi po
obratovalnih dogodkih, ki so imeli vpliv na sevalno ali jedrsko
varnost, ali kadar se pojavijo nove pomembne informacije glede sevalne ali jedrske varnosti.
(3) Pri pregledu projektnih osnov iz prvega ali drugega
odstavka tega člena se za prepoznavanje potreb in možnosti
izboljšav lahko uporabijo deterministične in verjetnostne varnostne analize, pri tem pa se rešitve v projektu primerjajo s
predpisanimi zahtevami in dobro prakso.
(4) Glede na varnostno pomembnost rezultatov pregleda
iz prvega ali drugega odstavka tega člena mora upravljavec
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smiselno posodobiti SSK ali izvesti druge ukrepe, pomembne
za zagotavljanje sevalne oziroma jedrske varnosti.
18. člen
(posebne projektne osnove)
Poleg projektnih osnov iz 3. do 15. člena tega pravilnika
je treba pri projektiranju za različne vrste objektov uporabljati
še projektne osnove za:
– jedrsko elektrarno iz priloge 1 tega pravilnika;
– raziskovalni reaktor iz priloge 2, ki je sestavni del tega
pravilnika;
– skladišče radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva
iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika;
– odlagališče radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika;
– odlagališče rudarske ali hidrometalurške jalovine iz
priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika;
– obsevalne naprave oziroma pospeševalnike delcev, ki
se ne uporabljajo v medicini in veterini, iz priloge 6, ki je sestavni del tega pravilnika.
III. PRIDOBIVANJE SOGLASIJ IN DOVOLJENJ
III.1 SOGLASJE H GRADNJI OBJEKTA
19. člen
(vsebina vloge za pridobitev soglasja h gradnji na območju
omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta)
K vlogi za pridobitev soglasja h gradnji na območju omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta je treba priložiti:
1. projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, pripravljen
v skladu s 37. členom tega pravilnika;
2. dokazila, da gradnja izpolnjuje merila iz uredbe, ki ureja
območja omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in
pogoje gradnje objektov na teh območjih.
20. člen
(vsebina vloge za pridobitev soglasja h gradnji na lokaciji
sevalnega ali jedrskega objekta)
K vlogi za pridobitev soglasja h gradnji objekta na lokaciji sevalnega ali jedrskega objekta je treba priložiti projekt
za pridobitev gradbenega dovoljenja, pripravljen v skladu s
37. členom tega pravilnika.
21. člen
(vsebina vloge za pridobitev soglasja h gradnji ali razgradnji
manj pomembnega sevalnega objekta)
(1) K vlogi za pridobitev soglasja h gradnji ali razgradnji
manj pomembnega sevalnega objekta je treba priložiti:
1. elaborat o sevalni varnosti, pripravljen v skladu s
37. členom tega pravilnika, iz katerega je razvidno, da so bili
pri projektiranju upoštevani predpisi o varstvu pred ionizirajočimi sevanji;
2. program razgradnje objekta, ki mora biti pripravljen
v skladu s smiselno uporabo določbe 47. člena tega pravilnika;
3. mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost o tovrstni varnosti objekta na podlagi dokumentacije iz 1. in 2. točke tega odstavka;
4. projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, pripravljen
v skladu z 37. členom tega pravilnika.
(2) Uprava odobri dokumentacijo iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka v postopku izdaje soglasja h gradnji ali razgradnji. Če gre za manj pomemben sevalni objekt za izvajanje
sevalne dejavnosti v zdravstvu in veterinarstvu, skladnost
dokumentacije odobri Uprava Republike Slovenije za varstvo
pred sevanji.
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22. člen
(vsebina vloge za pridobitev soglasja h gradnji oziroma
izvedbi rudarskih del sevalnega ali jedrskega objekta)
(1) K vlogi za pridobitev soglasja h gradnji oziroma izvedbi
rudarskih del sevalnega ali jedrskega objekta je treba priložiti:
1. varnostno poročilo, pripravljeno v skladu s poglavjem
IV.1 tega pravilnika;
2. program razgradnje objekta iz 47. člena tega pravilnika;
3. predlog obsega in trajanja izvajanja predobratovalnega
monitoringa radioaktivnosti iz pravilnika, ki ureja monitoring
radioaktivnosti;
4. dokumentacijo sistema vodenja iz 53. člena tega pravilnika;
5. program gospodarjenja z radioaktivnimi odpadki ali
izrabljenim gorivom iz pravilnika, ki ureja ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom;
6. mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost o tovrstni varnosti objekta na podlagi dokumentacije iz 1. do 5. točke tega odstavka;
7. projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma
rudarski projekt, če gre za izvajanje rudarskih del, pripravljen v
skladu z 37. členom tega pravilnika;
8. dokazila, da bodo podizvajalci med gradnjo objekta
oziroma izvajanjem rudarskih del upoštevali enake standarde
za sevalno oziroma jedrsko varnost kakor investitor oziroma
upravljavec objekta;
9. načrt fizičnega varovanja, pripravljen v skladu z zahtevami zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, kot ločen in tajen dokument v skladu s predpisi,
ki urejajo tajnost podatkov.
(2) Uprava odobri dokumentacijo iz 1. do 3. točke prejšnjega odstavka tega člena v postopku izdaje soglasja h gradnji
oziroma izvedbi rudarskih del.
23. člen
(vsebina vloge za pridobitev soglasja h gradnji odlagališča
radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva)
(1) Če je objekt odlagališče radioaktivnih odpadkov ali
izrabljenega goriva, je treba k vlogi za pridobitev soglasja h
gradnji priložiti:
1. varnostno poročilo, pripravljeno v skladu s poglavjem
IV.1 tega pravilnika;
2. varnostno poročilo o objektih odlagališča za obdobje po njegovem zaprtju, katerega vsebino določi Uprava
v postopku priprave pogojev k okoljevarstvenemu soglasju.
To varnostno poročilo je lahko del varnostnega poročila iz
prejšnje točke;
3. načrt dolgoročnega nadzora objektov odlagališča;
4. program razgradnje objekta iz 47. člena tega pravilnika;
5. predlog obsega in trajanja izvajanja predobratovalnega
monitoringa radioaktivnosti v skladu s pravilnikom, ki ureja
monitoringu radioaktivnosti;
6. dokumentacijo sistema vodenja iz 53. člena tega pravilnika;
7. program gospodarjenja z radioaktivnimi odpadki ali
izrabljenim gorivom v skladu s pravilnikom, ki ureja ravnanje z
radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom;
8. mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost o sevalni in jedrski varnosti objekta na podlagi
dokumentacije iz 1. do 7. točke tega odstavka;
9. finančna jamstva za izvedbo vseh del do zaprtja odlagališča;
10. finančna jamstva za plačilo stroškov dolgoročnega
nadzora odlagališča po njegovem zaprtju;
11. izjavo o brezplačnem prenosu zemljišč, ki zajemajo
območje odlaganja, v last države in načrt prenosa;
12. načrt fizičnega varovanja, pripravljen v skladu z zahtevami zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in
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jedrsko varnost, kot ločen in tajen dokument v skladu s predpisi, ki urejajo tajnost podatkov.
(2) Uprava odobri dokumentacijo iz 1. do 5. točke prvega
odstavka tega člena v postopku izdaje soglasja h gradnji.
(3) Za odlagališče radioaktivnih odpadkov oziroma izrabljenega goriva se lahko soglasja in dovoljenja pridobijo ločeno
za posamezne objekte v sklopu odlagališča, če so zgrajeni s
časovnim razmakom, in sicer za predelovalne in skladiščne
objekte, zgrajene v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, ter odlagalne objekte, glede na lego in metode del zgrajene
v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, ali se zanje
izvajajo rudarska dela v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
III.2 SOGLASJE ZA POSKUSNO OBRATOVANJE OBJEKTA
24. člen
(vsebina vloge za pridobitev soglasja za začetek poskusnega
obratovanja sevalnega ali jedrskega objekta)
(1) K vlogi za pridobitev soglasja za začetek poskusnega
obratovanja sevalnega ali jedrskega objekta je treba priložiti:
1. varnostno poročilo, pripravljeno v skladu s poglavjem
IV.1 tega pravilnika;
2. program poskusnega obratovanja;
3. program gospodarjenja z radioaktivnimi odpadki oziroma izrabljenim gorivom v skladu s pravilnikom, ki ureja ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom;
4. dokumentacijo sistema vodenja iz 53. člena tega pravilnika;
5. program razgradnje objekta iz 47. člena tega pravilnika;
6. program spremljanja obratovalnih izkušenj v skladu s
pravilnikom, ki ureja zagotavljanje varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov;
7. program spremljanja obratovalnih kazalnikov v skladu
s pravilnikom, ki ureja zagotavljanje varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov;
8. program nadzora staranja v skladu s pravilnikom, ki
ureja zagotavljanje varnosti po začetku obratovanja sevalnih
ali jedrskih objektov;
9. kvalifikacijske programe SSK iz poglavja 2.5 priloge 1
tega pravilnika, če je objekt jedrska elektrarna;
10. analizo požarne nevarnosti iz poglavja 3.4 priloge 1
tega pravilnika, če je objekt jedrska elektrarna;
11. programe vzdrževanja, preizkušanja in pregledov SSK
v skladu s pravilnikom, ki ureja zagotavljanje varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov;
12. opis rezultatov predobratovalnega monitoringa radioaktivnosti v skladu s pravilnikom, ki ureja monitoring radioaktivnosti;
13. organizacijski postopek obravnavanja sprememb v
skladu s pravilnikom, ki ureja zagotavljanje varnosti po začetku
obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov;
14. mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost o tovrstni varnosti objekta na podlagi varnostnega
poročila in druge dokumentacije iz 1. do 13. točke tega odstavka;
15. dokazila o zagotovljenih finančnih sredstvih, njihovi
višini in finančnih jamstvih ob morebitnem subsidiarnem ukrepanju države v skladu z zahtevami zakona, ki ureja varstvo
pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost;
16. seznam pisnih postopkov, ki se nanašajo na uporabo
objekta in so predpisani v pravilniku, ki ureja zagotavljanje
varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov;
17. poročilo o uspešno opravljenih predobratovalnih preizkusih, ki obsegajo: preizkuse v skladu s tehnično dokumentacijo za vgradnjo, preizkuse tekočinskih in prezračevalnih
sistemov, hladne in tople tlačne preizkuse sistemov in komponent ter funkcionalne in druge preizkuse, predvidene v tehnični
dokumentaciji;
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18. dokaze o kakovosti vgrajene opreme in materialov v
skladu s programi zagotovitve kakovosti, standardi, tehničnimi
normativi ter normami kakovosti proizvodov in storitev;
19. dokazila, da so podizvajalci med gradnjo objekta
upoštevali enake standarde sevalne oziroma jedrske varnosti,
kakor jih je upošteval upravljavec jedrskega ali sevalnega
objekta;
20. izjavo upravljavca jedrskega ali sevalnega objekta,
da:
– je objekt pripravljen za vsako fazo poskusnega obratovanja v skladu s programi in navodili,
– je pripravljena, usklajena in odobrena dokumentacija, ki
ureja izvedbo dejavnosti v vsaki fazi poskusnega obratovanja,
– je upravljavcu na voljo usposobljeno osebje, ki je končalo usposabljanje in ima ustrezno izobrazbo, in
– so izvedena dela skladna s projektnimi osnovami objekta;
21. načrt zaščite in reševanja;
22. načrt fizičnega varovanja, pripravljen v skladu z zahtevami zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, s podatki o spremembah in dopolnitvah, nastalih
med gradnjo objekta, kot ločen in tajen dokument v skladu s
predpisi, ki urejajo tajnost podatkov.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka k vlogi
za pridobitev soglasja za začetek poskusnega obratovanja
ni treba priložiti dokumentov oziroma podatkov, ki jih je vlagatelj v predhodnih postopkih že dostavil in se od tedaj niso
spremenili.
(3) Uprava odobri dokumentacijo iz 1. in 2. točke prvega
odstavka tega člena oziroma, če gre za odlagališče, iz 1. do
3. točke prvega odstavka tega člena v postopku izdaje soglasja
za začetek poskusnega obratovanja.

III.3 DOVOLJENJE ZA OBRATOVANJE IN PRENEHANJE
OBRATOVANJA
25. člen
(vsebina vloge za pridobitev dovoljenja za obratovanje
sevalnega ali jedrskega objekta)
(1) K vlogi za pridobitev dovoljenja za obratovanje sevalnega ali jedrskega objekta je treba priložiti:
1. poročilo o poskusnem obratovanju;
2. varnostno poročilo, pripravljeno v skladu s poglavjem
IV.1 tega pravilnika, dopolnjeno s spremembami, nastalimi med
poskusnim obratovanjem;
3. program gospodarjenja z radioaktivnimi odpadki ali
izrabljenim gorivom v skladu s pravilnikom, ki ureja ravnanje z
radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom;
4. dokumentacijo sistema vodenja iz 53. člena tega pravilnika;
5. program razgradnje objekta iz 47. člena tega pravilnika;
6. program spremljanja obratovalnih izkušenj v skladu s
pravilnikom, ki ureja zagotavljanje varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov;
7. program spremljanja obratovalnih kazalnikov v skladu
s pravilnikom, ki ureja zagotavljanje varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov;
8. program nadzora staranja v skladu s pravilnikom, ki
ureja zagotavljanje varnosti po začetku obratovanja sevalnih
ali jedrskih objektov;
9. kvalifikacijske programe SSK iz poglavja 2.5 priloge 1
tega pravilnika, če je objekt jedrska elektrarna;
10. analizo požarne nevarnosti iz poglavja 3.4 priloge 1
tega pravilnika, če je objekt jedrska elektrarna;
11. programe vzdrževanja, preizkušanja in pregledov SSK
v skladu s pravilnikom, ki ureja zagotavljanje varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov;
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12. organizacijski postopek obravnavanja sprememb v
skladu s pravilnikom, ki ureja zagotavljanje varnosti po začetku
obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov;
13. rezultate predobratovalnega monitoringa radioaktivnosti;
14. mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost o tovrstni varnosti objekta na podlagi dokumentacije iz 1. do 10. točke tega odstavka;
15. projekt izvedenih del, ki mora kazati obstoječe stanje
objekta ter vsebuje podatke o spremembah in dopolnitvah,
nastalih med poskusnim obratovanjem objekta, pripravljen pa
je v skladu z 37. členom tega pravilnika;
16. dokazila o zagotovljenih finančnih sredstvih, njihovi
višini in finančnih jamstvih ob morebitnem subsidiarnem ukrepanju države v skladu z zahtevami zakona, ki ureja varstvo
pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost;
17. podatke o izdanem uporabnem dovoljenju;
18. dokaze o kakovosti vgrajene opreme in materialov v
skladu s programi zagotovitve kakovosti, standardi, tehničnimi
normativi ter normami kakovosti proizvodov in storitev;
19. seznam pisnih postopkov, ki se nanašajo na uporabo
objekta in so v skladu s pravilnikom, ki ureja zagotavljanje
varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov;
20. načrt zaščite in reševanja;
21. načrt fizičnega varovanja, pripravljen v skladu z zahtevami zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in
jedrsko varnost, s podatki o spremembah in dopolnitvah, nastalih med poskusnim obratovanjem objekta, kot ločen in tajen
dokument v skladu s predpisi, ki urejajo tajnost podatkov.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka k vlogi za
pridobitev obratovalnega dovoljenja ni treba priložiti dokumentov oziroma podatkov, ki jih je vlagatelj z vlogo za pridobitev
soglasja za začetek poskusnega obratovanja že dostavil in se
od tedaj niso spremenili.
(3) Če je objekt odlagališče za radioaktivne odpadke ali
izrabljeno gorivo, za jamsko ali hidrometalurško jalovino, se
dovoljenje za obratovanje iz prvega odstavka tega člena šteje
kot dovoljenje za začetek odlaganja radioaktivnih odpadkov ali
izrabljenega goriva, rudarske ali hidrometalurške jalovine, ki
nastaja pri izkoriščanju jedrskih mineralnih snovi.
(4) Za objekte iz prejšnjega odstavka je treba k vlogi iz
prvega odstavka tega člena priložiti program zapiranja odlagališča, v katerem morajo biti določeni ukrepi in postopki za zaprtje
ter predlagane faze in roki za izvedbo teh del.
(5) Uprava odobri dokumentacijo iz 1. in 2. točke oziroma,
če gre za odlagališče, iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka tega
člena in iz prejšnjega odstavka tega člena v postopku izdaje
dovoljenja za obratovanje.
26. člen
(kategorizacija SSK v jedrskih elektrarnah)
Če želi upravljavec jedrske elektrarne uporabiti kategorizacijo SSK v skladu s poglavjem 2.2 priloge 1 tega pravilnika,
mora k vlogi iz 24. in 25. člena tega pravilnika priložiti dokumente iz poglavja 2.6 priloge 1 tega pravilnika.
27. člen
(vsebina vloge za dovoljenje za prenehanje obratovanja
sevalnega ali jedrskega objekta)
(1) K vlogi za pridobitev dovoljenja za prenehanje obratovanja sevalnega ali jedrskega objekta je treba priložiti:
1. varnostno poročilo, pripravljeno v skladu s poglavjem
IV.1 tega pravilnika;
2. program razgradnje objekta iz 47. člena tega pravilnika;
3. program gospodarjenja z radioaktivnimi odpadki ali
izrabljenim gorivom v skladu s pravilnikom, ki ureja ravnanje z
radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom;
4. dokumentacijo sistema vodenja iz 53. člena tega pravilnika;
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5. program spremljanja obratovalnih izkušenj v skladu s
pravilnikom, ki ureja o zagotavljanje varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov;
6. programe vzdrževanja, preizkušanja in pregledov SSK
v zvezi s prenehanjem obratovanja v skladu s pravilnikom, ki
ureja zagotavljanje varnosti po začetku obratovanja sevalnih
ali jedrskih objektov;
7. predlog obsega in trajanja izvajanja poobratovalnega
monitoringa radioaktivnosti v skladu s pravilnikom, ki ureja
monitoring radioaktivnosti;
8. rezultate meritev obratovalnega monitoringa radioaktivnosti;
9. mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost o tovrstni varnosti objekta na podlagi dokumentacije iz 1. do 8. točke tega odstavka;
10. seznam pisnih postopkov, ki se nanašajo na prenehanje obratovanja objekta in so v skladu s pravilnikom, ki
ureja zagotavljanje varnosti po začetku obratovanja sevalnih
ali jedrskih objektov;
11. načrt fizičnega varovanja, pripravljen v skladu z zahtevami zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in
jedrsko varnost, s podatki o spremembah in dopolnitvah, nastalih med obratovanjem objekta, kot ločen in tajen dokument
v skladu s predpisi, ki urejajo tajnost podatkov.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka k vlogi za
pridobitev za prenehanje obratovanja sevalnega ali jedrskega
objekta ni treba priložiti dokumentov oziroma podatkov, ki so
bili za obratujoči objekt že veljavni ali potrjeni in se niso spremenili.
(3) Vlogo iz prvega odstavka tega člena mora upravljavec
objekta vložiti najmanj dve leti pred načrtovanim prenehanjem
obratovanja.
(4) Pri odlagališčih se vloga iz prvega odstavka tega člena
nanaša na njihove predelovalne in skladiščne objekte, ki jih je
treba razgraditi.
(5) Uprava odobri dokumentacijo iz 1. do 3. točke prvega
odstavka tega člena v postopku izdaje dovoljenja za prenehanje obratovanja.

III.4 DOVOLJENJE ZA ZAČETEK IN ZAKLJUČEK
RAZGRADNJE OBJEKTA
28. člen
(vsebina vloge za pridobitev soglasja k razgradnji oziroma
izvedbi rudarskih del sevalnega ali jedrskega objekta)
K vlogi za pridobitev soglasja k razgradnji sevalnega
ali jedrskega objekta oziroma za pridobitev dovoljenja za izvedbo rudarskih del sevalnega ali jedrskega objekta je treba
priložiti:
1. varnostno poročilo, pripravljeno v skladu s poglavjem
IV.1 tega pravilnika za izvedbo razgradnje;
2. program razgradnje objekta iz 47. člena tega pravilnika;
3. mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost o sevalni in jedrski varnosti objekta na podlagi
dokumentacije iz 1. in 2. točke tega odstavka;
4. projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma
rudarski projekt, če gre za izvajanje rudarskih del, pripravljen v
skladu z 37. členom tega pravilnika;
5. dokazila, da bodo podizvajalci med razgradnjo objekta
upoštevali enake standarde za sevalno oziroma jedrsko varnost kakor upravljavec objekta.
29. člen
(vsebina vloge za dovoljenje za začetek razgradnje objekta)
(1) K vlogi za pridobitev dovoljenja za začetek razgradnje
sevalnega ali jedrskega objekta je treba priložiti:
1. varnostno poročilo, pripravljeno v skladu s poglavjem
IV.1 tega pravilnika za izvedbo razgradnje;
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2. dokumentacijo sistema vodenja iz 53. člena tega pravilnika;
3. program razgradnje objekta iz 47. člena tega pravilnika;
4. program gospodarjenja z radioaktivnimi odpadki ali
izrabljenim gorivom v skladu s pravilnikom, ki ureja ravnanje z
radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom;
5. programe vzdrževanja, preizkušanja in pregledov SSK
v skladu s pravilnikom, ki ureja zagotavljanje varnosti pri obratovanju sevalnih ali jedrskih objektov;
6. mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost o tovrstni varnosti objekta na podlagi dokumentacije iz 1. do 5. točke tega odstavka;
7. rezultate meritev monitoringa radioaktivnosti po prenehanju obratovanja;
8. projekt za izvedbo razgradnje, ki mora biti narejen
na podlagi programa razgradnje in pripravljen v skladu s
37. členom tega pravilnika;
9. podatke o izdanem gradbenem dovoljenju za odstranitev sevalnega ali jedrskega objekta;
10. seznam pisnih postopkov, ki se nanašajo na začetek
razgradnje v skladu s pravilnikom, ki ureja zagotavljanje varnosti pri obratovanju sevalnih ali jedrskih objektov;
11. dokazila, da bodo podizvajalci med razgradnjo objekta
upoštevali enake standarde sevalne oziroma jedrske varnosti
kakor upravljavec objekta;
12. načrt fizičnega varovanja, pripravljen v skladu z zahtevami zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, s podatki o spremembah in dopolnitvah, nastalih
po prenehanju obratovanja objekta, kot ločen in tajen dokument
v skladu s predpisi, ki urejajo tajnost podatkov.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka k vlogi za
pridobitev dovoljenja za razgradnjo sevalnega ali jedrskega
objekta ni treba priložiti dokumentov oziroma podatkov, ki so bili
za objekt že veljavni ali potrjeni in se niso spremenili.
(3) Pri odlagališčih se vloga iz prvega odstavka tega člena
nanaša na njegove predelovalne in skladiščne objekte, ki jih je
treba razgraditi.
(4) Uprava odobri dokumentacijo iz 1., 3. in 4. točke
prvega odstavka tega člena v postopku izdaje dovoljenja za
začetek razgradnje.
(5) Dovoljenje za začetek razgradnje sevalnega ali jedrskega objekta se izda po pridobljenem gradbenem dovoljenju
za odstranitev objekta.
(6) Do pridobitve dovoljenja za začetek razgradnje sevalnega ali jedrskega objekta ni mogoče začeti z razgradnjo
sevalnega ali jedrskega objekta na podlagi gradbenega dovoljenja za odstranitev.
30. člen
(vsebina vloge za dovoljenje za zaključek razgradnje)
(1) K vlogi za pridobitev dovoljenja za zaključek razgradnje sevalnega ali jedrskega objekta, razen odlagališč, je treba
priložiti:
1. varnostno poročilo, pripravljeno v skladu s poglavjem
IV.1 tega pravilnika o zaključku razgradnje sevalnega ali jedrskega objekta;
2. poročilo o končnem pregledu radiološkega stanja lokacije objekta, s katerim se dokaže, da so ravni radioaktivnosti,
vključno s hitrostjo sevanja ter kontaminacijo vode in zemljin z
alfa, beta in gama sevalci, pod predpisanimi omejitvami;
3. potrdilo o odložitvi, predelavi ali ponovni uporabi vseh
radioaktivnih snovi, nastalih med razgradnjo;
4. rezultate meritev monitoringa radioaktivnosti med razgradnjo;
5. mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost o tovrstni varnosti objekta na podlagi dokumentacije iz 1. do 4. točke tega odstavka;
6. vrsto in način shranjevanja dokumentacije v arhivih o
vseh preteklih dejavnostih, povezanih z objektom na lokaciji.
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(2) Pri odlagališčih se dovoljenje za zaključek razgradnje
nanaša na njihove predelovalne in skladiščne objekte, ki jih je
treba razgraditi.
(3) Varnostno poročilo o zaključku razgradnje sevalnega
ali jedrskega objekta iz 1. točke prvega odstavka tega člena
mora vsebovati:
1. opis objekta,
2. cilje razgradnje,
3. merila za opustitev nadzora,
4. dejavnosti razgradnje,
5. opis SSK, zgradb ali območja, nad katerimi nadzor ni
odpravljen,
6. končno radiološko stanje,
7. opustitev nadzora nad lokacijo,
8. odpadke,
9. doze osebja,
10. opis dogodkov med razgradnjo in
11. opis naukov iz razgradnje.
(4) Uprava odobri dokumentacijo iz 1. in 2. točke prvega
odstavka tega člena v postopku izdaje dovoljenja za zaključek
razgradnje sevalnega ali jedrskega objekta.
III.5 DRUGA SOGLASJA IN DOVOLJENJA
ZA POSAMEZNE OBJEKTE
31. člen
(zapiranje odlagališča radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega
goriva)
Za zapiranje odlagališča radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva se štejejo dela na odlagalnih objektih odlagališča za vzpostavitev njihovega stanja, ki je primerno za
izvajanje dolgoročnega nadzora.
32. člen
(vsebina vloge za izdajo soglasja k delom za zapiranje
odlagališča radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva)
(1) K vlogi za pridobitev soglasja k delom za zapiranje
odlagališča radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva je
treba priložiti:
1. varnostno poročilo, pripravljeno v skladu s poglavjem
IV.1 tega pravilnika;
2. dokumentacijo sistema vodenja iz 53. člena tega pravilnika;
3. program zapiranja odlagališča, v katerem morajo biti
določeni ukrepi in postopki za zaprtje ter predlagane faze in
roki za izvedbo teh del;
4. rezultate meritev obratovalnega monitoringa radioaktivnosti;
5. mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost o tovrstni varnosti objekta na podlagi dokumentacije iz 1. do 4. točke tega odstavka;
6. projekt izvedenih del, ki mora kazati obstoječe stanje
objekta in je pripravljen v skladu s 37. členom tega pravilnika;
7. projekt za izvedbo del za zapiranje, pripravljen v skladu
s 37. členom tega pravilnika;
8. seznam pisnih postopkov, ki se nanašajo na zapiranje
objekta v skladu s pravilnikom, ki ureja zagotavljanje varnosti
pri obratovanju sevalnih ali jedrskih objektov;
9. načrt fizičnega varovanja, pripravljen v skladu z zahtevami zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in
jedrsko varnost, s podatki o spremembah in dopolnitvah, nastalih med obratovanjem objekta, kot ločen in tajen dokument
v skladu s predpisi, ki urejajo tajnost podatkov.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka k vlogi za
pridobitev soglasja k delom za zapiranje odlagališča radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva ni treba priložiti dokumentov oziroma podatkov, ki so bili za objekt že veljavni ali potrjeni
in se niso spremenili.
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(3) Pri površinskih predelovalnih objektih odlagališč se
vloga iz prvega odstavka tega člena nanaša na izdajo soglasja
k njihovi razgradnji.
(4) Pri odlagalnih objektih pod površjem, ki so bili zgrajeni
z rudarskimi metodami, se vloga iz prvega odstavka tega člena
nanaša na izdajo soglasja k rudarskim delom.
(5) Če je odlagališče zgrajeno modularno, se je mogoče
lotiti del za zapiranje postopoma po odlagalnih enotah.
33. člen
(vsebina vloge za dovoljenje za zaprtje odlagališča
radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva)
(1) K vlogi za pridobitev dovoljenja za zaprtje odlagališča radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva je treba
priložiti:
1. varnostno poročilo, pripravljeno v skladu s poglavjem
IV.1 tega pravilnika za zaprtje odlagališča radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva;
2. varnostno poročilo, pripravljeno v skladu s poglavjem
IV.1 tega pravilnika o objektih odlagališča za obdobje po njegovem zaprtju;
3. načrt dolgoročnega nadzora objektov odlagališča;
4. rezultate meritev obratovalnega monitoringa radioaktivnosti med zapiranjem;
5. mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost o tovrstni varnosti objekta na podlagi dokumentacije iz 1. do 4. točke tega odstavka;
6. projekt izvedenih del, pripravljen v skladu s 37. členom
tega pravilnika;
7. evidence odloženih radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva;
8. izjavo upravljavca, da so zapiralna dela izvedena skladno s projektno dokumentacijo, in dokaze o kakovosti vgrajenih
materialov v skladu s programom zagotovitve kakovosti.
(2) Uprava odobri dokumentacijo iz 1., 2. in 3. točke
prvega odstavka tega člena v postopku izdaje dovoljenja za
zaprtje odlagališča.
34. člen
(vsebina vloge za dovoljenje za zaprtje odlagališča
rudarske ali hidrometalurške jalovine)
(1) K vlogi za pridobitev dovoljenja za zaprtje odlagališča
rudarske ali hidrometalurške jalovine je treba priložiti:
1. varnostno poročilo, pripravljeno v skladu s poglavjem
IV.1 tega pravilnika;
2. načrt dolgoročnega nadzora odlagališča rudarske ali
hidrometalurške jalovine;
3. evidenco odložene rudarske in hidrometalurške jalovine;
4. rezultate meritev obratovalnega monitoringa radioaktivnosti med zapiranjem;
5. mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost o sevalni in jedrski varnosti objekta na podlagi
dokumentacije iz 1. do 4. točke tega odstavka;
6. projekt izvedenih del, pripravljen v skladu s 37. členom
tega pravilnika;
7. izjavo upravljavca, da so zapiralna dela izvedena skladno s projektno dokumentacijo, in dokaze o kakovosti vgrajenih
materialov v skladu s programom zagotovitve kakovosti.
(2) Uprava odobri dokumentacijo iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka tega člena v postopku izdaje dovoljenja za
zaprtje odlagališča.
35. člen
(vsebina vloge za dovoljenje za zaključek rudarskih del)
(1) K vlogi za pridobitev dovoljenja za zaključek rudarskih
del za opustitev pridobivanja jedrskih mineralnih surovin je
treba priložiti:
1. varnostno poročilo, pripravljeno v skladu s poglavjem
IV.1 tega pravilnika;
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2. potrdilo o odložitvi, predelavi ali ponovni uporabi vseh
radioaktivnih snovi, nastalih med rudarskimi deli;
3. poročilo o končnem pregledu radiološkega stanja lokacije objekta, s katerim se dokaže, da so ravni radioaktivnosti,
vključno s hitrostjo sevanja ter kontaminacijo vode in zemljin z
alfa, beta in gama sevalci, pod predpisanimi omejitvami;
4. mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost o tovrstni varnosti objekta na podlagi poročil iz 1.
in 3. točke tega odstavka;
5. zaključni elaborat o izkoriščanju mineralnih surovin s
podatki o preostalih zalogah na lokaciji.
(2) Uprava odobri varnostno poročilo in poročilo o končnem pregledu iz prejšnjega odstavka v postopku izdaje dovoljenja za zaključek rudarskih del.
(3) Dovoljenje za zaključek rudarskih del se izda po pridobljenem dovoljenju za opustitev izkoriščanja mineralnih surovin.
III.6 REFERENČNA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
36. člen
(referenčna dokumentacija)
Na zahtevo Uprave mora investitor ali upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta zagotoviti vpogled v referenčno dokumentacijo k dokumentaciji za pridobitev soglasij ali dovoljenj
iz 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 29., 30., 32., 33., 34.
in 35. člena tega pravilnika.
37. člen
(vsebina, način izdelave in revizija projektne dokumentacije)
(1) Za določanje vsebine, načina izdelave in revizijo projektne dokumentacije za manj pomembne sevalne objekte,
sevalne objekte in jedrske objekte ter za druge objekte na
območju omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta se
uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja projektno in tehnično
dokumentacijo, če se gradi po zakonu, ki ureja graditev objektov, ali določbe pravilnika, ki ureja način izdelave, zaporedje,
vsebino in revizijo rudarskih projektov, če se izvajajo rudarska
dela po zakonu, ki ureja rudarstvo.
(2) Projekt mora biti izdelan v skladu s projektnimi osnovami, pripravljenimi na podlagi določb II. poglavja tega pravilnika.
(3) Za manj pomembne sevalne objekte, sevalne objekte
in jedrske objekte mora biti projektna dokumentacija v celoti
revidirana.
(4) O projektnih osnovah iz prvega odstavka 4. člena tega
pravilnika mora investitor sevalnega ali jedrskega objekta pridobiti strokovno mnenje pooblaščenega izvedenca za jedrsko
in sevalno varnost.
38. člen
(navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje)
Za sevalne in jedrske objekte se šteje, da je s pridobitvijo
ustreznega dovoljenja iz poglavij III.2, III.3, III.4 in III.5 tega
pravilnika izdelano navodilo, ki določa pravila za uporabo oziroma obratovanje in vzdrževanje objekta po zakonu, ki ureja
gradnjo objektov.
IV. VARNOSTNA DOKUMENTACIJA
IV.1 VARNOSTNO POROČILO
39. člen
(namen in uporaba)
(1) Varnostno poročilo je celovit dokument, ki daje temeljno podlago za upravni nadzor nad varnostjo sevalnega ali
jedrskega objekta.
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(2) Varnostno poročilo prvič pripravi investitor objekta
za dokazovanje varnega obratovanja objekta, odobri pa ga
Uprava v postopku izdaje soglasja h gradnji sevalnega ali
jedrskega objekta.
(3) Varnostno poročilo mora vsebovati dovolj natančne
informacije o objektu, da je mogoče na tej podlagi neodvisno
oceniti varnost objekta.
(4) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora
uporabljati varnostno poročilo kot podlago za stalno podporo
varnega obratovanja objekta. Varnostno poročilo mora biti
tudi podlaga za presojo, kako na varnost objekta vplivajo
spremembe na objektu, spremembe v okolju ali spremembe
v načinu upravljanja objekta.
(5) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora
dopolnjevati varnostno poročilo tako, da vključi izvedene spremembe v sevalnem ali jedrskem objektu, da upošteva lastne
izkušnje, spremembe okolja, morebitne spremenjene upravne
zahteve oziroma drugačne uporabljene standarde ter razvoj
znanosti in tehnologije.

18. opis programa ravnanja z radioaktivnimi odpadki in
izrabljenim gorivom,
19. opis vseh dejavnosti, načrtovanih že med obratovanjem objekta, za zaključek njegovega obratovanja in za
njegovo razgradnjo,
20. opis sistema vodenja oziroma programa zagotavljanja kakovosti,
21. prikaz fizičnega varovanja objekta, jedrskih in radioaktivnih snovi,
22. predvidene in največje dovoljene izpuste radioaktivnih snovi v okolje,
23. program meteoroloških meritev in obratovalnega
monitoringa radioaktivnosti,
24. načrt dolgoročnega nadzora, če gre za odlagališče radioaktivnih odpadkov, odlagališče izrabljenega goriva,
odlagališče hidrometalurške jalovine ali odlagališče jamske
jalovine.

40. člen

(referenčna dokumentacija)

(vsebina varnostnega poročila)
Varnostno poročilo sevalnega ali jedrskega objekta, ki se
gradi, poskusno obratuje, obratuje, je prenehal obratovati ali
se razgrajuje, mora vsebovati:
1. opis lokacije, splošen opis objekta in njegovega normalnega obratovanja ter opis zagotavljanja varnosti objekta,
2. opis programa poskusnega obratovanja,
3. opis tehničnih lastnosti sevalnega ali jedrskega objekta in opis delovanja v vseh stanjih objekta,
4. opis zasnove projekta in doseganja osnovnih varnostnih ciljev, opis projektnih osnov sevalnega ali jedrskega
objekta ter opis, kako je dosežena njihova izpolnitev,
5. podroben opis varnostnih funkcij, vseh varnostnih
sistemov, za varnost pomembnih SSK, njihovih projektnih
osnov in opis delovanja vseh za varnost pomembnih SSK v
vseh stanjih objekta,
6. seznam uporabljenih predpisov in standardov kot
podlage za opise in varnostne analize, zajete v varnostnem
poročilu,
7. opis notranje organiziranosti upravljavca objekta, ki je
potrebna za zagotavljanje jedrske varnosti,
8. oceno varnostnih vidikov, povezanih z umestitvijo
objekta v prostoru,
9. opis varnostnih analiz za oceno varnosti sevalnega ali
jedrskega objekta za projektne dogodke in primerjava z merili
tehnične sprejemljivosti,
10. opis verjetnostnih varnostnih analiz, pripravljenih v
skladu s četrtim in petim odstavkom 14. člena tega pravilnika,
11. opis navodil za ravnanje ob izrednem dogodku in
smernic za obvladovanje težkih nesreč v jedrskih elektrarnah,
12. opis načrta zaščite in reševanja objekta ter notranje organizacije upravljavca ob izrednem dogodku in njene
usklajenosti z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob
jedrski nesreči,
13. opis ukrepov za preglede, preizkušanje in nadzor
SSK, opis programa za uporabo obratovalnih izkušenj in opis
programa za obvladovanje staranja,
14. opis usposabljanja in izobraževanja zaposlenih,
15. obratovalne pogoje in omejitve za varno obratovanje,
pripravljene v skladu s 43. in 44. členom tega pravilnika, ter
tehnične osnove, v katerih so obrazložene strokovne podlage
za vsak obratovalni pogoj ali omejitev,
16. opis strategije varstva pred sevanji, opis metod in
ukrepov za zagotavljanje varstva izpostavljenih delavcev pred
ionizirajočimi sevanji, vključno z oceno njihovega varstva pred
sevanji ter oceno izpostavljenosti prebivalcev in okolja,
17. opis radioaktivnih in jedrskih snovi ter drugih virov
sevanja,

41. člen
(1) Pri ugotavljanju varnosti sevalnih in jedrskih objektov
se lahko poglavja v varnostnem poročilu sklicujejo tudi na
referenčno dokumentacijo.
(2) Referenčna dokumentacija mora biti usklajena med
seboj, z varnostnim poročilom in z drugo projektno dokumentacijo sevalnega ali jedrskega objekta.
42. člen
(način navajanja informacij v varnostnem poročilu)
(1) Varnostno poročilo mora biti pripravljeno v skladu s
stopenjskim pristopom: zadeve, pomembnejše za varnost,
morajo biti opisane podrobneje in izdatneje, manj pomembne
pa manj podrobno.
(2) Informacije v varnostnem poročilu morajo biti navedene tako:
1. vsako poglavje varnostnega poročila mora biti zaokrožena tematska celota;
2. če je varnostno poročilo razdeljeno na več zvezkov,
mora imeti vsak zvezek kazalo celotnega poročila;
3. informacije na načrtih, diagramih in skicah morajo biti
berljive, vsi simboli in kratice pa razloženi.
(3) Varnostno poročilo se spreminja tako, da se celotne
strani nadomestijo s spremembo. Na spremenjeni strani je
treba navesti novo revizijo strani.
IV.2 OBRATOVALNI POGOJI IN OMEJITVE ZA VARNO
OBRATOVANJE
43. člen
(osnove obratovalnih pogojev in omejitev)
(1) Obratovalni pogoji in omejitve, ki so del vsebine varnostnega poročila iz 40. člena tega pravilnika, morajo:
1. temeljiti na projektnih osnovah, rezultatih preizkusov
in varnostnih analizah, ki ustrezno upoštevajo negotovost
teh analiz,
2. zagotavljati varno obratovanje sevalnega ali jedrskega objekta v skladu s projektnimi osnovami in varnostnim
poročilom,
3. določiti pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da se preprečijo okoliščine, ki lahko vodijo v nesrečo, in ublažijo posledice
morebitne nesreče,
4. vsebovati zahteve po delovanju varnostnih sistemov
in varnostnih funkcij v vseh stanjih objekta.
(2) Obratovalni pogoji in omejitve morajo obstajati za
vsa obratovalna stanja objekta. Pri jedrski elektrarni ta stanja
med drugim zajemajo obratovanje pri moči, stanja zaustavitve
in menjave goriva ter vsa morebitna vmesna stanja, pa tudi
okoliščine zaradi vzdrževanja ali preizkušanj.
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44. člen
(vsebina obratovalnih pogojev in omejitev)
Obratovalni pogoji in omejitve morajo vsebovati:
1. opredelitev pojmov,
2. varnostne meje,
3. mejne nastavitve parametrov varnostnih sistemov,
4. mejne pogoje obratovanja in zahteve po minimalno
delujoči opremi, vključno z zahtevo, koliko SSK, pomembnih za
sevalno ali jedrsko varnost, mora obratovati ali biti pripravljenih
za obratovanje,
5. potrebne ukrepe pri prekoračitvi obratovalnih pogojev in
omejitev ter razpoložljivi čas za izvedbo teh ukrepov,
6. zahteve po nadzoru in
7. zahtevo po najmanjšem številu osebja z dovoljenjem,
potrebnim za varno obratovanje objekta v različnih stanjih
objekta.
45. člen
(določitev varnostnih mej, obratovalnih pogojev in nastavitev
varnostnih sistemov)
(1) Med vrednostmi varnostnih mej, mejnimi nastavitvami
parametrov varnostnih sistemov, alarmi in obratovalnimi pogoji
mora biti predvidena ustrezna razlika, da ni prepogostega proženja varnostnih sistemov.
(2) Varnostne meje morajo biti določene konservativno z
upoštevanjem predpostavk in negotovosti varnostnih analiz.
IV.3 PROGRAM RAZGRADNJE SEVALNEGA
ALI JEDRSKEGA OBJEKTA
46. člen
(evidence za razgradnjo)
Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora v vseh
fazah njegovega obratovanja in razgradnje voditi evidence, s
katerimi zagotovi, da bodo vse količine radioaktivnih snovi v
objektu znane, tako pa olajšana razgradnja.
47. člen
(program razgradnje)
(1) Program razgradnje mora temeljiti na varnostnih analizah, oceni radiološkega stanja objekta in najnovejših podatkih
o objektu.
(2) Pri pripravi programa razgradnje je treba za zagotavljanje sevalne in jedrske varnosti uporabiti stopenjski pristop:
strategijo razgradnje in ustrezne načrte je treba prilagoditi
zahtevnosti objekta, vrsti radioaktivnih snovi v njem in času v
življenjski dobi objekta, v katerem se program izdeluje.
(3) Za vsa dela med razgradnjo, ki imajo vpliv na sevalno
ali jedrsko varnost, mora program razgradnje predvideti pisne
postopke.
(4) Program razgradnje se mora redno pregledovati in
posodabljati najmanj v sklopu občasnega varnostnega pregleda objekta, tako da kaže spremembe v strategiji razgradnje,
napredek v tehnologiji, spremembe zakonodajnih zahtev in
objekta, ki vplivajo na razgradnjo slednjega, napredek del
razgradnje, odklon od načrtovanega programa in potrebe po
dejavnostih razgradnje.
(5) Pregled in posodobitev programa razgradnje objekta
mora potekati po postopku, določenem za odobritev sprememb
v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost.
(6) Program razgradnje mora biti tak, da bo sevalna ali
jedrska varnost objekta, potem ko bo ta prešel v morebitno fazo
mirovanja, čim manj odvisna od aktivnih sistemov.
(7) Program razgradnje mora predvideti, da bo upravljavec pred izročitvijo objekta v morebitno fazo mirovanja pripravil
program takega opazovanja in nadzora, ki bo zagotavljal varnost v tej fazi in omogočil dokončno razgradnjo v prihodnosti.
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(8) Za pripravo programa razgradnje za jedrsko elektrarno
Krško se poleg določb prvega do sedmega odstavka tega člena
uporabljajo določila Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih
razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško,
njenim izkoriščanjem in razgradnjo (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 23/03).
48. člen
(vsebina programa razgradnje sevalnega ali jedrskega
objekta)
Program razgradnje iz prejšnjega člena mora vsebovati:
1. opis objekta,
2. strategijo razgradnje,
3. vodenje projekta,
4. dejavnosti razgradnje,
5. pregledi in vzdrževanje,
6. ravnanje z odpadki,
7. stroške,
8. varnostno oceno,
9. vpliv na okolje,
10. varstvo pri delu,
11. zagotavljanje kakovosti,
12. načrt zaščite in reševanja,
13. fizično varovanje jedrskih in radioaktivnih snovi,
14. končni pregled radiološkega stanja.
V. VODENJE VARNOSTI IN KAKOVOSTI
49. člen
(vodenje varnosti in kakovosti)
(1) Investitor ali upravljavec sevalnega ali jedrskega
objekta mora zagotoviti, da je objekt voden varno in v skladu
z zakonodajo.
(2) Investitor ali upravljavec mora zagotoviti, da se pred
sprejemanjem odločitev, ki vplivajo na sevalno ali jedrsko varnost, opravi ustrezno posvetovanje, tako da so upoštevani
potrebni varnostni vidiki. Zadeve, povezane z varnostjo, morajo
pregledati primerno usposobljeni strokovnjaki, ki niso bili neposredno vključeni v pripravo in sprejemanje odločitev.
(3) Investitor ali upravljavec sevalnega ali jedrskega
objekta mora zagotoviti ustrezne prostore in delovno okolje, v
katerem lahko osebje varno opravlja svoje delo.
(4) Investitor ali upravljavec mora zagotoviti ustrezen sistem za stalno spremljanje ter zagotavljanje sevalne in jedrske
varnosti, jo tako vzdrževati in po potrebi izboljševati.
(5) Investitor ali upravljavec sevalnega ali jedrskega
objekta mora zagotoviti, da se obratovalne izkušnje, mednarodni razvoj varnostnih standardov ter nova dognanja na podlagi
raziskovalnih dejavnosti sistematično analizirajo in stalno uporabljajo za izboljšanje sevalne in jedrske varnosti objekta, pa
tudi dejavnosti osebja.
(6) Investitor ali upravljavec sevalnega ali jedrskega
objekta mora zagotoviti, da se upravljanje objekta izvaja po
dokumentiranem sistemu vodenja vseh dejavnosti, ki lahko
vplivajo na sevalno ali jedrsko varnost, vključno z ustreznimi
dejavnostmi dobaviteljev in podizvajalcev.
50. člen
(varnostna politika)
(1) Investitor ali upravljavec sevalnega ali jedrskega
objekta mora kot del sistema vodenja pripraviti pisni dokument
o svoji varnostni politiki (v nadaljnjem besedilu: varnostna
politika), s katerim se zaveže k zagotavljanju visoke stopnje
sevalne in jedrske varnosti.
(2) Varnostna politika mora:
1. opredeliti investitorjevo oziroma upravljavčevo zavezo,
da bo zagotavljal potrebna sredstva za doseganje zastavljenih
ciljev;
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2. dajati jasno prednost zagotavljanju varnosti pred vsemi
drugimi dejavnostmi v objektu;
3. vsebovati obvezo po stalnem izboljševanju varnosti;
4. zahtevati smernice za izvajanje varnostne politike in
predvideti način spremljanja njene učinkovitosti;
5. vsebovati jasno zastavljene varnostne cilje, oblikovane tako, da jih vodstvo objekta zlahka spremlja in po potrebi
ukrepa.
(3) Z varnostno politiko mora biti seznanjeno vse osebje.
Osebje, ki opravlja dela, pomembna za varnost, mora varnostno politiko razumeti in jo izvajati.
(4) S ključnimi deli varnostne politike morajo biti seznanjeni tudi podizvajalci, tako da razumejo pričakovanja upravljavca
in jih znajo s svojimi dejavnostmi uresničiti.
(5) Investitor ali upravljavec mora v rednih časovnih presledkih, krajših od obdobja med občasnima varnostnima pregledoma, preverjati ustreznost in učinkovitost varnostne politike.
51. člen
(organizacijska sestava)
(1) Investitor ali upravljavec sevalnega ali jedrskega
objekta mora vzpostaviti organizacijsko sestavo, ki bo zagotavlja varno in zanesljivo obratovanje objekta in primeren odziv
ob izrednem dogodku. Treba jo je dokumentirati, njeno učinkovitost pa redno vrednotiti.
(2) Investitor ali upravljavec mora jasno določiti in v pisni
obliki predpisati pooblastila, odgovornost, hierarhično povezanost oseb in organizacij ali organizacijskih skupin, ki izvajajo
dejavnosti, pomembne za varno obratovanje sevalnega ali
jedrskega objekta ali za obvladovanje izrednega dogodka.
(3) Izvajanje sprememb v organizacijski sestavi za izvajanje funkcij iz prvega odstavka tega člena, ki vplivajo ali bi lahko
posredno vplivale na vsebino varnostnega poročila, je treba
nadzorovati in obvladovati v skladu z zahtevami za odobritev
sprememb v objektu iz zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost. Po izvedbi je treba preverjati
vpliv varnostno pomembnih sprememb na varnost v skladu z
59. členom tega pravilnika.
52. člen
(osebje sevalnega ali jedrskega objekta)
(1) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora s
sistematično analizo določiti potrebno število zaposlenih in
njihovo usposobljenost za zagotavljanje sevalne oziroma jedrske varnosti.
(2) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora
redno in dokumentirano preverjati ustreznost števila zaposlenih
za dela, povezana s sevalno oziroma jedrsko varnostjo.
(3) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora
pripraviti desetletni načrt zaposlovanja na področjih, pomembnih za sevalno in jedrsko varnost. Tak načrt je treba obnavljati
najmanj vsaka tri leta.
(4) Vsako načrtovano spremembo v številu zaposlenih, ki
bi lahko imela pomemben vpliv na sevalno ali jedrsko varnost, je
treba vnaprej upravičiti in po uveljavitvi spremembe tudi oceniti.
(5) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora
imeti zaposlenih zadosti ustrezno usposobljenih delavcev, ki
razumejo projektne osnove sevalnega ali jedrskega objekta,
razumejo dejanski projekt in obratovanje objekta v vseh njegovih stanjih, pripravljajo projektne naloge in merila sprejemljivosti
za prepustitev del, povezanih s sevalno ali jedrsko varnostjo,
podizvajalcem, nadzorujejo izvajanje teh del in jih po prevzemu
tudi ocenjujejo.
53. člen
(sistem vodenja)
(1) Investitor ali upravljavec sevalnega ali jedrskega
objekta mora vzpostaviti, uveljaviti, redno presojati in nenehno
izboljševati celovit sistem vodenja, ki mora biti primerno dokumentiran.
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(2) Sistem vodenja iz prejšnjega odstavka mora zagotavljati doseganje in stalno izboljševanje sevalne in jedrske
varnosti objekta ter preprečevati, da bi druge zahteve do investitorja ali upravljavca obravnavali ločeno od zahtev sevalne ali
jedrske varnosti. Tako je treba preprečiti morebiten negativni
vpliv drugih zahtev na sevalno ali jedrsko varnost.
54. člen
(stopenjski pristop)
Sistem vodenja iz prejšnjega člena mora upoštevati načelo stopenjskega pristopa, s katerim se ustrezno izrabljajo
razpoložljivi viri. Pri tem je treba upoštevati pomembnost in
zahtevnost posamezne dejavnosti ter njenih rezultatov, njihove nevarnosti ter možne negativne vplive in posledice, če
dejavnost ne bi bila izvedena pravilno ali bi bili njeni rezultati
neustrezni.
55. člen
(dokumentacija sistema vodenja)
(1) Dokumentacija sistema vodenja iz 53. člena tega
pravilnika mora zajemati najmanj:
1. izjavo o usmeritvah in ciljih vodenja (politiko vodenja),
2. opis sistema vodenja,
3. opis organizacijske sestave investitorja ali upravljavca,
4. določitev odgovornosti, pooblastil ter medsebojnih odnosov med vodenjem, izvajanjem in vrednotenjem posameznih
dejavnosti,
5. opis povezav z zunanjimi institucijami,
6. opis glavnih procesov,
7. opis, kako se posamezne dejavnosti pripravijo, pregledajo, izvedejo, dokumentirajo, preverijo in izboljšajo.
(2) Dokumentacija sistema vodenja mora biti napisana
tako, da jo razumejo tisti, ki jo uporabljajo. Posamezni dokumenti morajo biti veljavni, berljivi, takoj prepoznavni in enostavno dosegljivi tam, kjer se uporabljajo.
56. člen
(politika vodenja)
(1) Investitor ali upravljavec sevalnega ali jedrskega
objekta mora kot del celovitega sistema vodenja pripraviti cilje, načrte in strategijo svoje organizacije tako, da je iz njih
razviden vpliv na sevalno in jedrsko varnost ter da je ta vpliv
obvladovan.
(2) Investitor ali upravljavec mora s sistemom vodenja
zagotoviti, da je jasno, kdaj, kako in kdo sprejema odločitve.
(3) Vodstvo mora na vseh ravneh izkazovati svojo zavezanost do vzpostavitve, izvedbe, presoje in stalnega izboljševanja
sistema vodenja. Za te dejavnosti mora zagotavljati zadostne
vire.
(4) Investitor ali upravljavec mora spodbujati vse zaposlene k izvajanju sistema vodenja in njegovim izboljšavam.
57. člen
(viri)
Investitor ali upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta
mora določiti obseg potrebnih virov (osebje, infrastruktura,
delovno okolje, informacije, znanje, dobavitelji in finančna sredstva) za izvajanje svojih dejavnosti ter za vzpostavitev, izvedbo,
ocenjevanje in stalno izboljševanje sistema vodenja.
58. člen
(varnostna kultura)
Investitor ali upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta
mora spodbujati in podpirati visoko stopnjo varnostne kulture
z zagotavljanjem:
1. skupnega razumevanja ključnih vidikov varnostne kulture v sevalnem oziroma jedrskem objektu;
2. načinov, s katerimi investitor ali upravljavec podpira
posameznike in skupine, da izvajajo svoje naloge uspešno in
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v skladu z varnostnimi zahtevami, pri čemer upoštevajo prepletanje zahtev posameznikov, tehnologije in celotnega sevalnega
oziroma jedrskega objekta;
3. pozitivnega odnosa do učenja in spodbujanjem kritičnega razmišljanja ter
4. stalne skrbi za razvoj in izboljševanje varnostne kulture.
59. člen
(procesi)
(1) Investitor ali upravljavec sevalnega ali jedrskega
objekta mora prepoznati procese, ki so potrebni za doseganje
ciljev, za zagotovitev sredstev za izpolnjevanje vseh zahtev in
za dobavo produktov sevalnega ali jedrskega objekta. Ti procesi se morajo načrtovati, izvajati, presojati in stalno izboljševati.
Prepoznan mora biti tudi njihov medsebojni vpliv.
(2) Investitor ali upravljavec mora določiti in izvajati postopke za uspešno izvajanje in nadzor procesov iz prejšnjega
odstavka.
(3) Dokumentacija, potrebna za izvajanje procesov iz prvega odstavka tega člena, mora biti nadzorovana. Spremembe
dokumentov morajo biti pregledane, shranjene in potrjene na
enak način kakor prvotni dokumenti. Zagotoviti je treba, da se
uporabljajo pravi revidirani dokumenti.
(4) Sistem vodenja mora predvideti zapise o dejavnostih in
zagotoviti, da so ti nadzorovani. Vsi zapisi morajo biti med svojo
veljavnostjo čitljivi, celoviti, prepoznavni in zlahka dosegljivi.
60. člen
(nadzor podizvajalcev in dobaviteljev)
Investitor ali upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta
mora:
1. v sistemu vodenja predvideti nadzor nad procesi ali
dejavnostmi po posameznih procesih, ki jih zanj izvajajo pogodbeni podizvajalci zunaj njegove organizacije. Investitor ali
upravljavec mora ohraniti odgovornost tudi za dela, ki jih zanj
pogodbeno opravijo podizvajalci;
2. zahtevati od svojih pogodbenih podizvajalcev, da vzpostavijo, dokumentirajo in izvajajo ustrezen sistem vodenja;
3. izbirati pogodbene podizvajalce ali dobavitelje na podlagi vnaprej predpisanih meril;
4. ocenjevati podizvajalce oziroma dobavitelje;
5. razviti in določiti merila za nabavo izdelkov ter jih dokumentirati. Dobavitelj mora investitorju ali upravljavcu dostaviti
dokazila o izpolnjevanju meril pred uporabo izdelka;
6. pri naročilu varnostno pomembnih SSK zahtevati od
proizvajalcev oziroma dobaviteljev možnost lastnega nadzora
ali nadzora osebja Uprave, vključno s pregledi v prostorih proizvajalcev oziroma dobaviteljev;
7. s pregledi, preizkušanjem ali oceno potrditi, da dejavnosti ali izdelki izpolnjujejo predpisana merila in da se bodo med
uporabo zadovoljivo obnesli.
61. člen
(meritve, presoja in izboljšave)
(1) Za zagotovitev želenih rezultatov procesov in prepoznavo priložnosti za izboljšave mora investitor ali upravljavec
sevalnega ali jedrskega objekta:
1. nadzirati in meriti uspešnost sistema vodenja,
2. poskrbeti, da vodje sami vrednotijo dejavnosti, za katere so odgovorni,
3. poskrbeti za izvedbo neodvisne presoje v rednih obdobjih. Izvede jo lahko zunanja organizacija ali notranja skupina,
ki je neodvisna od predmeta presoje.
(2) Upravljavec jedrskega objekta mora ustanoviti notranjo skupino, odgovorno za izvajanje neodvisne presoje. Skupina mora imeti ustrezna pooblastila za izvajanje svojih nalog.
Posamezniki, ki izvajajo neodvisno presojo, ne smejo presojati
svojih dejavnosti. Za jedrske elektrarne mora biti skupina oblikovana kot organizacijska enota, ki izvaja neodvisno presojo.
(3) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora
oceniti rezultate presoje in ustrezno ukrepati.
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(4) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora v
načrtovanih obdobjih pregledati sistem vodenja in zagotoviti
njegovo uspešnost.
(5) Za odstopanja, ugotovljena na podlagi tretjega in četrtega odstavka tega člena, mora upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta poiskati vzroke in ukrepati tako, da se zmanjša
verjetnost ponovitve.
(6) Pri pripravi načrta izboljšav mora upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta predvideti tudi zagotavljanje ustreznih
virov. Nadzorovati mora izvedbo načrta izboljšav, dokler se ne
zaključi, in preverjati njihovo učinkovitost.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
62. člen
(zahteve za obstoječe objekte)
(1) Dovoljenja za sevalne in jedrske objekte, izdana na
podlagi dosedanjih predpisov, ostanejo v veljavi.
(2) Upravni postopki, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika po dosedanjih predpisih, se končajo po dosedanjih
predpisih.
(3) Določba četrtega odstavka poglavja 1.7 priloge 1 tega
pravilnika se za jedrsko elektrarno Krško začne uporabljati
15. decembra 2012.
(4) Po morebitni odobritvi podaljšanja obratovalne dobe
jedrske elektrarne Krško ali njenih SSK mora njen upravljavec
preučiti odziv jedrske elektrarne na težke nesreče v skladu s
poglavjem 1.12 priloge 1 in na podlagi te analize predlagati
morebitne ukrepe, ki morajo biti izvedeni v najkrajšem možnem
času.
(5) Jedrska elektrarna Krško mora zahteve iz 10. in 11.
točke 40. člena tega pravilnika izpolniti najpozneje tri leta po
morebitni odobritvi podaljšanja z originalnim projektom predvidene obratovalne dobe obstoječe jedrske elektrarne Krško ali
njenih SSK.
(6) Sevalni in jedrski objekti, ki imajo dovoljenje za poskusno obratovanje ali obratovalno dovoljenje ob uveljavitvi
tega pravilnika ali ob uveljavitvi tega pravilnika tečejo postopki
za pridobitev dovoljenja za poskusno obratovanje ali obratovalnega dovoljenja, morajo vsebine obstoječega varnostnega
poročila uskladiti z zahtevami iz 40. člena tega pravilnika do
31. decembra 2010, razen če ni v prejšnjem odstavku določeno
drugače.
63. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehata upora-

bljati:

1. Pravilnik o pogojih za lokacijo, graditev, poskusno obratovanje, zagon in uporabo jedrskih objektov (Uradni list SFRJ,
št. 52/88 in Uradni list RS, št. 67/02 – ZVISJV) in
2. Pravilnik o izdelavi in vsebini varnostnega poročila in
druge dokumentacije, potrebne za ugotavljanje varnosti jedrskih objektov (Uradni list SFRJ, št. 68/88 in Uradni list RS,
št. 67/02 – ZVISJV).
64. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-108/2009
Ljubljana, dne 30. oktobra 2009
EVA 2009-2511-0016
Karl Erjavec l.r.
Minister
za okolje in prostor
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Priloga 1: Projektne osnove za jedrske elektrarne
1. TEMELJNE PROJEKTNE OSNOVE
1.1 Projektne osnove jedrske elektrarne
1. Tveganje prebivalstva zaradi obratovanja jedrske elektrarne mora biti primerljivo ali manjše od tveganja pri proizvodnji električne energije iz drugih virov.
2. Projekt jedrske elektrarne mora zagotoviti, da je skupna
verjetnost za talitev sredice manjša od 10-5 na leto in verjetnost
za velik nenadzorovan izpust radioaktivnih snovi iz elektrarne
manjša od 10-6 na leto.
3. Če je skupna verjetnost za talitev sredice manjša
od 10-5, vendar večja od 10-6 na leto oziroma če je verjetnost
za velik nenadzorovan izpust radioaktivnih snovi iz jedrske
elektrarne manjša od 10-6, vendar večja od 10-7 na leto, mora
investitor ali upravljavec utemeljeno dokazati, da nadaljnje
zmanjševanje tveganja ni mogoče ali smiselno.
4. Projektne osnove morajo določiti potrebne zmogljivosti
jedrske elektrarne za obvladovanje vseh stanj objekta, tako
da bodo izpolnjene zahteve varstva pred sevanji. Projektne
osnove vključujejo:
– pogoje normalnega obratovanja,
– pogoje med prehodnimi pojavi in nesrečami, ki so posledica predpostavljenih začetnih dogodkov in njihovih kombinacij,
– varnostno klasifikacijo SSK,
– pomembne predpostavke in
– izbrane analitične metode.
5. Projektne osnove morajo upoštevati za elektrarno značilne notranje in najmanj naslednje zunanje predpostavljene
začetne dogodke, ki morajo biti obravnavani v skladu s pogoji
na lokaciji:
– ekstremne vetrove,
– ekstremne zunanje temperature,
– ekstremno deževje, ekstremne snežne padavine, poplave, ekstremne temperature vode za hlajenje in poledenitve,
– potrese,
– padce letal,
– druge dogodke na bližnjih transportnih poteh, v industrijskih objektih ali na območju lokacije, ki bi lahko povzročili požare, eksplozije ali drugače ogrožali varnost jedrske elektrarne.
6. Ne glede na določbo 2. točke tega poglavja mora projekt jedrske elektrarne Krško zagotoviti, da je skupna verjetnost
za talitev sredice med obratovanjem pri moči manjša od 10-4
na leto in verjetnost za velik nenadzorovan izpust radioaktivnih snovi iz elektrarne med obratovanjem pri moči manjša od
5·10-6 na leto.
1.2 Varnostne funkcije
1. Jedrska elektrarna mora v vseh stanjih elektrarne in
med projektnimi dogodki izpolnjevati naslednje varnostne funkcije:
– nadzor reaktivnosti sredice,
– odvod toplote iz sredice,
– zadrževanje radioaktivnih snovi in preprečitev njegovega nenadzorovanega širjenja v okolje.
2. Katera koli odpoved v sistemih, namenjenih za normalno obratovanje jedrske elektrarne, ne sme vplivati na varnostne
funkcije.
1.3 Varnostne analize
Poleg pogojev iz 14. člena tega pravilnika morajo varnostne analize upoštevati:
– za doseganje in vzdrževanje stanja varne zaustavitve
samo SSK, ki so klasificirani v skladu s točko 2.1 te priloge;
– kot dodatni otežujoči okoliščini za vsa stanja objekta in
za vse projektne dogodke zaskočeno regulacijsko palico z največjo vrednostjo reaktivnosti, ki je ni mogoče vstaviti v sredico,
in izgubo vsega zunanjega napajanja;
– za jedrske elektrarne so odkloni iz tretjega odstavka
14. člena dovoljeni le za varnostne analize težkih nesreč.
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1.4 Tehnična sprejemljivost
Projekt mora opredeljevati najmanj:
1. radiološka in druga merila tehnične sprejemljivosti za
razvrstitev predpostavljenih začetnih dogodkov v posamezne
pogoje obratovanja jedrske elektrarne (navadno so to: stanja
objekta, projektni dogodki, dodatne predpostavljene odpovedi,
težke nesreče). Predpostavljeni začetni dogodki z večjo verjetnostjo nastanka smejo imeti le nepomembne ali nikakršne
radiološke posledice, tisti, ki lahko povzročijo težko nesrečo,
pa morajo imeti zelo majhno verjetnost nastanka;
2. merila za zaščito gorivnih srajčk, ki vključujejo:
– temperaturo goriva,
– krizo vrenja, razen za reaktorje, hlajene s plinom,
– temperaturo srajčk,
– celovitost gorivnih elementov, vključno z omejitvijo dovoljenega puščanja cepitvenih produktov med obratovanjem, ki
se tudi med nenormalnimi obratovalnimi stanji ne sme opazno
povečati,
– največjo dovoljeno poškodbo goriva pri projektnem dogodku, pri čemer mora biti zagotovljeno, da gorivni elementi
ostanejo na svojem mestu in da poškodbe ne preprečujejo
učinkovitega hlajenja po nesreči;
3. merila za zaščito tlačne meje primarnega hladilnega
sistema, ki vključujejo:
– največjo temperaturo hladila,
– največji tlak hladila,
– število prehodnih pojavov, ki toplotno ali tlačno obremenjujejo primarni hladilni sistem, hitrost spreminjanja temperatur
in tlaka med takimi prehodnimi pojavi, najvišjo in najnižjo doseženo vrednost temperatur in tlakov ipd.,
– napetosti v materialu;
4. za elektrarno s tlačnovodnim reaktorjem tudi merila za
zaščito sekundarnega hladilnega sistema, ki vključujejo podobne parametre kakor v prejšnji točki;
5. merila za zaščito zadrževalnega hrama, ki vključujejo:
– temperature v zadrževalnem hramu,
– tlak v zadrževalnem hramu,
– netesnost.
1.5 Sistemi za zaustavitev reaktorja
Za varno zaustavitev reaktorja morata biti na voljo najmanj dva raznovrstna sistema. Vsaj eden od njiju mora biti
zmožen iz vsakega stanja objekta in med projektnim dogodkom
samostojno in prej kakor v štirih sekundah vrniti reaktor v podkritično stanje z ustrezno rezervo reaktivnosti. Pri tem se mora
upoštevati morebitna enojna odpoved.
1.6 Odvajanje zaostale toplote
Zagotovljeno mora biti odvajanje zaostale toplote iz sredice rektorja po zaustavitvi iz vseh stanj objekta in med nesrečami kljub morebitni enojni odpovedi in izgubi zunanjega
napajanja.
1.7 Zadrževalni hram
1. Jedrska elektrarna mora imeti zadrževalni hram, ki
mora zagotoviti, da bo vsak izpust radioaktivnih snovi v okolje
med projektnim dogodkom pod predpisanimi omejitvami. Sistem zadrževalnega hrama mora vključevati:
– neprepustne konstrukcije, v katerih so vsi bistveni deli
primarnega reaktorskega hladilnega sistema,
– sisteme za nadzor tlaka in temperature v zadrževalnem
hramu,
– naprave za izolacijo, obvladovanje in odstranitev radionuklidov, vodika, kisika in drugih snovi, ki utegnejo biti izpuščene v atmosfero zadrževalnega hrama.
2. Vsak vod, ki prodira v zadrževalni hram in je del tlačne
meje reaktorskega hladila ali povezan neposredno z atmosfero
zadrževalnega hrama, se mora samodejno in zanesljivo zapreti
ob dogodku, ki vodi v projektni dogodek. Takšni vodi morajo biti
opremljeni z najmanj dvema ustreznima zaporednima izolacijskima ventiloma. Izolacijski ventili morajo biti čim bliže zadrževalnemu hramu, kolikor je to še praktično izvedljivo.
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3. Vsak vod, ki prodira v zadrževalni hram in ni del
tlačne meje reaktorskega hladila niti ni neposredno povezan
z atmosfero zadrževalnega hrama, mora imeti najmanj en
ustrezen izolacijski ventil. Tak ventil mora biti postavljen zunaj
zadrževalnega hrama, vendar čim bliže, kolikor je to še praktično izvedljivo.
4. Zgradba zadrževalnega hrama mora biti takšna, da
ohrani svojo funkcionalnost tudi ob padcu velikega komercialnega letala nanjo, za jedrsko elektrarno Krško pa morajo
biti sprejeti vsi še smiselni ukrepi za ublažitev posledic padca
velikega komercialnega letala nanjo.
1.8 Instrumentacija in regulacija
1. Instrumentacija mora zagotavljati meritve vseh glavnih
spremenljivk jedrske elektrarne, ki lahko vplivajo na cepitveni
proces, na celovitost sredice reaktorja, na reaktorski hladilni
sistem in na zadrževalni hram. Zagotavljati mora tudi zbiranje
vseh informacij o elektrarni, ki so potrebne za njeno zanesljivo
in varno obratovanje. Vsi parametri, pomembni za varnost, se
morajo samodejno zapisovati in shranjevati.
2. Instrumentacija in regulacija morata biti kvalificirana
za uporabo v vseh pogojih okolja, za katere sta predvideni, in
medsebojno elektromagnetno združljivi.
3. Nepooblaščeni dostopi in zunanji vdori do instrumentacijskih in regulacijskih sistemov morajo biti preprečeni s fizičnimi, tehničnimi in administrativnimi varnostnimi ukrepi.
4. Instrumentacijski in regulacijskih sistemi morajo biti
projektirani in izvedeni tako, da ob odpovedi ali nepravilnem
prenosu podatkov med njimi ni vpliva na pravilno delovanje
varnostnih sistemov.
5. Za računalniško podprte sisteme, pomembne za varnost, je treba pri projektiranju, vgradnji in preizkušanju računalniške strojne in programske opreme uporabiti ustrezne
standarde. Programsko opremo za digitalno instrumentacijo in
regulacijo je treba preverjati, potrjevati in preizkušati. Analiza
računalniško podprtih sistemov mora zaradi njihove celovitosti
upoštevati dodatno konservativnost.
1.9 Komandna soba
1. Komandna soba mora zagotavljati varno upravljanje
in nadzor jedrske elektrarne v vseh stanjih objekta. Iz komandne sobe mora biti mogoče izvajati vse ukrepe, potrebne
za vzdrževanje elektrarne v varnem stanju in njeno vrnitev v
varno stanje po pričakovanem obratovalnem ali projektnem
dogodku.
2. Pri projektiranju komandne sobe morajo biti upoštevana ergonomska merila.
3. V komandni sobi mora biti zagotovljena ustrezna vizualna in zvočna zaznamba stanj objekta in procesov, ki se
razlikujejo od normalnega stanja in lahko vplivajo na varnost.
4. Operaterju morajo biti na razpolago ustrezne informacije za nadzor posledic samodejnih dejanj.
5. Predvideti je treba dogodke v jedrski elektrarni in zunaj
nje, ki bi lahko ogrozili delo v komandni sobi, ter zagotoviti kar
največje zmanjšanje njihovih vplivov.
6. Če glavna komandna soba ni dostopna, mora biti na
voljo pomožna, ki je fizično in električno ločena od nje. Pomožna komandna soba mora imeti zadosti instrumentov in nadzorne opreme, da je iz nje mogoče varno zaustaviti reaktor, ga
vzdrževati v zaustavljenem stanju in odvajati zaostalo toploto.
V pomožni komandni sobi mora obstajati tudi možnost nadzora
bistvenih parametrov jedrske elektrarne.
7. Ne glede na določbo prejšnje točke tega poglavja se za
jedrsko elektrarno Krško kot pomožna komandna soba upošteva pomožno nadzorno ploščo za zaustavitev reaktorja.
1.10 Varovalni sistem
1. Varovalni sistem mora biti projektiran tako, da je visoko
zanesljiv. Upoštevani morata biti načeli redundance in neodvisnosti. Izpolnjeni pa morajo biti najmanj ti pogoji:
– enojna odpoved ne sme povzročiti odpovedi varovalnega sistema,
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– izpad katere koli komponente ali kanala ne sme povzročiti izgube minimalne potrebne redundance.
2. Omogočeno mora biti preizkušanje vseh funkcij varovalnega sistema (od merilnih tipal in vhodnih signalov do
končnih prožilnikov) med obratovanjem.
3. Kar najbolj mora biti zmanjšana verjetnost, da bi dejanje operaterja preprečilo učinkovitost varovalnega sistema
v katerem koli stanju objekta. Varovalni sistem ne sme preprečiti ali izničiti pravilnega dejanja operaterja med projektnim
dogodkom.
4. Računalniško podprti sistem, ki je del varovalnega
sistema, mora izpolnjevati te zahteve:
– strojna in programska oprema morata ustrezati najvišjim
zahtevam za kakovost, se kar najbolje obnesti pri uporabi in
imeti največjo možno zanesljivost,
– celoten razvojni proces, vključno z nadzorom, preizkušanjem in uvajanjem sprememb projekta, mora biti sistematično pregledan in dokumentiran,
– računalniško podprti sistem mora biti neodvisno strokovno ocenjen, da bi se potrdilo zaupanje v njegovo zanesljivost,
– če ni mogoče doseči visoke stopnje zaupanja v sistem,
je treba poskrbeti za drugačen način zagotavljanja izpolnitve
vseh varovalnih ukrepov, ki se pričakujejo od varovalnega
sistema.
1.11 Zasilno električno napajanje
Zasilni vir električne energije mora biti zmožen napajati s
potrebno energijo sisteme in komponente, pomembne za varnost, v vseh stanjih objekta in med projektnim dogodkom. Pri
tem se predvidi možnost enojne odpovedi ob istočasni izgubi
vsega zunanjega napajanja.
1.12 Težke nesreče
Poleg projektnih dogodkov iz prve alineje 4. člena tega
pravilnika je treba preučiti odziv jedrske elektrarne na izbrane
težke nesreče, zato da se kar najbolj zmanjšajo škodljivi vplivi
radioaktivnih izpustov. Določiti je treba zaporedje dogodkov,
za katere se določijo in izvedejo smiselni preventivni ali blažilni ukrepi. Pri tem se lahko uporabi kombinacija inženirskih
ocen, determinističnih in verjetnostnih metod, upoštevajoč
realistične predpostavke in smiselno prirejena merila sprejemljivosti.
1.13 Oprema in instrumentacija ob morebitni težki
nesreči
1. Zagotovljena mora biti instrumentacijska oprema, ki bo
primerna za obvladovanje nastalih razmer in sposobna delovati
v pogojih okolja med težko nesrečo.
2. Vse potrebne informacije iz instrumentacijske opreme
morajo biti poslane v komandno sobo in pomožno komandno
sobo ter predstavljene tako, ki bo ob težkih nesrečah mogoča
pravočasna oceno stanja objekta in varnostnih funkcij.
3. Oprema jedrske elektrarne mora biti ob težki nesreči
zmožna:
– izolirati zadrževalni hram,
– ublažiti posledice morebitnega obvoda zadrževalnega
hrama,
– smiselno dolgo zagotavljati tesnost zadrževalnega hrama, ki se ne sme bistveno zmanjšati,
– nadzirati temperaturo in tlak zadrževalnega hrama,
– obvladovati vnetljive pline v zadrževalnem hramu,
– preprečiti previsok tlak v zadrževalnem hramu,
– zagotoviti ukrepe za preprečitev taljenja sredice pod
visokim tlakom in
– preprečiti pretalitev zadrževalnega hrama.
4. Ne glede na določbo 1., 2. in 3. točke tega poglavja
morajo biti za jedrsko elektrarno Krško vse potrebne informacije poslane v komandno sobo, tehnični podporni center in na
pomožno nadzorno ploščo za zaustavitev reaktorja ter pred-
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stavljene tako, da je ob težkih nesrečah mogoča pravočasna
ocena stanja elektrarne in kritičnih varnostnih funkcij.
1.14 Sistemi za ravnanje z gorivom in radioaktivnimi
odpadki
1. Projekt mora vključevati shranjevanje izrabljenega goriva in postopke pri odvozu gorivnih elementov iz objekta.
Zagotoviti je treba hlajenje obsevanega goriva. Ves čas mora
obstajati možnost za iznos celotne sredice iz reaktorja.
2. Projekt mora upoštevati shranjevanje obsevanega goriva v daljših obdobjih. Projekt sistemov za ravnanje z gorivom
in shranjevanje goriva mora zagotoviti:
– preprečitev nenamerne kritičnosti s fizičnimi sredstvi, na
primer z ustrezno geometrijo ali stalnimi absorberji nevtronov;
– zmanjšanje verjetnosti za izgubo ali poškodbo goriva,
preprečitev padcev težkih delov na gorivo in preprečitev previsokih obremenitev gorivnih elementov;
– shranjevanje poškodovanih gorivnih elementov, nadzor
kemijskih pogojev in aktivnosti hladila ter možnosti za obdobni
pregled in preizkušanje goriva;
– ustrezno fizično varovanje proti kraji in sabotaži ter preverjanje istovetnosti posameznih gorivnih elementov.
3. Projekt in način obratovanja jedrske elektrarne morata
kar najbolj zmanjšati nastajanje radioaktivnih odpadkov. Sistemi za ravnanje z radioaktivnimi odpadki morajo z nadzorom
in monitoringom stanja kar najbolj zmanjšati izpuste in podzakonske omejitve. Za trdne ali tekoče radioaktivne odpadke je
treba zagotoviti sisteme za ravnanje z odpadki in za njihovo
shranjevanje na lokaciji.
4. Da bi zmanjšali obsevanje osebja in radioaktivne izpuste v okolje, mora projekt zagotoviti sisteme za ščitenje
pred radionuklidi in za njihov razpad. Zagotovljena morajo biti
sredstva za merjenje radioaktivnih izpustov v okolje, kakršni sta
vzorčenje in monitoring izpustov.
5. Projekt mora zagotavljati sredstva za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, za njihovo zbiranje, obdelavo, shranjevanje in odvoz z lokacije. Pri ravnanju s tekočimi radioaktivnimi
odpadki se mora zagotoviti zaznavanje puščanja in ponoven
zajem izlite snovi.
SSK

2. VARNOSTNA KLASIFIKACIJA IN KATEGORIZACIJA

2.1 Varnostna klasifikacija SSK
1. Vse SSK je treba razvrstiti (klasificirati) v varnostne
razrede glede na njihovo pomembnost za varnost. SSK morajo
biti projektirani, izdelani in vzdrževani tako, da njihova zanesljivost in kakovost ustrezata njihovemu pomenu za jedrsko
varnost.
2. Varnostna klasifikacija SSK v varnostne razrede glede
na njihovo pomembnost za varnost mora temeljiti na analizah
jedrske varnosti, izvedenih na podlagi determinističnih metod,
ki jih, kjer je primerno, dopolnjujejo verjetnostne metode in
inženirska presoja.
3. Varnostna klasifikacija mora za vsak varnostni razred
določati:
– predpise in standarde, uporabljene pri projektiranju,
izdelavi, vgradnji in pri pregledih,
– zahteve za napajanje v sili in ustreznost SSK v predvidenih pogojih okolja,
– razpoložljivost oziroma nerazpoložljivost sistemov, potrebnih za izvedbo varnostne funkcije ob predpostavljenih začetnih dogodkih v varnostnih analizah, ki se izvajajo na podlagi
determinističnih metod,
– zahteve glede zagotavljanja kakovosti.
2.2 Kategorizacija SSK
1. SSK so lahko kategorizirani.
2. Kategorizacija SSK je njihova razporeditev v štiri varnostne kategorije glede na pomembnost SSK za tveganje na
podlagi verjetnostnih varnostnih analiz:
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– prva varnostna kategorija (VK-1) zajema SSK, ki so
klasificirani kot pomembni za varnost in namenjeni izvedbi za
varnost bistvene funkcije,
– druga varnostna kategorija (VK-2) zajema SSK, ki niso
klasificirani kot pomembni za varnost in so namenjeni izvedbi
za varnost bistvene funkcije,
– tretja varnostna kategorija (VK-3) zajema SSK, ki so
klasificirani kot pomembni za varnost in niso namenjeni izvedbi
za varnost bistvene funkcije,
– četrta varnostna kategorija (VK-4) zajema SSK, ki niso
klasificirani kot pomembni za varnost in niso namenjeni izvedbi
za varnost bistvene funkcije.
3. Za varnost bistvena funkcija v prejšnjem odstavku je
tista, katere izguba ali poslabšanje bi lahko občutno zmanjšala
obrambo v globino ali varnostne rezerve oziroma občutno
povečala tveganje.
4. Pri kategorizaciji se mora/-jo:
– upoštevati rezultati in spoznanja verjetnostnih varnostnih analiz (VVA) elektrarne. VVA morajo biti izvedene kakovostno, biti neodvisno preverjene in ustrezno podrobne ter
zajemati vsaj težke nesreče zaradi notranjih dogodkov med
obratovanjem pri moči;
– določiti pomen SSK pri izvedbi za varnost bistvenih
funkcij z uporabo celovitega sistematičnega pristopa, ki zajema
začetne dogodke, SSK in stanja elektrarne, vključno s tistimi,
ki niso obravnavana v VVA. Proces mora obravnavati dejansko
stanje elektrarne ter lastne in tuje obratovalne izkušnje. Za
varnost bistvene funkcije morajo zajemati tiste, ki so potrebne
pri projektnih dogodkih, nesrečah in težkih nesrečah;
– upoštevati zagotavljanje obrambe v globino;
– vključevati analize, ki zagotavljajo ustrezno stopnjo zaupanja, da obstajajo zadostne varnostne rezerve za vse SSK
kategorije VK-3 in da je povečanje verjetnosti za talitev sredice
in za velike izpuste zaradi kategorizacije zanemarljivo;
– zajeti celotni sistemi in konstrukcije ter ne le izbrane
komponente sistema ali konstrukcije.
5. Kategorizacijo mora izvesti skupina strokovnjakov, ki
poznajo elektrarno in katerih znanje vključuje vsaj VVA, druge
vrste varnostnih analiz, obratovanje elektrarne, določanje projektnih osnov in projektiranje sistemov.
2.3 Uporaba kategorizacije
1. Presoja ravnanja s SSK, razporejenimi v VK-1 ali
v VK-2, mora potrditi, da so zmožni izvesti svojo funkcijo v
skladu s predvideno po kategorizaciji.
2. SSK, razporejeni v VK-3, morajo biti zmožni izvesti svojo funkcijo z zadostno zanesljivostjo v svoji celotni obratovalni
dobi, in to v vseh razmerah, ki jih določajo projektne osnove.
3. Za SSK, razporejene v VK-3 ali VK-4, ne veljajo zahteve na podlagi njihove varnostne klasifikacije v skladu s točko
2.1 priloge 1 tega pravilnika.
2.4 Zahteve za SSK
Odpoved SSK nižjega varnostnega razreda iz poglavja
2.1 priloge 1 tega pravilnika ne sme povzročiti odpovedi SSK
višjega varnostnega razreda. Enako velja za pomožne sisteme,
ki podpirajo varnostno pomembno opremo.
2.5 Kvalifikacijski program za SSK
1. Upravljavec jedrske elektrarne mora sprejeti in uporabljati kvalifikacijski program za SSK, pomembne za varnost.
2. S kvalifikacijskim programom iz prejšnjega odstavka
mora upravljavec preveriti in potrditi sposobnost SSK za opravljanje njihove projektne funkcije v celotni dobi, za katero so
projektirani.
3. Kvalifikacijski program za SSK mora vključevati zbiranje, dokumentiranje in vzdrževanje podatkov, s katerimi se potrjuje, da SSK lahko opravlja svoje varnostne funkcije v celotni
dobi, za katero so projektirani.
4. Kvalifikacijski program iz prvega odstavka mora upoštevati obratovalne okoliščine, kakršne so vibracije, temperatu-
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ra, tlak, udarec vodnega curka, elektromagnetne motnje, obsevanje, vlaga in kombinacije naštetega. Obratovalne okoliščine
zajemajo pogoje normalnega obratovanja v celotni projektirani
obratovalni dobi in pogoje ob pričakovanem obratovalnem dogodku ali nesreči.
2.6 Vsebina vloge za kategorizacijo SSK
Upravljavec jedrske elektrarne, ki želi uporabiti kategorizacijo SSK, mora vlogi za to uporabo priložiti:
1. opis izvedbe kategorizacije za SSK;
2. opis izvedenih ukrepov, ki zagotavljajo, da so analize in
presoje notranjih in zunanjih dogodkov za obratovanje pri moči
in ob zaustavitvi elektrarne, vključno z analizami težkih nesreč,
dovolj kakovostne in podrobne za kategorizacijo SSK;
3. rezultate pregleda verjetnostnih varnostnih analiz glede
na njihov vpliv na kategorizacijo;
4. opis in podlage za sprejemljivost presoj, ki zagotavljajo
ustrezno stopnjo zaupanja, da so varnostne rezerve za vse
SSK kategorije VK-3 zadostne ter da je povečanje verjetnosti
za talitev sredice in za velike izpuste zaradi kategorizacije
zanemarljivo. Presoje morajo vsebovati vplive glede na občutljivost za interakcije zaradi skupnega vzroka ter morebitne vplive
znanih degradacijskih mehanizmov za aktivne in pasivne funkcije SSK. Vsebovati morajo tudi notranje in zunanje dogodke,
obratovanje pri moči in zaustavitvena stanja.
3. ZAŠČITA PRED NOTRANJIMI POŽARI
3.1 Cilji protipožarne zaščite
Protipožarna zaščita mora upoštevati načelo obrambe v
globino tako, da se zagotovijo:
– ukrepi, ki preprečujejo nastanek požarov,
– hitro zaznavanje, nadzor in pogasitev vsakega požara ter
– preprečitev širitve požara in njegovih posledic na katerem koli območju, kjer bi bila lahko ogrožena varnost jedrske
elektrarne, ali do tega območja.
3.2 Projektne osnove protipožarne zaščite
1. SSK, pomembni za varnost, morajo biti projektirani in
nameščeni tako, da se:
– kar najbolj zmanjša verjetnost za nastanek požara in
posledice požara,
– zagotovi zmožnost zaustavitve elektrarne,
– zagotovi zmožnost odvajanja zaostale toplote,
– omeji širjenje radioaktivnih snovi in
– zagotovi nadzor razmer v jedrski elektrarni med požarom in po njem.
2. Zgradbe s SSK, pomembnimi za varnost, morajo biti
protipožarno zaščitene v skladu z rezultati analize požarne
nevarnosti iz poglavja 0te priloge.
3.3 Požarna varnost zgradb
1. Zgradbe, v katerih je za varnost pomembna oprema
ali so radioaktivne snovi, in zgradbe, v katerih bi požar lahko
vplival na varnost jedrske elektrarne, morajo biti projektirane
tako, da so požarno čim varnejše in po potrebi razdeljene na
požarne sektorje.
2. Požarni sektorji iz prejšnjega odstavka morajo preprečiti, da bi požar obremenilno vplival na opremo, pomembno za
varnost, in ločiti redundantne varnostne sisteme med seboj.
3. Če razdelitev na požarne sektorje iz prejšnjega odstavka ni mogoča ali primerna, je treba uporabiti razdelitev
na požarne celice ter zagotoviti ravnovesje med pasivno in
aktivno varnostjo, kar mora potrditi analiza požarne nevarnosti
iz poglavja 3.4 te priloge.
4. Zgradbe, v katerih so radioaktivne snovi in v katerih bi
požar lahko povzročil radioaktivne izpuste, morajo biti projektirane tako, da bi bili ob požaru taki izpusti čim manjši.
5. Projekt mora zagotoviti požarne poti za vse, ki sodelujejo pri obvladovanju požara, in evakuacijske poti za zaposlene
v objektu.
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3.4 Analiza požarne nevarnosti
1. Požarno varnost jedrske elektrarne je treba dokazati z
analizo požarne nevarnosti, ki jo je treba posodabljati po vsaki
večji spremembi oziroma najmanj vsaki dve leti.
2. Analiza požarne nevarnosti mora potrditi, da so:
– doseženi vsi cilji protipožarne zaščite,
– upoštevana načela protipožarnega projektiranja,
– pravilno načrtovani ukrepi protipožarne zaščite in
– pravilno izvedeni vsi potrebni administrativni ukrepi.
3. Deterministični del analize požarne nevarnosti mora
zajeti vsaj:
– posamezne požare, pa tudi njihovo širitev na vseh lokacijah, kjer je stalno ali začasno nameščen gorljiv material, in to
v vseh stanjih objekta, vključno z zaustavitvenimi;
– možne kombinacije požara in drugih predpostavljenih
začetnih dogodkov, ki se lahko zgodijo neodvisno od požara.
4. Analiza požarne nevarnosti mora pokazati, kako so
upoštevane morebitne posledice požara in gašenja požara.
5. Sestavni del analize požarne nevarnosti je tudi verjetnostna varnostna analiza požarne nevarnosti, ki mora biti
del verjetnostnih varnostnih analiz prvega nivoja. S to analizo
se mora preveriti ustreznost ureditve in ukrepov protipožarne
zaščite in določiti tveganja, ki jih povzročajo požari.
3.5 Sistemi požarne varnosti
Projekt mora zagotoviti, da so za sisteme požarne varnosti izpolnjene naslednje zahteve:
1. Vsak požarni sektor in vsaka požarna celica morata biti
opremljena s požarnimi detektorji in opozorilnimi napravami,
v komandni sobi pa morajo biti alarmni sistemi, ki opozarjajo
na požar in njegovo lokacijo. Ta sistem mora biti napajan iz
brezprekinitvenega zasilnega vira napajanja s kabli, odpornimi
proti požaru.
2. V jedrski elektrarni morajo biti nameščeni stacionarni
ali prenosni, samodejni ali ročni gasilni sistemi. Projektirani in
nameščeni morajo biti tako, da s svojim delovanjem in možnimi
okvarami ne preprečijo izpolnitve funkcije SSK, pomembne za
varnost.
3. Distribucijska zanka požarnih hidrantov zunaj zgradb
in požarnih pip v notranjosti zgradb mora zagotoviti ustrezno
pokritost za varnost pomembnih področij elektrarne. Pokritost
mora biti utemeljena v analizi požarne nevarnosti.
4. Ventilacijski sistemi morajo biti izvedeni tako, da je
zagotovljena ločenost požarnih sektorjev med požarom.
5. Zunanji deli ventilacijskih sistemov morajo imeti enake
protipožarne lastnosti kakor njihovi deli v požarnem sektorju
ali pa morajo imeti zagotovljeno možnost požarne izolacije z
ustreznimi protipožarnimi loputami.
3.6 Nadzor in vzdrževanje protipožarne varnosti
1. Za preprečevanje požara mora imeti upravljavec objekta uvedene postopke za nadzor ter zmanjševanje količine gorljivega materiala in za zmanjšanje števila možnih povzročiteljev
požara, ki lahko vplivajo na SSK, pomembne za varnost.
2. Upravljavec mora imeti in uporabljati postopke, s katerimi zagotavlja izvedljivost ukrepov protipožarne zaščite.
3. Upravljavec mora imeti uvedene postopke za preglede,
vzdrževanje in preizkušanje požarnih pregrad, sistemov za
detekcijo in za gašenje požarov.
3.7 Protipožarna organiziranost
1. Upravljavec mora izvesti ukrepe za nadzor in zagotavljanje protipožarne varnosti, ki izhajajo iz analize požarne
nevarnosti.
2. Upravljavec mora pripraviti načrte ukrepanja ob požaru, ki jih je treba posodabljati najmanj vsaki dve leti, skrbeti
pa tudi za redno usposabljanje, kako jih izvesti. Načrti morajo
predvideti ukrepe na vseh območjih, na katerih bi požar lahko
vplival na opremo, pomembno za varnost jedrske elektrarne in
za zaščito radioaktivnih snovi.
3. Pisni postopki za izredni dogodek morajo jasno opredeliti odgovornost in dejanja osebja ob katerem koli požaru v
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jedrski elektrarni ter se morajo redno posodabljati v presledkih,
ki niso daljši od dveh let.
4. Če je za gašenje požara predvideno sodelovanje zunanjih organizacij, mora biti osebje teh organizacij seznanjeno
z možnimi nevarnostmi v jedrski elektrarni. Sodelovanje z zunanjimi izvajalci mora biti v takem primeru ustrezno usklajeno
vodeno in vključeno v načrte ukrepanja ob požaru.
5. Če je predvideno, da osebje jedrske elektrarne sodeluje
pri gašenju, morajo biti protipožarna organiziranost, minimalno
število sodelujočih, zahteve za opremo, izurjenost in usposabljanje dokumentirani. Ustreznost vsega naštetega mora
potrditi oseba, usposobljena v skladu s 36. členom Zakona o
varstvu pred požarom.
Priloga 2: Projektne osnove za raziskovalni reaktor
1 Splošno
1. Projekt raziskovalnega reaktorja (v nadaljnjem besedilu: reaktor) mora poleg reaktorja upoštevati povezane naprave,
ki bi lahko vplivale na varnost. Prav tako je treba upoštevati
vpliv reaktorja na te naprave.
2. Pri projektiranju varnostnih sistemov je treba upoštevati
načine obratovanja reaktorja in njegovo stabilnost pri različni
obratovalni moči. Načini obratovanja so npr. obratovanje na
zahtevo uporabnikov (drugačno od neprekinjenega obratovanja), obratovanje pri različni moči reaktorja, različnih načrtih
sredice, raznih tipih goriva ipd.
3. Za posebne primere, kakršni so:
– raziskovalni reaktorji z močjo več od deset megavatov,
– hitri reaktorji,
– reaktorji z eksperimentalnimi napravami, kakršne so
zanke pod visokim tlakom ali temperaturo,
– viri hladnih nevtronov,
– viri vročih nevtronov,
je treba smiselno uporabiti projektne osnove za jedrske elektrarne iz priloge 1 tega pravilnika ali dodatne varnostne ukrepe.
2 Stopenjski pristop
Pri zagotavljanju varnosti raziskovalnih reaktorjev se lahko uporabi stopenjski pristop. Odločitev o odpravi zahtev za
raziskovalni reaktor v skladu s tem pristopom lahko temelji na
naslednjih dejavnikih:
– moč reaktorja,
– izotopska sestava izpustov ob nesreči,
– količina in obogatitev jedrskih snovi,
– izrabljeni gorivni elementi, visokotlačni sistemi, ogrevalni sistemi in shranjevanje gorljivih snovi, ki lahko vplivajo na
varnost reaktorja,
– vrsta gorivnih elementov,
– vrsta in masa moderatorja, reflektorja in hladila,
– količina reaktivnosti, ki se lahko vstavi, ter hitrost vstavljanja reaktivnosti, regulacija reaktivnosti, pasivne in dodatne
varnostne značilnosti,
– kakovost zgradbe zadrževalnega hrama ali drugih sredstev za omejitev izpustov v okolje,
– uporaba reaktorja (eksperimentalne naprave, testi in
eksperimenti reaktorske fizike),
– lokacija,
– bližina skupin prebivalstva.
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5 Obratovalne omejitve, varovalni in varnostni sis-

1. Določiti je treba varnostne omejitve za parametre za
vse načine obratovanja in projektne dogodke. S primerjavo
scenarijev dogodkov je treba poiskati najbolj neugodne vrednosti parametrov, ki se z dodatno rezervo upoštevajo pri
načrtovanju posameznih SSK, vključno z eksperimentalnimi
napravami.
2. Določiti je treba stanja objekta. V projektu je treba
upoštevati zahteve za predvideno uporabo reaktorja in za stabilnost njegove moči tako, da se zagotovi varno obratovanje ali
znižanje te moči brez potrebe po proženju varnostnih sistemov.
Te zahteve in omejitve so osnova za določitev obratovalnih
omejitev in pogojev.
3. Za predpostavljene začetne dogodke mora projekt reaktorja vključevati sredstva za samodejno sprožitev varnostnih
sistemov, predvideti pa tudi ukrepanje operaterja reaktorja za
zagotovitev dolgoročnega stabilnega stanja reaktorja ali za
omejitev izpusta radioaktivnih snovi. Kar se praktično najbolj
da, naj projekt zmanjša potrebo po ukrepanju operaterja, zlasti
med projektnimi dogodki in po njih. Varnostni sistemi morajo biti
odporni proti izjemnim obremenitvam in okoljskim razmeram ob
dogodkih oziroma nesrečah.
4. Varnostni sistemi morajo biti namenjeni predvsem omejitvi in omilitvi posledic prehodnih pojavov oziroma projektnih
dogodkov. Potrebo po varnostnem sistemu je treba določiti z
varnostno analizo, s katero se dokaže, da so varnostni sistemi
sposobni izpolniti svojo funkcijo. Zagotoviti je treba tudi podporne sisteme, ki varnostnim sistemom omogočijo pravilno
delovanje. Projektne osnove morajo določiti načine obratovanja
varnostnih sistemov, vključno z obsegom samodejnega delovanja in potrebnimi pogoji, če je potreben prevzem ročnega
nadzora nad njimi. Upoštevati je treba:
– zanesljivost komponent, medsebojno odvisnost sistemov, redundanco, lastnosti varne odpovedi, raznovrstnost in
fizično ločenost redundantnih sistemov;
– uporabo materialov, obstojnih v razmerah projektnih
dogodkov;
– možnost pregleda, preizkušanja in vzdrževanja za preverjanje delovanja oziroma pripravljenosti varnostnega sistema
ter njegove zanesljivosti in učinkovitosti.
5. Določiti je treba najvišje dovoljene meje nerazpoložljivosti varnostnih sistemov in komponent, tako pa zagotoviti
zahtevano zanesljivost doseganja varnostnih funkcij.
6. Ob podaljšani zaustavitvi raziskovalnega reaktorja zaradi sprememb ali priprave na razgradnjo je treba zagotoviti
vzdrževanje pogojev za jedrsko gorivo, hladilo ali moderator,
za izvajanje pregledov, preizkušanj in vzdrževanja pomembnih
SSK ter za fizično varovanje.
7. Vse za varnost pomembne SSK je treba projektirati
z varnostno rezervo za upoštevanje učinkov staranja in možnih degradacij zaradi staranja. Pri tem je treba upoštevati
vsa stanja objekta, vzdrževanje in zaustavitve. S projektom
je treba omogočiti nadzor, preizkušanje, vzorčenje in preglede za zaznavanje, oceno, preprečitev in omejitev učinkov
staranja.

3 Varnostna klasifikacija SSK
Za varnostno klasifikacijo SSK raziskovalnih reaktorjev
veljajo enake zahteve kakor za varnostno klasifikacijo SSK
jedrskih elektrarn v poglavju 2.1 priloge 1 tega pravilnika.

6 Komandna soba
1. Komandna soba mora biti projektirana v skladu z ergonomskimi merili. Zagotoviti je treba ustrezen vizualni in zvočni
prikaz varnostno pomembnih parametrov. Projekt mora zmanjšati zahteve po ukrepanju operaterjev.
2. Če je treba, mora biti urejena dodatna funkcionalno
ločena komandna soba, ki jo uporablja osebje ob nesreči ter od
koder je mogoče spremljati podatke o reaktorju in radioloških
razmerah v objektu in okolici.

4 Zaščita pred notranjimi požari
Za projektiranje protipožarne zaščite se smiselno uporabijo zahteve za jedrske elektrarne iz poglavja 3. priloge 1 tega
pravilnika

7 Možnost uporabe in sprememb raziskovalnega
reaktorja
1. Projekt mora predvideti različne možne načine obratovanja raziskovalnega reaktorja, ki se mora prilagajati potrebam
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eksperimentov. Zagotoviti je treba sistem za učinkovit nadzor
konfiguracije objekta. Poseben poudarek mora biti na eksperimentalnih napravah.
2. Vse spremembe eksperimenta ali reaktorja, ki so pomembne za varnost, morajo biti načrtovane po enakih načelih,
kakor sicer veljajo za reaktor. Uporabiti je treba standarde in
rešitve, ki so primerljive z rešitvami za reaktor glede uporabljenih materialov, gradbene celovitosti in možnosti za varstvo pred
sevanji. Upoštevati je treba tudi vsebnost radioaktivnih snovi v
eksperimentalnih napravah in sproščanje energije iz njih. Kadar
te naprave posegajo na območje reaktorja, je treba zagotoviti
ohranjanje celovitosti reaktorja in njegovo ščitenje. Morebitni
varovalni in varnostni sistemi eksperimentalne naprave morajo
ščititi napravo in tudi reaktor.
8 Sredica reaktorja in sistem za regulacijo reaktivnosti
1. Projekt gorivnih elementov, reflektorja in drugih delov
sredice mora upoštevati nevtronske, termohidravlične, mehanske, materialne, kemijske in obsevalne vidike. Analize, podprte
z eksperimentalnimi podatki, morajo pokazati sprejemljivost
obsevalnih pogojev in omejitev ter preprečiti nabrekanje oziroma deformacije gorivnih elementov. Upoštevati je treba tudi
dolgoročno ravnanje z obsevanim gorivom.
2. Projekt sredice (gorivni elementi, reflektorji, geometrija
hladilnih kanalov, obsevalne naprave in strukturni deli) mora
upoštevati vse možne sestave sredice. Zagotavljati mora ohranjanje parametrov v predpisanih omejitvah za vsa obratovalna
stanja in da ob projektnem dogodku poškodbe goriva ne bodo
presegale omejitev.
3. Projekt sredice mora omogočiti zaustavitev, ohlajanje
in vzpostavitev podkritičnosti z ustrezno varnostno rezervo za
vsa stanja objekta.
4. Projekt naprav za regulacijo reaktivnosti mora upoštevati obrabo in učinke obsevanja, kakršni so zgorelost, sprememba fizikalnih lastnosti in proizvodnja plinov.
5. Določiti je treba največjo vneseno pozitivno reaktivnost
s sistemom za regulacijo reaktivnosti ali z eksperimentom.
Ta sistem mora pravilno delovati v vseh stanjih objekta in biti
projektiran tako, da ob odpovedi zaustavi verižno reakcijo v
reaktorju.
9 Sistem za zaustavitev reaktorja
Projekt mora vključevati sistem za samodejno zaustavitev reaktorja. Glede na lastnosti reaktorja se lahko zagotovi
eden ali več dodatnih neodvisnih sistemov za zaustavitev.
Učinkovitost, hitrost delovanja in zaustavitvena rezerva sistema za zaustavitev reaktorja mora zagotavljati izpolnjevanje
predpisanih omejitev in pogojev. Sistem za zaustavitev mora
izpolniti svojo funkcijo tudi ob enojni odpovedi (npr. nevstavitev
zaustavitvene palice z največjo reaktivnostjo). Zagotoviti je
treba en način ročnega proženja zaustavitve ali več. Omogočiti
je treba preverjanje ustreznega stanja sredstev za zaustavitev
z instrumentacijo in preizkušanjem. Za računalniške sisteme
za nadzor reaktivnosti je treba preveriti in potrditi ustreznost
programske opreme.
10 Varovalni in varnostni sistem reaktorja
(1) Varovalni in varnostni sistem reaktorja morata delovati
samodejno in neodvisno od drugih sistemov ter omogočiti tudi
zaustavitev z ročnim signalom iz komandne sobe ali z druge
lokacije. Samodejna sprožitev varnostnih ukrepov mora varno
zaustaviti razvoj dogodka za vse predpostavljene začetne dogodke. Projekt mora upoštevati enojne odpovedi delov sistema.
Ročni ukrepi operaterja se lahko upoštevajo, če je na voljo
dovolj časa, ob ustrezni obdelavi in prikazu informacij, potrebnih za enostavno diagnozo dogodka in odločitev o nadaljnjem
ukrepu, in če operater ni preobremenjen.
(2) Samodejno delovanje varovalnega ali varnostnega
sistema reaktorja ne sme biti ovirano ali preprečeno z ročnimi
ukrepi. Projekt mora zagotoviti, da v kratkem času po začetku
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dogodka ročni ukrepi niso potrebni. Samodejno sproženi varnostni ukrepi se morajo izvesti do konca in se ne smejo sami
izničiti. Za povrnitev v obratovanje morajo biti zahtevani načrtni
ukrepi operaterja. Oceniti je treba primernost blokad varovalnih
ukrepov. V nobenem primeru ne sme biti mogoče izvesti neopaznih tovrstnih blokad.
(3) Projekt varovalnega oziroma varnostnega sistema
reaktorja mora upoštevati načela redundance in neodvisnosti,
da se omogočijo samodejni varnostni ukrepi tudi ob enojni
odpovedi. Če je treba, naj se uporabita načeli varne odpovedi
in raznovrstnosti, da se prepreči izguba varovalne funkcije
reaktorja. Njegov varovalni oziroma varnostni sistem mora
vzpostaviti varno stanje tudi ob odpovedi s skupnim vzrokom.
Omogočeno mora biti funkcionalno preizkušanje vseh komponent tega sistema.
(4) Projekt mora določiti omejitve z varnostno rezervo
med točko sproženja varovalnega sistema in varnostno omejitvijo tako, da bo sistemu uspelo regulirati proces, preden
bo dosežena varnostna omejitev. Varnostno rezervo je treba
določiti na podlagi natančnosti instrumentacije, negotovosti
umerjanja, lezenja instrumentov ter časovnega odziva instrumentov in sistema.
(5) Morebitni računalniško podprti sistem, ki je del varovalnega sistema, mora izpolnjevati te zahteve:
– računalniška strojna in programska oprema morata
ustrezati najvišjim zahtevam za kakovost, se kar najbolje obnesti pri uporabi in imeti največjo možno zanesljivost,
– celoten razvojni proces, vključno z nadzorom, preizkušanjem in uvajanjem sprememb projekta, mora biti sistematično pregledan in dokumentiran,
– računalniško podprti sistem mora biti neodvisno strokovno ocenjen, da bi se potrdilo zaupanje v njegovo zanesljivost,
– če ni mogoče doseči visoke stopnje zaupanja v sistem,
je treba poskrbeti za drugačen način zagotavljanja izpolnitve
vseh varovalnih ukrepov, ki se pričakujejo od varovalnega
sistema.
11 Sistem reaktorskega hladila in z njim povezani
sistemi
(1) Sistem reaktorskega hladila mora zagotavljati ustrezno hlajenje sredice reaktorja z dodatno rezervo. Zagotovljen
mora biti dolgoročen in zanesljiv prenos toplote od goriva do
končnega ponora toplote.
(2) Sistemi, ki vsebujejo reaktorsko hladilo, morajo omogočati preizkušanje in preglede, da se tako zazna puščanje,
hitro povečevanje razpok in krhkih lomov ter spremlja hitrost
napredovanja napak. Uporabi se lahko tudi načelo več pregrad
radioaktivnosti (npr. primarni sistem, zajet v bazenu, ali posebna zasnova, ki obvlada možno puščanje). Meja reaktorskega
hladila mora omogočati predobratovalne in medobratovalne
preglede in preizkuse.
(3) Projekt vodno hlajenega reaktorja mora upoštevati
možnost odkritja sredice. Za naprave nad sredico, ki imajo tudi
odprtine, je treba uporabiti posebno opremo za preprečitev
izteka hladila (sifon, osamitvene naprave).
(4) Če se sredica po zaustavitvi ohlaja s posebnim sistemom, mora biti ob primarnem hladilnem sistemu zagotovljen še
en primeren zanesljiv sistem za odvod zaostale toplote.
(5) Za sisteme, ki omogočajo hlajenje z naravnim obtokom hladila in se to upošteva kot varnostni sistem, je treba
uporabiti več redundantnih naprav za zadostitev načelu enojne
odpovedi. Spremljati je treba tudi delovanje takih sistemov in
poslati signal varovalnemu sistemu reaktorja.
(6) Če sta povezana dva sistema pri različnih tlakih, morata biti oba projektirana tako, da zdržita višjega od obeh tlakov,
ali pa je treba zagotoviti, da ob enojni odpovedi projektni tlak v
sistemu z nižjim tlakom ne bo presežen.
(7) Zagotoviti je treba spremljanje in regulacijo lastnosti
(npr. pH, prevodnost vode) reaktorskega hladila oziroma moderatorja in odstranjevanje radioaktivnih snovi iz hladila, vključno
s cepitvenimi produkti.
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(8) Če je treba, mora biti zagotovljen sistem za zasilno
hlajenje sredice, da se preprečijo poškodbe goriva ob izgubi
primarnega hladila. Določiti je treba nesreče, ki naj bi jih sistem obvladoval, in izvesti analize za zagotovitev, da bo sistem
izpolnil zahteve. Sistem za zasilno hlajenje sredice mora
skrbeti za ohranjanje temperature goriva v okviru varnostnih
omejitev v dovolj dolgem obdobju.
(9) Sistem za zasilno hlajenje sredice mora preprečiti
poškodbe goriva v celotnem obsegu projektnih dogodkov z
izgubo primarnega hladila. Za dogodke, ki presegajo projektni
dogodek, je treba uporabiti posebne postopke.
(10) Projekt sistema za zasilno hlajenje sredice mora
zanesljivo izpolnjevati projektna načela in izvesti pričakovano
funkcijo ob enojni odpovedi sistema. Omogočiti mora občasne
preglede in funkcionalno preizkušanje komponent za preveritev njegovega delovanja.
12 Sredstva za omejitev (zadrževalni hram)
(1) Če je treba, se morajo načrtovati sredstva za omejitev širjenja radioaktivnosti, zato da ob nesreči s poškodbo
sredice izpusti radioaktivnih snovi (cepitveni in aktivacijski
produkti) ne bi presegli dovoljenih omejitev. Sredstva za
omejitev, ki so lahko fizične pregrade okoli glavnih delov
raziskovalnega reaktorja z radioaktivnimi snovmi, morajo
preprečiti ali omejiti nenačrtovani izpust radioaktivne snovi
v vseh stanjih objekta in med nesrečami. Fizične pregrade
lahko obsegajo reaktorsko zgradbo ter zbiralnike in rezervoarje za zbiranje iztokov, sistem za prezračevanje ob nesreči
s filtracijo, osamitvene naprave na prepustih (penetracijah)
pregrad in mesto za izpuste v okolje na primerni višini.
Projekt mora zadoščati zahtevam za varovalne in varnostne
sisteme v poglavju 10 te priloge.
(2) Za ustrezno delovanje sredstev za omejitev mora biti
tlak v pregradi določen tako, da prepreči nenadzorovan izpust
radioaktivnih snovi v okolje. Pri tem je treba upoštevati tudi
spremembe v atmosferskih razmerah. V projektu sredstev za
omejitev morajo biti upoštevani učinki izjemnih razmer (npr.
eksplozija v pregradi) in okoljskih razmer ob nesreči, kar
obsega tudi razmere zaradi zunanjih in notranjih dogodkov
(npr. požar). Projekt mora biti izveden z ustrezno rezervo za
največje tlačne in temperaturne obremenitve ob nesreči.
(3) Določena mora biti sprejemljiva hitrost izpustov ob
nesreči z upoštevanjem izotopske sestave izpustov in dejavnikov, kakršni so filtriranje, mesto izpusta, okoljske danosti
ter tlak in temperatura ob nesreči. Vsak prepust (penetracija)
pregrad se mora samodejno in zanesljivo zatesniti, če nastanejo razmere ob nesreči (vključno s takimi, ki povzročijo
porast tlaka), ko je nujen nadzor puščanja za preprečitev
radioaktivnega izpusta v okolje nad dopustnimi omejitvami.
Zagotoviti je treba začetno in obdobno preizkušanje delovanja za hitrost puščanja zraka in obratovanje prezračevalnega
sistema. Ob možnosti filtriranja je treba obdobno preizkušati
učinkovitost filtrov.
(4) Za raziskovalne reaktorje, ki predstavljajo večjo možno nevarnost za okolje, je treba zagotoviti zadrževalni hram,
zato da bodo izpusti ob projektnih, notranjih in zunanjih dogodkih pod predpisanimi omejitvami. Izdelati je treba posebne
postopke za omejitev posledic izbranih dogodkov, ki presegajo projektne dogodke.
13 Eksperimentalne naprave
(1) Eksperimentalne naprave morajo biti projektirane tako, da ne škodijo varnosti reaktorja v nobenem stanju
objekta. Obratovanje in odpoved eksperimentalne opreme
ne smeta povzročiti nesprejemljive spremembe reaktivnosti
reaktorja, zmanjšanja hlajenja sredice ali nesprejemljivega
obsevanja. Za vsako eksperimentalno napravo, neposredno
ali posredno povezano z reaktorjem, je treba določiti projektne
osnove in pri tem upoštevati inventar radioaktivnosti naprave
ter možnost za nastajanje in sproščanje energije. Izvesti je
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treba varnostno analizo in analizo poškodbe za napravo ob
predpostavljenih začetnih dogodkih reaktorja.
(2) Pri povezavah eksperimentalnih naprav z varovalnim
oziroma varnostnim sistemom reaktorja je treba obdržati kakovost varovalnega oziroma varnostnega sistema reaktorja in
oceniti možnost škodljivega vpliva nanj.
(3) Če je to potrebno za varnost reaktorja in eksperimenta, mora biti v komandni sobi reaktorja omogočeno spremljanje parametrov eksperimenta.
(4) Določiti je treba zahteve za varno uporabo eksperimentalnih naprav in merila za poročanje Upravi o napravah
in eksperimentih. Za naprave je treba pripraviti obratovalne
omejitve in pogoje ter omejitve za varno obratovanje, potem
pa jih vključiti v obratovalne omejitve in pogoje za raziskovalni
reaktor.
(5) Za eksperimentalno napravo mora biti izdelan predhodni načrt razgradnje.
14 Instrumentacija in regulacija
(1) Reaktor mora biti opremljen z instrumentacijo za
spremljanje obratovanja in procesnih sistemov ter za zapis
parametrov, pomembnih za varnost. Imeti mora ročno in samodejno regulacijo, da lahko obdrži parametre znotraj obratovalnih omejitev. Instrumentacija za prikaz in zapis parametrov
reaktorja med prehodnimi pojavi in dogodki mora biti ustrezna
tudi za morebitno nesrečo. Projekt mora vključevati možnosti
za pregled, preizkušanje in vzdrževanje instrumentacije, pomembne za varnost.
(2) Zahtevano zanesljivost instrumentacije in regulacije,
ki se določi glede na njun pomen za varnost, je treba zagotoviti z ustreznim projektiranjem, preizkušanjem in potrjevanjem
skladnosti s projektnimi zahtevami. Upoštevati je treba okoljske danosti za uporabo ter shranjevanje instrumentacijske
in regulacijske opreme, pa tudi učinke možnih dejavnikov
okolja (vlažnost, povišana temperatura, elektromagnetna polja ipd.).
(3) Za računalniško podprte sisteme, pomembne za
varnost, je treba pri projektiranju in preizkušanju računalniške
strojne in programske opreme uporabiti ustrezne standarde.
Za digitalno instrumentacijo in regulacijo je treba izvesti preverjanje, potrjevanje in preizkušanje programske opreme.
Analiza računalniško podprtih sistemov mora zaradi njihove
kompleksnosti upoštevati dodatno konservativnost.
15 Varstvo pred sevanji
(1) Zagotoviti je treba zaščito pred sevanji za vsa stanja
raziskovalnega reaktorja z zagotovitvijo ščitenja, prezračevanja in filtriranja ter razpadnih sistemov za radioaktivne snovi
(razpadni rezervoarji), pa tudi za nadzor sevanja in radioaktivnih snovi v zraku. Prav tako je treba zagotoviti ščitenje
za eksperimentalne naprave in dodatne objekte, pri tem pa
upoštevati analizo tveganja.
(2) Izbrati je treba takšne materiale v strukturah v bližini
sredice reaktorja, da se omogočijo obratovanje, pregledi, preizkušanje in vzdrževanje ter razgradnja s čim manjšo sevalno
obremenitvijo osebja. Pri načrtovanju varstva pred sevanji je
treba upoštevati tudi radionuklide, ki nastajajo z nevtronsko
aktivacijo v sistemih reaktorja. Določiti in ustrezno označiti je
treba območja v objektu glede na stopnjo radiološkega tveganja. Površine morajo biti načrtovane tako, da se omogoči
njihova dekontaminacija.
(3) SSK za zaščito pred sevanji morajo omogočiti obratovalni monitoring radioaktivnosti v vseh stanjih objekta, pa
tudi, kadar je to praktično izvedljivo, za dogodke, ki presegajo
projektne dogodke. Obsega:
– meritev hitrosti doze na mestih, kjer se redno zadržuje osebje, ter na izbranih mestih ob prehodnih pojavih in
nesrečah;
– meritev aktivnosti v atmosferi in prostorih, kjer obstaja
možnost za razpršitev radioaktivnih snovi v zraku;
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– meritev koncentracije izbranih radionuklidov v tekočinskih procesnih sistemih ter v plinastih in tekočih vzorcih iz
objekta in okolja med obratovanjem in ob nesreči;
– spremljanje radioaktivnih izpustov pred in med izpuščanjem v okolje;
– zagotovitev naprav za meritev kontaminacije površin
in osebja ter za meritev doz osebja;
– monitoring radioaktivnosti na dostopih do reaktorja za
preprečitev nedovoljenega iznosa radioaktivnih snovi.
(4) Zagotovljen mora biti prikaz meritev instrumentacije
iz prejšnjega odstavka v komandni sobi in na morebitnih
drugih komandnih mestih. Na podlagi meritev monitoringa je
treba preprečiti razširjanje kontaminacije.
16 Sistemi za ravnanje z gorivom
(1) Projekt mora vključevati shranjevanje izrabljenega
goriva in postopke pri odvozu gorivnih elementov iz objekta.
Zagotoviti je treba hlajenje obsevanega goriva. Upoštevati je
treba omejitve in zahteve za obdobno preizkušanje iz obratovalnih pogojev in omejitev ter iz varnostnega poročila. Ves
čas mora biti zagotovljena možnost za iznos celotne sredice
iz reaktorja.
(2) Projekt mora upoštevati shranjevanje obsevanega
goriva v daljših obdobjih. Projekt sistemov za ravnanje z gorivom in shranjevanje goriva mora zagotoviti:
– preprečitev nenamerne kritičnosti s fizičnimi sredstvi,
kakršna je ustrezna geometrija ali stalni absorberji nevtronov;
– zmanjšanje verjetnosti za izgubo ali poškodbo goriva,
preprečitev padcev težkih delov na gorivo in preprečitev previsokih obremenitev gorivnih elementov;
– shranjevanje poškodovanih gorivnih elementov, nadzor
kemijskih pogojev in aktivnosti hladila ter možnosti za obdobni
pregled in preizkušanje goriva;
– ustrezno fizično varovanje proti kraji in sabotaži ter
preverjanje istovetnosti posameznih gorivnih elementov.
17 Sistemi električnega napajanja
(1) Določene morajo biti projektne osnove sistemov za
normalno in zasilno električno napajanje. Projektne osnove
morajo vključevati razpoložljivost zanesljivega napajanja za
zagotavljanje bistvenih varnostnih funkcij med projektnimi
dogodki. Projekt mora upoštevati tudi vire neprekinjenega
napajanja. Zagotovi naj se zanesljiv vir za zasilno napajanje
sistemov, pomembnih za varnost, pri tem pa mora projekt
upoštevati zagonske obremenitve za opremo, ki se napaja
iz tega vira. Omogočiti mora tudi funkcionalno preizkušanje
zasilnega napajanja.
(2) Določeno mora biti najdaljše obdobje za izpad virov
izmeničnega in enosmernega napajanja. Pri izbiri in polaganju električnih in instrumentacijskih kablov je treba upoštevati možnost odpovedi s skupnim vzrokom in jih preprečiti z
uporabo načel ločenosti, redundance ali z izbiro primernih
materialov.
18 Sistemi za ravnanje z radioaktivnimi odpadki
(1) Projekt in način obratovanja raziskovalnega reaktorja
morata kar najbolj omejiti nastajanje radioaktivnih odpadkov.
Sistemi za ravnanje z radioaktivnimi odpadki morajo z nadzorom in monitoringom kar najbolj zmanjšati izpuste in pod
zakonske omejitve. Za trdne ali tekoče radioaktivne odpadke
je treba zagotoviti sisteme za ravnanje z odpadki in za njihovo
shranjevanje na lokaciji.
(2) Da bi zmanjšali obsevanje osebja in radioaktivne
izpuste v okolje, mora projekt zagotoviti sisteme za ščitenje
pred radionuklidi in za njihov razpad. Zagotovljena morajo biti
sredstva za merjenje radioaktivnih izpustov v okolje, kakršni
sta vzorčenje in monitoring izpustov.
(3) Projekt mora zagotavljati sredstva za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, za njihovo zbiranje, obdelavo, shranjevanje in odvoz z lokacije. Pri ravnanju s tekočimi radioaktivnimi
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odpadki se mora zagotoviti zaznavanje puščanja in ponovni
zajem izlite snovi.
19 SSK
(1) SSK, pomembni za varnost, morajo biti projektirani
za vsa stanja objekta in, kjer je to praktično mogoče, tudi za
dogodke, ki presegajo projektne dogodke. Pri tem mora projekt
zagotavljati, da raven sevanja in radioaktivni izpusti na lokaciji
in v okolici ne bodo presegli upravnih omejitev ter da bodo kar
se da zmanjšani. V skladu z varnostno analizo reaktorja in
njegove uporabe mora biti določena zahtevana stopnja tesnosti
reaktorske zgradbe ter drugih zgradb in struktur, ki vsebujejo
radioaktivne snovi. Določene morajo biti tudi zahteve za prezračevalni sistem.
(2) Varnost reaktorja ne sme biti ogrožena zaradi odpovedi katerega koli SSK, ne glede na pomen slednjega za
varnost. Izvesti je treba primerne ukrepe za preprečitev izpusta
radioaktivne snovi v okolje ob odpovedi SSK, ki vsebuje radioaktivne snovi.
(3) Če je to smiselno, se mora za varnost raziskovalnega
reaktorja in pripadajočih objektov urediti sistem za obveščanje.
Priloga 3: Projektne osnove za skladišče radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva
1 Zahteve za SSK
SSK, pomembni za varnost, morajo biti projektirani tako,
da zdržijo vplive naravnih pojavov, kakršni so potresi, tornadi,
udari strel ali poplave, vključno s kombinacijo naštetega, in da
preprečijo masivno zrušitev struktur objektov ali padce težkih
predmetov zaradi te zrušitve na radioaktivne odpadke, na izrabljeno gorivo ali na SSK, pomembne za varnost.
2 Zadrževalne pregrade in sistemi
Srajčka izrabljenega goriva mora biti zaščitena proti degradaciji, ki bi lahko povzročila večje razpoke, ali pa mora biti
gorivo zaprto drugače, da takšna degradacija med skladiščenjem goriva ne bo ogrozila njegove poznejše varne odstranitve
iz skladišča.
Pri podvodnem skladiščenju izrabljenega goriva in visokoradioaktivnih odpadkov, kjer voda ščiti pred ionizirajočim
sevanjem in zadržuje radioaktivne snovi, morajo biti sistemi za
vzdrževanje čistosti vode in ravni vode v bazenu projektirani
tako, da njihovo nenormalno obratovanje ali odpoved ne bo
ogrozila varnostnih omejitev za vodo.
Zagotovljeno mora biti odvajanje zaostale toplote v vseh
stanjih objekta in med nesrečami.
Poskrbljeno mora biti za ustrezne prezračevalne sisteme,
ki zagotavljajo zadrževanje zračnih radioaktivnih delcev med
normalnimi in nenormalnimi dogodki.
Zadrževalni sistemi morajo imeti zagotovljen redni monitoring v takšnem obsegu, da upravljavec objekta lahko zazna,
kdaj so potrebni popravni ukrepi za vzdrževanje varnega skladiščenja.
Za suho skladišče izrabljenega goriva je treba izvajati monitoring iz prejšnjega odstavka skladno s projektnimi osnovami
za embalažo izrabljenega goriva.
Izrabljeno gorivo in radioaktivni odpadki morajo biti pakirani na način, ki omogoča varno ravnanje z njimi brez izpustov
radioaktivnosti v okolje ali obsevanja prek dovoljenih omejitev.
Vsak tako narejen paket mora biti projektiran vsaj za obratovalno dobo skladišča oziroma odlagališča.
3 Ravnanje z izrabljenim gorivom oziroma s paketi
radioaktivnih odpadkov
SSK za ravnanje s paketi morajo biti projektirani z upoštevanjem ukrepov za varstvo pred ionizirajočim sevanji, enostavnega vzdrževanja ter zmanjševanja verjetnosti in posledic
dogodkov in nesreč.
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V skladišču morajo biti zagotovljene rezervne skladiščne
zmogljivosti ob izrednih dogodkih.
S projektom mora biti zagotovljena ustrezna oprema in
embalaža za ravnanje s poškodovanim izrabljenim gorivom
ali poškodovanimi paketi radioaktivnih odpadkov v doglednem
času po odkritju poškodbe.
Upravljavec mora imeti postopek za ukrepanje ob nepravilnostih, povezanih z izgubo celovitosti paketov ali tolikšno
njihovo degradacijo, da ne dosegajo več zahtev za odlaganje
ali skladiščenje.
Skladišče mora biti projektirano tako, da se lahko vsi odpadki oziroma izrabljeno gorivo odstranijo v primernem času po
koncu obratovanja objekta ali ob intervencijskih ukrepih.
Pisni postopki upravljavca, ki opisujejo način sprejema
izrabljenega goriva oziroma radioaktivnih odpadkov, morajo
vsebovati tudi navodila, kako varno ravnati z radioaktivnimi
odpadki ali izrabljenim gorivom, ki ne ustrezajo merilom sprejemljivosti za sprejem v skladišče.
4 Zmožnost ponovnega razpolaganja
Skladiščni sistemi v skladišču radioaktivnih odpadkov ali
izrabljenega goriva morajo biti projektirani tako, da je izrabljeno
gorivo oziroma vsak paket z radioaktivnimi odpadki dostopen
za pregled, premeščanje in vzdrževanje ter da je pripravljen na
dodatno obdelavo oziroma odlaganje.
Za ravnanje s paketi radioaktivnih odpadkov ali izrabljenim gorivom, do katerih ni mogoče dostopati po normalnih
postopkih, mora imeti upravljavec pripravljene posebne pisne
postopke in ukrepe.
Priloga 4: Projektne osnove za odlagališče radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva
1 Pogoji lokacije
(1) Lokacija mora biti na območju s tako nizko tektonsko
in seizmično aktivnostjo, da izolativne sposobnosti odlagališča
ne bodo ogrožene.
(2) Površinski procesi, kakršni so poplavljanje lokacije
odlagališča, zdrsi zemljišča ali erozija na lokaciji, se ne smejo
dogajati s takšno pogostostjo ali intenziteto, da bi ogrozili zmožnost odlagališča za doseganje varnostnih zahtev.
(3) Izvesti je treba celovito karakterizacijo geološkega
okolja odlagališča.
(4) Geološko okolje lokacije mora prispevati k izolaciji
radioaktivnih odpadkov in omejevanju izpustov radionuklidov
v okolje, stabilnosti odlagališča in zagotoviti zadostno prostornino ter mora imeti lastnosti, ki so ugodne za izvedbo projekta
odlagališča.
(5) Geološko okolje lokacije odlagališča mora imeti geometrijske, fizikalne in kemijske lastnosti, ki zavirajo migracijo
radionuklidov z odlagališča v okolje v vseh obdobjih odlagališča.
(6) Matična kamnina ne sme biti tako odvisna od vplivov
prihodnjih geodinamičnih pojavov (podnebne spremembe, neotektonika, seizmičnost, vulkanizem, diapirizem), da bi ti nesprejemljivo oslabili izolativno sposobnost celotnega odlagališča.
(7) Hidrogeološke lastnosti in hidrogeološko okolje morajo
omejevati tok podtalnice, vključevati dolge prenosne poti, ki
omejujejo migracije radionuklidov, in podpirati varno izolacijo
odpadkov za zahtevano obdobje.
(8) Fizikalno-kemijske in geokemijske lastnosti geološkega in hidrogeološkega okolja morajo omejevati izpuste radionuklidov z odlagališča v okolje in ne smejo bistveno zmanjšati
dolgoživosti tehničnih pregrad.
2 Pogoji za gradnjo in projektiranje
Površinske in globinske značilnosti lokacije morajo dovoljevati optimizacijo projekta površinskih objektov ali rudarskih
del v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov ali rudarska
dela.
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3 Človeške dejavnosti
(1) Lokacijo odlagališča je treba izbrati tako, da se upoštevajo obstoječe in možne prihodnje človeške dejavnosti na njej
in blizu nje. Verjetnost, da bi vplivale na izolativno sposobnost
odlagališča in povzročile nesprejemljive posledice, mora biti
kar najbolj zmanjšana.
(2) Izraba tal in lastništvo lokacije morata skladno upoštevati predvideni razvoj in regionalno načrtovanje na območju
lokacije.
(3) Možno tveganje za današnje in v prihodnosti predvideno prebivalstvo na območju lokacije zaradi odlagališča mora
biti sprejemljivo.
(4) Celovit družbeni vpliv odlagališča na območju lokacije
mora biti sprejemljiv. Koristni vplivi izbire lokacije odlagališča v
regiji morajo biti povečani, kadar koli je to izvedljivo. Negativni
družbeni vplivi pa morajo biti kar najbolj omejeni.
4 Varstvo okolja
Lokacija odlagališča mora zagotoviti ustrezno varstvo
okolja med celotno obratovalno dobo in tudi po zaprtju objekta.
Možne škodljive posledice morajo biti sprejemljivo omiljene,
upoštevajoč gospodarske, družbene in okoljske vidike.
5 Prevoz odpadkov
Lokacija odlagališča mora biti dostopna s prometnimi
potmi, ki dovoljujejo prevoz radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva z najmanjšim možnim tveganjem za posamezne
prebivalce in omogočajo, da so izpostavljenost sevanju in
okoljski vplivi med prevozom odpadkov do te lokacije v dovoljenih mejah.
6 Omejitve doz
Odlagališča po zaprtju ne smejo obremeniti posameznega
prebivalca z več kakor 0,3 mSv/leto pri scenariju normalnega
razvoja odlagališča. Ob uveljavitvi scenarijev spremenjenega
razvoja odlagališča je treba upoštevati ta merila za ukrepanje
glede na obremenitev posameznega prebivalca:
a) do 10 mSv/leto ukrepi za optimizacijo odlagališča niso
potrebni;
b) nad 10 mSv/letno so potrebni ukrepi za zmanjšanje
verjetnosti scenarija spremenjenega razvoja in
c) nad 100 mSv/letno so potrebni ukrepi za zmanjšanje
posledic scenarija spremenjenega razvoja.
7 Skupni pogoji za skladišče in odlagališče
Poleg pogojev iz poglavij 1 do 5 morajo odlagališče in
morebitni obrati za pripravo oziroma predelavo odpadkov pred
odlaganjem smiselno izpolnjevati tudi projektne osnove za skladišče radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva iz priloge
3 tega pravilnika.
Priloga 5: Projektne osnove za odlagališča rudarske
ali hidrometalurške jalovine
1 Lokacija odlagališča
Pri izbiri lokacije odlagališče je treba upoštevati oddaljenost od poseljenih območij, možnosti za stabilizacijo odlagališča, zmanjšanje možnosti erozije ter zmanjšanje vplivov in
razširjanja radioaktivnih snovi zaradi delovanja naravnih sil.
2 Nakloni pobočij
Nakloni pobočij nasipov in prekrivke morajo biti projektirani tako, da bo zagotovljena dolgoročna geotehnična stabilnost.
3 Prekrivka
Prekrivka odlagališča mora biti projektirana tako, da:
– ima dolgo obstojnost in odpornost proti eroziji,
– ima tesnilne lastnosti za preprečevanje izhajanja radona
iz in prehajanje kisika v telo odlagališča,
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– ščiti pred sevanjem gama,
– ustrezno uravnava infiltracijo atmosferskih padavin,
– s tehničnimi rešitvami preprečuje erozijo,
– ima v primeru tesnilne plasti gline ustrezno plast z zalogo vode, ki ohranja vlažnost,
– obstaja majhna možnost biointruzije.
4 Odvodnjavanje
Odvodnjavanje površinskih in podzemnih voda odlagališča mora biti takšno, da je zagotovljena dolgoročna stabilnost
odlagališča in prekrivke.
Priloga 6: Projektne osnove za obsevalne naprave
oziroma pospeševalnike delcev, ki se ne uporabljajo v
medicini ali veterini
1 Ščitenje
Pri projektiranju ščitenja je treba upoštevati tudi morebitno
tvorjenje toplote.
2 Nadzor sevanja in opozorila
(1) Lokacije in občutljivost merilnikov sevanja morajo biti
projektirane tako, da se nemudoma zazna čezmerna raven
radioaktivnega sevanja ter da se z opozorilom in prekinitvijo
sevanja prepreči obsevanje osebja.
(2) V objektu mora biti vsaj 15 sekund pred nastankom območja s povišanim sevanjem viden in slišen signal za opozorilo,
viden signal pa tudi za celotno trajanje povišanega sevanja.
3 Omejevanje dostopa
Kadar objekt ni v obratovalnem stanju, morajo biti SSK,
pomembni za varnost, projektirani tako, da preprečijo nepooblaščeni dostop.
4 Nosilni sistemi za vire in povratek v zaščiteno stanje
(1) Nosilni sistemi za vire obsevalnih naprav morajo biti
projektirani tako, da se na viru ali na stiku vira s sistemom
ne poveča korozija, da se pri izgubi napajanja ob morebitnih
padcih ali udarcih ne poškoduje vir sevanja in da mehanizmi za
premikanje nimajo možnosti obtičati oziroma da v tem primeru
predstavljajo minimalno tveganje za osebje.
(2) Nosilni sistemi morajo biti projektirani tako, da se pri izgubi napajanja vir v najkrajšem času vrne v zaščiteno stanje.
5 Zasilna zaustavitev
Za pospeševalnike delcev mora biti na območjih s povišanim sevanjem vidno označen gumb za njihovo zasilno
zaustavljanje.

4018.

Pravilnik o vzorčenju surovega mleka za
določanje količine mlečne maščobe

Na podlagi 8. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08) in četrtega odstavka 6. člena Uredbe o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode (Uradni list RS, št. 1/09)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o vzorčenju surovega mleka za določanje
količine mlečne maščobe
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje za osebe, ki vzorčijo oddano
mleko, pogoje in tehnike za vzorčenje, pogoje za prevoz in
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hrambo vzorcev ter vodenje ustreznih evidenc pri izvajanju
uredbe, ki ureja kvote za mleko in mlečne proizvode.
II. VZORČENJE MLEKA
2. člen
(1) Celodnevna molža obsega jutranjo in večerno molžo
surovega mleka.
(2) Pri oddaji surovega mleka je treba vzorčiti mleko pri
oddaji.
(3) Pri oddaji surovega mleka jutranje in večerne molže je
treba vzorčiti izmenično enkrat pri oddaji mleka jutranje molže,
naslednjič pa pri oddaji mleka večerne molže.
3. člen
(1) Vzorčenje surovega mleka izvajajo strokovno usposobljene osebe (v nadaljnjem besedilu: vzorčevalci). Za strokovno
usposobljeno osebo se šteje oseba, ki ima najmanj IV. stopnjo
strokovne izobrazbe kmetijske, veterinarske ali živilske smeri
in opravljen tečaj o vzorčenju surovega mleka.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za strokovno usposobljene osebe štejejo osebe, ki imajo opravljen
tečaj o vzorčenju surovega mleka in imajo najmanj pet let
delovnih izkušenj pri vzorčenju surovega mleka.
(3) Vzorčevalci morajo tečaj o vzorčenju surovega mleka
obnoviti po preteku treh let od dne, ko so ga nazadnje opravili.
4. člen
(1) Vzorčevalec pri vsakem proizvajalcu odvzame najmanj en vzorec surovega mleka mesečno in ga posreduje
določenemu preskusnemu laboratoriju. Preskusni laboratoriji
se določijo v skladu s predpisom, ki ureja uvedbo dajatve za
mleko in mlečne proizvode.
(2) Vzorcev surovega mleka se ne sme konzervirati.
(3) V primeru večjega števila odvzetih vzorcev po tem
pravilniku se za izračun količine mlečne maščobe upoštevajo
rezultati vseh analiz.
5. člen
Tečaj o vzorčenju surovega mleka pripravijo, izvajajo in
izdajo končno potrdilo o strokovni usposobljenosti zavodi, ki
izvajajo izobraževanje na področju živilstva, kmetijstva oziroma
veterine.
III. TEHNIKE VZORČENJA
6. člen
(1) Naprava za avtomatsko vzorčenje se mora uporabljati
z merilnim sistemom, ki ima veljavno odobritev tipa merila in
overitev.
(2) Naprava za avtomatsko vzorčenje mora biti redno
vzdrževana in preverjena v skladu z navodili proizvajalca, o
čemer mora vzorčevalec voditi zapise.
7. člen
(1) Vzorčevalec mora pri ročnem vzorčenju surovega
mleka uporabljati opremo v skladu s standardom SIST EN
ISO 707.
(2) Vzorčevalec mora pri ročnem vzorčenju zagotoviti, da
odvzame reprezentativen vzorec za celotno količino in sestavo
vzorčenega mleka, ter preprečiti škodljive vplive na vzorec.
(3) Kadar vzorčevalec vzorči surovo mleko, ki se nahaja v
več kot eni posodi, mora odvzeti iz vsake posode sorazmerno
količino reprezentativnega vzorca in zabeležiti količine mleka
v posameznih posodah, iz katerih je bil odvzet vzorec. Če se
vzorci iz posameznih posod ne preskušajo posamično, je treba
pripraviti skupni vzorec z mešanjem teh vzorcev. Vzorči se iz
tako pripravljenega skupnega vzorca.
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8. člen
Ne glede na tehniko vzorčenja morajo biti stekleničke z
vzorcem označene tako, da jih je možno brez težav identificirati in da je anonimnost proizvajalca mleka med preiskavo
zagotovljena.

(4) Če se rezultata, dobljena z rutinsko in referenčno metodo, statistično značilno ne razlikujeta, nosi stroške dodatne
preiskave proizvajalec mleka.

IV. PREVOZ IN HRAMBA VZORCEV

13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vzorčenju surovega mleka za določanje količine mlečne
maščobe (Uradni list RS, št. 121/04 in 10/05).

9. člen
(1) Vzorci surovega mleka se morajo prevažati in hraniti
pri temperaturi med 0 °C in 4 °C. Čas med vzorčenjem in preiskavo mora biti čim krajši in ne sme biti daljši od 36 ur.
(2) Temperatura za hranjenje vzorcev je lahko največ
6 °C, če je čas med vzorčenjem in analizo krajši od 24 ur.
(3) Vzorci med prevozom in hranjenjem ne smejo biti
izpostavljeni tujim vonjem in neposredni sončni svetlobi.

VIII. KONČNI DOLOČBI

14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-231/2009
Ljubljana, dne 6. novembra 2009
EVA 2009-2311-0084

V. ZAPISNIK O VZORČENJU

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dr. Milan Pogačnik l. r.

10. člen
O vzorčenju se sestavi zapisnik, ki vsebuje kraj, datum in
čas vzorčenja, količino mleka, identifikacijsko številko proizvajalca in ime ter priimek ali šifro vzorčevalca.

4019.

VI. VODENJE EVIDENC
11. člen
(1) Določeni preskusni laboratoriji morajo voditi vse potrebne evidence, povezane s preskušanjem, poročanjem in
posredovanjem rezultatov preskušanja, v takšni obliki, da so
izpolnjene zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17025.
(2) Določeni preskusni laboratorij mora odkupovalcu mesečno najpozneje do petega za pretekli mesec poročati podatke o mlečni maščobi.
VII. DVOJNI VZORCI
12. člen
(1) Proizvajalec mleka lahko od vzorčevalca zahteva,
da mu v okviru rutinskega jemanja odvzame vzorec mleka v
dvojniku.
(2) V primeru odvzema dvojnega vzorca iz prejšnjega
odstavka se mora ta vzorec analizirati z referenčno metodo.
(3) Če se rezultata, dobljena z rutinsko in referenčno metodo, statistično značilno ne razlikujeta, se šteje za veljavnega
tisti, ki je dobljen z rutinsko metodo, če pa se rezultata statistično značilno razlikujeta, je veljaven rezultat, ki je dobljen z
referenčno metodo. Za ugotavljanje razlik med dvema rezultatoma se uporabljajo statistične metode, navedene v standardu
SIST ISO 5725.

Odredba o Seznamu nujno potrebnih zdravil za
uporabo v humani medicini

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

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

2. člen
Seznam nujno potrebnih zdravil iz prejšnjega člena vsebuje:
ATC
nelastniško ime
B01AA07
acenokumarol
C01EB10
*
adenozin
C01CA24
adrenalin
R03AK01
*
adrenalin, racemni
P02CA03
albendazol
A02AB01
aluminijev hidroksid
N04BB01
amantadin
J04AA01
aminosalicilna kislina

farmacevtska oblika
tableta
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje, peresnik
inhalacijska raztopina pod tlakom
peroralna suspenzija; tableta
tableta
kapsula
peroralni prašek
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N04BC07
H01BA06
S01FA01
A03BA01
M03BX01
V08BA
J01CE08
L01AB01
A03BB01
J04AB01
H01BA02
N05BA01
N07BB01
J01AA02
J04AK02
N01AX07
N03AD01
N03AB02
N03AA02
H02AB09
J06BB09

*
*
*
*

*

*

*

J06BB04

*

J06BB03

*

J04AC01
J04AB30
N01AX03
N05BA09
J01CF02
J01CF02

*
*

*

C02AC01
C03BA04
A01AD11
N05AN01
B05XB03
N05BA06
A06AD04
P02CA01
A07EC02
C02AB01
G02AB01
N06BA04
L01BA01
G03XB01
A02BB01
N02AA01
V03AB15
M01AE02
A01AA01
N07AA01
G04AC01

*

C01CA03
G03FB01
S01HA02

*
*
*

*
*
*
*

*
*

*

Št.

apomorfin
argipresin
atropin
atropinijev sulfat
baklofen
barijev sulfat
benzatinijev benzilpenicilinat
busulfan
butilskopolamin
cikloserin
dezmopresin
diazepam
disulfiram
doksiciklin
etambutol
etomidat
etosuksimid
fenitoin
fenobarbital
hidrokortizon
humani imunoglobulini proti citomegalovirusu
humani imunoglobulini proti hepatitisu
tipa B
humani imunoglobulini proti noricam/pasavcu
izoniazid
kapreomicin
ketamin
klobazam
kloksacilin
kloksacilin
klonidin
klortalidon
lidokain, paraformaldehid, m-krezol
litij
lizinijev acetilsalicilat
lorazepam
magnezijev sulfat
mebendazol
mesalazin
metildopa
metilergometrin
metilfenidat
metotreksat
mifepriston
misoprostol
morfinijev sulfat
nalokson
naproksen
natrijev fluorid
neostigmin
nitrofurantoin
noradrenalin
norgestrel in estrogen
oksibuprokain
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raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
kapljice za oko
raztopina za injiciranje
tableta
prašek za suspenzijo
prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje
tableta
raztopina za injiciranje
kapsula
pršilo za nos
rektalna raztopina
tableta
tableta
kapsula
raztopina za injiciranje
sirup; kapsula
tableta
tableta
tableta
raztopina za infundiranje
raztopina za infundiranje
raztopina za injiciranje
tableta
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
tableta
kapsula
prašek za raztopino za injiciranje ali
infundiranje
raztopina za injiciranje
tableta
pasta
tableta s podaljšanim sproščanjem
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
peroralna suspenzija; tableta
tableta s prirejenim sproščanjem
tableta
peroralna raztopina
tableta
tableta
tableta
tableta
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
peroralna suspenzija
tableta; dentalna raztopina; gel
raztopina za injiciranje
tableta; tableta ali kapsula s podaljšanim sproščanjem; peroralna suspenzija
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
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A01AA03
J04AK01
A11HA02
N07AA02
N02AC03
N03AA03
J04AD01
J01GA01
M03AB01
S01AB02
A11DA01
L01BB03
N05CA19
J01GB01
N04AA01
J05AB14
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olaflur
pirazinamid
piridoksin
piridostigmin
piritramid
primidon
protionamid
streptomicin
suksametonij
sulfafurazol
tiamin
tiogvanin
tiopental
tobramicin
triheksifenidil
valganciklovir

gel; dentalna raztopina
tableta
tableta
tableta
raztopina za injiciranje
tableta
tableta
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
kapljice za oko
tableta
tableta
raztopina za injiciranje
raztopina za inhaliranje
tableta
tableta

* Označena zdravila se v lekarnah izdajajo le pravnim
in fizičnim osebam, ki opravljajo zdravstveno dejavnost in jih
uporabljajo v okviru svojih zdravstvenih storitev.
3. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Seznam
nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni
list RS, št. 71/09).
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 715-0022/2009
Ljubljana, dne 23. oktobra 2009
EVA 2009-2711-0049
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje

DRUGI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4020.

Razpis volitev štirih članov Državnotožilskega
sveta

Na podlagi drugega odstavka 21. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07; ZDT-UPB5)

RAZPISUJEM
volitve štirih članov Državnotožilskega sveta
I. Razpisujem volitve štirih članov Državnotožilskega sveta izmed državnih tožilcev, ki nimajo vodstvenih položajev, od
tega:
1. dva člana izmed okrožnih državnih tožilcev
2. enega člana izmed višjih državnih tožilcev
3. enega člana izmed vrhovnih državnih tožilcev.
II. Volitve bodo v sredo 17. 2. 2010.
III. Kot dan razpisa volitev, s katerim pričnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 10. 12. 2009.
Barbara Brezigar l.r.
generalna državna tožilka RS

4021.

Vsebina in oblika diplome Visoke šole
za računovodstvo

Na podlagi sklepa Senata Visoke šole za računovodstvo
Ljubljana in prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem
šolstvu Visoka šola za računovodstvo objavlja

VSEBINO IN OBLIKO
diplome,
ki jo izdaja in je javna listina. Diplomo dobi študent, ki
opravi vse obveznosti po študijskem programu za pridobitev
javno veljavne izobrazbe.
Diploma se izdaja na papirju z vodnim tiskom. Tekst je
v črni barvi. Diploma vsebuje navedbo samostojnega visokošolskega zavoda, ki je izvajal študijski program, ime in priimek
kandidata, datum in kraj njegovega rojstva, ime študijskega
programa, strokovni naslov, ki ga študent pridobi z zaključenim
študijem. Diploma ima zaporedno številko, datum in kraj izdaje,
pečat samostojnega visokošolskega zavoda ter podpis dekana
zavoda, na katerem je študij potekal.
Predsednik senata
Visoke šole za računovodstvo
dr. Branko Mayr l.r.
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OBČINE
BLOKE
4022.

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Bloke

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 33/06 in njegove dopolnitve) in
15. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 65/07)
je Občinski svet Občine Bloke na 16. redni seji dne 29. 10.
2009 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Bloke
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Bloke in ceste med naselji v Občini Bloke in naselji v sosednjih občinah.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v
občini in naselji v sosednjih občinah so:

Zap.
Cesta
št.

Odsek

Začetek
odseka

Potek

Konec
odseka

Dolžina Preostala dolžina
[m]
v sosednji občini [m]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

041061
041062
041063
041104
041111
041131
229011
229021
229041
229051
229061
229081
230021

C R1 212
C 229020
C 041100
C 229010
C 041100
C 041140
C 041100
C 041060
C R3 748
C R1 212
C R1 212
C R1 212
C R1 212

Grahovo-Radlek
Radlek-Velike Bloke
Velike Bloke-R3 748
Lovranovo-V. Bloke-Nova vas
Otonica-Podslivnica-Hribarjevo
Sv. Vid-Jeršiče-Polšeče-Ravnik
Lovranovo-Ravnik-Hosnik
Radlek-Studeno-Glina
Kramplje-Volčje-Nemška vas
Studenec-Loški Potok
Nova vas-Topol-Kračali-Janeži
Runarsko-Podklanec
Runarsko-Kotel-Strmca

C 229020
C 041100
C R3 748
C R1 212
C 041100
C 229010
C R3 748
C R1 212
C R3 748
C R3 653
C R3 653
C R1 212
C R3 748

973
1.682
2.470
7.100
2.222
4.764
5.537
2.763
2.830
3.634
5.790
2.307
3.143

041060
041060
041060
041100
041110
041130
229010
229020
229040
229050
229060
229080
230020

4.065 Cerknica

3.473 Cerknica
2.885 Cerknica

6.722 Loški Potok
4.091 Sodražica
2.037 Sodražica
1.742 Sodražica

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Bloke znaša 45.215 m (45,215 km).

so:

5. člen
Javne poti (JP) v naseljih Občine Bloke in med naselji

Zap.
Cesta
št.

Odsek

Začetek
odseka

Potek

Konec
odseka

Dolžina Preostala dolžina
[m]
v sosednji občini [m]

1.
2.
3.
4.
5.
6.

729011
729021
729031
729041
729051
729061

C 041110
C 041100
C 229010
C 229010
C 041130
C 041130

Rožanče
Jeršanovo
Ograda-Zales-po vasi
Hiteno
Štorovo
Zavrh-Intihar

Z HŠ 2
Z HŠ 4
Z HŠ 4
Z HŠ 3
Z HŠ 4
Z HŠ 4

312
880
1.584
1.121
356
146

729010
729020
729030
729040
729050
729060
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Zap.
Cesta
št.

Odsek

Začetek
odseka

Potek

Konec
odseka

Dolžina Preostala dolžina
[m]
v sosednji občini [m]

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

729062
729063
729071
729072
729073
729074
729081
729091
729101
729102
729111
729112
729121
729131
729132
729141
729142
729144
729145
729146
729241
729251
729252
729261
729262
729263
729271
729272
729273
729281
729282
729291
729292
729293
729301
729302
729311
729321
729322
729331
729332
729341
729351
729352
729353
729354
729355
729356
729361
729362
729371
729381
729382
729383
729384
729385
729386
729387
729388

C 041130
C 041130
O 729074
C R1 212
O 729074
C 229010
C 229010
C 229010
C R3 748
C 229040
C R3 748
C 729110
C R3 748
C 230020
C 230020
C 229060
C 229060
C 229060
O 729141
O 729141
C 041110
C 041110
C 041110
C 041100
C 229010
O 729262
O 729351
O 729271
O 729271
C 229040
C 229040
C 229040
C 041130
C 229020
C 229060
O 729301
C 229060
C 229050
O 729321
C 229050
C R1 212
C R1 212
C R1 212
O 729281
C R3 748
C 229060
C R1 212
O 729351
C R3 748
C R3 748
C R1 212
C 041100
C 041100
C 041100
C 041100
O 729382
C 041100
C 041100
C 041060

Zavrh-Jurman
Polšeče
Gradiško
Benete-po vasi
Mramorovo pri Pajkovem
Mramorovo-Gradiško-Ravnik
Lepi vrh
Škufče
Sveti duh
Kramplje-po vasi
Škrabče
Škrabče-proti Zidar
Godičevo
Strmca-po vasi
Mramorovo pri Lužarjih
Fara-Metulje
Fara-pokopališče
Fara-proti Šegi
Metulje-po vasi
Metulje 16
Sleme
Hribarjevo-Klančar
Hribarjevo-po vasi
Sv. Trojica-do cerkve
Sv. Trojica-sp. konec
Sv. Trojica-povezava
Nova vas-Veliki vrh-Hudi vrh
Veliki vrh-po vasi
Veliki vrh-povezava
Volčje-Nova vas
Volčje-mimo kapelce-vikendi
Volčje-vikend naselje-Švrkec
Ravnice-po vasi
Studeno-po vasi
Hudi vrh-Resje
Hudi vrh-po vasi
Topol-k Zbačniku
Javoršce-Male Ravne
Male Ravne-Ravne
Studenec-Anzeljc
Runarsko-Studenec
Runarsko-po vasi
Nova vas-novo naselje
Nova vas-bloki
Nova vas-Rot
Nova vas-Ponikvar
Nova vas-Mramor
Nova vas-Veliki vrh
Nemška vas-po vasi
Nemška vas-Ponikvar
Glina
Velike Bloke-Klučar
Velike Bloke-smuč. Lisec
Velike Bloke-ind. cona I
Velike Bloke-novo naselje
Velike Bloke-proti Kolarev
Velike Bloke-čistilna
Velike Bloke-Ambrožič
Velike Bloke-ind. cona II

Z HŠ 11
C 041130
Z HŠ 2
Z HŠ 5
Z HŠ 6
C 229010
Z HŠ 3
Z HŠ 2
Z cerkev
Z HŠ 5
Z gozdna
Z HŠ 6
Z HŠ 1
Z HŠ 9
Z HŠ 4
Z HŠ 9
Z pokop.
Z HŠ 6b
Z HŠ 6
Z HŠ 16
Z HŠ 2
Z HŠ 5
Z HŠ 6
Z cerkev
Z HŠ 2
O 729261
C 229060
Z HŠ 8
O 729272
C R1 212
Z N.H.
C R3 748
C 041130
Z HŠ 11
O 729141
Z HŠ 27
Z HŠ 26
Z HŠ 32
C 229060
Z p. 540
C 229050
C R1 212
O 729281
Z HŠ 59
Z HŠ 55
Z HŠ 38
Z HŠ 10
O 729271
Z HŠ 7
Z HŠ 13
Z HŠ 6
Z HŠ 45
Z Lisec
Z IOC
Z N.H.
Z HŠ 2
Z ČN
Z p. 1904
Z IOC

1.087
615
597
1.096
133
1.819
1.212
652
403
216
1.041
101
740
88
104
3.225
214
246
174
25
950
224
77
176
780
40
1.680
133
51
1.367
223
846
673
375
1.184
176
130
601
494
277
383
356
531
101
89
84
51
70
184
61
251
286
620
311
266
89
382
137
274

729060
729060
729070
729070
729070
729070
729080
729090
729100
729100
729110
729110
729120
729130
729130
729140
729140
729140
729140
729140
729240
729250
729250
729260
729260
729260
729270
729270
729270
729280
729280
729290
729290
729290
729300
729300
729310
729320
729320
729330
729330
729340
729350
729350
729350
729350
729350
729350
729360
729360
729370
729380
729380
729380
729380
729380
729380
729380
729380

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Bloke znaša 33.170 m (33,170 km).
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6. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom,
je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 37162‑3/2009,
z dne 22. 7. 2009.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Bloke (Uradni list RS,
št. 14/07) in Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Bloke (Uradni list RS, št. 35/07).
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 371-0014/2009
Nova vas, dne 29. oktobra 2009
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.

ČRENŠOVCI
4023.

Odlok o občinskem prostorskem načrtu
Občine Črenšovci

Na podlagi prvega odstavka 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO‑1B),
sklepa ministra za okolje in prostor, št. 35016‑93/2007/73 z dne
5. 8. 2009 ter 16. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list
RS, št. 18/99, 92/99,27/01, 69/02 in 131/06) je Občinski svet
Občine Črenšovci na 24. redni seji dne 4. 11. 2009 sprejel

ODLOK
o občinskem prostorskem načrtu Občine
Črenšovci
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga in vsebina prostorskega načrta)
S tem odlokom 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 Občinski prostorski
načrt Občine Črenšovci (v nadaljevanju: prostorski načrt).
(1) Prostorski načrt je sestavljen iz strateškega in izvedbenega dela.
(2) V strateškem delu prostorskega načrta se za celotno
območje Občine Črenšovci določijo:
– izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine;
– zasnova prostorskega razvoja občine;
– zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega
pomena;
– usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo;
– usmeritve za razvoj v krajini;
– usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč;
– usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev.
(3) V izvedbenem delu prostorskega načrta se določijo:
– enote urejanja prostora;
– območja namenske rabe prostora;
– prostorski izvedbeni pogoji;
– območja, za katere se pripravijo občinski podrobnejši
prostorski načrti.
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(4) Sestavni deli prostorskega načrta so:
– besedilo prostorskega načrta: uvodne določbe, strateški
del, izvedbeni del, končne določbe;
– grafični del prostorskega načrta: grafični prikazi strateškega dela in grafični prikazi izvedbenega dela;
– priloge prostorskega načrta: izvleček iz hierarhično
višjega prostorskega akta, prikaz stanja prostora, strokovne
podlage, smernice in mnenja, obrazložitev in utemeljitev prostorskega načrta in povzetek za javnost.
II. STRATEŠKI DEL PROSTORSKEGA NAČRTA
1. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine
2. člen
(vsebina prostorskega načrta)
(1) Prostorski načrt je sestavljen iz strateškega in izvedbenega dela.
(2) V strateškem delu prostorskega načrta se za celotno
območje Občine Črenšovci določijo:
– izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine;
– zasnova prostorskega razvoja občine;
– zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega
pomena;
– usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo;
– usmeritve za razvoj v krajini;
– usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč;
– usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev.
(3) V izvedbenem delu prostorskega načrta se določijo:
– enote urejanja prostora;
– območja namenske rabe prostora;
– prostorski izvedbeni pogoji;
– območja, za katere se pripravijo občinski podrobnejši
prostorski načrti.
(4) Sestavni deli prostorskega načrta so:
– besedilo prostorskega načrta: uvodne določbe, strateški
del, izvedbeni del, končne določbe;
– grafični del prostorskega načrta: grafični prikazi strateškega dela in grafični prikazi izvedbenega dela;
– priloge prostorskega načrta: izvleček iz hierarhično
višjega prostorskega akta, prikaz stanja prostora, strokovne
podlage, smernice in mnenja, obrazložitev in utemeljitev prostorskega načrta in povzetek za javnost.
3. člen
(stanje, značilnosti in težnje dosedanjega
prostorskega razvoja v občini)
(1) Občinski prostorski načrt Občine Črenšovci temelji
na usmeritvah iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije in
Prostorskega reda Slovenije. Dejavnosti v prostoru občine se
usmerja na način, da ustvarjajo največje pozitivne učinke za
prostorsko uravnotežen in gospodarsko učinkovit razvoj, socialno povezanost in kakovost naravnega in bivalnega okolja.
Zagotavlja se racionalna raba prostora in varnost prebivalstva z
ustreznim načrtovanjem, večnamensko rabo in povezovanjem
sektorjev. Negativna stanja v prostoru se izboljšujejo s prostorskimi in okoljskimi ukrepi. V občini, predvsem pa v občinskem
središču Črenšovci, se vzpodbuja razvoj delovnih mest in s tem
zmanjšuje vsakodnevne delovne migracije.
(2) Naselja morajo biti varna, socialno pravična, vitalna,
zdrava in urejena. Kvaliteta bivalnega okolja se zagotavlja z
ustrezno in racionalno infrastrukturno opremljenostjo, z razvito
mrežo gospodarskih in storitvenih dejavnosti, dostopnostjo do
družbene javne infrastrukture, z zagotavljanjem ustrezne vodooskrbe in z zagotavljanjem varstva ljudi, premoženja, kulturne
dediščine in okolja ter z ustreznim varstvom pred naravnimi in
drugimi nesrečami. Prostorski razvoj se usmerja izven območij,
ki jih lahko ogrožajo naravne in druge nesreče.
(3) Območje je izrazito kmetijsko, s kvalitetnimi njivskimi
površinami in močvirnimi travniki, ki zavzemajo kar 55% ob-
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močja občine. Vendar kmetijstvo ni več vodilna gospodarska
panoga, saj se z njim ukvarja le 3,11% prebivalstva. Prebivalstvo v občini upada, razen v romskih zaselkih, indeks staranja
se povečuje. V občini je prisotno pomanjkanje delovnih mest,
ki jih želijo zagotoviti v naseljih bivanja.
(4) Območje Občine Črenšovci je zaradi odsotnosti večjih
urbanih središč in industrije ter zaradi komunalno opremljenih
naselij, kvalitetno bivalno okolje. V zadnjih letih je bilo izboljšanje usmerjeno v gradnjo infrastrukture, predvsem je to zbiranje
in čiščenje odpadnih voda. Ostala infrastruktura (prometna
infrastruktura, vodooskrba in telekomunikacije) je bila izvedena
pred časom na celotnem območju Občine Črenšovci. Urejen
je pretežni del lokalnih cest, saj so vse lokalne ceste in poti
asfaltirane. To omogoča mobilnost in neposredno povezavo
vseh naselij in zaselkov z lokalnim centrom in drugimi občinskimi središči ter višje kategoriziranimi cestami, ki vodijo v večje
centre (M. Soboto in Lendavo). K boljši povezanosti s širšim
zaledjem in tujino pa prispeva tudi avtocesta, ki poteka severno
od občine s priključkom regionalne ceste Črenšovci–Turnišče.
Vodooskrba je nerešena v smislu zagotavljanja kvalitetne
neoporečne pitne vode.
(5) Vsa naselja v Občini Črenšovci so nižinska obcestna
naselja, glede na tipologijo imajo vsa še pretežno kmečki značaj, kar pomeni, da so stanovanjski objekti združeni z gospodarskim delom in da se prebivalci še ukvarjajo s kmetijstvom.
Po funkciji so naselja bivalna območja, kmetije so ohranjene
v manjšem številu. Območja družbene infrastrukture so le
v Črenšovcih v centralnem delu naselja. Javne površine so
omejene na rekreacijske in športne površine. V vseh naseljih
so še prosta nezazidana stavbna zemljišča, ki se pojavljajo kot
vrzeli ob cestah.
(6) V Občini Črenšovci so posebna ogrožena območja le
poplavna območja, ki predstavljajo oviro za prostorski razvoj
in razmeščanje dejavnosti. Plazovitih in erozijskih območij v
občini ni, prav tako ni območij z večjo požarno ogroženostjo.
V občini ni industrijskih območij, pretežni del pozidave so
enoetažni stanovanjski objekti. Občina med cilje prostorskega
razvoja uvršča tudi načela za usmerjanje prostorskega razvoja
izven območij, ki jih lahko ogrožajo naravne in druge nesreče z
usmerjanjem dejavnosti izven teh območij in z zaščitnimi ukrepi
iz občinskega načrta zaščite in reševanja.
(7) Naselje Črenšovci je lokalni center, kjer je prebivalstvu zagotovljena osnovna družbena infrastruktura. Družbene
funkcije so razporejene na širšem centralnem delu, ki ga tvori
območje med občinsko zgradbo, cerkvijo in šolo.
(8) V zadnjih letih so se obnovile raziskave vrtin termalne
vode za gospodarske in turistične namene, občina načrtuje
izkoriščanje v gospodarske namene (v kmetijstvu). Celotno
območje občine sodi v območje raziskovalnega prostora za
geotermični energetski vir, del ozemlja sodi tudi v območje
raziskovalnega prostora za ogljikovodike.

v fazi načrtovanja variantnih rešitev. Variante potekajo tudi po
območju Občine Črenšovci. Občina se vključuje v postopke
priprave dokumentacije za omenjene državne projekte.
(4) Država vzpodbuja rabo obnovljivih virov. Občina
Črenšovci načrtuje izvedbo geotermalne vrtine za ogrevanje
rastlinjakov in za turistične namene. Vzpodbuja se tudi pridobivanje energije iz biomase in s predelavo organskih odpadkov
(bioplinarne).
(5) Za zagotavljanje ustrezne oskrbe s pitno vodo se
spodbuja obnova in posodobitev vodooskrbnih sistemov ter
njihovo povezovanje v bolj racionalne, učinkovite in strokovno
nadzorovane sisteme. Pripravlja se dokumentacija za oskrbo
celotnega Pomurja, ki predvideva, da se večina potrebne pitne vode načrpa iz prodnatih vodonosnikov ravninskega dela
ob Muri. Povezali se bodo vsi vodovodni sistemi na območju
upravnih enot Murska Sobota, Lendava, Gornja Radgona in
Ljutomer.
(6) Del Občine Črenšovci je krajinsko območje s prepoznavnimi značilnostmi, ki je pomembno na nacionalni ravni.
Ohranjanje in razvoj teh območij se zagotavlja z ustreznim načrtovanjem in programiranjem ter zavarovanjem. Del obravnavanega območja je predlagan za zavarovanje kot regijski park
Mura. Širše območje je definirano kot ekološko pomembno
območje s številnimi lokalnimi naravnimi vrednotami in kot posebno varstveno območje Natura 2000. V območju se biotska
raznovrstnost in habitatni tipi rastlinskih in živalskih vrst ohranjajo z rabo prostora, ki omogoča vzpostavitev in vzdrževanje
ugodnega stanja teh vrst.
(7) Cilji prostorskega razvoja občine so torej:
– zagotoviti delovna mesta v občini in ustvariti kvalitetne
pogoje bivanja. To bo zagotovljeno z razvojem gospodarskih
dejavnosti v gospodarski coni v Črenšovcih, ohranitvijo in
širitvijo obstoječih obrtnih dejavnosti, z novimi bivalnimi površinami in opremljenostjo vseh naselij z javno komunalno
infrastrukturo,
– kmetijska dejavnost se usmerja v intenzivno pridelavo
pod rastlinjaki z namakanjem in ogrevanjem z geotermalno
vodo,
– turistična dejavnost se usmerja na obstoječa območja
ob Muri in v zaselek Kamenci,
– v naselju Črenšovci se zagotovi stavbna zemljišča za
nadaljnji razvoj gospodarskih in centralnih dejavnosti ter območij za stanovanja,
– ohrani se prostorska identiteta naselij,
– v skladu z občinskim energetskim konceptom se izkorišča obstoječe energetske potenciale, predvsem geotermalna
voda ter alternativni viri energije (biomasa, bioplinarne, sončna
energija, energija okolja),
– ohranjati in vzdrževati območja varstva narave.

4. člen

(medsebojni vplivi in povezave z območji sosednjih občin)

(možnosti prostorskega razvoja ob upoštevanju predhodnih
ugotovitev in razvojnih potreb v občini ter razvojnih potreb
države in regije)
(1) V občini ni večjih prostih površin za stanovanjsko
gradnjo, zato občina prostorski razvoj naselij usmerja na posamezna nepozidana zemljišča znotraj naselij in na posamična
na novo priključena zemljišča na robu naselij. Za gospodarske
dejavnosti se zagotovijo površine za razširitev obrtne oziroma
poslovne cone v Črenšovcih.
(2) V kmetijstvu so podani pogoji za intenzivno pridelavo
v rastlinjakih z uporabo geotermalne vode. V občini so tudi
možnosti za razvoj živinoreje, pri čemer se širitev in razvoj
novih kmetij usmerja na robove naselij. Kmetijska dejavnost se
prednostno usmerja na območja z visokim pridelovalnim potencialom tal za kmetijsko rabo izven območij varstva narave.
(3) Država načrtuje izgradnjo daljnovoda 2 x 400 kV
Cirkovce–Pince, ki poteka tudi po območju Občine Črenšovci.
Načrtovana je tudi železniška proga M. Sobota–Lendava, ki je

5. člen
(1) Občina Črenšovci je povezana s sosednjimi občinami
Beltinci, Odranci, Turnišče, Velika Polana in Lendava z dobro
urejeno cestno mrežo. Javni potniški promet je omejen na
avtobusne povezave med večjimi lokalnimi centri, ki pa so
minimalne in se opuščajo. Delno so s sosednjimi občinami
vzpostavljene rekreacijske kolesarske poti, večinoma ob javnih
cestah.
(2) Občina Črenšovci je z regionalno cesto neposredno
navezana na avtocestni priključek v Občini Turnišče.
2. Zasnova prostorskega razvoja občine
6. člen
(prednostna območja za razvoj dejavnosti)
(1) Poselitev se prioritetno usmerja v proste površine
znotraj naselij, zaradi racionalne izrabe javne gospodarske
infrastrukture pa tudi v nova območja na robovih. Zaradi povečanja števila prebivalcev v romskih zaselkih se širita oba
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romska zaselka. Degradiranih ali nezadostno izkoriščenih zemljišč v občini ni. Uredijo in razširijo se rekreacijska območja
v vseh naseljih.
(2) Na področju kmetijstva se poleg osnovne poljedelske
rabe vzpodbuja pridelava pod rastlinjaki z uporabo geotermalne vode. Za postavitev rastlinjakov so primerna predvsem
zemljišča severno in južno od naselij Črenšovci in Žižki. Razvoj
živinoreje se usmerja na robove naselij. Širitev kmetij v naseljih
je možna le, če so zagotovljeni prostorski in okoljski pogoji.
(3) Razvoj gospodarskih dejavnosti se usmerja v vsa
naselja, dejavnosti večjega obsega pa v gospodarsko cono v
občinskem središču Črenšovci. Ker v občinskem središču ni
prostorskih možnosti, se razširi obstoječa obrtna cona na južni
strani naselja.
(4) Za razvoj športnih in rekreacijskih dejavnosti se povečajo območja obstoječih igrišč na katreih se uredi potrebna
infrastruktura.
7. člen
(vloga in funkcija naselij)
(1) Občinsko središče Črenšovci je lokalno središče, ki
zagotavlja prebivalcem naselja in njegovega zaledja možnosti za vsakodnevno oskrbo, osnovno izobraževanje, osnovno
zdravstveno oskrbo, informiranje in druženje. Ostale družbene funkcije prebivalcem zagotavljata regijska centra Lendava
(15 km) in Murska Sobota (15 km).
(2) Ostala naselja v občini so funkcijsko manj pomembna.
So strnjena bivalna naselja z vmesnimi kmečkimi gospodarstvi
in zadovoljujejo osnovno preskrbo, servise in rekreacijo.
8. člen
(temeljne smeri prometnega povezovanja)
Prometno je Občina Črenšovci navezana na sosednje
občine in pomembnejša lokalna središča (Lendava, Murska Sobota) preko državnih cest. Glavne prometne smeri so speljane
še do Občine Turnišče, do Občine Beltinci kjer je priključek na
avtocesto ter do Občine Velika Polana in Občine Razkrižje.
3. Zasnova javne gospodarske infrastrukture
lokalnega pomena
9. člen
(prometna infrastruktura)
(1) Po območju občine poteka glavna cesta Lendava–
Maribor, po kateri je potekal tranzitni mednarodni promet in
močno obremenjeval naselje Črenšovci. Z izgradnjo avtoceste
je tranzitni promet preusmerjen, glavna cesta je namenjena
lokalnemu prometu. Ostale državne ceste so regionalne ceste, ki povezujejo Občino Črenšovci s sosednjimi občinami. Z
izgradnjo avtoceste se je povečal promet po priključni regionalni cesti Črenšovci–Turnišče, zato se cesto od priključka na
avtocesto do naselja Črenšovci rekonstruira. Uredi se pločnik
in kolesarska steza.
(2) Občinske ceste so lokalne ceste in javne poti in povezujejo naselja v občini. Občina načrtuje postopno rekonstrukcijo
in obnovo lokalnih cest.
(3) Po območju občine se načrtuje tudi železniška povezava med M. Soboto in Lendavo. Trasa je v načrtovanju, v
postopku priprave dokumentacije sodeluje tudi Občina Črenšovci.
(4) Turistične pešpoti se v občini urejajo, načrtuje se sprotno vzdrževanje. Kolesarske poti potekajo vzporedno z javnimi
cestami ter po javnih cestah in poteh. Zaradi porasta prometa
po lokalnih in državnih cestah, ki so posredno ali neposredno
povezane z avtocesto, se načrtuje ureditev ločenih kolesarskih
poti ob regionalnih cestah.
(5) Javni potniški promet je v upadanju, po potrebi se
vzpostavi lokalne povezave s sosednjimi občinami in regionalnimi centri.
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10. člen
(telekomunikacije)
Občina na svojem območju vzpodbuja razvoj telekomunikacijskega omrežja za vključitev najširšega kroga prebivalcev
v informacijsko družbo. Vzpodbuja se tudi povezovanje in
združevanje obstoječih telekomunikacijskih omrežij. Omogoča
se gradnja brezžične telefonije na območju občine v skladu s
prostorskimi izvedbenimi pogoji.
11. člen
(energetika)
(1) Ob povečanju obremenitev z električno energijo in ob
potrebah po dodatni moči, se na posameznih območjih zgradijo nove transformatorske postaje s pripadajočim omrežjem.
Potrebe se preverijo pred izdelavo dokumentacije in na podlagi
programa opremljanja stavbnih zemljišč.
(2) Pri načrtovanju v prostoru se upošteva vse možnosti uporabe obnovljivih virov energije, predvsem geotermalno
energijo in energijo biomase. Toplotna energija, pridobljena s
črpanjem geotermalne vode se uporabi predvsem v kmetijstvu.
Energija iz biomase temelji predvsem na uporabi odpadkov iz
kmetijstva, manj pa na kmetijskih pridelkih.
(3) Plinovod v Občini Črenšovci še ni zgrajen, zato občina
vzpodbuja izvedbo priključkov v vseh naseljih.
(4) Po območju Občine Črenšovci je vzporedno z daljnovodom 2x110 kV Ljutomer–Lendava načrtovan še daljnovod
2x400 kV Cirkovce–Pince, za katerega je v izdelavi državni
prostorski načrt.
12. člen
(vodooskrba)
(1) Za zagotavljanje ustrezne oskrbe s pitno vodo se
varuje vse obstoječe in potencialno pomembne vodne vire in
vzpodbuja varčno in smotrno rabo pitne vode. Zaradi ranljivosti
podzemnih voda in vodnih virov se dejavnosti umešča na območja najmanjše ranljivosti ter s tako tehnološko prilagodljivostjo rabe, da se ohranjata kvaliteta in količina podzemnih voda.
Poselitev se praviloma načrtuje tam, kjer je možno brez večjih
posegov zagotoviti ustrezno oskrbo prebivalcev s pitno vodo.
(2) Za vsako rabo vodnega dobra, ki presega meje splošne rabe, za rabo naplavin ali podzemnih voda se pridobi vodna pravica na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije.
(3) Vzpodbuja se povezovanje vodooskrbnih sistemov v
bolj racionalne, učinkovite in strokovno nadzorovane sisteme. V
ta namen tudi Občina Črenšovci sodeluje pri pripravi regionalne
zasnove vodooskrbe Pomurja.
13. člen
(čiščenje in odvajanje odpadnih voda)
(1) Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajeno s področnimi predpisi o varstvu
voda in predpisi s področja varstva okolja.
(2) Zaradi povečanih potreb po čiščenju komunalnih odplak se po potrebi ustrezno povečajo obstoječe čistilne naprave.
(3) Padavinska voda se zbira ločeno in se čim dalj zadrži
na mestu, kamor je padla. Odvaja se ločeno in se prioritetno
spelje v tla na ožji lokaciji ali se spelje v površinske odvodnike.
14. člen
(odpadki)
Občina zagotavlja ločeno zbiraje odpadkov na izvoru ter
vzpodbuja recikliranje in ponovno uporabo nekaterih ločeno
zbranih snovi. Predvsem so to odpadki, ki se lahko uporabijo
kot biomasa za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov.
15. člen
(vodno gospodarstvo)
(1) V Občini Črenšovci so vodotoki reka Mura, ki je vodotok 1. reda in potok Črnec ter ostali manjši, ki so vodotoki
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2. reda. Vodne površine so še opuščene gramoznice in mrtvice.
Vode se izkorišča za oskrbne, gospodarske in turistično‑rekreacijske namene, pri čemer se zagotavlja njihovo varstvo
v smislu trajne ohranitve kemijskega in ekološkega stanja ter
krajinskega in ekološkega pomena. Pri načrtovanju v prostoru
se kot omejitev upošteva naravne procese. Na poplavnih, erozijskih in plazovitih območjih se ne načrtuje prostorskih ureditev
in vnaša dejavnosti, ki lahko te procese sprožijo.
(2) Na področju vodnega gospodarstva občina ne načrtuje večjih posegov, saj so vsi vodotoki v pristojnosti države,
opuščene gramoznice so urejene v rekreacijska območja. Občina ohranja in vzdržuje vsa vodna in priobalna zemljišča ter
poplavne površine.
4. Usmeritve za razvoj poselitve
16. člen
(določitev območij naselij in razpršene poselitve)
(1) Območja naselij se definirajo z mejami, povzetimi iz
prostorskih sestavin planov Občine Črenšovci, ki so na nekaterih
mestih korigirane glede na dejansko stanje in glede na načrtovane širitve. Naselja Črenšovci, Žižki, Trnje, Gornja Bistrica,
Srednja Bistrica in Dolnja Bistrica so strnjena obcestna naselja.
(2) Razpršena gradnja je v Občini Črenšovci območje
romskega zaselka Kamenci in območje romskega zaselka v
Trnju. Romski zaselek Kamenci postane samostojno naselje,
romski zaselek v Trnju se vključi v naselje Trnje.
(3) Starejše domačije ob naselju Dolnja Bistrica in ostale
posamične domačije v odprtem prostoru, zgrajene pretežno
pred letom 1967, so avtohtoni vzorec poselitve in se jih prikaže
kot območje razpršene poselitve.
17. člen
(usmeritve za razvoj poselitve)
(1) Notranji razvoj naselij je usmerjen v zapolnitev nezazidanih stavbnih zemljišč v vrzelih ob krajevnih cestah. Proste
vrzeli so pretežno namenjene za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš, razen v Črenšovcih v centralnem delu naselja, kjer
je možna gradnja centralnih in večstanovanjskih objektov.
(2) Prenova v naseljih je omejena le na prenovo gospodarske javne infrastrukture, saj v naseljih ni degradiranih
površin.
(3) Širitev naselij za stanovanjsko gradnjo se omeji na
posamične parcele v zasebni lasti ob pogoju, da je do parcele
urejena komunalna infrastruktura, da ima parcela urejen dostop
z javne ceste in da gre za zaokrožitev meje naselja. V območja
naselij se vključi vsa zemljišča na robovih, ki so pozidana s
kmetijskimi in pomožnimi kmetijskimi objekti.
(4) Za razvoj dejavnosti občina načrtuje širitev poslovno‑obrtne cone v Črenšovcih, v kateri bo možen razvoj različnih dejavnosti. Načrtovana je tudi širitev obrtne delavnice v
Dolnji Bistrici. V območjih naselij je predvidena le stanovanjska
gradnja in servisne ter poslovne dejavnosti, ki dopolnjujejo
stanovanjsko funkcijo.
(5) Gradnja izven poselitvenih območij je možna, kadar
gre za gradnjo objektov, ki služijo za potrebe kmetijske in gozdarske dejavnosti, za upravljanja voda, za potrebe športa in
rekreacije, pridobivanja energije in izkoriščanje drugih naravnih
virov, za varnost državljanov in njihovega premoženja, obrambe, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in za potrebe
javne gospodarske infrastrukture. Pri tem se upošteva javna
korist in možnost komunalne opreme brez večjih stroškov.
Gradnja izven poselitvenih območjih ne sme povzročiti škodljivih vplivov na okolje in ne sme ogrožati biotske raznovrstnosti
ter kakovosti naravnih virov. Gradnja prav tako ne sme ovirati
osnovne rabe namenskih površin.
18. člen
(prostorski razvoj naselja Črenšovci)
(1) Prostorski razvoj naselja Črenšovci se usmerja v notranji razvoj, na manjša območja širitve na robovih, s čimer
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se zaokroži meja naselja in v širitev obrtne cone, s čimer se
zagotovi zemljišča za širitev obstoječih dejavnosti. V koncept
prometnega omrežja se vključuje predvsem nove povezave
lokalne cestne mreže, rekonstrukcijo obstoječih cest, gradnjo
pločnikov ob vpadnicah v naselje, gradnjo kolesarskih in turističnih povezav ter urejanje parkirišča ob javnih objektih.
(2) Pri oblikovanju naselja je osnovna usmeritev ohranjanje temeljne strukture naselja ter vzpostavitev novega urbanega centra. Ohranja se ulična pozidava ob glavni ulici v naselju,
ohranja se zaporednost zazidave v območjih kmečkega naselja. Nove stanovanjske površine se nameni za individualno
stanovanjsko gradnjo, blokovska gradnja se usmerja v centralni
del naselja.
(3) V konceptu zelenega sistema naselja se sanira zelene
površine ob potokih, ohranja se zeleni rob naselja, v večjih
območjih kompleksnih ureditev se predvidi ozelenitev v obliki
drevoredov ob cestah in ob parkiriščih.
(4) V podrobnejši namenski rabi se bivalni deli naselja
ločijo od poslovnih con, centralni del naselja se opredeliti kot
urbani center, nove površine se prilagodijo namenski rabi obstoječih sosednjih zemljišč.
5. Usmeritve za razvoj v krajini
19. člen
(usmeritve za razvoj v krajini)
(1) Razvoj v krajini se usmerja v razvoj dejavnosti, ki temeljijo na naravnih potencialih. V Občini Črenšovci so to predvsem kmetijska zemljišča in geotermalna voda. Na kmetijskih
zemljiščih se vzpodbuja intenzivna pridelava vrtnin in poljščin
z uporabo geotermalne vode za ogrevanje in namakanje. Na
kmetijskih zemljiščih, ki so izven območij varstva narave, so
načrtovane kmetijske operacije za izboljšanje kvalitete in zložba kmetijskih zemljišč. Vzpodbuja se usmeritev posameznih
kmetijskih gospodarstev in njihovo povečanje ob upoštevanju
prostorskih in okoljskih pogojev glede odmikov od stanovanjskih in drugih občutljivih območij.
(2) Večje strnjene gozdne površine so gozdovi ob Muri,
Črenšovsko (Žižkovsko) jelševje, Orlovšček in gozdna površina
vzhodno od Trnja. Gozdne površine ob Muri so tudi varovalni
gozdovi. Ostale gozdne površine so pretežno ostanki gozdov v
kmetijski krajini, kjer je značilna prepletajoča dejavnost. V gozdovih se ohranjajo ekološka, socialna in proizvodna funkcija,
ohranja se vse gozdne površine (zaplate, obmejki, biokoridorji
v kmetijski krajini) tudi če po namenski rabi niso opredeljene
kot gozdne površine.
(3) Območja vodnih zemljišč se izkorišča za oskrbne,
gospodarske in turistično‑rekreacijske namene, pri čemer se
zagotavlja njihovo varstvo v smislu trajne ohranitve kemijskega
in ekološkega stanja ter krajinskega in ekološkega pomena.
Vzpodbuja se varčna in smotrna raba pitne vode, varuje se
obstoječe in potencialno pomembne vodne vire.
(4) Posebnih pogojev za razvoj turizma v občini ni. Turistična območja so območja ob Muri, katerih pa občina zaradi
omejitev varstva narave zaenkrat ne namenja za turistični
razvoj. Sanirane gramoznice, ki so urejene v ribnike se z
ureditvijo pripadajočih površin in objektov razvijajo v lokalna
turistična območja.
(5) Rekreacijska območja so urejena v vseh naseljih kot
igrišča. V Črenšovcih in Srednji Bistrici se kot rekreacijska površina uporabljajo šolska igrišča, ki se jih po potrebi poveča.
20. člen
(usmeritve za razvoj območij za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, območij zaščite in reševanja
ter območij za obrambo)
(1) Poplavna območja so v Občini Črenšovci na južnem
delu občine ob Muri, ki pa so omejena z visokovodnimi nasipi.
Območje je po namenski rabi kmetijsko in gozdno zemljišče
in zanj ni predvidena sprememba rabe. Torej v območju niso
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predvideni gradbeni posegi, za katere bi območje predstavljalo
nevarnost. Delno segajo poplavna območja ob potoku Črnec v
naselji Trnje in Črenšovci. Dejavnosti, ki niso vezane na vodo,
se umešča izven območij, kjer je voda stalno ali občasno
prisotna. Na poplavnih območjih se prepove vse dejavnosti in
vse posege, ki imajo ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna
in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja.
(2) Na poplavnih območjih so prepovedane vse dejavnosti
in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv
na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno
ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu
pred škodljivim delovanjem voda. Kolikor bodo predvidena
območja poselitev posegala na poplavna območja, je treba
upoštevati pogoje in omejitve iz Uredbe o pogojih in omejitvah
za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda
in morja (Uradni list RS, št. 89/08).
(3) Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen za izjeme, ki jih določa 37. člen ZV‑1:
– gradnjo objektov javne infrastrukture, komunalne in
druge infrastrukture ter komunalnih priključkov na javno infrastrukturo,
– gradnjo objektov grajenega javnega dobra po tem ali
drugih zakonih,
– ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških
in bioloških lastnosti površinskih voda,
– ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
– gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za
izvajanje vodne pravice nujno zgraditi na vodnem oziroma
priobalnem zemljišču (npr. objekt za zajem ali izpust vode), zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami
v naravnih kopališčih,
– gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem,
– gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti
in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog
policije.
(4) Z ureditvami se ne sme poslabšati stanje voda in vodnega režima oziroma se zagotovi izravnalne ukrepe. Ohranja
se retenzijske sposobnosti območja in zagotavlja njihovo ponovno vzpostavitev, če je to mogoče. Spreminjanje retenzijskih
površin je možno ob zagotovitvi nadomestnih površin in izvedbi
izravnalnih ukrepov.
(5) Občina ima v načrtu zaščite in reševanja definirano
območje za ruševine in sicer na območju obrtnih con v Črenšovcih in Žižkih. Posebnih območij za množične pokope občina
ne definira, saj so v vseh šestih naseljih vaška pokopališča, ki
zagotavljajo dovolj prostora v primeru potrebe po množičnih
pokopih. Tudi območij za pokop kadavrov v občini ni, v primeru
večjega pomora živali je določeno zbirno mesto na območju
čistilne naprave v Trnju, od koder se jih odvaža na farmo Nemščak (oddaljenost od lokalnega središča Črenšovcev 10 km).
Prostori za zbiranje ljudi in namestitev v primeru nesreče so ob
obeh šolah v Črenšovcih in Srednji Bistrici.
(6) V Občini Črenšovci ni posebnih požarno ogroženih
območij. V vseh naseljih delujejo gasilska društva z običajno
opremo za interventno gašenje lokalnih požarov. V izvedbenem
delu akta se upošteva ukrepe varstva pred požarom, ki jih
določajo predpisi o varstvu pred požarom. Zagotovljeni morajo
biti pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja, zagotovljeni
odmiki med objekti, prometne in delovne površine za intervencijska vozila ter viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
Upošteva se tudi požarna tveganja.
(7) V občini ni erozijskih območij ali območij, ogroženih
zaradi škodljivega delovanja voda, tudi industrijskih območij, ki
so potencialna območja tveganj industrijskih nesreč, ni.
(8) V Občini Črenšovci ni območij za potrebe obrambe.
Občina nima občinskega načrta za obrambo.
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6. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
21. člen
(usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč)
(1) Osnovna namenska raba zemljišč je povzeta iz prostorskih sestavin planov Občine Črenšovci, dopolnjena z novimi spremembami namenske rabe. Deli se na območja stavbnih zemljišč, območja kmetijskih zemljišč, območja gozdnih
zemljišč, območja voda, območja infrastrukture in območja
drugih zemljišč.
(2) Območja stavbnih zemljišč so vsa zemljišča v poselitvenih območjih, to je v strnjenih naseljih in zaselkih. Območja
stavbnih zemljišč se delijo na območja podrobne namenske
rabe glede na obstoječo ali načrtovano pretežno rabo. Pri tem
se upoštevajo naslednje usmeritve:
– naselja se opredeli kot podeželska naselja in stanovanjska naselja z možnostjo ohranitve kmetijske dejavnosti;
– območja s pretežno individualnimi stanovanjskimi objekti v naselju Črenšovci ter romsko naselje Kamenice se opredeli
kot stanovanjska območja s servisnimi in obrtnimi dejavnostmi;
– v naselju Črenšovci se podrobnejša namenska raba
določi z upoštevanjem obstoječe namembnosti površin, pri tem
se upošteva možnost razvoja urbanega centra naselja;
– proizvodne, obrtne, poslovne in druge dejavnosti se
usmerja v poslovno cono v Črenšovcih in v obstoječe obrtne
cone, kjer so te dejavnosti že razvite.
(3) Kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča in območja
voda se povzame iz prostorskih sestavinah planov Občine
Črenšovci in se jim osnovna namenska raba spremeni le s tem
prostorskim načrtom.
(4) Zemljišča prometne infrastrukture so zemljišča državnih cest (glavna cesta in regionalne ceste) ter zemljišča
občinskih cest, ki so lokalne ceste in javne poti.
7. Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev
22. člen
(usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev)
(1) Prostorski izvedbeni pogoji določajo dopustne posege
in pogoje za njihovo izvedbo po posameznih enotah urejanja
glede na osnovno in podrobnejšo namensko rabo. Enote urejanja se določi glede na značilnosti prostora.
(2) Pri določanju pogojev za oblikovanje objektov se upošteva značilnosti prekmurske arhitekturne tipike. Pri razporeditvi individualnih stanovanjskih objektov se upošteva značilna
zaporednost zazidave na stavbnih zemljiščih – stanovanjski del
ob cesti, gospodarski del in pritikline v notranjosti parcele.
(3) Pri določanju pogojev za posege v prostor s upošteva objekte in območja kulturne dediščine in območja varstva
narave.
III. IZVEDBENI DEL PROSTORSKEGA NAČRTA
1. Določitev enot urejanja prostora in podrobne
namenske rabe zemljišč
23. člen
(enote urejanja prostora)
(1) Enote urejanja so določene na podlagi naravnih in
ustvarjenih značilnosti prostora in pretežne namenske rabe.
Enote urejanja so naselja, zaselki in deli naselij Črenšovci, Žižki, Trnje, Gornja Bistrica, Srednja Bistrica in Dolnja Bistrica ter
ostala območja stavbnih zemljišč, območja režimov in območja
krajine. V prostorski enoti je za posamezne površine določena
osnovna in podrobnejša namenska raba prostora in prostorski
izvedbeni pogoji.
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(2) Pregled enot urejanja prostora v Občini Črenšovci:
Naselje

Opis enote

Črenšovci

Podeželsko naselje –
zahodno od ceste

Črenšovci

Podeželsko naselje v
poplavnem območju

Črenšovci

Podeželsko naselje‑sredina ČR‑2

Črenšovci

Podeželsko naselje‑nad
cesto

ČR‑3

Črenšovci

Center

ČR‑4

Črenšovci

Obstoječa obrtna cona

ČR‑5

Črenšovci
Črenšovci
Črenšovci

Nova obrtna cona
Novo stan. naselje
Romski zaselek

ČR‑6
ČR‑7
ČR‑8

Črenšovci

Opuščena gramoznica

ČR‑9

Črenšovci

pokopališče

ČR‑10

Žižki

Podeželsko naselje

ŽI‑1

Žižki

Obrtna cona

ŽI‑2

Žižki

Stanov. objekti

ŽI‑3

SS – stanovanjsko naselje

Žižki

pokopališče

ŽI‑4

Trnje

Podeželsko naselje

TR‑1

Trnje

Podeželsko naselje v
poplavnem območju

TR‑1a

ZK – pokopališče
CD – vežica
SK – podeželsko naselje
CD – vaško‑gasilski dom
ZS – igrišče
PC – površine cest
K2 – ostala kmet. zemlj.
VC – vodna površine
SK – podeželsko naselje
PC – površine cest

Trnje

Romski zaselek

TR‑2

SS – stanovanjsko naselje

Trnje

Čistilna naprava

TR‑3

O – okoljska infrastruktura

Trnje

Opuščena gramoznica

TR‑4

Trnje

pokopališče

TR‑5

ZS – površine za rekreacijo
VC – vodne površine
ZK – pokopališče
CD – vežica
SK – podeželsko naselje
IG – gospodarska cona
PC‑ površine cest
IK‑ rastlinjak

Gornja Bistrica Podeželsko naselje –
zahodni del

Oznaka Šifra in opis podrobne
Obm.
enote
namenske rabe
režimov*
VV
ČR‑1
SK – podeželsko naselje
KD
PC – površine cest
NV
VC – potok, vodne površine
K2 – ostala kmet. zemlj.
ČR‑1a SK – podeželsko naselje
popl
PC – površine cest

BI‑1

SK‑ podeželsko naselje
CD – gasilski dom
PC – površine cest
O – vodno zajetje
SS – stanovanjsko naselje
CD – vrtec, trgovina
PC – površine cest
CU – centralni del naselja
PC – površine cest
SS – stanovanjsko naselje
ZS – šolsko igrišče
IG – gospodarska cona
SK – kmetija
IG – gospodarska cona
SS – stanovanjsko naselje
SS – stanovanjsko naselje
ZS – igrišče
IK – konjušnica
CD‑ muzej
ZS – rekreacijsko območje
VC – vodna površine
ZK – pokopališče
CD – vežica
PO – parkirišče ob pokopal.
SK – podeželsko naselje
IG – gospodarska cona
CD‑ vaški dom
PC – površine cest
ZD – ostale zelene površine
IG – gospodarska cona
ZD‑druge zelene površine

Izkoristek

Način
PIP
urejanja v členu

0,2 – 0,4

25. člen

0,2 – 0,4

VV
KD

0,2 – 0,4

VV
KD

0,2 – 0,4

KD

0,6
(odstopanje
do 0,8)

25. člen

25. člen

25. člen
26. člen
28. člen
OPPN
OPPN

35. člen
35. člen

OPPN

35. člen
32. člen

KD
KD
VV
EPO
NATU

31. člen
0,2 – 0,4

EPO
NATU

25. člen

OPPN

35. člen

OPPN

35. člen
31. člen

POPL
KD
NV
VV
EPO

0,2 – 0,4

POPL

0,2 – 0,4

25. člen

25. člen
25. člen

EPO
NATU

30. člen
32. člen
31. člen

POPL
VV
EPO

0,2 – 0,4

25. člen
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Opis enote

Gornja Bistrica kmetija

Uradni list Republike Slovenije
Oznaka Šifra in opis podrobne
enote
namenske rabe
BI‑2
A‑razpršena poselitev

Gornja Bistrica Podeželsko naselje – v
območju VN

BI‑3

Gornja Bistrica Podeželsko naselje

BI‑4

Gornja Bistrica Stanovanjsko naselje
Gornja Bistrica Obrtna cona

BI‑5
BI‑6

Gornja Bistrica Centralni del

BI‑7

Srednja Bistrica pokopališče

BI‑8

Srednja Bistrica Podeželsko naselje

BI‑9

Srednja Bistrica Stanovanjsko naselje

BI‑10

Srednja Bistrica Šola

BI‑11

Srednja Bistrica Čistilna naprava

BI‑12

SK – podeželsko naselje
K2 – ostala kmetijska
zemljišča
G – gozdna zemljišča
SK – podeželsko naselje
CD – vaški dom, gasilski
dom, cerkev
K2 – ostala kmet. zemljišča
PC – površine cest
PO‑ parkirišče
O – okoljska infrastruktura
SS – stanovanjsko naselje
PO – parkirišče za tovorna
vozila
CD – družbeni objekti,
vežica
ZK – pokopališče
PO – parkirišče
ZK – pokopališče
CD – vežica
PC – površine cest
SK – podeželsko naselje
CD‑gasilski dom, kulturni
dom, vrtec
K2 – ostala kmetijska
zemljišča
PC – površine cest
SK – podeželsko naselje
PC – površine cest
CD – osnovna šola
ZS – šolsko igrišče
O – okoljska infrastruktura

Srednja Bistrica Turistično – rekreacijsko
območje (Kantina)

BI‑13

BT – površine za turizem

Dolnja Bistrica

Podeželsko naselje

BI‑14

Dolnja Bistrica

Podeželsko naselje –
zaselek

BI‑15

SK – podeželsko naselje
CD – vaški dom
ZD – ostale zelene površine
PC – površine cest
G – gozdna zemljišča
K2 – ostala kmet. zemlj.
SK – podeželsko naselje

Dolnja Bistrica

Podeželsko naselje –
zaselek

BI‑16

SK‑podeželsko naselje

Dolnja Bistrica

pokopališče

BI‑17

Dolnja Bistrica

Turistično območje Bobri

BI‑18

ZK – pokopališče
CD – vežica
BT‑ turistično območje
VC – vodna površina
ZS – športne in rekreacijske
površine
K1 – najboljša kmet. zemlj.
K2 – ostala kmet. zemlj.
G – gozdna zemljišča
VC – vodne površine
A – razpršene kmetije

Gornja Bistrica Območje krajine z razpršeno BI‑19
poselitvijo v območju VN

Obm.
režimov*
EPO
NATU
VG
POPL
VN

Izkoristek

VV

0,2 – 0,4

Način
PIP
urejanja v členu
33. člen

0,2 – 0,4

25. člen

25. člen

OPPN

1,6

27. člen

EPO
NATU
KD
EPO
NATU

EPO
NATU
EPO
NATU
POPL
NV
EPO
NATU
VG
NV
KD
VV
EPO
NATU
NV
EPO
NATU
NV
EPO
NATU
EPO
NATU
NV
EPO
NATU
VV
EPO
NATU
VG

35. člen
34. člen

31. člen
0,2 – 0,4

25. člen

0,2 – 0,4

25. člen

1,6

27. člen
30. člen
OPPN

0,2 – 0,4

35. člen

25. člen

0,2 – 0,4

25. člen

0,2 – 0,4

25. člen
31. člen
OPPN

35. člen

36. člen
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Naselje
Gornja Bistrica,
Dolnja Bistrica

Gornja Bistrica
Dolnja Bistrica
Območje občine

Črenšovci
Območje občine

Območje občine

Opis enote
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Oznaka Šifra in opis podrobne
Obm.
enote
namenske rabe
režimov*
POPL
Območje krajine za nasipom BI‑20
K1‑ najboljša kmet. zemlj.
NV
K2 – ostala kmetijska zemlj.
EPO
G – gozdna zemljišča
NATU
VC – vodne površine
VG
N – visokovodni nasip
ZS – opuščene gramoznice
PC – površine cest
Opuščena gramoznica
BI‑21
ZS – rekreacijska površina
VC – vodna površina
Obrtna delavnica
BI‑22
IG – gospodarska cona
EPO
ZD‑ druge zelene površine
NATU
VV
Območje krajine
ČR‑11 K1 – najboljša kmetijska
Med naselji
zemljišča
G – gozdna zemljišča
O – okoljska infrastruktura
POPL
Geotermalna vrtina
ČR‑12 LP – površina podzemnega
EPO
pridobivalnega prostora
NATU
(geotermalna vrtina)
NV
Območje krajine
ČR‑13 K1 – najboljša kmet. zemlj.
POPL
K2 – ostala kmet. zemlj.
VV
G – gozdna zemljišča
KD
VC – vodne površine
EPO
O – vodna zajetja
NATU
A – razpršena poselitev
PC – površine cest
OO – ostala območja
(deponija za gnoj)
ZD‑druge zelene površine
POPL
Območje krajine
ČR‑14 K1 – najboljša kmet. zemlj.
VV
K2 – ostala kmet. zemlj.
KD
G – gozdna zemljišča
NV
VC – potoki, opuščene
gramoznice
PC – površine cest

Izkoristek
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Način
PIP
urejanja v členu
36. člen

32. člen
29. člen
36. člen
OPPN

35. člen

36. člen

36. člen

*Kratice v rubriki Območja režimov pomenijo: KD‑območja kulturne dediščine, NV – območja varstva narave, NATU – posebno
varstveno območje Natura 2000, EPO – ekološko pomembno območje, VV – varstveni pas vodnega zajetja, POPL – poplavno
območje, VG – varovalni gozd.
2. Prostorski izvedbeni pogoji za načrtovanje prostorskih
ureditev in graditev objektov na območju posameznih
enot urejanja v naseljih
24. člen
(prostorski izvedbeni pogoji)
(1) Pogoji za načrtovanje posegov v prostor na stavbnih
zemljiščih v območjih naselij določajo:
– namembnost in vrsto posegov v prostor,
– lego, velikost in oblikovanje objektov,
– parcelacijo,
– priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– celostno ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb,
– varovanje zdravja ljudi,
– drugo.
(2) V vseh enotah urejanja so na območjih stavbnih zemljišč z oznakami podrobnejše namenske rabe SK, SS, CD,
CU, BT, IG in IK, razen če za posamezno območje podrobne
namenske rabe ni drugače določeno, dopustni naslednji posegi:
– izvedba gradbenih in drugih del, ki obsega gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo objekta in odstranitev objekta,
– sprememba namembnosti objekta,
– vzdrževanje objekta in
– gradnja in postavitev pomožnih objektov, ki so:

– objekti za lastne potrebe (drvarnica, garaža, nadstrešek, steklenjak, uta oziroma senčnica, bazen, enoetažna pritlična lopa, utrjene dovozne poti in utrjena dvorišča, enoetažni
pritlični objekt, rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto,
vrtina ali vodnjak, zbiralnik za kapnico),
– ograje,
– škarpe in podporni zidovi,
– pomožni kmetijsko‑gozdarski objekti (kozolec velikosti
do 150 m2, kmečka lopa, rastlinjak, silos, skedenj, senik velikosti do 150 m2, gnojišče, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, vodni
zbiralnik, betonsko korito, čebelnjak, ribnik kot vodno zajetje,
vrtina ali vodnjak za namakanje, krmišče, hlevski izpust, rastlinjak, namenjen gojenju rastlin, kašča),
– pomožni infrastrukturni objekti (pločnik in kolesarska steza, postajališče, bazne postaje, pomožni objekti za
spremljanje stanja okolja do velikosti 30 m2, pomožni cestni
objekti, pomožni energetski objekti, telekomunikacijske antene
in oddajniki, pomožni komunalni objekti, vrtina ali vodnjak za
raziskave,
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi
ali prireditvam (kiosk oziroma tipski zabojnik velikosti do 30 m2,
odprti sezonski gostinski vrt, pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, oder z nadstreškom, pokriti
prireditveni prostor, začasna tribuna za gledalce na prostem,
skladišče nenevarnih snovi),
– spominska obeležja,
– objekt za oglaševanje,
– objekt za telekomunikacijsko opremo,
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– vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na
prostem (igrišče, kolesarska steza, sprehajalna pot, trimska
steza),
– urbana oprema (nadkrita čakalnica, javna kolesarnica z nadstreškom, javna telefonska govorilnica, transparent,
skulptura in druga prostorska inštalacija, večnamenski kiosk
oziroma tipski zabojnik, montažna sanitarna enota, vodnjak
oziroma okrasni bazen, otroško igrišče, obešanka na drogu
javne razsvetljave).
25. člen
(prostorski izvedbeni pogoji v območjih naselij)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) V enotah urejanja z oznakami: ČR‑1, ČR‑2, ŽI‑1,
TR‑1, BI‑1, BI‑3, BI‑4, BI‑9, BI‑10, BI‑14, BI‑15 in BI‑16 so na
območjih stavbnih zemljišč, ki so namenjena stanovanjskim
površinam za bivanje s spremljajočimi dejavnostmi in površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi z oznako podrobnejše
namenske rabe SK, dopustne:
– eno ali več stanovanjske stavbe,
– upravne in pisarniške stavbe,
– trgovske, družbene, gostinske in druge stavbe za storitvene dejavnosti in dopolnilne kmetijske dejavnosti,
– gradbeno inženirski objekti (regionalne, lokalne in nekategorizirane ceste in javne poti, cevovodi, komunikacijska
omrežja in elektroenergetski vodi),
– kmetijski objekti za rejo živali, rastlinsko pridelavo in
spravilo pridelkov ter predelavo in skladiščenje pridelkov.
(2) V enotah urejanja z oznakami: ČR‑3 in TR‑2 so na
območjih stavbnih zemljišč, ki so namenjena stanovanjskim
površinam za bivanje in spremljajočim dejavnostim z oznako
podrobnejše namenske rabe SS, dopustne:
– eno ali več stanovanjske stavbe,
– upravne in pisarniške stavbe,
– gradbeno inženirski objekti (ceste in javne poti, cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi),
– kmetijski objekti za rejo živali, rastlinsko pridelavo in
spravilo pridelkov pod pogojem, da se ne poveča kapaciteta
kmetijskih proizvodnih objektov (hlevi) na posamični kmetiji.
(3) V podenotah z oznakami ČR‑1a in TR‑1a, ki sta poplavni območji, so dovoljeni posegi na podlagi predpisov o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor
na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Dopustno je vzdrževanje obstoječih objektov
ter ukrepi in gradnje, ki jih dopuščajo predpisi s področja voda.
Pri posegih na ta zemljišča se upošteva še splošne pogoje iz
42. člena tega odloka.
(4) V enotah urejanja ČR‑2, ČR‑3, ŽI‑1, TR‑1, BI‑4, BI‑9
in BI‑14 so na območjih centralnih dejavnosti z oznako podrobnejše namenske rabe CD, ki so namenjena za družbene
dejavnosti (gasilski dom, vaški dom, kulturni dom, dom za
starejše občane, verski dom, mrliške vežice, ostalo) ter varstvu
otrok, dopustne:
– upravne in pisarniške stavbe,
– stavbe za družbene, kulturne, vzgojno varstvene in
storitvene dejavnosti,
– gradbeno inženirski objekti (cevovodi, komunikacijska
omrežja in elektroenergetski vodi) in pomožni objekti, razen
kmetijsko‑gozdarskih pomožnih objektov.
(5) V enoti urejanja TR‑1 je na območjih zelenih površin z
oznako podrobnejše namenske rabe ZS, ki so namenjene rekreaciji in športu, dopustna gradnja ograje ob igrišču in gradnja
pomožnih energetskih in komunalnih infrastrukturnih objektov
ter postavitev začasnih objektov (šotor, oder z nadstreškom,
kiosk, montažna sanitarna enota in začasna tribuna).
(6) V enotah urejanja ŽI‑1 in BI‑14 je na območjih zelenih
površin z oznako podrobnejše namenske rabe ZD, ki so namenjene ostalim zelenim površinam, dopustna gradnja pomožnih
energetskih in komunalnih infrastrukturnih objektov ter postavitev pomožnih objektov (objekti za lastne potrebe, pomožni
kmetijsko‑gozdarski objekti).
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(7) V enotah urejanja ŽI‑1 na območju obstoječe delavnice in v enoti BI‑1 na območju vrtnarije, so na zemljiščih z oznako podrobnejše namenske rabe IG, ki so namenjena obrtnim,
skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in industrijskim
dejavnostim, dopustne:
– obrtne stavbe in skladišča,
– stavbe za storitvene dejavnosti (trgovina, gostinstvo),
– upravne in pisarniške stavbe,
– gradbeno inženirski objekti (ceste in poti, cevovodi,
komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi).
(8) Na območjih prometne infrastrukture z oznako podrobnejše namenske rabe PC in pripadajočih varovalnih pasovih so
dopustna tekoča vzdrževalna dela, gradnja avtobusnih postajališč, kolesarskih in peš površin ter gospodarske javne infrastrukture. Posegi so dopustni, če niso v nasprotju z veljavnimi
predpisi za posamezen objekt oziroma, če s posegom soglaša
upravljavec tega objekta.
(9) V enotah urejanja ČR‑1a in TR‑1a so na območjih
vodnih zemljišč in na priobalnih zemljiščih, ki jim pripadajo, z
oznako podrobnejše namenske rabe VC, poleg osnovne rabe
dopustni še vsi posegi, ki pomenijo izboljšanje hidromorfoloških
in bioloških lastnosti površinskih voda in posegi, ki se nanašajo
na ohranjanje voda. Dopustna je še gradnja:
– objektov javne infrastrukture in objektov potrebnih za
rabo in varstvo voda,
– objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem,
– objektov, namenjenih obrambi države ter zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.
Na vodnih in priobalnih zemljiščih so prepovedani posegi,
ki bi lahko ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč,
zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali
normalen pretok vode, plavin in plavja ter onemogočili obstoj
in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov.
Prepovedano je pranje vozil, gnojenje in uporaba sredstev za varstvo rastlin, izlivati, odlagati in pretovarjati nevarne
snovi in druge odpadke, odlagati ali pretovarjati odkopane
ali odpadne materiale ali druge podobne snovi ter odlaganje
odpadkov.
(10) V enotah urejanja naselij ČR‑1, TR‑1, BI‑3, BI‑4, BI‑9
in BI‑14 je na območjih kmetijskih zemljišč s oznako podrobnejše namenske rabe K2 dopustna gradnja:
– gradbeno inženirskih objektov (cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi),
– pomožnih infrastrukturnih objektov (objekt za odvodnjavanje ceste, nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko
omrežje, priključni plinovod, vodovodni priključek, kanalizacijski
priključek, vrtina ali vodnjak za raziskave),
– pomožnih kmetijsko‑gozdarskih objektov (kozolec do
dolžine 30 m, rastlinjak, namenjen gojenju rastlin neposredno
na kmetijskem zemljišču, senik do velikosti 30 m2, čebelnjak,
poljska pot, vrtina ali vodnjak za namakanje, krmišče, ograje
za pašo živine).
(11) V enotah urejanja ČR‑2 in BI‑4 je na območjih vodnih
črpališč, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarske
službe s področja oskrbe z vodo in označena s šifro podrobnejše namenske rabe O, so dopustni le posegi, ki so določeni
v občinskem odloku o odjemu in preskrbi s pitno vodo.
(12) V enotah urejanja BI‑3 in BI‑14 je na območjih gozdnih zemljišč z oznako podrobnejše namenske rabe G, dopustna postavitev:
– enostavnih pomožnih kmetijsko‑gozdarskih objektov
(čebelnjak, gozdna učna pot, grajena gozdna vlaka, gozdna
cesta),
– pomožnih infrastrukturnih objektov (cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi),
– ureditve začasnih delovišč za izvajanje raziskovalnih
gradbenih in drugih del.
(13) V enoti urejanja BI‑1 je na območju stavbnih zemljišč
z oznako podrobnejše namenske rabe IK, ki so namenjena
površinam z objekti za kmetijsko proizvodnjo, možna postavitev
rastlinjaka za vzgojo vrtnin in cvetja.
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(14) V enoti urejanja BI‑4 je na območju stavbnih zemljišč
z oznako podrobnejše namenske rabe PO, ki so namenjene
ostalim prometnim površinam, možna ureditev parkirišča za
tovorna vozila.
b) Pogoji glede lege objektov
(1) Najmanjši odmik zunanje stene novega objekta od
sosednje parcelne meje je 1,0 m, od javne občinske ceste ali
poti 4,0 m, od zunanjega roba brežine potokov in vodnih površin 5,0 m. Odmik od parcelne meje je lahko manjši, če s tem
soglaša lastnik sosednjega zemljišča. Odmik od javne občinske
ceste je lahko manjši, če je gradbena linija obstoječih objektov ob cesti bliže od navedenih odmikov in če s tem soglaša
upravljavec ceste. Odmik katerega koli objekta od vodnih in
priobalnih zemljišč je najmanj 5,0 m.
Že obstoječi objekti, ki so zgrajeni bližje meji, kot je to določeno v prvem odstavku se lahko rekonstruirajo in nadzidajo v
odmikih, ki so pogojeni z lego obstoječega objekta. Pri tovrstnih
gradbenih posegih ni potrebno soglasje mejaša.
(2) Ob ulicah se pri gradnji novih objektov upošteva obstoječi zaporedni odmik od sosednje parcelne meje. Na nasprotno
parcelno mejo se lahko locirajo le manjši pomožni objekti, pri
čemer se glede na višino obeh sosednjih objektov zagotovi
požarna varnost in osončenost bivalnih prostorov.
(3) Ob ulici se upoštevata gradbena linija in gradbena črta,
ki sta določeni z linijami obstoječih objektov. Ob cestah, kjer ni
obstoječih objektov, se nove objekte locira ob gradbeno linijo,
ki je razvidna iz grafičnih prikazov. Ob uličnem nizu se objekte
locira tako, da je daljša stranica tlorisa vzporedna z ulico.
(4) Pri umeščanju objektov se upošteva tradicionalna
zasnova razporeditve objektov na parceli. Stanovanjske in
javne objekte (trgovske, gostinske in ostale poslovne stavbe
ter objekte za centralne dejavnosti) se gradi ob cesti, pri tem
se upošteva ulična gradbena linija in odmik od kategoriziranih
in lokalnih cest. Objekte za kmetijsko proizvodnjo in pomožne
objekte se gradi v notranjosti parcele. V notranjosti parcele se
lahko gradi tudi objekte za spremljajoče in dopolnilne dejavnosti ter javne objekte na samostojnih parcelah, če je do parcele
zagotovljen dovoz z javne ceste. Stanovanjske objekte se v
notranjosti parcel lahko gradi le, če je do parcele že urejena
javna dovozna pot.
c) Pogoji glede velikosti
(1) Velikost objektov na posamezni parceli se določa
glede na velikost parcele in glede na obvezne odmike od
javnih cest in ne sme presegati polovične velikosti pripadajoče
parcele. Optimalni faktor zazidanosti gradbene parcele (to je
razmerje med zazidano površino in celotno površino gradbene
parcele) znaša od 0,2 pri domačijah do 0,4 pri parcelah s stanovanjskimi, družbenimi in drugimi javnimi objekti.
(2) Višina stanovanjskih objektov je do dve stanovanjski
etaži nad urejenim terenom, višina javnih objektov (trgovske,
gostinske in ostale poslovne stavbe ter objekti za centralne dejavnosti) je do tri etaže nad terenom. Kota pritličja je do 0,30 m
nad urejenim terenom. V vseh enotah, razen v podenotah
ČR‑1a in TR‑1a, so objekti lahko podkleteni, pri določanju kote
kleti se upošteva višina talne vode.
(3) Pri določanju velikosti pomožnih objektov se upošteva
veljavne predpise, ki določajo pogoje za gradnjo teh objektov.
č) Pogoji glede oblikovanja
(1) Tlorisna oblika stanovanjskih objektov v vseh enotah,
razen v enotah ČR‑8 in TR‑2 mora biti podolgovata v razmerju
stranic 1:1,2 do 1:2, lahko je lomljena v L ali U. Z dozidavo
objektov se mora ohraniti navedeno razmerje. Tlorisna oblika
javnih objektov (družbeni, trgovski, gostinski in drugi javni
objekti) ter kmetijskih objektov se lahko prilagaja namenu,
vendar mora v osnovi biti prav tako podolgovata.
(2) Strehe na vseh objektih morajo biti dvokapnice v naklonu od 25 do 45 stopinj, s smerjo slemena po daljši stranici
objekta in z opečno kritino ali kritino, podobno opeki. Strehe
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z manjšim naklonom, enokapne in ravne strehe so možne na
obrtnih in poslovnih objektih ter na manjših pomožnih objektih.
Fasade se opleska v svetlih barvah, lahko so delno obdelane
v lesu.
(3) Tlorisna oblika stanovanjskih objektov v enotah urejanja ČR‑3 in TR‑2 je lahko podolgovata ali kvadratna. Strehe
na objektih so lahko dvokapnice ali štirikapnice v naklonu od
25–45 stopinj.
(4) Okolico objektov se uredi glede na funkcijo objekta.
Del parcele na zunanjem robu naselja, ki meji na kmetijska zemljišča, se ozeleni. Možno je delno nasutje terena na parceli ob
pogoju, da višina objekta ne presega dveh etaž nad osnovnim
terenom in da je na taki parceli urejen odvod padavinske vode,
s čimer se prepreči zamakanje sosednjih zemljišč. Gradbeno
inženirske objekte (cevovode, komunikacijska omrežja in elektroenergetske vode) se izvede podzemno.
(5) Posamezna parcela se lahko ogradi. Ograja se postavi
znotraj parcele ali na meji, če se tako sporazumeta oba soseda.
Višina ograje ob cesti je 1,20 m, v notranjosti parcele je lahko
visoka do 1,60 m. Ograje ob cestnih uvozih, priključkih in ob
drugih prometnih površinah se postavi tako, da je omogočena
preglednost in ni oviran prometa po javni cesti.
(6) Spominska obeležja in urbano opremo se postavi
tako, da ne ovira prometa in da ne zastira značilnih pogledov
na objekte ali območja. Višina reklamnih tabel in neprometnih
znakov na prometnih površinah mora biti 2,5 m nad pločnikom
oziroma pohodno površino. Pri oblikovanju pomožnih objektov
se upošteva oblika in obdelava obstoječih objektov na parceli.
d) Pogoji in merila za parcelacijo
(1) Velikost in oblika novih zemljiških parcel, na katerih
so stavbe ali se na njih izvaja gradnja, je odvisna od namena,
velikosti in zmogljivosti načrtovanih objektov in tlorisne zasnove
ter tipologije zazidave. Parcele v uličnem nizu so pravokotne na
cesto, v notranjih območjih so lahko poljubne. Vsaka samostojna gradbena parcela mora imeti dostop in dovoz z javne ceste.
Priključek na javno cesto mora biti varen in urejen v skladu s
predpisi o javnih cestah.
(2) Vsaka parcela mora imeti zagotovljeno predpisano
število parkirnih mest glede na namembnost in kapaciteto
objektov, in sicer:
Dejavnost

Število parkirnih mest (PM)
na enoto
Stanovanjski objekti
1,5 PM na stanovanje
Poslovni prostori (pisarne) 1 PM na 30 m2 neto površine
Prodajni prostori
1 PM na 30 m2 koristne površine
Obrt, servisi
1 PM na 2 zaposlena
Gostinski objekti
1 PM na 10 sedežev
Gostišča s prenočišči
1 PM na 5 sob in 1 PM
na 4 sedeže
(3) Najmanj 1 parkirno mesto oziroma 5% vseh parkirnih
mest pri posameznem javnem objektu ali objektu, ki je namenjen javnosti se nameni za parkiranje vozil invalidnih oseb.
(4) Širina novih dovoznih cest, ki se načrtujejo za dostop
do stanovanjskih objektov v ozadju obcestne zazidave, mora
biti najmanj 4 m za en objekt in najmanj 5 m za dva ali več
objektov.
e) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
Za vse enote urejanja veljajo splošni pogoji iz 37. in
38. člena tega odloka.
f) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
(1) Za vsak poseg v enoto kulturne dediščine in njegovo
vplivno območje v enotah urejanja ČR‑1, ČR‑2, ŽI‑1, TR‑1, BI‑9
in BI‑14 se pridobi kulturno‑varstvene pogoje in kulturno‑varstveno soglasje.
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(2) V območje kulturne dediščine v enoti urejanja ČR‑3 se
ne sme postavljati pomožnih objektov, graditi javno gospodarsko infrastrukturo ali posegati v območje na način, ki utegne
poškodovati najdišče. Gradnja ali postavitev objektov je možna
izjemoma ob predhodno opravljenih arheoloških raziskavah.
(3) V enotah urejanja ŽI‑1, TR‑1, BI‑3, BI‑10, BI‑14 in
BI‑15 se pri načrtovanju posegov v prostor upošteva usmeritve,
izhodišča in pogoje za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih
območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki so navedeni
v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za pripravo Strategije prostorskega razvoja in Prostorski red Občine
Črenšovci« (ZRSVN, OE Maribor, marec 2007), ki se hranijo
na sedežu občine.
(4) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni pogoji iz
39., 40., 41., 42. in 43. člena tega odloka.
g) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Za vsak samostojen bivalni in javni objekt se zagotovi
dostop z javne ceste ali poti. Pri objektih, ki so istočasno namenjeni bivanju in poslovni ali proizvodni funkciji, so vhodi ločeni.
Vhodi v javne objekte, prometne površine in dovozi do objektov
s poslovnimi funkcijami morajo omogočiti dostop invalidnim
osebam, zagotovi se tudi parkiranje.
(2) Na podlagi predpisov o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in predpisov o ocenjevanju hrupa v okolju so območja enot iz točke 1 tega člena uvrščene v območje III. stopnje
varstva pred hrupom, kjer se upošteva mejne vrednosti 50dBA
ponoči in 60dBA podnevi.
(3) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni pogoji iz
44., 45., 46., 47. in 48. člena tega odloka.
26. člen
(centralni del naselja Črenšovci)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) V enoti urejanja ČR‑4 so na območju stavbnih zemljišč
v centralnem delu naselja Črenšovci, z oznako podrobnejše
namenske rabe CU, ki je namenjeno oskrbnim, storitvenim,
družbenim, športnim in kulturnim dejavnostim ter bivanju, dopustne:
– eno in več stanovanjske stavbe,
– gostinske in nastanitvene stavbe,
– upravne in pisarniške stavbe,
– trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti,
– stavbe splošnega družbenega pomena (za kulturo, razvedrilo in šport, zdravstvo, znanost, varstvo starejših, knjižnica,
muzej ipd.),
– gradbeno inženirski objekti (lokalne ceste in poti, cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi),
– pomožni objekti, ki so:
– objekti za lastne potrebe (garaža, nadstrešek, steklenjak, uta oziroma senčnica, bazen, enoetažna pritlična lopa,
utrjene dovozne poti in utrjena dvorišča, enoetažni pritlični
objekt, rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, vrtina ali
vodnjak, zbiralnik za kapnico),
– ograje,
– pomožni infrastrukturni objekti (pločnik in kolesarska steza, postajališče, bazne postaje, pomožni objekti za
spremljanje stanja okolja do velikosti 30 m2, pomožni cestni
objekti, pomožni energetski objekti, telekomunikacijske antene
in oddajniki, pomožni komunalni objekti, vrtina ali vodnjak za
raziskave,
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi
ali prireditvam (kiosk oziroma tipski zabojnik velikosti do 30 m2,
odprti sezonski gostinski vrt, pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, oder z nadstreškom, pokriti
prireditveni prostor, začasna tribuna za gledalce na prostem,
skladišče nenevarnih snovi),
– spominska obeležja,
– objekt za oglaševanje,
– objekt za telekomunikacijsko opremo,
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– vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na
prostem (igrišče, kolesarska steza, sprehajalna pot, trimska
steza),
– urbana oprema (nadkrita čakalnica, javna kolesarnica z nadstreškom, javna telefonska govorilnica, transparent,
skulptura in druga prostorska inštalacija, večnamenski kiosk
oziroma tipski zabojnik, montažna sanitarna enota, vodnjak
oziroma okrasni bazen, otroško igrišče, obešanka na drogu
javne razsvetljave).
(2) Na območju z oznako podrobnejše namenske rabe
SS, ki je namenjeno za stanovanja in dopolnilne servisne dejavnosti, so dopustne:
– eno ali več stanovanjske stavbe,
– upravne in pisarniške stavbe,
– trgovske, družbene, gostinske in druge stavbe za storitvene dejavnosti,
– gradbeno inženirski objekti (regionalne ceste, lokalne
ceste in javne poti, ter nekategorizirane ceste, cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi),
– pomožni objekti, ki so:
– objekti za lastne potrebe (garaža, nadstrešek, steklenjak, uta oziroma senčnica, bazen, enoetažna pritlična lopa,
utrjene dovozne poti in utrjena dvorišča, enoetažni pritlični
objekt, rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, vrtina ali
vodnjak, zbiralnik za kapnico),
– ograje,
– pomožni infrastrukturni objekti (pločnik in kolesarska steza, postajališče, bazne postaje, pomožni objekti za
spremljanje stanja okolja do velikosti 30 m2, pomožni cestni
objekti, pomožni energetski objekti, telekomunikacijske antene
in oddajniki, pomožni komunalni objekti, vrtina ali vodnjak za
raziskave,
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi
ali prireditvam (kiosk oziroma tipski zabojnik velikosti do 30 m2,
odprti sezonski gostinski vrt, pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, oder z nadstreškom, pokriti
prireditveni prostor, začasna tribuna za gledalce na prostem,
skladišče nenevarnih snovi),
– spominska obeležja,
– objekt za oglaševanje,
– objekt za telekomunikacijsko opremo,
– vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na
prostem (igrišče, kolesarska steza, sprehajalna pot, trimska
steza),
– urbana oprema (nadkrita čakalnica, javna kolesarnica z nadstreškom, javna telefonska govorilnica, transparent,
skulptura in druga prostorska inštalacija, večnamenski kiosk
oziroma tipski zabojnik, montažna sanitarna enota, vodnjak
oziroma okrasni bazen, otroško igrišče, obešanka na drogu
javne razsvetljave).
Kmetijski objekti za rejo živali, ki so v območju enote, se
ne smejo povečevati, prav tako se ne sme povečati njihova
kapaciteta.
(3) Na območjih prometne infrastrukture z oznako podrobnejše namenske rabe PC in na pripadajočih varovalni pasovih
so dopustni naslednji posegi:
– tekoča vzdrževalna dela in rekonstrukcije,
– gradnja oziroma postavitev avtobusnih postajališč,
– gradnja kolesarskih in peš površin,
– gradnja in rekonstrukcija podzemnih in nadzemnih komunalnih in energetskih objektov in omrežij.
Na območju varovalnih pasov infrastrukturnih objektov so
dopustni posegi, če niso v nasprotju z veljavnimi predpisi za
posamezen objekt oziroma, če s posegom soglaša upravljavec
tega objekta.
(4) Na območjih zelenih površin, ki so namenjene rekreaciji z oznako podrobnejše namenske rabe ZS, je dopustna
gradnja ograje ob igrišču, gradnja pomožnih energetskih in
komunalnih infrastrukturnih objektov ter postavitev začasnih
objektov (šotor, oder z nadstreškom, kiosk, montažna sanitarna
enota in začasna tribuna).
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b) Pogoji glede lege objektov
(1) Najmanjši odmik objektov od sosednje parcelne meje
je 1,0 m, od javne občinske ceste ali poti 4,0 m. Odmik od
parcelne meje je lahko manjši, če s tem soglaša lastnik sosednjega zemljišča. Odmiki od javnih cest so lahko manjši, če je
gradbena linija obstoječih objektov ob cesti bliže od navedenih
odmikov in če s tem soglaša upravljavec ceste.
Že obstoječi objekti, ki so zgrajeni bližje meji, kot je to določeno v prvem odstavku se lahko rekonstruirajo in nadzidajo v
odmikih, ki so pogojeni z lego obstoječega objekta. Pri tovrstnih
gradbenih posegih ni potrebno soglasje mejaša.
(2) Ob ulicah se upoštevata gradbena linija in gradbena
črta, ki sta določeni z linijami obstoječih objektov.
c) Pogoji glede velikosti
(1) Velikost objektov na posamezni parceli se določa
glede na velikost parcele in glede na obvezne odmike od javnih cest. Objekti so lahko kvadratne, podolgovate ali lomljene
oblike z daljšo stranico vzporedno s cesto. Velikost objektov na
posamezni parceli ne sme presegati velikosti, ki jo določa faktor
zazidanosti gradbene parcele (to je razmerje med zazidano
površino in celotno površino gradbene parcele), ki znaša 0,6.
Možna so odstopanja z zmanjšanjem faktorja zazidanosti
do 0,8, če je zagotovljena normalna uporaba in vzdrževanje
objekta.
(2) Višina stanovanjskih objektov je dve etaži nad urejenim terenom, višina javnih objektov je največ tri stanovanjske
etaže nad urejenim terenom. Kota tal pritličja je na višini 0,30 m
nad urejenim terenom. Objekti so lahko podkleteni, pri določanju kote kleti se upošteva višina talne vode.
(3) Pri določanju velikosti pomožnih objektov se upošteva
veljavne predpise, ki določajo pogoje za gradnjo teh objektov.
č) Pogoji glede oblikovanja
(1) Tlorisna oblika objektov je poljubna. Strehe na vseh
objektih so dvokapnice ali štirikapnice v naklonu od 25 do 45
stopinj, s smerjo slemena po daljši stranici objekta, z opečno
kritino ali kritino, podobno opeki. Ravne strehe so možne izjemoma, kadar gre za kvalitetno moderno arhitekturo. Enokapne
in ravne strehe so možne tudi na pomožnih objektih. Fasade so
opleskane v svetlih barvah, lahko so delno obdelane v lesu.
(2) Okolica objektov se uredi glede na funkcijo objekta.
Del parcele mora biti ozelenjen. Gradbeno inženirske objekte
(cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi)
se izvede podzemno.
(3) Ob igrišču je dopustna dopolnilna zasaditev drevja in
grmičevja in hortikulturna ureditev skupnih površin, ureditev utrjenih poti in utrjenih parkirišč. Utrjene površine se izvede s tlakovanci, parkirišča s travnimi kockami ali z asfaltno prevleko.
(4) Posamezna parcela je lahko ograjena. Ograja mora
biti postavljena znotraj parcele ali na meji, če se tako sporazumeta oba soseda. Višina ograje ob cesti ne sme presegati
višine 1,20 m, v notranjosti parcele je lahko višja (do 2 m).
Ograje ob cestnih uvozih, priključkih in ob drugih prometnih
površinah se postavi tako, da omogočajo preglednost in ne
ovirajo prometa po javni cesti.
(5) Spominska obeležja in urbano opremo se postavi
tako, da ne ovira prometa in da ne zastira značilnih pogledov
na objekte ali območja. Višina reklamnih tabel in neprometnih
znakov na prometnih površinah mora biti 2,5 m nad pločnikom
oziroma pohodno površino. Namestitev velikih reklamnih panojev na fasade ni dopustna.
d) Pogoji in merila za parcelacijo
(1) Vsaka samostojna parcela na kateri je objekt, mora
imeti dostop in dovoz z javne ceste. Priključek na javno cesto
mora biti varen in urejen v skladu s predpisi o javnih cestah.
(2) Posamezna parcela z objektom mora imeti zagotovljeno predpisano število parkirnih mest glede na funkcijo in
kapaciteto objektov, in sicer:
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Dejavnost

Število parkirnih mest (PM)
na enoto
Večstanovanjski objekti 1,5 PM na stanovanje
Poslovni in javni prostori 1 PM na 30 m2 neto površine
Prodajni prostori
1 PM na 30 m2 koristne površine
Gostišča s prenočišči
1 PM na 5 sob in 1 PM
na 4 sedeže
Obrt, servisi
1 PM na 2 zaposlena
(3) Najmanj 1 parkirno mesto oziroma 5% vseh parkirnih
mest pri posameznem javnem objektu ali objektu, ki je namenjen javnosti, mora biti namenjeno za parkiranje vozil invalidnih
oseb.
e) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
Za vse enote urejanja veljajo splošni pogoji iz 37. in
38. člena tega odloka.
f) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
(1) Za vsak poseg v enoto kulturne dediščine in njegovo
vplivno območje v enoti urejanja se pridobijo kulturno‑varstveni pogoji in kulturno‑varstveno soglasje. V vplivnem območju
kulturnih spomenikov se ohranja prostorska identiteta, pričevalnost in dominantnost dediščine. Prepovedane so ureditve
in posegi, ki bi utegnili imeti negativne posledice na lastnosti,
pomen in materialno substanco kulturnega spomenika. Za območje enote veljajo še splošni pogoji iz 39. člena tega odloka.
g) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Na podlagi predpisov o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in predpisov o ocenjevanju hrupa v okolju je
območje enote uvrščeno v območje III. stopnje varstva pred
hrupom, kjer se upošteva mejne vrednosti 50dBA ponoči in
60dBA podnevi.
(2) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni pogoji iz
44., 45., 47. in 48. člena tega odloka.
27. člen
(območja centralnih dejavnosti)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) V enotah urejanja z oznakami BI‑7 in BI‑11 so na območjih centralnih dejavnosti z oznako CD, ki so namenjena za
družbene dejavnosti dopustne:
– stavbe splošnega družbenega pomena (za izobraževanje, kulturo, razvedrilo in šport, zdravstvo, znanost, varstvo
starejših, knjižnica, muzej ipd.),
– upravne in pisarniške stavb s stanovanji,
– stavbe za storitvene dejavnosti s stanovanji,
– gradbeno inženirski objekti (cevovodi, komunikacijska
omrežja in elektroenergetski vodi),
– mrliška vežica v enoti urejanja BI‑7.
(2) V enoti urejanja BI‑7 je na območju pokopališča z
oznako podrobnejše namenske rabe ZK, ki so namenjena površinam za pokop in spominu za umrle, možna postavitev spomenikov, spominskih obeležij, gradnja pomožnih energetskih in
komunalnih infrastrukturnih objektov ter ureditev parkirišč.
(3) V enoti urejanja BI‑7 je na območju parkirišča z oznako podrobnejše namenske rabe PO možna ureditev parkirišča
za osebna vozila in gradnja energetskih infrastrukturnih objektov. Možna je tudi ureditev javne razsvetljave.
(4) Na območjih zelenih površin v enoti urejanja BI‑11
z oznako podrobnejše namenske rabe ZS, ki so namenjene
rekreaciji, je dopustna gradnja ograje ob igrišču, gradnja pomožnih energetskih in komunalnih infrastrukturnih objektov ter
postavitev začasnih objektov (šotor, oder z nadstreškom, kiosk,
montažna sanitarna enota in začasna tribuna).
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b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov
(1) Najmanjši odmik objektov od sosednje parcelne meje
je 1,0 m, od javne občinske ceste ali poti 4,0 m. Odmik od
parcelne meje je lahko manjši, če s tem soglaša lastnik sosednjega zemljišča. Odmiki od javnih cest so lahko manjši, če je
gradbena linija obstoječih objektov ob cesti bliže od navedenih
odmikov in če s tem soglaša upravljavec ceste. Ob ulici se
upoštevata gradbena linija in gradbena črta, ki sta določeni z
linijami obstoječih objektov.
Že obstoječi objekti, ki so zgrajeni bližje meji, kot je to določeno v prvem odstavku se lahko rekonstruirajo in nadzidajo v
odmikih, ki so pogojeni z lego obstoječega objekta. Pri tovrstnih
gradbenih posegih ni potrebno soglasje mejaša.
(2) Velikost obstoječih objektov se lahko poveča za 20%
sedanje tlorisne površine. Objekti so lahko kvadratne, podolgovate ali lomljene oblike. Višina objektov je največ tri stanovanjske etaže nad urejenim terenom, višina šolskega objekta je
lahko 4 etaže nad urejenim terenom. Objekti so lahko podkleteni, pri določanju kote kleti se upošteva višina talne vode.
(3) Pri določanju velikosti enostavnih objektov se upoštevajo veljavni predpisi, ki določajo pogoje za gradnjo enostavnih
objektov.
(4) Streha na vseh objektih je lahko v poljubnem naklonu
ali ravna s poljubno kritino.
(5) Fasade se opleska v svetlih barvah, lahko se delno
obdelajo v lesu.
(6) Okolica objektov se uredi glede na funkcijo objekta.
Del parcele mora biti ozelenjen.
(7) Gradbeno inženirske objekte (cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi) se izvede podzemno.
(8) Spominska obeležja in urbana oprema se postavi tako,
da ne ovirajo prometa in da ne zastirajo značilnih pogledov
na objekte ali območja. Višina reklamnih tabel in neprometnih
znakov na prometnih površinah mora biti 2,5 m nad pločnikom
oziroma pohodno površino. Namestitev velikih reklamnih panojev na fasade ni dopustna.
d) Pogoji in merila za parcelacijo
(1) Pri nadaljnjih gradnjah se upošteva faktor izkoriščenosti parcele (razmerje med bruto etažno površino vseh objektov
na parceli in celotno površino parcele), ki znaša 1,6.
(2) V območju se izven parkirišč ob pokopališču zagotovi
predpisano število parkirnih mest glede na število zaposlenih,
in sicer 1 parkirno mesto na dva zaposlena. Najmanj 1 parkirno
mesto oziroma 5% vseh parkirnih mest se nameni za parkiranje
vozil invalidnih oseb.
e) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
Za enoto urejanja veljajo splošni pogoji iz 37. in 38. člena
tega odloka.
f) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
Za enoto urejanja veljajo splošni pogoji iz 41., 42. in
43. člena tega odloka.
g) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Na podlagi predpisov o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in predpisov o ocenjevanju hrupa v okolju so območja enot iz točke 1 tega člena uvrščene v območje III. stopnje
varstva pred hrupom, kjer se upošteva mejne vrednosti 50dBA
ponoči in 60dBA podnevi.
(2) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni pogoji iz
44., 45., 47. in 48. člena tega odloka.
28. člen
(obrtna cona v Črenšovcih)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) V enoti urejanja z oznako ČR‑5 so na območjih stavbnih zemljišč z oznako podrobne namenske rabe IG možne
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stavbe za obrtne, skladiščne, prometne, trgovske, poslovne in
proizvodne dejavnosti ter gradbeno inženirski objekti (lokalne
ceste in javne poti ter nekategorizirane ceste, cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi).
(2) Na območju stavbnih zemljišč z oznako podrobne namenske rabe SK so možne kmetije z dopolnilnimi dejavnostmi
in za bivanje (objekti za rejo živali, rastlinsko pridelavo in spravilo pridelkov ter kmetijski objekti za predelavo in skladiščenje
pridelkov).
b) Pogoji glede lege in velikosti objektov
(1) Najmanjši odmik objektov od sosednje parcelne meje
je 1,0 m, od javne občinske ceste ali poti 4,0 m. Odmik od
parcelne meje je lahko manjši, če s tem soglaša lastnik sosednjega zemljišča. Odmiki od javnih cest so lahko manjši, če je
gradbena linija obstoječih objektov ob cesti bliže od navedenih
odmikov in če s tem soglaša upravljavec ceste. Odmiki med
objekti na sosednjih parcelah s stanovanjskimi objekti morajo
biti najmanj tolikšni, kolikor znaša največja višina katerega od
sosednjih objektov.
Že obstoječi objekti, ki so zgrajeni bližje meji, kot je to določeno v prvem odstavku se lahko rekonstruirajo in nadzidajo v
odmikih, ki so pogojeni z lego obstoječega objekta. Pri tovrstnih
gradbenih posegih ni potrebno soglasje mejaša.
(2) Velikost objektov na posamezni parceli se določa
glede na velikost parcele in glede na obvezne odmike od
javnih cest ter glede na namembnost objekta, vendar ne sme
presegati polovične velikosti pripadajoče stavbne parcele. Višina objektov ne sme presegati višine treh etaž nad terenom.
Objekti so lahko podkleteni ob upoštevanju višine talne vode.
(3) Pri določanju velikosti pomožnih objektov se upošteva
veljavne predpise, ki določajo pogoje za gradnjo teh objektov.
c) Pogoji glede oblikovanja
(1) Tlorisna oblika objektov se prilagodi namenu. Strehe
na objektih so poljubne. Fasade se opleska v svetlih barvah.
(2) Okolica objektov se uredi glede na funkcijo objekta.
Del parcele na zunanjem robu naselja se ozeleni. Možno je
delno nasutje terena na parceli ob pogoju, da višina objekta
ne presega dveh etaž nad osnovnim terenom in da je na taki
parceli urejen odvod padavinske vode, s čimer se prepreči
zamakanje sosednjih zemljišč.
(3) Gradbeno inženirski objekti (cevovodi, komunikacijska
omrežja in elektroenergetski vodi) se izvedejo podzemno.
(4) Posamezna parcela se lahko ogradi. Ograja se postavi
znotraj parcele ali na meji, če se tako sporazumeta oba soseda. Višina ograje ne sme presegati višine 1,50 m. Ograje ob
cestnih uvozih, priključkih in ob drugih prometnih površinah se
postavi tako, da je omogočena preglednost in ni oviran promet
po javni cesti.
(5) Spominska obeležja in urbano opremo se postavi
tako, da ne ovira prometa in da ne zastira značilnih pogledov
na objekte ali območja. Višina reklamnih tabel in neprometnih
znakov na prometnih površinah mora biti 2,5 m nad pločnikom
oziroma pohodno površino. Namestitev velikih reklamnih panojev na fasade ni dopustna.
d) Pogoji in merila za parcelacijo
(1) Parcela z objektom mora imeti dostop in dovoz z javne ceste. Priključek na javno cesto mora biti varen in urejen v
skladu s predpisi o javnih cestah.
(2) Vsaka parcela mora imeti zagotovljeno predpisano
število parkirnih mest glede na funkcijo in kapaciteto objektov,
in sicer:
Dejavnost

Število parkirnih mest (PM)
na enoto
Poslovni prostori (pisarne) 1 PM na 30 m2 neto površine
Prodajni prostori
1 PM na 30 m2 koristne površine
Obrt, servisi
1 PM na 2 zaposlena
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(3) Najmanj 1 parkirno mesto oziroma 5% vseh parkirnih
mest pri posameznem javnem objektu ali objektu, ki je namenjen javnosti mora biti namenjeno za parkiranje vozil invalidnih
oseb.
e) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
(1) Pri gradnji večjih objektov in večjih posegih na parcelah se uredi ločen odvod padavinskih odpadnih vod. Padavinske vode se prioritetno ponikajo ali odvajajo v površinske
odvodnike. Odvajanje se predvidi z zadrževanjem.
(2) Odvajanje in zbiranje gnojnice in drugih odpadkov
s kmetije se ureja individualno (gnojnične jame in gnojišča).
Objekti za zbiranje gnojnice in gnoja morajo biti nepropustni
in brez odtoka ter vizualno zavarovani. Razredčena vsebina
gnojničnih jam se odvaža na kmetijska zemljišča v skladu s
predpisi.
(3) Poleg navedenih pogojev veljajo splošni pogoji iz
37. in 38. člena tega odloka.
f) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
Pri gradnji večjih objektov in pri drugih večjih posegih se
v projektni dokumentaciji preveri požarno ogroženost posameznega območja in po potrebi izdela ocena požarne ogroženosti
ter predvidijo ukrepi za preprečitev požara.
g) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Za vsak samostojen objekt se zagotovi dostop z javne
ceste ali poti. Pri vhodih v javne objekte, prometne površine
in pri dovoz do objektov s poslovnimi funkcijami se omogoči
dostop invalidnim osebam, zagotovi se tudi parkiranje.
(2) Na podlagi predpisov o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in predpisov o ocenjevanju hrupa v okolju je
območje uvrščeno v območje IV. stopnje varstva pred hrupom,
kjer se upošteva mejne vrednosti 65dBA ponoči in 75dBA
podnevi.
29. člen
(obrtna delavnica)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) V enoti urejanja z oznako BI‑22 so na območjih stavbnih zemljišč z oznako podrobne namenske rabe IG možne
stavbe za obrtne, skladiščne, prometne, trgovske, poslovne in
proizvodne dejavnosti, gradbeno inženirski objekti (cevovodi,
komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi) ter gradnja
in postavitev pomožnih objektov, ki so:
– objekti za lastne potrebe (garaža, nadstrešek, utrjene
dovozne poti in utrjena dvorišča, enoetažni pritlični objekt, rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, vrtina ali vodnjak),
– ograje,
– spominska obeležja,
– objekt za oglaševanje,
– objekt za telekomunikacijsko opremo.
(2) Na območju zemljišč z oznako ZD, ki so druge zelene
površine je možna gradnja gradbeno inženirskih objektov in pomožnih infrastrukturnih podzemnih objektov, postavitev ograje
ter zasaditev drevja in grmičevja.
b) Pogoji glede lege in velikosti objektov
(1) Najmanjši odmik zunanje stene novega objekta od
sosednje parcelne meje je 1,0 m, lahko je manjši, če s tem
soglaša lastnik sosednjega zemljišča. Odmiki med objekti na
sosednjih parcelah s stanovanjskimi objekti morajo biti najmanj
tolikšni, kolikor znaša največja višina katerega od sosednjih
objektov.
Že obstoječi objekti, ki so zgrajeni bližje meji, kot je to določeno v prvem odstavku se lahko rekonstruirajo in nadzidajo v
odmikih, ki so pogojeni z lego obstoječega objekta. Pri tovrstnih
gradbenih posegih ni potrebno soglasje mejaša.
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(2) Velikost objektov se določi glede na velikost parcele in
glede na namembnost objekta, vendar ne sme presegati polovične velikosti pripadajoče stavbne parcele. Višina objektov ne
sme presegati višine dveh stanovanjski etaž nad terenom. Pri
določanju velikosti pomožnih objektov se upoštevajo veljavni
predpisi, ki določajo pogoje za gradnjo teh objektov.
c) Pogoji glede oblikovanja
(1) Tlorisna oblika objektov se prilagodi namenu. Strehe
na objektih so poljubne. Fasade se opleska v svetlih barvah.
(2) Okolica objektov se uredi glede na funkcijo objektov.
Del parcele na zunanjem robu naselja se ozeleni. Možno je
delno nasutje terena na parceli ob pogoju, da višina objekta
ne presega dveh etaž nad osnovnim terenom in da je na taki
parceli urejen odvod padavinske vode, s čimer se prepreči
zamakanje sosednjih zemljišč.
(3) Gradbeno inženirske objekte (cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi) se izvede podzemno.
(4) Parcela se lahko ogradi. Ograja se postavi znotraj
parcele ali na meji, če se tako sporazumeta oba soseda. Višina
ograje je do 1,60 m. Ograje ob cestnih uvozih, priključkih in ob
drugih prometnih površinah se postavi tako, da je omogočena
preglednost in ni oviran promet po javni cesti. Ograja na vzhodni strani območja se obvezno ozeleni. V zeleni pas ob ograji
se sadi avtohtono listnato drevje in grmičevje.
d) Pogoji in merila za parcelacijo
(1) Parcela z objektom mora imeti dostop in dovoz z javne ceste. Priključek na javno cesto mora biti varen in urejen v
skladu s predpisi o javnih cestah.
(2) Parcela mora imeti zagotovljeno predpisano število
parkirnih mest glede na funkcijo in kapaciteto objektov, in
sicer:
Dejavnost

Število parkirnih mest (PM)
na enoto
Poslovni prostori (pisarne) 1 PM na 30 m2 neto površine
Prodajni prostori
1 PM na 30 m2 koristne površine
Obrt, servisi
1 PM na 2 zaposlena
(4) Najmanj 1 parkirno mesto oziroma 5% vseh parkirnih
mest pri posameznem javnem objektu ali objektu, ki je namenjen javnosti mora biti namenjeno za parkiranje vozil invalidnih
oseb.
e) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
(1) Pri gradnji večjih objektov in večjih posegih na parcelah se uredi ločen odvod padavinskih odpadnih vod. Padavinske vode se prioritetno ponikajo ali odvajajo v površinske
odvodnike. Odvajanje se predvidi z zadrževanjem.
(2) Za enoto urejanja veljajo še splošni pogoji iz 37. in
38. člena tega odloka.
f) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
(1) V enoti urejanja se pri načrtovanju posegov v prostor
upošteva usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo naravnih
vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki so navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene
smernice za pripravo Strategije prostorskega razvoja in Prostorski red Občine Črenšovci« (ZRSVN, OE Maribor, marec
2007), ki se hranijo na sedežu občine.
(2) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni pogoji iz
41. in 42. člena tega odloka.
g) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Na podlagi predpisov o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in predpisov o ocenjevanju hrupa v okolju so območja enot iz točke 1 tega člena uvrščene v območje III. stopnje
varstva pred hrupom, kjer se upošteva mejne vrednosti 50dBA
ponoči in 60dBA podnevi.
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(2) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni pogoji iz
44., 45., 47. in 48. člena tega odloka.
30. člen
(čistilne naprave)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
Na območjih stavbnih zemljišč v enotah urejanja TR‑3
in BI‑12 z oznako podrobne namenske rabe O, ki so površine
okoljske infrastrukture, namenjene za izvajanje gospodarske
službe s področja čiščenja odpadnih voda, so dopustne gradnje, rekonstrukcije, odstranitev in vzdrževanje komunalnih čistilnih naprav, vključno z vsemi tehničnimi objekti in napravami,
s katerimi se poveča kapaciteta naprave ter gradnja pomožnih
infrastrukturnih objektov.
b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov
Objekte v območju čistilne naprave se prilagodi namenu.
Pri določanju velikosti pomožnih objektov se upošteva veljavne
predpise, ki določajo pogoje za gradnjo teh objektov.
c) Ureditev parcele
(1) Dopustna je dopolnilna zasaditev drevja in grmičevja
in hortikulturna ureditev nepozidanih površin, ureditev utrjenih
poti in utrjenih parkirišč. Utrjene površine se izvede s tlakovci, parkirišča s travnimi kockami. Pri zasaditvi se uporabijo
listavci.
(2) Gradbeno inženirske objekte se izvede podzemno.
(3) Ograjo ob čistilni napravi se postavi znotraj parcele ali
na meji, če se tako sporazumeta oba soseda. Višina ograje je
2,0 m, ograja se lahko ozeleni.
č) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
Dodatno priključevanje objekta na električno omrežje,
plinovodno omrežje in telekomunikacijsko omrežje se izvede
pod pogoji, ki jih določi posamezen upravljavec.
d) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
(1) V enoti urejanja BI‑12 se pri načrtovanju posegov v
prostor upošteva usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo
naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske
raznovrstnosti, ki so navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za pripravo Strategije prostorskega razvoja
in Prostorski red Občine Črenšovci« (ZRSVN, OE Maribor,
marec 2007), ki se hranijo na sedežu občine.
(2) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni pogoji iz
41. in 42. člena tega odloka.
e) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Na podlagi predpisov o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in predpisov o ocenjevanju hrupa v okolju so območja enot iz točke 1 tega člena uvrščene v območje IV. stopnje
varstva pred hrupom, kjer se upošteva mejne vrednosti 65dBA
ponoči in 75dBA podnevi.
(2) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni pogoji iz
44., 45., 47. in 48. člena tega odloka.
31. člen
(območja pokopališč)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) V enotah urejanja ČR‑10, ŽI‑4, TR‑5, BI‑8 in BI‑17 je
na območjih pokopališč, ki so namenjena površinam za pokop
in spominu za umrle s oznako podrobnejše namenske rabe
ZK, možna postavitev spomenikov in spominskih obeležij ter
pomožnih infrastrukturnih objektov. Na zemljiščih s podrobnejšo namensko rabo CD je dopustna gradnja, rekonstrukcija
in odstranitev mrliške vežice, gradbeno inženirskih objektov
(cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi)
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in pomožnih objektov (nadstrešek, utrjeno dvorišče, ograja,
pomožni energetski in komunalni infrastrukturni objekti, spomeniki in spominska obeležja in urbana oprema: transparent,
skulptura, obešanka).
(2) Na stavbnem zemljišču v enoti urejanja ČR‑10, ki je
namenjeno za prometno infrastrukturo s podrobnejšo namensko rabo PO je možna ureditev parkirišča za osebne avtomobile, javna razsvetljava in dopolnilna zasaditev.
b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov
(1) Nove mrliške vežice se locira na mesto obstoječih
oziroma na ustrezni prosti površini. Oblika objekta je poljubna,
streha v naklonu, kritina je opečna. Stanovanjski objekt v enoti
urejanja ČR‑10 se ne spreminja.
(2) Spomenike, spominska obeležja in urbano opremo se
postavi tako, da ne ovirajo prometa in da ne zastirajo značilnih
pogledov na objekte ali območja.
c) Ureditev parcele
(1) Dopustna je dopolnilna zasaditev drevja in grmičevja
in hortikulturna ureditev skupnih površin, ureditev utrjenih poti
in utrjenih parkirišč. Utrjene površine se izvedejo s tlakovanci,
parkirišča s travnimi kockami. Pri zasaditvi se uporabi za pokopališča značilne vrste drevja in grmičevja (ciprese, pušpan).
Nadomestna ograja mora biti ozelenjena, zasaditev se izvede
znotraj parcele. Višina ograje ne sme presegati višine 2,0 m.
(2) Pomožne infrastrukturne objekte (cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi) se izvede podzemno.
č) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
Za vse enote urejanja veljajo splošni pogoji iz 37. in
38. člena tega odloka.
d) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
Za vsak poseg v enoto kulturne dediščine in njegovo
vplivno območje v enoti urejanja ČR‑10 in se pridobi kulturno‑varstvene pogoje in kulturno‑varstveno soglasje. Ohranja se
prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost cerkvene
stavbe. V vplivnem območju so prepovedane ureditve in posegi, ki bi utegnili imeti negativne posledice na lastnosti, pomen
in materialno substanco kulturnega spomenika.
e) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Na podlagi predpisov o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in predpisov o ocenjevanju hrupa v okolju se na
območju pokopališč upošteva omejitve za območje II. stopnje
varstva pred hrupom, kjer se upošteva mejne vrednosti 45dBA
ponoči in 55dBA podnevi.
(2) Poleg navedenih pogojev veljajo še pogoji iz 48. člena
tega odloka.
32. člen
(opuščene gramoznice - rekreacijska območja)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
Na območjih opuščenih gramoznic v enotah urejanja
ČR‑9, TR‑4 in BI‑21, z oznako podrobne namenske rabe
ZS in VC, ki so namenjena površinam za rekreacijo, je na
zemljiščih z oznako podrobne namenske rabe ZS dopustna
gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov (nizkonapetostno
distribucijsko elektroenergetsko omrežje, vodovodni priključek, priključek na kanalizacijo) ter postavitev začasnih objektov (odprt sezonski gostinski vrt, šotor, oder z nadstreškom).
Na območjih vodnih površin z oznako podrobne namenske
rabe VC, je dopustna naprava lesenih pomolov. Na območjih
vodnih površin veljajo še splošni pogoji za vodne površine iz
36. člena tega odloka.
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b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov
Oblika začasnih objektov je poljubna, streha v naklonu ali
ravna s poljubno kritino. Objekt morajo biti pritlični in so lahko
tudi v montažni ali tipski izvedbi. Odmik objektov od vodne
površine znaša 5,0 m. Velikost, oblika in obdelava objektov se
podredi namenu.
c) Ureditev parcele
Ob vodni površini se lahko uredi utrjeno gramozirano parkirišče, v velikosti do 100 m2. Ostali del območja izven vodne
površine se zatravi, lahko se zasadi z drevjem in grmičevjem.
Gradbeno inženirske objekte in pomožne infrastrukturne objekte (cevovodi, energetski vodi) se izvede zemeljsko. Postavitev
ograje ni dopustna.
č) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
V območjih enot ni predvidenih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
33. člen
(kmetijski objekt v Gornji Bistrici)
a) Pogoji glede namembnosti območja:
(1) V enoti urejanja BI‑2 je na območju stavbnega zemljišča z oznako podrobne namenske A, ki je namenjena površinam za kmetijske objekte izven naselja (razpršena poselitev),
dopustna gradnja kmetijskih objektov za rejo živali, rastlinsko
pridelavo in predelavo ter spravilo in skladiščenje pridelkov,
gradnja stanovanjske hiše, gradnja gradbeno inženirskih objektov (ceste in javne poti, cevovodi, komunikacijska omrežja
in elektroenergetski vodi) ter gradnja in postavitev pomožnih
objektov, ki so:
– objekti za lastne potrebe (drvarnica, garaža, nadstrešek,
steklenjak, uta oziroma senčnica, bazen, enoetažna pritlična
lopa, utrjene dovozne poti in utrjena dvorišča, enoetažni pritlični
objekt, rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, vrtina ali
vodnjak, zbiralnik za kapnico),
– ograje,
– škarpe in podporni zidovi in
– pomožni kmetijsko‑gozdarski objekti (kozolec velikosti
do 150 m2, kmečka lopa, silos, skedenj, senik velikosti do
150 m2, gnojišče, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, vodni zbiralnik, betonsko korito, čebelnjak, ribnik kot vodno zajetje, vrtina
ali vodnjak za namakanje, krmišče, hlevski izpust, rastlinjak,
namenjen gojenju rastlin, kašča).
(2) Gradnja stanovanjske hiše je možna le v primeru istočasne gradnje kmetijskih objektov.
b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov
(1) Oblika stanovanjskega objekta in kmetijskih objektov
je podolžna, streha v naklonu z opečno kritino. Naklon strehe
na stanovanjski hiši je od 35 do 45°. Vsi objekti morajo biti
pritlični, kmetijski objekti so lahko tudi v montažni ali tipski
izvedbi.
(2) Velikost, oblika in obdelava objektov se podredi namenu. Pri določanju velikosti pomožnih objektov se upošteva
veljavne predpise, ki določajo pogoje za gradnjo teh objektov.
c) Ureditev parcele
Ob objektu se lahko uredi utrjeno gramozirano ali obdelano dvorišče. Ostali del območja se zatravi, lahko se zasadi z drevjem in grmičevjem. Gradbeno inženirske objekte in
pomožne infrastrukturne objekte (cevovodi, energetski vodi)
se izvede zemeljsko. Ograja se postavi ob parcelno mejo z
odmikom, ki omogoča obdelavo sosednjih kmetijskih zemljišč.
Višina ograje ne sme presegati 2,00 m.
č) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
Vse priključke na gospodarsko javno infrastrukturo se
izvede zemeljsko. Z utrjenih površin ob objektih se uredi ločen
odvod padavinskih odpadnih vod. Padavinske vode se priorite-
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tno ponikajo ali odvajajo v površinske odvodnike. Priključevanje
objektov na električno omrežje se izvede pod pogoji, ki jih
določi upravljavec.
d) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
Pri načrtovanju posegov v prostor se upošteva usmeritve,
izhodišča in pogoje za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih
območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki so navedeni
v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za pripravo Strategije prostorskega razvoja in Prostorski red Občine
Črenšovci« (ZRSVN, OE Maribor, marec 2007), ki se hranijo
na sedežu občine.
34. člen
(parkirišče za tovornjake)
a) Pogoji glede namembnosti območja:
(1) V enoti urejanja BI‑6 je na območju stavbnih zemljišč z
oznako podrobnejše namenske rabe PO, dopustna ureditev utrjenega parkirnega prostora za tovorna vozila, gradnja gradbeno
inženirskih objektov (ceste in javne poti, cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi) ter postavitev ograje.
b) Ureditev parcele
(1) Velikosti utrjenega parkirišča ne sme presegati 400 m2.
Parkirišče mora biti utrjeno v nepropustni izvedbi. Ostali del
parcele se zatravi in zasadi z drevjem in grmičevjem.
(2) Parkirišče se lahko ogradi. Ograja mora biti postavljena znotraj parcele ali na meji, če se tako sporazumeta oba
soseda. Višina ograje ne sme presegati višine 2,00 m. Ograja
ob cestnih uvozih, priključkih in ob drugih prometnih površinah
mora biti postavljena tako, da omogoča preglednost in ne ovira
prometa po javni cesti.
c) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
V območju enote ni predvidenih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
č) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
Parkirišče se izvede v nepropustni izvedbi, meteorne
vode s parkirišča odtekajo v tla ali površinski odvodnik le preko
lovilca olj.
d) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
Na podlagi predpisov o hrupu v naravnem in življenjskem
okolju in predpisov o ocenjevanju hrupa v okolju so območja
enot iz točke 1 tega člena uvrščene v območje III. stopnje
varstva pred hrupom, kjer se upošteva mejne vrednosti 65dBA
ponoči in 75dBA podnevi.
3. Prostorski izvedbeni pogoji na območjih predvidenih
občinskih podrobnih prostorskih načrtov
35. člen
(posegi na območjih predvidenih podrobnih
prostorskih načrtov)
a) pogoji glede namembnosti območja:
(1) V enotah urejanja ČR‑6, ČR‑7, ČR‑8, ČR‑12, ŽI‑2,
ŽI‑3, BI‑5, BI‑13 in BI‑18, je predvidena izdelava podrobnih
prostorskih načrtov, zato je na območjih stavbnih zemljišč do
izdelave le‑teh dopustna le postavitev začasnih objektov za
prireditve (pokrit prireditveni prostor).
(2) V enoti urejanja ŽI‑3 so zemljišča z oznako podrobnejše namenske rabe SS namenjena bivanju (stanovanjske
stavbe). V območju so do izdelave podrobnega prostorskega
načrta dopustne tudi rekonstrukcije, odstranitev in vzdrževanje obstoječih objektov ter postavitev pomožnih objektov za
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lastne potrebe (drvarnica, garaža, nadstrešek, steklenjak, uta
oziroma senčnica, bazen, enoetažna pritlična lopa, utrjene
dovozne poti in utrjena dvorišča, enoetažni pritlični objekt) in
postavitev ograj.
(3) Pri izdelavi občinskih podrobnih prostorskih načrtov
se po posameznih enotah urejanja upošteva naslednje pogoje
glede namembnosti in oblikovanja območja:
– v enotah urejanja ČR‑7, ŽI‑3 in BI‑5 so zemljišča z
oznako podrobnejše namenske rabe SS namenjena bivanju
in spremljajočim dejavnostmi (stanovanjske stavbe, upravne
in pisarniške stavb, stavbe za storitvene dejavnosti) ter gradnji
gradbeno inženirskih objektov, pomožnih objektov in urbane
opreme. Pri oblikovanju objektov se upošteva podolžna oblika
objektov in višina, ki ne sme presegati dveh stanovanjskih etaž
nad terenom, objekte se locira v cestno linija;
– v enoti urejanja ČR‑8 so zemljišča z oznako podrobnejše
namenske rabe SS namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostmi (stanovanjske stavbe, upravne in pisarniške stavb, stavbe za storitvene dejavnosti), zemljišča z oznako podrobnejše
namenske rabe CD centralnim dejavnostim (muzej), zemljišča
z oznako podrobnejše namenske rabe IK kmetijskim objektom
(konjušnica) in zemljišča z oznako podrobnejše namenske rabe
ZS rekreaciji. V vseh območjih podrobnejše namenske rabe je
možna še gradnja in postavitev gradbeno inženirskih objektov,
pomožnih objektov in urbane opreme;
– v enotah urejanja ČR‑6 in ŽI‑2, ki so gospodarske cone
z oznako podrobne namenske rabe IG in namenjene za obrtne,
skladiščne, prometne, trgovske in poslovne dejavnosti, so dopustne obrtne in proizvodne stavbe, trgovske stavbe in stavbe
za storitvene dejavnosti, stavbe za skladišča, gradbeno inženirski objekti, pomožni objekti in urbana oprema. Pri razmestitvi
objektov se upošteva faktor zazidanosti 0,6, pri oblikovanju
objektov pa višina, ki ne sme presegati treh stanovanjskih etaž
nad terenom;
– v enotah urejanja BI‑13 in BI‑18, ki sta namenjeni za
turizem in rekreacijo z oznako podrobne namenske rabe BT je
dopustna gradnja turističnih objektov za gostinsko ponudbo in
nastanitev ter pripadajočih rekreacijskih površin in gospodarske
infrastrukture. Pri oblikovanju objektov se upošteva vse značilnosti pomurske arhitekture (podolgovati tlorisi, dvokapnice
z naklonom od 25 do 45 stopinj in opečno ali opeki podobno
kritino, višina objekta 1,5 etaže nad terenom);
– v enoti urejanja ČR‑12, ki je območje geotermalne
vrtine s oznako podrobnejše namenske rabe LP, je dopustna
naprava objektov za odvzem geotermalne vode ter gradnja
začasnih pomožnih objektov (pritlični objekt, nadstrešek, utrjeno dvorišče, pomožni infrastrukturni objekti za potrebe črpanja
geotermalne vode.
b) Pogoji glede velikosti in oblikovanja
(1) V vseh enotah urejanja, za katere je predvidena izdelava podrobnega prostorskega načrta, se velikost objektov
in ostalih ureditev prilagodi namenu območja. V enoti urejanja
ČR‑7 se objekte locira dvostransko ob podaljšku Zadružne
ulice. Parcelacija mora biti pravokotna na ulico.
(2) V enoti urejanja ŽI‑3 se mora nova dovozna ulica
priključiti na obstoječo ulico. Širina nove ulice mora omogočati
dvosmerni promet.
c) Ostali pogoji
(1) V enoti BI‑18 se rešitve za načrtovane ureditve lahko
pridobi z javnim natečajem.
(2) V enoti ČR‑12 se pri načrtovanju podrobnejših ureditev
upošteva, da je območje v širšem poplavnem območju.
4.0. Prostorski izvedbeni pogoji na območjih krajine
36. člen
(območja urejanja na območju krajine)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) Enote urejanja BI‑19, BI‑20, ČR‑11, ČR‑13 in ČR‑14
so območja krajine, namenjena kmetijski in gozdni dejavnosti
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ter razpršeni poselitvi in se delijo na najboljša kmetijska zemljišča z oznako podrobnejše namenske rabe K1, ostala kmetijska
zemljišča z oznako podrobnejše namenske rabe K2, na gozdna
zemljišča z oznako podrobnejše namenske rabe G, na vodna
zemljišča z oznako podrobnejše namenske rabe VC. Po posameznih enotah urejanja so tudi druga zemljišča z oznakami
podrobnejše namenske rabe, ki pa v enoti ne prevladujejo.
(2) Na kmetijskih zemljiščih z oznako podrobne namenske
rabe K1 in K2, ki so namenjena za kmetijsko proizvodnjo, so
poleg primarne rabe dopustni:
– gradbeno inženirski objekti (cevovodi, komunikacijska
omrežja in elektroenergetski vodi),
– pomožni infrastrukturni objekti (objekt za odvodnjavanje
ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, varovalne
in protihrupne ograje, nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, priključni plinovod, vodovodni priključek,
kanalizacijski priključek, vrtina ali vodnjak za raziskave,
– pomožni kmetijsko‑gozdarski objekti (čebelnjak, poljska
pot, vrtina ali vodnjak za namakanje, ograje za pašo živine,
rastlinjak, namenjen gojenju rastlin, kozolec, senik, staja za
živino, utrjena gnojišča,
– ostali posegi (rekreacijske in turistične poti po obstoječih poteh, ureditve za vzdrževanje vodnih površin in vodnega
režima, začasna delovišča za izvajanje raziskovalnih gradbenih
in drugih del pod pogojem, da se območje po izvedbi posega
primerno sanira in vzpostavi v prvotno stanje ter športne in
rekreacijske površine s sočasno primarno kmetijsko rabo).
V enotah urejanja ČR‑11 in ČR‑14 je dopustno izvajanje
lokalnih kmetijskih operacij za izboljšanje zemljišč za kmetijsko
rabo.
(3) Kmetijska zemljišča varujemo pred spreminjanjem
osnovne namenske rabe.
Sprememba namenske rabe kmetijskih zemljišč je možna
le s spremembo občinskega
prostorskega načrta.
(4) Gradbeno inženirske objekte in pomožne infrastrukturne objekte, katerih trase potekajo po kmetijskih zemljiščih,
se izvede v zemeljski izvedbi ob pogoju, da se ohranja proizvodni potencial kmetijskih zemljišč, da poteka infrastruktura
v skupnih koridorjih in v čim krajšem poteku ter po možnosti
izven sklenjenih kmetijskih površin in da se po izvedeni gradnji
zemljišče vzpostavi v prvotno stanje. Pomožne kmetijsko‑gozdarske objekte se lahko postavi le za določen čas, po preteku
določenega časa se zemljišča vzpostavi v prvotno stanje.
(5) Na gozdnih zemljiščih z oznako podrobne namenske
rabe G, ki so namenjena za gozdarsko dejavnost, so poleg
primarne rabe dopustni:
– gradbeno inženirski objekti (cevovodi, vodna zajetja,
vodohrani, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi),
– pomožni infrastrukturni objekti (objekt za odvodnjavanje ceste, nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko
omrežje, vodovodni priključek, kanalizacijski priključek, vrtina
ali vodnjak za raziskave),
– pomožni kmetijsko‑gozdarski objekti (čebelnjak, gozdna
pot),
– ostali posegi (rekreacijske in turistične poti po obstoječih poteh, ureditve za vzdrževanje vodnih površin in vodnega
režima, začasna delovišča za izvajanje raziskovalnih gradbenih
in drugih del pod pogojem, da se območje po izvedbi posega
primerno sanira in vzpostavi v prvotno stanje ter športne in
rekreacijske površine).
(6) Posegi so dopustni ob pogoju, da se ohranja gozdno
drevje in grmičevje, da poteka infrastruktura v skupnih koridorjih in v čim krajšem poteku ter po možnosti izven pomembnih
območij varstva narave in pod pogojem, da se zemljišče po
končanem posegu vzpostavi v prvotno stanje. odstranitev skupin dreves, posamičnih dreves in živih meja, ki imajo v tem
območju varovalno ali krajinsko značilno funkcijo, ni dopustna.
Gozdnih površin ni dopustno ograjevati.
(7) V gozdovih, ki so opredeljeni kot varovalni gozdovi in
gozdovi s posebnim pomenom se upoštevajo režimi gospo-
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darjenja in varovanja iz predpisov o varovalnih gozdovih in
gozdovih s posebnim pomenom.
(8) Na območjih celinskih vodnih zemljišč z oznako podrobne namenske rabe VC, na območjih vodne infrastrukture
in na priobalnih zemljiščih, ki jim pripadajo, so poleg osnovne
rabe dopustni še vsi posegi, ki pomenijo izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda in posegi, ki se
nanašajo na ohranjanje voda. Dopustni so še:
– objekti gospodarske javne infrastrukture in objekti, potrebni za rabo in varstvo voda,
– objekti, namenjeni varstvu voda pred onesnaženjem,
– objekti, namenjeni obrambi države ter zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.
(9) Na vodnih in priobalnih zemljiščih so prepovedani posegi, ki bi lahko ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč,
zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali
normalen pretok vode, plavin in plavja ter onemogočili obstoj in
razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov. Prepovedano
je pranje vozil, gnojenje in uporaba sredstev za varstvo rastlin,
izlivanje, odlaganje in pretovarjanje odkopanih ali odpadnih
materialov ali drugih podobnih snovi ter odlaganje odpadkov.
(10) V enotah urejanja BI‑19 in ČR‑13 je na območjih
stavbnih zemljišč razpršene poselitve z oznako podrobnejše
namenske rabe A dopustna izvedba gradbenih in drugih del, ki
obsegajo gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo, odstranitev,
spremembo namembnosti in vzdrževanje za naslednje vrste
objektov:
– stanovanjske stavbe,
– kmetijske objekte za rejo živali, rastlinsko pridelavo in
spravilo pridelkov ter predelavo in skladiščenje pridelkov,
– gostinske in druge stavbe za storitvene in dopolnilne
kmetijske dejavnosti,
– gradbeno inženirske objekte (cevovodi, komunikacijska
omrežja in elektroenergetski vodi),
– pomožne objekte, ki so:
– objekti za lastne potrebe (drvarnica, garaža, nadstrešek, steklenjak, uta oziroma senčnica, bazen, enoetažna pritlična lopa, utrjene dovozne poti in utrjena dvorišča, enoetažni
pritlični objekt, rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto,
vrtina ali vodnjak, zbiralnik za kapnico),
– ograje,
– pomožni kmetijsko‑gozdarski objekti (kozolec velikosti
do 150 m2, kmečka lopa, rastlinjak, silos, skedenj, senik velikosti do 150 m2, gnojišče, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, vodni
zbiralnik, čebelnjak, ribnik kot vodno zajetje, vrtina ali vodnjak
za namakanje, krmišče, hlevski izpust),
– pomožni infrastrukturni objekti (za spremljanje stanja
okolja do velikosti 30 m2, pomožni cestni, energetski objekti in
komunalni objekti, vrtina ali vodnjak za raziskave),
– spominska obeležja,
– objekt za oglaševanje,
– vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na
prostem (igrišče, sprehajalna pot, trimska steza),
– urbana oprema (skulptura in druga prostorska inštalacija, vodnjak oziroma okrasni bazen).
Novogradnja stanovanjskih in kmetijskih objektov je možna le ob predhodni odstranitvi obstoječih objektov.
(11) Na območjih prometne infrastrukture z oznako podrobnejše namenske rabe PC in pripadajočih varovalnih pasovih so dopustna tekoča vzdrževalna dela, ureditev kolesarskih
in peš površin ter gospodarske javne infrastrukture. Posegi
so dopustni, če niso v nasprotju z veljavnimi predpisi za posamezen objekt oziroma, če s posegom soglaša upravljavec
tega objekta.
(12) V enoti urejanja ČR‑11 in ČR‑13 so na območjih
vodnih črpališča z oznako podrobnejše namenske rabe O, ki
so namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarske službe s
področja oskrbe z vodo ter na pripadajočih varstvenih pasovih,
ki so del osnovne namenske rabe, dopustni le posegi, ki so
določeni v občinskem odloku o odjemu in preskrbi s pitno vodo.
Prepovedan je razvoz gnojevke na kmetijska zemljišča, ki so v
območju vodovarstvenih pasovih vodnih zajetij.
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(13) V enoti urejanja ČR‑13 je na območju zemljišč z
oznako podrobnejše namenske rabe OO dopustna ureditev
utrjene površine za začasno deponijo za gnoj, gnojila in kmetijske pridelke, v maksimalni velikosti 20 arov. Na območju ni
dopustno postavljati nobenih objektov.
(14) V enotah urejanja BI‑20 in ČR‑13, na območjih zemljišč z oznako podrobnejše namenske rabe ZS in VC, ki so
opuščene gramoznice in namenjene površinam za rekreacijo
(ribniki), niso dopustni nobeni posegi. Na območjih vodnih
površin veljajo še splošni pogoji za vodne površine iz 8. točke
tega člena.
(15) V enoti urejanja BI‑20 na območju zemljišč z oznako
podrobnejše namenske rabe N, ki je območje za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (visokovodni nasip
ob reki Muri) niso dopustni nobeni posegi, razen vzdrževalnih
del.
(16) V enoti urejanja ČR‑13 na območju zemljišč z oznako podrobnejše namenske rabe ZD, ki je območje opuščene
gramoznice brez vodne površine, niso dopustni nobeni posegi.
Območje se ohranja v naravnem stanju.
b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov
(1) Nove objekte v območjih razpršene poselitve se locira
v okviru funkcionalnega zemljišča, ki je bilo določeno v gradbenem dovoljenju za obstoječe objekte. Odmik zunanje stene
novega objekta od sosednje parcelne meje je 1,0 m, od javne
občinske ceste ali poti 4,0 m, od potokov in vodnih površin
5,0 m. Odmiki od javnih cest so lahko manjši, če s tem soglaša
upravljavec ceste.
Že obstoječi objekti, ki so zgrajeni bližje meji, kot je to določeno v prvem odstavku se lahko rekonstruirajo in nadzidajo v
odmikih, ki so pogojeni z lego obstoječega objekta. Pri tovrstnih
gradbenih posegih ni potrebno soglasje mejaša.
(2) Velikost objektov na vseh stavbnih parcelah se pri
ponovni gradnji lahko poveča največ za 20% obstoječe tlorisne velikosti. Višina se ne spreminja. Pri določanju velikosti
pomožnih objektov se upošteva predpise, ki določajo pogoje
za gradnjo teh objektov.
(3) Strehe na vseh objektih so dvokapnice v naklonu od
25–45 stopinj, s smerjo slemena po daljši stranici objekta in
z opečno kritino. Enokapne in ravne strehe so možne le na
pomožnih objektih.
(4) Fasade se opleska v svetlih barvah, lahko so delno
obdelane v lesu. Talni zidec se opleska s temno barvo (tradicionalno sivo‑ rjavo). Okolico objektov se uredi glede na funkcijo
objekta. Del parcele na zunanjem robu parcel mora biti ozelenjen. Gradbeno inženirske objekte (cevovodi, komunikacijska
omrežja in elektroenergetski vodi) se izvede podzemno.
c) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
(1) Nova in nadomestna komunalna in energetska omrežja in omrežja zvez se izvaja v skupnih koridorjih, če to dopuščajo odmiki med posameznimi infrastrukturnimi vodi.
(2) Pri načrtovanju gospodarske javne infrastrukture se
predvidi čim manjše število prečkanj vodotokov.
(3) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni pogoji iz
37. in 38. člena tega odloka.
č) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
(1) Za vsak poseg v enoto kulturne dediščine in njegovo
vplivno območje v enotah urejanja ČR‑13 in ČR‑14 se pridobi kulturno‑varstvene pogoje in kulturno‑varstveno soglasje.
V območju enote kulturne dediščine ni dopustna gradnja ali
postavitev objektov, v njegovem vplivnem območju pa le s
soglasjem pristojne varstvene službe.
(2) V enotah urejanja BI‑19, BI‑20 in ČR‑13 se pri načrtovanju posegov v prostor upošteva usmeritve, izhodišča in
pogoje za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter
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ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki so navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za pripravo Strategije prostorskega razvoja in Prostorski red Občine Črenšovci«
(ZRSVN, OE Maribor, marec 2007), ki se hranijo na sedežu
občine.
(3) Na poplavnem območju v enotah urejanja BI‑20,
ČR‑13 in ČR‑14 se izvaja le posege, ki izhajajo iz osnovne
namenske rabe. Pri tem se ne sme poslabšati stanje voda ali
povečati poplavna ogroženost sosednjih območij. Na poplavnih območjih so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v
prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna
in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim
delovanjem voda.
(4) Na območju varstvenih pasov vodnega črpališča, ki
je del osnovne namenske rabe, so dopustni le posegi, ki so
določeni v občinskem odloku o odjemu in preskrbi s pitno vodo.
Prepovedan je razvoz gnojevke na kmetijska zemljišča, ki so v
območju vodovarstvenih pasov.
(5) Na območju deponije v enoti ČE‑13 se gnoj deponira
največ za 6 mesecev, potem se v skladu s predpisi o vnosu
snovi v tla razvozi na kmetijska zemljišča in takoj podorje.
(6) Poleg navedenih veljajo še splošni pogoji iz 39., 40.,
41. in 42. člena tega odloka.
d) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Na podlagi predpisov o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in predpisov o ocenjevanju hrupa v okolju so
območja enot iz točke (1) tega člena uvrščene v območje III.
stopnje varstva pred hrupom, kjer se upošteva mejne vrednosti
50dBA ponoči in 60dBA podnevi.
(2) Poleg navedenih veljajo še splošni pogoji iz 44., 45.,
47. in 48. člena tega odloka.
5. Skupni in splošni prostorski izvedbeni pogoji
glede priključevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro
37. člen
(območja opremljanja zemljišč in splošni pogoji
za izgradnjo opreme)
(1) Gradbene posege v vseh prostorskih enotah naselja
se izvede le na opremljenih zemljiščih z zgrajeno gospodarsko
javno infrastrukturo oziroma na zemljiščih, kjer je gradnja infrastrukture načrtovana. Opremljeno zemljišče je zemljišče, ki ima
zagotovljen dovoz na javno cesto in priključke za kanalizacijo,
vodovod in elektriko ter tk omrežje.
(2) Nova in nadomestna komunalna in energetska omrežja in omrežja zvez se izvede podzemno. Vso predvideno gospodarsko javno infrastrukturo se izvede v skupnih koridorjih,
če to dopuščajo odmiki med posameznimi infrastrukturnimi
vodi.
(3) Pri načrtovanju gospodarske javne infrastrukture se
predvidi čim manjše število prečkanj vodotokov.
(4) Pri načrtovanju gospodarske javne infrastrukture na
poplavnih območjih se upošteva poplavna varnost ter predvidi
celovite ali omilitvene ukrepe za preprečevanje ogroženosti in
varstvo teh objektov in širšega območja. Z izgradnjo objektov
gospodarske javne infrastrukture ne sme zmanjšati velikost
retenzijskega območja.
38. člen
(pogoji priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo)
(1) Infrastrukturne koridorje se praviloma združuje v skupne koridorje. Namenska raba zemljišč pod ali nad koridorji
gospodarske javne infrastrukture ne sme ovirati ali ogrožati
delovanja vodov. Prav tako infrastrukturni vodi ne smejo ovirati
rabe namenske rabe zemljišč pod (ali nad) katerimi potekajo.
(2) Vse objekte, kjer je treba zagotoviti pitno ali sanitarno
vodo, se priključi na javno vodovodno omrežje. Pogoje priključitve urejajo občinski predpisi o preskrbi in odjemu pitne vode.
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Vse objekte, ki bodo priključeni na vodovodno omrežje, se
priključi tudi na kanalizacijsko omrežje. Priključitev objektov,
kjer se pričakuje povečana poraba vode ali poraba vode v tehnološke namene, se izvede le po predhodni proučitvi zadostnih
količin vode iz javnega vodnega vira.
(3) Pri gradnji večjih objektov in večjih posegih na parcelah
se uredi ločen odvod padavinskih odpadnih vod. Padavinske
vode se prioritetno ponika ali odvaja v površinske odvodnike.
Odvajanje se predvidi tako, da se v največji možni meri zmanjša hipni odtok z urbanih površin, kar pomeni, da se predvidi
zadrževanje (zatravitev, travne plošče, suhi zadrževalnik). Z
večjih utrjenih površin, kjer obstoja nevarnost onesnaženja se
meteorne vode odvede preko lovilcev maščob.
(4) Odvajanje in zbiranje gnojnice in drugih odpadkov s
kmetijskih gospodarstev se ureja individualno (gnojnične jame
in gnojišča). Objekti za zbiranje gnojnice in gnoja se izvede v
nepropustni izvedbi in brez odtoka. Razredčeno vsebino gnojničnih jam se odvaža na kmetijska zemljišča v skladu s predpisi. Prepovedan je razvoz gnojnice na kmetijska zemljišča, ki
so v vodovarstvenih pasovih vodnih zajetij.
(5) Zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov
se ureja po veljavnih predpisih predpisi in jih izvaja pristojna
komunalna organizacija. Dovoljeno je zbiranje manjših količin
organskih odpadkov na vrtovih in njivah za predelavo v kompost. Pri novih objektih se predvidi zbirna mesta za odpadke
tako, da niso vidno izpostavljena in da so dostopna vozilom za
odvoz. Zbiranje posebnih odpadkov se izvaja ločeno od ostalih komunalnih odpadkov in ureja na način, kot ga predpisuje
zakonodaja.
(6) Objekte se priključi na električno omrežje pod pogoji,
ki jih določi upravljavec v svojem soglasju. Nove in nadomestne električne vode in priključke se v odprtem prostoru izvede
zračno, v naseljih pa tudi zemeljsko. Za vsako natančnejšo
obdelavo se pridobi podatke o poteku tras elektroenergetskih
vodov ter lokacije elektroenergetskih objektov.
(7) Pri lociranju objektov in naprav, ki povzročajo obremenitve okolja z elektromagnetnim sevanjem (vključno z telekomunikacijskimi antenami in oddajniki) se glede na občutljivost
posameznega območja preveri morebitne prekoračitve mejnih
vrednosti v skladu s predpisi.
(8) Nove transformatorske postaje se bo gradilo kot samostojne objekte ali v sklopu drugih objektov, pri čemer se
upošteva zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa
iz področnih predpisov. Za vsako novo priključitev ali povečanje
priključne moči se pridobi soglasje od upravljavca elektroenergetskih naprav. Ob pomembnejših posameznih objektih v
celotnem naselju, obvezno pa v novih prostorskih enotah se
uredi javna razsvetljava.
(9) Nove in nadomestne električne vode in priključke
v odprtem prostoru se izvede zračno, v naseljih pa tudi zemeljsko. Pri vseh posegih v bližini obstoječih in načrtovanih
elektroenergetskih vodov se upošteva njihov koridor, ki znaša
2x25 m za zračne vode oziroma 2x10 m za zemeljske vode pri
daljnovodih nazivne napetosti 400 kV; 2x15 m za zračne vode
oziroma 2x3 m za podzemne vode pri daljnovodih z nazivno
napetostjo 110 kV in 35 kV; 2x10 m za zračne vode oziroma
2x1 m za podzemne vode pri daljnovodih nazivne napetosti
od 1 do vključno 20 kV. V navedenih koridorjih veljajo pogoji
omejene rabe, ki jih v projektnih pogojih poda upravljavec, za
posege v koridorjih pa se pridobi tudi njihovo soglasje.
(10) Pri načrtovanju v prostoru se upošteva vse možnosti uporabe obnovljivih virov energije‑ sončna energija,
geotermalna energija in energija biomase. Energija iz biomase
temelji predvsem na uporabi kmetijskih pridelkov in odpadkov
iz kmetijstva.
(11) Pri rekonstrukciji in gradnji objektov, katerih tlorisna
velikost presega 1000 m2 se v skladu z lokalnim energetskim
konceptom izdela študija izvedljivosti alternativnih sistemov za
oskrbo z energijo.
(12) Pri prostorskem urejanju se upošteva trase obstoječega tk omrežja. V primeru premestitve tk naprav je treba
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obvestiti operaterja najmanj 30 dni pred posegom. Za območja
novih con ali večjih objektov se načrtuje novo tk omrežje. Pred
izgradnjo komunalne infrastrukture na posameznem območju
se obvesti upravljavec tk omrežja. K posameznim gradnjam se
pridobi projektne pogoje in soglasja upravljavca tk naprav.
(13) Telekomunikacijske antene in oddajnike se lahko locira v vseh enotah urejanja. Lahko se jih namesti na vse objekte,
razen na objekte, ki so zavarovana kulturna dediščina in na
objekte, ki so v vplivnem pasu teh objektov. V stanovanjskih
območjih se preveri vplive sevanja.
(14) Plinovodno omrežje se bo izgrajevalo na podlagi
izvedbenih načrtov ali posebnih strokovnih podlag.
6. Skupni prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega
ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva
okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
39. člen
(celostno ohranjanje KD)
(1) V Občini Črenšovci je kulturna dediščina zavarovana z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Lendava (Uradni list
RS, št. 20/93) ter evidentirana v registru kulturne dediščina
na območju Občine Črenšovci. Območja in objekti kulturne
dediščine so razvidna iz javnih evidenc. Vse objekte in
območja kulturne dediščine se ohranja v celoti. V območjih
enot kulturne dediščine in njihovem vplivnem območju so
dovoljeni posegi in prostorske rešitve, ki prispevajo k trajni
ohranitvi dediščine in zvišanju njene kakovosti, pri čemer
se upošteva varstveni režim skladno s predpisi o varstvu
kulturne dediščine.
(2) Za vsak poseg v enoto kulturne dediščine in njegovo
vplivno območje se pridobi kulturno‑varstvene pogoje in kulturno‑varstveno soglasje.
40. člen
(ohranjanje narave)
(1) Na območju Občine Črenšovci je več območij varstva narave, in sicer: območja naravnih vrednot, ekološko
pomembno območje, posebna varstvena območja (območja
NATURA 2000) in območja habitatnih tipov. Vsa območja
varstva narave, razen območij habitatnih tipov so razvidna
iz javnih evidenc.
(2) Pri načrtovanju posegov v prostor se upošteva usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki so
navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice
za pripravo Strategije prostorskega razvoja in Prostorski red
Občine Črenšovci« (ZRSVN, OE Maribor, marec 2007), ki se
hranijo na sedežu Občine Črenšovci.
41. člen
(varstvo okolja in naravnih dobrin)
(1) Za vse posege, ki bodo domnevno povzročali prekomerne obremenitve okolja se v skladu s predpisi o varstvu
okolja, izdela poročilo o vplivih na okolje in pridobi okoljevarstveno soglasje.
(2) Voda se kot naravna dobrina prvenstveno uporablja
za oskrbo s pitno vodo. Varuje se obstoječe in potencialno
pomembne vire in spodbuja varčno in smotrno rabo pitne vode.
Na območjih varstvenih pasov vodnih virov se upošteva pogoje
iz občinskih predpisov.
(3) Gozdove v Občini Črenšovci se varuje v obstoječi
velikosti, obliki in funkciji. Za vse posege v gozdna zemljišča se
predhodno pridobi soglasje Zavoda za gozdove.
(4) Kmetijska zemljišča varujemo pred spreminjanjem
osnovne namenske rabe. Sprememba namenske rabe kmetijskih zemljišč je možna le s spremembo občinskega prostorskega načrta.
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42. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Pri gradnji objektov in pri drugih posegih v prostor
se upošteva ukrepe za zagotavljanje varnosti na poplavno in
požarno ogroženih območjih ter ukrepe za zaklanjanje v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Upošteva se tudi zakonodajo in ukrepe za preprečitev razlitja
nevarnih snovi ob transportu na javnih cestah.
(2) Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv
na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno
ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu
pred škodljivim delovanjem voda. Kolikor bodo predvidena
območja poselitve posegala na poplavna območja, je treba
upoštevati pogoje in omejitve iz Uredbe o pogojih in omejitvah
za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda
in morja (Uradni list RS, št. 89/08).
(3) Pri vseh posegih se upošteva pogoje za vzpodbujanje
razvoja požarno nenevarnih tehnologij in posegov v prostor, ki
zmanjšujejo ali preprečujejo nastanek požarov, uporabo požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov ter preprečevanje
širjenja požarov ter pogoje za prevoz ljudi in živali ter transport
v cestnem prometu.
(4) Pri gradnji večjih objektov in pri drugih večjih posegih
se v projektni dokumentaciji preveri požarno ogroženost posameznega območja in po potrebi izdela oceno požarne ogroženosti ter predvidi ukrepe za preprečitev požara.
43. člen
(obrambne potrebe)
Na območju Občine Črenšovci ni objektov ali naprav
za obrambne zadeve, zato posebni pogoji za obrambo niso
definirani.
7. Skupni prostorski izvedbeni pogoji glede
varovanja zdravja
44. člen
(varovanje zdravja)
(1) Objekti morajo biti zasnovani tako, da bo za bivalne
objekte in objekte, v katerih se dalj časa zadržujejo ljudje, zagotovljena celoletna osončenost bivalnih prostorov vsaj 2 uri dnevno.
Z vgradnjo sodobnih materialov mora biti zagotovljeno varstvo
pred prekomernim hrupom, z orientacijo stavb pa omogočena
zasebnost na posamezni parceli in v stanovanjski enoti.
(2) Za vsak samostojen bivalni in javni objekt se zagotovi
dostop z javne ceste ali poti. Pri objektih, ki so istočasno namenjeni bivanju in poslovni ali proizvodni funkciji, so vhodi ločeni.
Vhodi v javne objekte, prometne površine in dovozi do objektov
s poslovnimi funkcijami morajo omogočiti dostop invalidnim
osebam, zagotovi se tudi parkiranje.
(3) Pri vseh posegih v območja varstvenih pasov vodnih
virov se upošteva določila občinskega predpisa o varstvenih
pasovih okrog črpališč pitne vode v Črenšovcih, Žižkih, Trnju,
Dolnji Bistrici in Gornji Bistrici.
45. člen
(varstvo zraka)
Pri vseh posegih v prostor, predvsem pri lociranju objektov in naprav z agresivnejšimi dejavnostmi, ki povzročajo prekomerne emisije v zrak, se upošteva vse predpise, ki urejajo
varstvo zraka.
46. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Na podlagi predpisov o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in predpisov o ocenjevanju hrupa v okolju se
celotno območje občine uvrsti v območje III. stopnje varstva
pred hrupom, razen območij družbenih dejavnosti, v katerih
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se zadržujejo otroci (šole, vrtci) in v katerih se opravljajo druge
dejavnosti (cerkev, pokopališča), ki se uvrstijo v območje z
II. stopnjo varstva pred hrupom ter območja poslovnih con, ki
se uvrstijo v območje s IV. stopnjo varstva pred hrupom.
(2) Pri načrtovanju novih posegov se izdela oceno obremenjenosti okolja s hrupom ter zagotovi ustrezne ukrepe za
zaščito varovanih prostorov in zemljišč pred hrupom ter virov hrupa z upoštevanjem predvidenih povečanj obremenite v
20‑letnem planskem obdobju.
47. člen
(tehnični pogoji gradnje objektov)
(1) Pri gradnji in prenovi objektov in naprav in pri razmestitvi objektov na posamezni parceli se upošteva tehnične zahteve sodobne gradnje. S smotrno razporeditvijo stavb je treba
zmanjšati stroške delovanja javne gospodarske infrastrukture,
z vgradnjo sodobnih materialov in energetsko sanacijo stavb
pa zmanjšati stroške ogrevanja in hlajenja ter zmanjšati izgube
energije. Pri tem se uporablja obnovljive vire energije (zbiralniki
sončne energije, izraba padavinske vode, izraba geotermalne
vode, skupni energetsko varčni sistemi). Priporoča se izraba
padavinske vode za sanitarne namene.
(2) Pri projektiranju objektov in visokih naprav se upošteva, da je območje občine v območju VII. stopnje potresne varnosti po MCS lestvici oziroma v območju z najnižjim projektnim
pospeškom tal, ki znaša 0,100 [g]. V objektih, ki so določeni v
predpisih o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike,
se predvidi ojačano plošča nad pritličjem.
(3) Razporeditev objektov na parceli, odmiki med njimi in
izvedba objektov morajo zagotavljati požarno varnost objektov.
48. člen
(neoviran dostop funkcionalno oviranim osebam)
Vhodi v javne objekte, prometne površine in dovozi ob
njih morajo omogočati dostope in prehode invalidnim osebam
v skladu s predpisi o zahtevah o projektiranju brez grajenih ovir.
Zagotovi se tudi parkiranje.
8. Omejitve za uporabo zemljišča na podlagi predpisov
posameznih nosilcev prostora
49. člen
(pogoji nosilcev urejanja prostora)
(1) Varovalni pas državne ceste je 25 m na vsako stran
ceste. V tem pasu je gradnja ali postavitev objektov in naprav
možna le ob soglasju Direkcije za ceste. Pri posegih v državno
cesto (cestno telo, cestni svet, varovalni pas, zračni prostor) se
upoštevajo naslednji odmiki:
– globina podvrtanih komunalnih vodov znaša 1,20 m pod
nivojem vozišča,
– višina zračno vodenih komunalnih, energetskih in drugih
vodov znaša 7,0 m nad cestiščem ob največjem povesu,
– odmik droga katerekoli naprave od vozišča mora biti
enak njegovi višini, če to ni možno, mora biti drog zaščiten z
varnostno ograjo.
(2) Varovalni pas pri občinskih cestah je 6,0 m na vsako stran
od cestnega sveta, pri javnih poteh pa 4,0 m. Posegi v cestni svet
in varovalni pas občinskih cest in javnih poti so možni ob predhodnem soglasju pristojne službe občinske uprave za ceste.
(3) Vodovarstvena območja vodnih virov so zavarovana z
občinskim Odlokom o varstvenih pasovih okrog črpališč pitne
vode v Črenšovcih, Žižkih, Trnju, Dolnji Bistrici in Gornji Bistrici
(Uradni list RS, št. 16/99). Območja obsegajo najožji varstveni
pas z namensko rabo oskrbe z vodo in so ograjeni, ožji varstveni pas s sanitarnim režimom varstva in širši varstveni pas,
ki določa prispevno območje. Pri izvajanju osnovne namenske
rabe in vseh posegih na tem območju se upošteva, določila
navedenega odloka.
(4) Zunanja meja priobalnega zemljišča pri reki Muri, ki
je voda 1. reda, sega 15,0 m od meje vodnega zemljišča, pri
ostalih potokih (potok Črnec) pa 5,0 m. Na vodnem in priobal-
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nem zemljišču so posegi dovoljeni izjemoma v primerih, ki jih
določajo predpisi o vodah.
(5) Preko Občine Črenšovci potekajo zračne poti, zato je
pri načrtovanju objektov, instalacij in naprav, ki so višje od 30
m od okoliškega terena oziroma višji od 25 m od terena in so
v koridorjih večji infrastrukturnih koridorjev, upošteva predpise
s področja letalstva. Za vsak poseg, ki s svojo višino utegne
vplivati na varnost zračnega prometa, se predhodno pridobi
ustrezno soglasje pristojnega organa za civilno letalstvo.
IV. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
50. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati:
1. Družbeni plan razvoja Občine Lendava za obdobje
1986–1990 (Uradne objave pomurskih občin št. 21/87) v delu,
ki se nanaša na določitev namenske rabe zemljišč na območju
Občine Črenšovci ter vse njegove spremembe in dopolnitve, ki
se nanašajo na Občino Črenšovci:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za
območje Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 81/97),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za
območje Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 20/00),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za
območje Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 100/00);
2. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Črenšovci in njegove spremembe in dopolnitve (Uradni
list RS, št. 15/98, 37/98, 65/00, 1/01, 44/01 in 33/02).
51. člen
(dokončanje postopkov)
Upravne postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja
za gradnjo in druge posege v prostor, ki so se pričeli na podlagi
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana za
območje Občine Črenšovci in na podlagi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Črenšovci, se konča na podlagi
navedenih aktov.
52. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
53. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. OS-146/24-09
Črenšovci, dne 4. novembra 2009
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

4024.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Črenšovci za leto 2009

Na podlagi 28. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02
– ZTB‑B) in 16. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list
RS, št. 18/99, 92/99, 27/01 in 69/02) je Občinski svet Občine
Črenšovci na 24. redni seji dne 5. 11. 2009 sprejel
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Št.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Črenšovci za leto 2009

BILANCO PRIHODKOV IN ODHODKOV

v€

Skupina/Podskupina kontov
I.
70

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

3,648.587,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2,446.974,00

DAVČNI PRIHODKI

2,281.852,00

700 Davki na dohodek in dobiček

2,127.392,00

703 Davki na premoženje

99.494,00

704 Domači davki na blago in storitve

54.966,00

706 Drugi davki
71

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

72

KAPITALSKI PRIHODKI

73

/
165.122,00
11.400,00
1.000,00
600,00
/
152.122,00
8.300,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

/

721 Prihodki od prodaje zalog

/

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

8.300,00

PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

74

TRANSFERNI PRIHODKI

1,193.313,00

740 Transferni prihodki iz drugih javno
finančnih institucij

1,193.313,00

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

3,702.553,00

40

TEKOČI ODHODKI

966.219,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

230.086,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

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

42
43

Stran

III.
B.

1. člen
v Odloku o proračunu Občine Črenšovci za leto 2009
(Uradni list RS, št. 11/09) se 2. člen spremeni tako, da se
glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A.

92 / 16. 11. 2009 /

37.550,00
661.996,00
4.970,00
31.617,00

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.‑II.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih pravnih osebah
jav. prava, ki imajo premoženje v svoji
lasti
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 (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU –(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.) – IX = ‑III
XII. Stanje sredstev na računih
dne 31. 12. 2007

12257

–53.966,00

53.966,00

53.966,00
«

2. člen
Splošni in posebni del proračuna in načrt razvojnih programov z obrazložitvami so sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. OS-145/24-09
Črenšovci, dne 5. novembra 2009

1,078.717,00

Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

20.000,00
662.547,00
63.812,00
332.358,00

414 Tekoči transferi v tujino

/

INVESTICIJSKI ODHODKI

1,486.980,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1,486.980,00

INVESTICIJSKI TRANSFERI

170.637,00

430 Investicijski transferi

170.637,00

4025.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih
zavodov v Občini Črenšovci

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 118/06 ZUOPP‑A, 36/08 in 58/09) in 16. člena Statuta
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Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99, 27/01, 69/02
in 131/06) je Občinski svet Občine Črenšovci na 24. seji dne
5. 11. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih
zavodov v Občini Črenšovci
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnih vzgojno‑izobraževalnih zavodov v Občini Črenšovci (Uradni list RS, št. 64/96, 35/97,
60/98, 100/00, 91/01 in 43/07) se spremeni prvi odstavek
8. člena tako, da se na novo glasi:
»Svet javnega vzgojno‑izobraževalnega zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev in
– trije predstavniki staršev.«
V četrtem odstavku se spremeni drugi stavek, ki se glasi:
»Delavci šole izvolijo štiri predstavnike, enega predstavnika pa
izvolijo delavci enote vrtca.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. OS-147/24-09
Črenšovci, dne 5. novembra 2009
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

ČRNA NA KOROŠKEM
4026.

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju
Občine Črna na Koroškem

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – UPB1 in 60/07), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04), 3. in 17. člena Zakona o
prekrških (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1), 3. člena Zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 6. člena
Odloka o gospodarskih javnih službah (MUV, št. 6/96, in Uradni
list RS, št 27/08) in 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem
(Uradni list RS, št. 10/06, 101/07) je Občinski svet Občine Črna
na Koroškem na 16. redni seji dne 22. 10. 2009 sprejel

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo na območju
Občine Črna na Koroškem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja:
– dejavnost izvajanja lokalne gospodarske javne službe
za oskrbo s pitno vodo,
– vodovodno omrežje, objekte in naprave upravljavca in
uporabnikov,
– vzdrževanje vodovodnega omrežja, objektov in naprav,
– pogoji priključitve na javni vodovod,
– meritve in obračun porabljene pitne vode,
– prekinitev dobave pitne vode,
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– odvzem pitne vode iz hidrantov,
– obveznosti upravljavca in uporabnikov,
– varovanje javnega vodovoda,
– prenos vodovodnega omrežja, objektov in naprav v
upravljanje,
– kazenske določbe,
– nadzor,
– prehodne določbe,
– končne določbe.
2. člen
(območja izvajanja oskrbe s pitno vodo)
Občina mora zagotavljati izvajanje storitev javne službe
na vseh poselitvenih območjih na njenem območju, razen na
območjih, ki so nad 1500 m nadmorske višine, in poselitvenih
območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega vira manj
kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem ali je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo manj kot 10 m3 pitne vode
na dan.
II. POMEN UPORABLJENIH POJMOV
3. člen
Pojmi po tem odloku imajo naslednji pomen:
1. sistem za oskrbo s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu:
vodovod) je sistem elementov vodovoda, kot so cevovodi,
črpališča, vodohrani in čistilne naprave, ter oprema, kot so
priključki in hidranti, ki pretežni del rednega obratovanja deluje
kot samostojen vodovodni sistem, hidravlično ločen od drugih
vodovodov;
2. javni vodovod je vodovod, ki ga sestavlja en ali več
sekundarnih vodovodov, lahko pa tudi en ali več primarnih ali
transportnih vodovodov in je namenjen kot občinska gospodarska javna infrastruktura opravljanju storitev javne službe in
je v lasti občine;
3. zasebni vodovod je vodovod, katerega objekti in oprema so v lasti oseb zasebnega prava in namenjeni lastni oskrbi
prebivalcev s pitno vodo;
4. lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo je oskrba prebivalcev s pitno vodo na podlagi vodnega dovoljenja, izdanega v
skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, na območjih,
kjer se storitve javne službe ne izvajajo;
5. sekundarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi
povezani tehnološki objekti, kot so objekti za dvigovanje ali
zmanjševanje tlaka v omrežju in za obdelavo vode na sekundarnem vodovodu, ki je namenjeno za neposredno priključevanje stavb na posameznem poselitvenem območju. V sekundarni vodovod je vključeno tudi vodovodno omrežje, vključno
z zunanjimi hidranti, in vodovodno omrežje za vzdrževanje
javnih površin. Gradbeni inženirski objekti in oprema sekundarnega vodovoda so občinska gospodarska javna infrastruktura.
Priključki stavb na sekundarni vodovod niso objekti oziroma
oprema javne infrastrukture;
6. primarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi
povezani tehnološki objekti, kot so objekti za obdelavo vode,
vodohrani in črpališča, ki so namenjeni transportu pitne vode
od enega ali več vodnih virov do sekundarnega vodovoda.
Gradbeni inženirski objekti in oprema primarnega vodovoda so
občinska gospodarska javna infrastruktura;
7. transportni vodovod je del vodovoda, na katerem ni
priključkov neposrednih porabnikov pitne vode in je namenjen
za transport vode na večje razdalje od vodnih virov do primarnega vodovoda;
8. interni vodovod je vodovodni priključek, vključno z obračunskim vodomerom in hišno inštalacijo, ki se priklopi na javni
vodovod. Interni vodovod ločuje od javnega merilno mesto ali
s pogodbo dogovorjeno mesto. Objekti internega vodovoda so
tudi: vodomerni jašek ali niša, interni hidranti, interni vodomeri,
naprave za reduciranje ali dviganje tlaka vode, vodni zbiralnik
za sanitarno, požarno in industrijsko vodo, naprave za ogreva-
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nje, mehčanje, dezinfekcijo vode in drugi objekti in naprave, ki
so nameščeni za obračunskim vodomerom ali za pogodbeno
dogovorjenim mestom;
9. uporabnik vode iz javnega vodovoda so pravne ali
fizične osebe, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda ali uporabljajo njegovo požarno varstveno funkcijo;
10. obračunski vodomer je vodomer, s katerim se meri
poraba pitne vode iz javnega vodovoda;
11. interni vodomer je vodomer, ki je nameščen za obračunskim vodomerom in uporabnikom služi za interno porazdelitev stroškov pitne vode ter ga upravljavec ne vzdržuje in ne
uporablja za obračun porabljene pitne vode;
12. odjemno mesto je mesto vodovoda, kjer se odčitava
poraba pitne vode posameznega porabnika pitne vode. Na
posamezno odjemno mesto je lahko priključeno več porabnikov
pitne vode, če je v skladu z določbami stanovanjskega zakona
zagotovljena porazdelitev stroškov med njimi;
13. vodarina je znesek, ki vključuje poleg cene pitne vode
še vse prispevke, davke in takse;
14. števnina je prispevek, ki se koristi za menjavo obračunskih vodomerov;
15. hidrantno omrežje so gradbeni inženirski objekti in
naprave, s katerimi se voda od vira za oskrbo z vodo dovaja
do zunanjih hidrantov, ki se uporabljajo za gašenje požara ali
se nanje priključijo gasilna vozila z vgrajenimi črpalkami ali
prenosne gasilne črpalke;
16. upravljavec vodovoda je oseba, ki je v skladu s predpisom občine, ki ureja izvajanje javne službe na njenem območju,
pridobila pravico upravljanja z objekti in opremo vodovoda
zaradi opravljanja storitev javne službe, in oseba, ki so jo prebivalci, ki se oskrbujejo v okviru lastne oskrbe prebivalcev s pitno
vodo, pooblastili za upravljanje z zasebnim vodovodom.
III. DEJAVNOST IZVAJANJA LOKALNE GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE ZA OSKRBO S PITNO VODO
4. člen
Vsi uporabniki javnega vodovoda imajo pravico do oskrbe s pitno vodo pod enakimi pogoji, ki so določeni z zakonom
in s predpisi Občine Črna na Koroškem oziroma upravljavca
javnega vodovoda.
5. člen
Lastnik vodovodnega omrežja za oskrbo s pitno vodo je
Občina Črna na Koroškem. Upravljavec vodovodnega omrežja
je režijski obrat. Upravljavec lahko opravlja javno službo sam
ali preko druge pravne ali fizične osebe pod pogojem, da so
izpolnjeni vsi predpisani tehnični, sanitarni in drugi standardi in
normativi, v soglasju z lastnikom.
6. člen
Občinski svet Občine Črna na Koroškem lahko prenese
oskrbo s pitno vodo z odlokom neposredno na zasebne, zadružne ali druge organizacijske oblike uporabnikov javnih dobrin,
kadar to narekuje lokacijska pogojenost ali potrebe lokalnega
prebivalstva pod pogoji, da so izpolnjeni vsi predpisani tehnični,
sanitarni in drugi standardi in normativi.
7. člen
(1) Zasebni vodovod mora imeti upravljavca, če oskrbuje
več kot pet stanovanjskih stavb, v katerih prebivajo prebivalci
s stalnim prebivališčem, ali če oskrbuje s pitno vodo stavbo ali
več stavb, v katerih se izvaja gostinska, turistična ali živilska
dejavnost.
(2) Za upravljavca zasebnega vodovoda občina potrdi
pravno ali fizično osebo, s katero so lastniki zasebnega vodovoda sklenili pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda.
(3) Če med osebami, ki jih zasebni vodovod oskrbuje s
pitno vodo v okviru lastne oskrbe prebivalcev s pitno vodo, ni
doseženega soglasja o upravljavcu zasebnega vodovoda, ob-
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čina za upravljavca zasebnega vodovoda določi izvajalca javne
službe, ki oskrbuje sosednja poselitvena območja.
8. člen
Dejavnost oskrbe s pitno vodo obsega:
– upravljanje z vodovodnim omrežjem, objekti in napravami za oskrbo s pitno vodo,
– zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode uporabnikom in varnost vodooskrbe v skladu z veljavnimi predpisi,
– izvajanje meritev in monitoringa kvalitete pitne vode,
– vzdrževanje vodovodnega omrežja, objektov in naprav,
– izvajanje potrebnih rekonstrukcij, novogradenj in tehnoloških izboljšav,
– razvoj, ki obsega planiranje in gradnjo novih vodovodov,
objektov in naprav,
– priključevanje novih uporabnikov na vodovodno omrežje,
– vodenje in razvijanje katastra vodovodnega omrežja.
IV. VODOVODNO OMREŽJE, OBJEKTI IN NAPRAVE
UPRAVLJAVCA IN UPORABNIKOV
9. člen
(1) Javni vodooskrbni sistemi:
– Črna na Koroškem,
– Podpeca – Helena,
– Podpeca – Štopar,
– Šmelc,
– Koprivna,
– Javorje,
– Žerjav.
(2) Objekti in naprave upravljavca so:
– transportni vodovodi,
– primarni vodovodi,
– sekundarni vodovodi,
– hidrantno omrežje.
(3) Objekti in naprave upravljavca predstavljajo javno
vodovodno omrežje.
10. člen
(1) Objekti in naprave uporabnikov so:
– interno vodovodno omrežje s hišnim priključkom in
– interno hidrantno omrežje.
(2) Objekti in naprave internega vodovodnega omrežja so
last oziroma osnovno sredstvo uporabnikov, ki jih zgradijo na
osnovi dovoljenja za gradnjo objekta na lastne stroške, zato z
njimi upravljajo in jih vzdržujejo na lastne stroške.
V. VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA, OBJEKTOV
IN NAPRAV
11. člen
(1) Izvajalec del na javnem vodovodu je upravljavec ali
strokovna usposobljena oseba, ki jo pooblasti upravljavec.
(2) Ne glede na izvajalca del, ki posega v javno vodovodno omrežje, mora upravljavec zagotoviti strokovni nadzor nad
deli v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, izvajalec
del pa mora kriti nastale stroške.
(3) Navezave novih vodovodnih cevovodov na obstoječe
vodovodno omrežje, sme izvajati izključno samo upravljavec
javnega vodovodnega sistema.
(4) Upravljavec mora voditi kataster vodovodnega omrežja ter ga stalno dopolnjevati.
12. člen
Vsa popravila in obnovitvena dela na vodovodnem priključku izvaja ali nadzira upravljavec javnega vodovoda na
stroške uporabnika.
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13. člen
Vodovodni priključek je potrebno obnoviti:
– če dejansko stanje priključka kaže na stopnjo dotrajanosti, ki povzroča okvare in vodne izgube ali ogroža varnost
vodooskrbe,
– če je priključek zgrajen iz zdravstveno neustreznim
materialov,
– v primeru rekonstrukcije javnega vodovoda, ko se izvajajo vsa obnovitvena dela javne infrastrukture in upravljavec
ugotovi dotrajanost priključka.
14. člen
(1) Redna menjava in umerjanje vodomerov se izvaja
skladno z veljavno zakonodajo.
(2) V primeru poškodovanja vodomera zaradi malomarnosti, je menjava vodomera strošek uporabnika in se ne krije
iz naslova števnine.
VI. POGOJI PRIKLJUČITVE NA JAVNI VODOVOD
15. člen
(1) Kjer je javni vodovod že zgrajen ali se gradi ali rekonstruira, je priključitev vsakega objekta na javni vodovod
obvezna.
(2) Ob gradnji ali rekonstrukciji vodovodnega omrežja
je obvezna prestavitev merilcev porabe vode izven objekta v
zunanje termoizolacijske jaške. Vodomerni jašek vključno z
montažo je strošek uporabnika.
16. člen
(1) Priključitev na javni vodovod je možna le z vgradnjo
zunanjega termoizolacijskega jaška z minimalno oddaljenostjo
od parcelne meje uporabnika in zagotovljeno dostopnostjo
upravljavcu vodovodnega sistema ter izvedbo povezave do
najbližjega jaška javnega vodovoda.
(2) V večstanovanjskih objektih je možna izvedba vodomernih niš z vgrajenimi vodomernimi števci v skupnih prostorih,
za vsako posamezno stanovanjsko enoto in so opremljeni za
avtomatski prenos podatkov do upravljavca.
(3) Vodomeri individualnih hiš morajo biti opremljeni z
oddajnikom, ki avtomatsko zaznava porabo vode na objektu.
17. člen
(1) Priključek na javni vodovod je dovoljen samo s soglasjem, ki ga izda upravljavec v skladu z določili odloka in v skladu
s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora.
(2) Objekt se priključi na javni vodovod samo s pisnim
soglasjem upravljavca, ki priključitev tudi izvede. Kolikor uporabnik oziroma investitor sam ne zaprosi za izdajo soglasja za
priključitev na javni vodovod, ga mora upravljavec obvestiti,
da je priključitev obvezna in mu posredovati pogoje za izdajo
soglasja za priključitev na javni vodovod.
(3) Investitor in uporabnik sta dolžan zagotoviti izvedbo
priključka v okvirih, ki so določeni s soglasjem. Za vsak odmik v
postopku izvedbe priključka in spremembe na priključku, mora
uporabnik ponovno pridobiti soglasje upravljavca.
18. člen
(1) Na poselitvenem območju upravljavec javnega vodovoda ne sme priključiti stavb ali gradbenih inženirskih objektov
na javni vodovod, če na območju ni zagotovljenega odvajanja
odpadnih voda v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in
čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode.
(2) Na poselitvenem območju, kjer se oskrba s pitno
vodo ne zagotavlja s storitvami javne službe, lahko lastnik
stavbe zagotovi oskrbo s pitno vodo iz zasebnega vodovoda,
namenjenega lastni oskrbi, če je izpolnjen eden od naslednjih
pogojev:
– da je oddaljenost stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta od javnega vodovoda večja od 200 m ali
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– da je izvedba priključka stavbe oziroma gradbenega
inženirskega objekta na javni vodovod povezana z nesorazmernimi stroški (ta poselitvena območja oziroma njihovi deli
morajo biti določeni v občinskem programu komunalnega opremljanja naselij).
19. člen
(1) Upravljavec opravlja na območju Občine Črna na
Koroškem na podlagi javnega pooblastila naslednje naloge v
zvezi z opravljanjem javne službe po tem odloku:
– izdaja smernice za načrtovanje predvidene prostorske
ureditve;
– izdaja mnenja k dopolnjenim predlogom prostorskega
akta;
– izdaja projektne pogoje k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja;
– izdaja soglasja k projektnim rešitvam na podlagi predložene dokumentacije.
(2) Dokumentacija, ki jo mora vlagatelj predložiti izvajalcu
za izdajo zgoraj navedenih listin, je:
1. za smernice in mnenja:
– dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o urejanju prostora.
2. za pogoje in soglasja:
– dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o graditvi objektov,
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja z načrtom
zunanje ureditve.
(3) Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev listin iz prejšnjega odstavka naslednjo dokumentacijo:
a) k vlogi za pridobitev projektnih pogojev:
– idejno zasnovo,
– situacijo obstoječega stanja,
– situacijo v merilu 1:500 z vrisanimi objekti ter vsemi
komunalnimi napravami in objekti, ki se ali se bodo nahajali
na lokaciji,
– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s
predvideno potrošnjo vode,
– strokovno poročilo o vplivih na okolje v primerih, ko je
to določeno s predpisi;
b) k vlogi za soglasje k projektnih rešitvam in projektni
dokumentaciji za spremembo namembnosti, rekonstrukciji in
odstranitvi objektov:
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s projektom
za priključitev na javni vodovod,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– soglasje lastnikov ali uporabnikov parcel preko katerih
bo potekal vodovodni priključek, oziroma ustrezni pravni akt, ki
nadomesti soglasje lastnika,
– soglasje za prekop cestišča in križanja z drugimi komunalnimi vodi (po potrebi),
– izvedbeni načrt interne vodovodne instalacije;
c) k soglasju za priključitev, če ni bilo že izdano v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o
pravici graditi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov
in urejanje prostora,
– katastrski načrt (načrt parcele),
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– načrt strojne (vodovodne) napeljave,
– dovoljenje občine oziroma države za prekop cestišča,
– služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, preko katerih bo
potekal priključek;
d) k soglasju za začasni priključek, katero se lahko izda
za obdobje največ dveh let:
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– upravno dovoljenje oziroma drug ustrezen dokument
(odločbo ipd.) upravnega organa o začasnem objektu,
– oceno predvidene porabe vode,
– služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, preko katerih bo
potekal priključek,

Uradni list Republike Slovenije
– soglasje za prekop cestišča in križanja z drugimi komunalnimi vodi (po potrebi),
– predviden datum odstranitve začasnega priključka.
(4) Projektne pogoje izdaja upravljavec tudi k tistim gradnjam objektov, ki se priključujejo na lasten vir oskrbe s pitno
vodo, kakor tudi v primerih, ko za objekt ne potrebuje vode
in v primerih, kadar je potrebna prestavitev cevovoda zaradi
gradnje objekta.
(5) Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe se uporablja c) točka tega člena, gradbenega dovoljenja pa ni potrebno
predložiti, če je bil objekt zgrajen pred letom 1967.
20. člen
Upravljavec sodeluje kot strokovni sodelavec pri tehničnih
pregledih objektov.
21. člen
(1) Upravljavec je dolžan izvesti priključek in dobavljati
vodo uporabniku, če uporabnik poleg pogojev iz soglasij:
– predloži atest o brezhibnosti vodovodnega priključka in
interne vodovodne instalacije,
– če to dopuščajo razpoložljive kapacitete vodovodnih
virov in prepustnost omrežja,
– predloži potrdilo o dezinfekciji interne vodovodne instalacije,
– predloži dokazilo o plačanem znesku komunalnega
prispevka.
(2) Uporabnik vode s plačilom komunalnega prispevka ne
pridobi razpolagalne pravice na vodovodu.
(3) Priključek se izvede za vsak objekt posebej.
(4) V primeru, da razmere ne dovoljujejo novih priključkov,
je upravljavec dolžan obvestiti uporabnika in investitorja o razmerah ter pogojih, pod katerimi bi bila priključitev možna.
22. člen
Pri izdaji soglasja za priključitev objekta na vodovodno
omrežje mora upravljavec določiti:
– minimalni odmik objektov od vodovodnega omrežja,
– pogoje in navodila za zaščito vodovodnega omrežja
pred vplivom ostalih objektov, predvsem novogradenj,
– traso, globino in profil priključnih cevi in priključno mesto
na javno omrežje,
– profil vodomera,
– lokacijo, obliko in velikost vodomernega jaška,
– posebne zaščitne ukrepe za objekte, ki so locirani na
območju podtalnice, zajetij vodnih virov ali na območjih, predvidenih za zajem pitne vode,
– pogoje križanja komunalnih vodov z vodovodnim omrežjem,
– pridobiti služnostne pogodbe,
– mesto priključitve na naprave in objekte, za katere je
odgovoren upravljavec in zahteve oziroma pogoje zunanje ureditve objektov na mestih, kjer je predvidena trasa vodovoda.
23. člen
(1) Uporabnik oziroma investitor si mora pridobiti soglasje
upravljavca za vse gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije, ki
bi imele zaradi svoje lokacije posledice ali vpliv na objekte in
naprave za oskrbo s pitno vodo.
(2) Uporabnik oziroma investitor, izvajalec, pravne in fizične osebe, ki opravljajo dela v bližini vodovodnega omrežja
ali naprav, si morajo za ta dela pridobiti soglasje upravljavca
in zakoličbo komunalnih vodov ter pokriti vse s tem nastale
stroške, vključno z upravljavčevim nadzorom in pri opravljanju
teh del zagotoviti, da ostanejo vodovodno omrežje in naprave
nepoškodovane.
(3) Stroške za morebitne poškodbe vodovoda, ki jih povzroči izvajalec del po svoji krivdi, nosi izvajalec sam. Ti stroški
zajemajo neposredne stroške za odpravo napak in posledično
vse stroške, ki pri tem nastanejo.
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24. člen
(1) Vodovodni priključek izdela upravljavec na stroške
uporabnika. Po končani gradnji se priključek brezplačno prenese v upravljanje upravljavcu, ki vpiše lastnika objekta v kataster
javnega vodovoda in v register priključkov in hidrantov.
(2) Priključek je del objekta in je last uporabnika. Priključek vključno z obračunskim vodomerom vzdržuje upravljavec
na stroške uporabnika. Stroški vzdrževanja so zajeti v tarifni
postavki, ki se zaračuna ob ceni vode.
25. člen
Uporabnik ne sme dovoliti priključitve objektov drugih
lastnikov na svojo interno vodovodno instalacijo ali na svoj
vodovodni priključek brez soglasja upravljavca.
26. člen
(1) Izvajalec del na javnem vodovodu je upravljavec ali
strokovna usposobljena oseba, ki jo pooblasti upravljavec.
(2) Ne glede na izvajalca del, ki posega v javno vodovodno omrežje, mora upravljavec zagotoviti strokovni nadzor nad
deli v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, izvajalec
del pa mora kriti nastale stroške.
(3) Navezave novih vodovodnih cevovodov na obstoječe
vodovodno omrežje, sme izvajati izključno samo upravljavec
javnega vodovodnega sistema.
VII. MERITVE IN OBRAČUN PORABLJENE PITNE VODE
27. člen
Viri financiranja javne službe oskrbe s pitno vodo so:
– vodarina,
– števnina,
– komunalni prispevek,
– sredstva občinskega proračuna za infrastrukturo v lasti
občine.
28. člen
Količina porabljene vode se meri z obračunskimi vodomeri. Z velikimi porabniki vode lahko upravljavec sklene posebno
pogodbo o meritvi porabljene vode.
29. člen
(1) Vsakemu novemu uporabniku namesti upravljavec
vodovoda obračunski vodomer. Stroški nabave in namestitve
obračunskega vodomera bremenijo uporabnika.
(2) Tip in velikost vodomera se določi v skladu s projektom. Mesto namestitve vodomernega jaška določi upravljavec.
Uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati ali popravljati obračunskega vodomera.
(3) Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda,
pa nimajo vgrajenih vodomerov, jih morajo vgraditi v roku dveh
let od uveljavitve tega odloka, skladno z določili tega odloka. Do
vgraditve vodomera uporabniki plačujejo vodo pavšalno.
(4) Vsak obračunski vodomer mora pristojni organ pregledati in žigosati.
(5) Upravljavec vzdržuje obračunske vodomere, skrbi za
njihove redne preglede in za menjavo.
(6) Stroški kontrole, umerjanja, vzdrževanja in zamenjave
obračunskega vodomera bremenijo uporabnika v obliki števnine, ki jo upravljavec mesečno zaračunava uporabnikom.
30. člen
(1) Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor za
vodomer, ki mora biti vedno dostopen delavcem ali pooblaščenim osebam upravljavca za redne preglede. Vsako okvaro na
priključku ali vodomeru mora uporabnik prijaviti upravljavcu.
(2) Uporabnik ima, poleg rednih pregledov, pravico zahtevati izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera, kolikor
dvomi v njegovo točnost.
(3) Vsi stroški, ki nastanejo na vodomeru ali na priključku
po krivdi uporabnika, bremenijo uporabnika. Okvaro lahko sanira izključno upravljavec.
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(4) Če upravljavec ugotovi nedovoljen način rabe pitne
vode, spremeni lokacijo priključne cevi in vodomernega jaška
ali če zaradi poškodbe vodomera ni mogoče izvesti odčitavanja
obračunskega vodomera, si mora uporabnik pri upravljavcu ponovno pridobiti soglasje za priključitev na vodovodno omrežje.
31. člen
Vodomeri v interni napeljavi, ki so nameščeni za obračunskim vodomerom, služijo uporabniku ali upravljavcu interne napeljave za kontrolo porabe na različnih mestih in jih upravljavec
javnega vodovoda ne vzdržuje in ne odčitava za obračun stroškov, razen če upravljavec javnega vodovoda in upravljavec
internega vodovoda skleneta o tem posebno pogodbo.
32. člen
(1) Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se obračunava v kubičnih metrih po odčitku vsakega obračunskega
vodomera posebej.
(2) Cena kubičnega metra vode se določa skladno s
predpisi o oblikovanju cen komunalnih storitev.
(3) Višino vodarine in števnine sprejme občinski svet
skladno z veljavnimi predpisi.
(4) Upravljavec dvakrat letno izvede obračun porabljene
vode za vsakega uporabnika. Pri pravnih osebah z višjo porabo
vode od republiškega povprečja opravi odčitke obračunskih vodomerov praviloma mesečno, brez upoštevanja števila odčitkov
zaradi spremembe cene, okvar ali zamenjave vodomerov.
33. člen
Uporabniki plačujejo porabljeno vodo na podlagi izdanih
računov mesečno (akontacija). Akontacija se določi na podlagi
povprečne porabe vode v zadnjem obračunskem obdobju.
34. člen
(1) Upravljavec je dolžan objaviti spremembo cene vode
na krajevno običajen način.
(2) Če se spremeni cena vode, upravljavec obračuna porabljeno vodo, vendar ne odčita vodomerov, temveč se stanje
vodomera na dan uveljavitve cene vode izračuna iz povprečne
porabe vode v preteklem obračunskem obdobju.
35. člen
(1) V primerih, ko je na internem vodovodu več uporabnikov, ki se oskrbujejo z vodo iz istega priključka, na katerem se
meri poraba z enim obračunskim vodomerom, izda upravljavec
račun pooblaščenemu upravljavcu internega vodovoda, kolikor
je ta določen s pisnim soglasjem strank priključenih na internem vodovodnem priključku.
(2) V primerih, ko je na internem vodovodu več uporabnikov, ki se oskrbujejo z vodo iz istega priključka, na katerem se
meri poraba z enim obračunskim vodomerom in pooblaščenega upravljavca internega vodovoda ni določenega, upravljavec
javnega vodovodnega sistema izdaja račune za porabo vode
lastniku nepremičnine.
(3) Pooblaščeni upravljavec internega vodovoda porazdeli račun na porabnike v dogovorjenem razmerju med porabniki. Če več uporabnikov ne določi pooblaščenega upravljavca
internega vodovoda, so vsi uporabniki solidarni dolžniki za
plačilo računa.
(4) Upravljavec javnega in internega vodovoda se lahko
dogovorita o izdajanju računov posameznim porabnikom na
osnovi, med porabniki dogovorjenih razmerij in kriterijev, katerih
osnova so lahko odčitki v internem vodovodu vgrajenih vodomerov. Določilo člena velja le za obstoječe stanje.
36. člen
Uporabnik mora plačati račun v roku, navedenem na položnici oziroma na računu. V primeru, da uporabnik ne poravna
vodarine v določenem roku po prejemu računa, ga je upravljavec dolžan opomniti. V opominu mora določiti dodaten rok za
plačilo in opozoriti uporabnika na posledice neplačila – tožba.
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Če uporabnik zamudi s plačilom, mu upravljavec zaračuna
zakonsko veljavne zamudne obresti.
37. člen
Uporabnik, ki se s prejetim računom ne strinja, lahko sporoči upravljavcu pisni ugovor na obračun najkasneje v osmih
dneh po prejemu položnice oziroma računa. Upravljavec je dolžan pisno odgovoriti na ugovor porabnika v petnajstih dneh in v
tem času ne sme prekiniti dobave vode. Ugovor ne zadrži plačila. Če porabnik ne plača zneska računa na položnici oziroma
računu niti v 45 dneh po izdanem opominu, lahko upravljavec
prekine dobavo vode brez ponovnega opomina, o čemer pa
mora biti uporabnik v prvem opominu že opozorjen.
VIII. PREKINITEV DOBAVE PITNE VODE
38. člen
(1) Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez objave
prekine dobavo pitne vode, če uporabnik pomanjkljivosti ne
odpravi v danem roku:
– če interna instalacija ni brezhibna in je zaradi te instalacije ogrožena kvaliteta pitne vode v omrežju javnega vodovoda,
– če interna instalacija in druge naprave uporabnika ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik ne
izboljša stanja v določenem roku, ki ga postavi upravljavec,
– če uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno instalacijo in če razširi
svojo napeljavo,
– če je bil priključek na vodovodno omrežje izveden brez
soglasja upravljavca ali če uporabnik brez soglasja upravljavca
spremeni način izvedbe priključka,
– če uporabnik na nedovoljen način odstrani plombo na
vodomeru, hidrantnih ventilih ali omaricah ali kako drugače
spremeni izvedbo priključka,
– če uporabnik onemogoča pooblaščenim delavcem upravljavca odčitavanje, zamenjavo in pregled vodomera in interne
instalacije in internega hidrantnega omrežja,
– če uporabnik ne plača računa za dobavo pitne vode v
roku, predpisanem s tem odlokom,
– če uporabnik ne dopusti na svojih nepremičninah upravljavcu opravljanja nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu, priključku ali vodomeru,
– če je prostor, kjer se nahaja vodomer, nedostopen ali
tako zanemarjen, da ni mogoče odčitati vodomera,
– če je namestitev vodomera možna, uporabnik pa ga
ne namesti,
– če uporabnik krši objavljeno odredbo o varčevanju z
pitno vodo.
(2) Dobava pitne vode je prekinjena, dokler ni odpravljen
vzrok prekinitve dobave pitne vode. Za ponovno priključitev
mora uporabnik plačati stroške izterjave, prekinitve, ponovne
priključitve ter morebitne stroške, ki so nastali kot posledica
prekinitve dobave pitne vode. Upravljavec je dolžan uporabnika ponovno priključiti najkasneje v enem delovnem dnevu po
odpravi vzroka prekinitve dobave pitne vode.
39. člen
(1) Upravljavec ima pravico brez povračila škode prekiniti
dobavo pitne vode v naslednjih primerih:
– za čas izvedbe planiranih del,
– za čas odprave nepredvidljivih okvar na vodovodnem
omrežju, objektih in napravah javnega vodovoda,
– v primerih višje sile (npr. potres, požar, suša, onesnaženje vodnih virov, izpad električne energije ipd.)
(2) Upravljavec mora o času trajanja prekinitve dobave
pitne vode pravočasno obvestiti uporabnike neposredno ali
preko sredstev javnega obveščanja. V primerih iz tretje alinee
prejšnjega odstavka se je dolžan ravnati v skladu s sprejetimi
načrti ukrepov za navedene primere.
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(3) V izrednih razmerah in na podlagi strokovnega mnenja
pooblaščenega zavoda za zdravstveno varstvo je upravljavec
dolžan obveščati uporabnike o obveznem izvajanju preventivnih ukrepov.
IX. ODVZEM PITNE VODE IZ HIDRANTA
40. člen
(1) Hidranti na javnem vodovodnem omrežju so namenjeni predvsem požarni varnosti, ter morajo biti vsak čas dostopni
in v brezhibnem stanju. Javne hidrante vzdržuje upravljavec
vodovoda. Prostovoljna gasilska društva enkrat letno pregledajo hidrante na njihovem področju in sporočijo upravljavcu
eventuelne okvare in pomanjkljivosti na hidrantnem omrežju.
(2) Interni hidranti so sestavni del instalacije objekta in
morajo biti priključeni na vodovodno omrežje za vodomerno napravo. Interne hidrante vzdržuje uporabnik pitne vode. O vsaki
uporabi iz hidranta je uporabnik dolžan nemudoma poročati
upravljavcu vodovoda in sicer o vzroku uporabe, času uporabe
in porabljeni količini pitne vode.
X. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA IN UPORABNIKOV
41. člen
Upravljavec ima pri oskrbi s pitno vodo zlasti naslednje
obveznosti:
– skrbi za normalno obratovanje vodovodnega omrežja,
objektov in naprav,
– skrbi za zadostne količine pitne vode in zagotavlja
higiensko neoporečnost pitne vode ter redno zagotavlja kontrolo in preiskave kakovosti pitne vode v skladu z veljavno
zakonodajo,
– redno vzdržuje in obnavlja vodovodno omrežje, objekte
in naprave z namenom odkrivanja morebitnih nepravilnosti,
– izvaja potrebne rekonstrukcije in novogradnje na vodovodnem omrežju,
– vzdržuje okolico vodovodnih objektov in naprav, za
katere je odgovoren,
– kontrolira delovanje vodovodnih naprav in objektov,
– skrbi za brezhibno delovanje javnih hidrantov in hidrantnega omrežja,
– vzdržuje, obnavlja ali nadzira izvedbo vodovodnih priključkov,
– izvede ali nadzira izvedbo vodovodnih priključkov za
novozgrajene objekte,
– izdaja soglasja za priključitev na javni vodovod,
– redno vzdržuje obračunske vodomere in skrbi za njihove
redne in izredne preglede skladno z veljavno zakonodajo,
– redno odčitava vodomere in skrbi za redni obračun
porabljene pitne vode,
– neposredno ali preko sredstev javnega obveščanja
obvešča uporabnike o času trajanja in ukrepih ob redukcijah
ali prekinitvah dobave pitne vode, o oporečni pitni vodi t e r
obveznem prekuhavanju pitne vode kot preventivnem zdravstvenem ukrepu na podlagi navodil republiškega zdravstvenega inšpektorata ali pooblaščenega zavoda za zdravstveno
varstvo,
– vodi evidenco in kataster vodovodnega omrežja, objektov in naprav,
– v primeru višje sile organizira dobavo pitne vode, ter o
nastopu višje sile poroča pristojnim občinskim organom,
– pripravlja predloge obnove, širitve in dopolnitve oskrbovalnega sistema,
– sodeluje pri projektiranju vodovodnega omrežja, objektov in naprav,
– pripravlja sanacijski program vodooskrbe za eventuelni
oporečni vodni vir,
– obvešča pristojne organe o nizkem vodostaju izvirne
vode,
– skrbi za zavarovanje in varovanje vodnih virov,
– skrbi za razvoj vodovodnega sistema in nove vodne
vire,
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– stalno zagotavlja ustrezen kadrovski nivo in tehnično
opremljenost v skladu s stanjem tehnike,
– meri količino načrpane vode na lastnih zajetjih,
– opravlja druga dela v zvezi z vodooskrbo.
42. člen
Upravljavec je dolžan z javnimi vodovodi gospodariti v
skladu s predpisi tako, da ohranja oziroma povečuje njihovo
zmogljivost in kvaliteto.
43. člen
Upravljavec je dolžan v skladu s predpisi hraniti vso projektno in tehnično dokumentacijo ter drugo dokumentacijo, ki
se nanaša na finančno in materialno poslovanje.
44. člen
Uporabnik ima naslednje obveznosti:
– za priključitev na javni vodovod ter za vse posege na
objektih in napravah mora pridobiti soglasje upravljavca,
– pridobiti mora soglasje upravljavca za povečanje dogovorjene količine pitne vode,
– redno mora vzdrževati interno vodovodno instalacijo z
vsemi objekti in napravami, vodomerni jašek in interno hidrantno omrežje,
– upravljavcu mora omogočiti dostop in pregled interne
vodovodne instalacije in internega hidrantnega omrežja,
– upravljavcu mora dovoliti in omogočiti dostop do obračunskega vodomera,
– zaščititi mora obračunski vodomer pred zmrzovanjem
in fizičnimi poškodbami,
– skrbeti mora za dostopnost in vidnost zasuna na lastnem vodovodnem priključku,
– upravljavcu mora javljati vse okvare in nepravilnosti na
vodovodnem priključku,
– upoštevati mora varčevalne in ostale ukrepe v primeru
višje sile ali ob prekinitvi dobave pitne vode,
– redno mora plačevati prejete račune v plačilnem roku,
– urejati mora medsebojno delitev stroškov, kadar je obračun preko skupnega obračunskega vodomera,
– pisno mora obveščati upravljavca o spremembah lastnika priključka na javni vodovod.
45. člen
(1) Uporabnik se sme oskrbovati s pitno vodo iz javnega
vodovoda samo na način, ki ne poslabšuje pogojev oskrbe z
pitno vodo.
(2) Uporabnik se sme oskrbovati iz javnega vodovoda in
hkrati iz lastnih virov le pod pogojem, da sta priključek in vse
instalacije za pitno vodo iz javnega vodovoda in instalacije za
pitno vodo iz lastnih virov izvedena ločeno in brez medsebojnih
povezav.
46. člen
Investitorji vzdrževanja in rekonstrukcij cest, ulic itd. morajo po zaključenih delih vzpostaviti vodovodno omrežje v
prvotno stanje.
Upravljavci drugih omrežij (elektrika, telefon, kabelska,
plinovod, toplovod ipd.) morajo pred vsakim posegom na svojih
objektih in napravah pridobiti soglasje upravljavca, v katerem
se določijo pogoji. Pri opravljanju del na svojih objektih in
napravah morajo zagotoviti zaščito vodovodnega omrežja. V
primeru poškodb morajo na lastne stroške naročiti popravilo
pri upravljavcu.
XI. VAROVANJE JAVNEGA VODOVODA
47. člen
(1) Na vodovodnih napravah se ne sme graditi, postavljati
objektov ali nasipati materiala, ki lahko povzroči poškodbe na
vodovodu ali ovira njegovo delovanje in vzdrževanje.
Sprememba nivelete terena nad vodovodom je možna le s
soglasjem upravljavca vodovoda in pod pogoji, ki jih le‑ta določi.
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(2) Kdor gradi, opravlja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in
druga dela ob vodovodnem omrežju, mora pred opravljanjem
teh del pridobiti predhodno soglasje upravljavca.
(3) Pri trajni spremembi okolice mora investitor poskrbeti, da se prilagodijo elementi oziroma globina vodovodnega
omrežja novi niveleti terena.
XII. PRENOS VODOVODNEGA OMREŽJA, OBJEKTOV
IN NAPRAV V UPRAVLJANJE
48. člen
Obstoječi vodovod (lokalni ali vaški vodovod itd.), ki ni v
upravljanju izvajalca javne službe v Občini Črna na Koroškem
in ni last občine, se lahko prenese v lastništvo Občine Črna na
Koroškem z medsebojno pogodbo med dosedanjim lastnikom
ter Občino Črna na Koroškem. V pogodbi se določijo vse obveznosti dosedanjega lastnika ter obveznosti Občine Črna na
Koroškem.
49. člen
Za prenos vodovodnega sistema v lasti Občine Črna na
Koroškem v upravljanje morajo biti izpolnjeni praviloma naslednji pogoji:
– vodovod, ki se predaja, mora imeti vso potrebno dokumentacijo, praviloma uporabno dovoljenje, situacijo in popis
omrežja, objektov in naprav, evidenco priključkov uporabnikov,
odlok o zaščiti vodnega vira,
– vodovod, ki se predaja, mora ustrezati določilom tega
odloka in navodilom o tehnični izvedbi in uporabi omrežja,
objektov in naprav,
– izdelana mora biti evidenca osnovnih sredstev s finančnim ovrednotenjem,
– izračunani morajo biti stroški obratovanja vodovoda, ki
se predaja,
– zagotovljena morajo biti sredstva za potrebno sanacijo
vodovoda,
– izračunana mora biti takšna cena, ki upravljavcu omogoča nemoteno upravljanje prevzetega vodovoda,
– na vseh odjemnih mestih vodovoda morajo biti v roku
4 mesecev od prevzema vodovoda vgrajeni obračunski vodomeri, ki morajo biti pregledani in žigosani, skladno z veljavnimi
predpisi o meroslovnih zahtevah za vodomere,
– vodomerni jaški morajo biti dostopni in grajeni skladno
s pravilnikom za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo
javnega vodovodnega sistema,
– pred postopkom o prevzemu se mora izvršiti terenski
pregled obstoječega vodovoda in narediti zapisnik o pomanjkljivostih na vodovarstvenem sistemu,
– urediti in pridobiti služnostne pogodbe ali lastništvo za
zemljišča, na katerih se nahajajo objekti in naprave,
– postopek prevzema vodovoda mora biti izpeljan dokumentirano z zapisniki o primopredaji,
– sprejet sklep skupščine upravljavca.
XIII. KAZENSKE DOLOČBE
50. člen
Z globo 1400 € se kaznuje upravljavec:
a) če ne izpolnjuje obveznosti iz 8. in 41. člena tega
odloka,
b) če ne dopusti priključitve, čeprav so izpolnjeni pogoji iz
21. člena tega odloka,
c) če prekine dobavo vode v nasprotju z VIII. poglavjem
tega odloka.
51. člen
(1) Z globo 400 € se kaznuje uporabnik, če:
a) se priključi na javni vodovod brez soglasja upravljavca,
b) se ne priključi in ne uporablja javnega vodovoda, kjer
je to obvezno,
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c) prekine dobavo vode drugemu uporabniku ali z nestrokovnim delom ogrozi kvaliteto vode v napeljavi,
d) nima vgrajenega vodomera oziroma ga ne vgradi v
predpisanem roku,
e) deluje v nasprotju s 30. členom tega odloka,
f) ne izpolnjuje obveznosti 44. člena tega odloka,
g) ne ravna v skladu s 46. členom tega odloka.
(2) Z globo 1400 € se za prekrške iz prejšnjega odstavka
tega člena kaznuje pravna oseba, z globo 400 € pa odgovorna
oseba te pravne osebe.
XIV. NADZOR
52. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo zdravstvena
inšpekcija, inšpekcija za okolje, upravljavec vodovodnih objektov
in naprav ter pristojni organ Občine Črna na Koroškem.
XV. KONČNE DOLOČBE
53. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
splošnih pogojih za uporabo vode iz javnih vodovodov in o
izvedbi hišnih priključkov (MUV, št. 6/1996).
54. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 355-0004/2009
Črna na Koroškem, dne 23. oktobra 2009
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.

HRPELJE - KOZINA
4027.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Sežana za območje Občine Hrpelje Kozina za obdobje 1986–2000 in družbenega
plana Občine Sežana za območje Občine
Hrpelje - Kozina za obdobje 1986–1990

Na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS,št. 48/90) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje ‑ Kozina
(Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03, 75/06) ter sklepom Ministrstva za okolje in prostor o potrditvi prostorskega akta številka
35001‑ 430/2008/34 z dne 27. 10. 2009 je Občinski svet Občine
Hrpelje ‑ Kozina na 4. izredni seji dne 12. 11. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana
za območje Občine Hrpelje - Kozina za obdobje
1986–2000
in
družbenega plana Občine Sežana za območje
Občine Hrpelje - Kozina za obdobje 1986–1990
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana (za območje Ob-
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čine Hrpelje ‑ Kozina) za obdobje od leta 1986 do leta 2000
(Uradni list SRS, št. 14/88) in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana (za območje Občine
Hrpelje ‑ Kozina) za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni
list SRS, št. 14/88),
Občina Hrpelje ‑ Kozina je do sprejetja tega sklepa v letu
2004 končala pravno formalni postopek sprememb in dopolnitev prostorskega plana Občine Sežana, za območje Občine
Hrpelje ‑ Kozina.
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega plana Občine Sežana, za območje Občine Hrpelje
‑ Kozina so prehodna določila ZPNačrt, predvsem 96. člen.
Spremembe se nanašajo na:
– spremembo namenske rabe zemljišč na podlagi pobude
občine:
– 1. v območje prometnih površin za izgradnjo cestnega
podvoza v Brgodu pod rekonstruiranim prvim tirom železniške
proge Divača–Koper
– 2. v območje prometnih površin za izgradnjo cestnega
prehoda južno od Prešnice preko rekonstruiranega prvega tira
železniške proge Divača–Koper.
2. člen
V poglavju 13. RABA, PREOBRAZBA IN NAČINI UREJANJA se zadnjemu odstavku doda novo besedilo, ki se glasi:
»1. Doda se v območje prometnih površin (PC) za potek cestnega podvoza v Brgodu in cestnega prehoda južno
od Prešnice na rekonstruiranem prvem tiru železniške proge
Divača–Koper.
Razširjeno območje za podvoz in prehod je prikazano na
kartografski dokumentaciji na karti DKN M 1:5000 Kozina 14
in Kozina 24.«
DRUŽBENI PLAN OBČINE SEŽANA ZA OBMOČJE OBČINE
HRPELJE - KOZINA ZA OBDOBJE 1986–1990
3. člen
V poglavju 2. PROSTORSKA ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI IN NAMENSKE RABE PROSTORA NA OBMOČJIH,
KJER SO PREDVIDENE NALOGE V ZVEZI Z UREJANJEM
PROSTORA TER NAČINI NADALJNJEGA URBANISTIČNEGA
UREJANJA, Območje k.o. Prešnica, se doda nova alineja, ki
se glasi:
»– PC podvoz Brgod
PC

območje prometnih
površin
0,57 ha OPPN
prehod Prešnica območje prometnih
površin
0,57 ha OPPN«

4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 478-8/2007-92
Hrpelje, dne 12. novembra 2009
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.
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svet Občine Lendava na seji dne 23. 10. 2009, Občine Kobilje
na seji dne 29. 7. 2009, Občine Turnišče na seji dne 22. 9.
2009, Občine Velika Polana nas seji dne 12. 10. 2009, Občine
Dobrovnik na seji dne 13. 8. 2009, Občine Črenšovci na seji
dne 16. 9. 2009 sprejeli

ODLOK
o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi Razvojnega,
finančnega in nepremičninskega javnega sklada
občin Lendava, Črenšovci, Kobilje, Turnišče,
Velika Polana in Dobrovnik
1. člen
S tem odlokom se razveljavi Odlok o ustanovitvi Razvojnega, finančnega in nepremičninskega javnega sklada občin
Lendava, Črenšovci, Kobilje, Turnišče, Velika Polana in Dobrovnik (Uradni list RS, št. 117/04).
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0081/2009
Lendava, dne 23. oktobra 2009
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.
Črenšovci, dne 16. septembra 2009
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.
Kobilje, dne 29. julija 2009
Župan
Občine Kobilje
Stanko Gregorec l.r.
Turnišče, dne 22. septembra 2009
Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l.r.
Dobrovnik, dne 13. avgusta 2009
Župan
Občine Dobrovnik
Marjan Kardinar l.r.
Velika Polana, dne 12. oktobra 2009

LENDAVA
4028.

Odlok o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi
Razvojnega, finančnega in nepremičninskega
javnega sklada občin Lendava, Črenšovci,
Kobilje, Turnišče, Velika Polana in Dobrovnik

Na podlagi 46. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list
RS, št. 77/08) so Nadzorni svet Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja na seji dne 17. 7. 2009 in Občinski

Župan
Občine Velika Polana
Damjan Jaklin l.r.
Ribnica, dne 17. julija 2009
Javni sklad RS za regionalni
razvoj in razvoj podeželja
Velislav Žvipelj l.r.
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Akt o prenehanju delovanja javnega zavoda
Skupnost vzgojnoizobraževalnih zavodov
Lendava – Oktatás Nevelési Intézetközösség
Lendava

Na podlagi šeste alinee 54. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91 in spremembe), Akta o ustanovitvi
skupnosti vzgojnoizobraževalnih zavodov – Oktatás Nevelési
Intézetközösség Lendava z dne 23. 1. 2004, sklepa aktiva
ravnateljev o prenehanju delovanja javnega zavoda z dne 7. 7.
2009 in izstopa zavodov uporabnikov storitev iz SVIZ Lendava,
so zavodi Dvojezična osnovna šola I Lendava – 1.Sz. Lendvai
Kétnyelvű Általános Iskola Lendva, Kranjčeva ulica 44, 9220
Lendava, Dvojezična osnovna šola II Lendava – II.Sz. Lendvai
Kétnyelvű Általános Iskola, Ulica Sv. Štefana 21, 9220 Lendava, Dvojezična osnovna šola Dobrovnik – Kétnyelvű Általános
iskola Dobronak, Dobrovnik 266/j, 9223 Dobrovnik, Dvojezična osnovna šola Genterovci – Göntrházi´Kétnyelvű Általános
iskola, Genterovci, Šolska ulica 2, 9223 Dobrovnik, Osnovna
šola Turnišče, Prešernova ulica 2, 9224 Turnišče, Osnovna
šola Odranci, Prešernova ulica 1, 9233 Odranci, Osnovna šola
Miška Kranjca Velika Polana, Velika Polana 215/b, 9225 Velika
Polana, Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci, Juša Kramarja 10, 9232 Črenšovci, Osnovna šola Prežihovega Voranca
Bistrica, Srednja Bistrica 49/b, 9232 Črenšovci, Osnovna šola
Kobilje, Kobilje 32/a, 9227 Kobilje, Vrtec Lendava – Lendvai
Óvoda, Ulica heroja Mohorja 1, 9220 Lendava, Glasbena šola
Lendava – Zeneiskola Lendva, Glavna ulica 70, 9220 Lendava,
s soglasjem ustanoviteljev zavodov (Občina Lendava, Občina
Turnišče, Občina Črenšovci, Občina Velika Polana, Občina
Dobrovnik, Občina Odranci, Občina Kobilje) in soustanoviteljice dvojezičnih zavodov Madžarske samoupravne narodne
skupnosti Občine Lendava – Lendva Községi Magyar Nemzeti
Önkormányzati Közöség ter Madžarske samoupravne narodne
skupnosti Občine Dobrovnik ‑ Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség sprejeli

AKT
o prenehanju delovanja javnega zavoda
Skupnost vzgojnoizobraževalnih zavodov
Lendava – Oktatás Nevelési Intézetközösség
Lendava
1. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha delovati javni zavod
Skupnost vzgojno izobraževalnih zavodov Lendava – Oktatás Nevelési Intézetközösség Lendava (v nadaljevanju: SVIZ
Lendava), s sedežem v Lendavi, Kidričeva ulica 1, 9220 Lendava. Javni zavod, ki je vpisan dne 23. 2. 1993 v sodnem
registru Okrožnega sodišča v Murski Soboti, pod vložno številko 1/01737/00, preneha delovati na osnovi sprejetega sklepa
aktiva ravnateljev o ukinitvi javnega zavoda z dne 7. 7. 2009 in
izstopa posameznega javnega zavoda uporabnika storitev iz
javnega zavoda SVIZ Lendava.
K izstopni izjavi posameznega zavoda uporabnika storitev
iz javnega zavoda SVIZ Lendava in odloku o ukinitvi javnega
zavoda SVIZ Lendava je bilo pridobljeno soglasje ustanoviteljev zavodov oziroma soustanoviteljev dvojezičnih zavodov.
Izstop iz javnega zavoda se opravi v skladu z 29. členom Akta o
ustanovitvi Skupnost vzgojnoizobraževalnih zavodov Lendava
– Oktatás Nevelési Intézetközösség Lendava.
2. člen
Delavci, ki so na dan uveljavitve tega odloka v rednem
delovnem razmerju v javnem zavodu SVIZ Lendava oziroma
opravljajo delo na sedežu zavoda, se s pogodbami o prevzemu delavcev prevzamejo v drug javni zavod, kjer nadaljujejo
z delom v delovnem razmerju za nedoločen čas oziroma nadaljujejo z delom v zavodih, kjer imajo že sklenjene pogodbe
o zaposlitvi.
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Mandat organov javnega zavoda in mandat vodje zavoda
SVIZ Lendava, preneha z dnem prevzema delavca v drug zavod oziroma k drugemu delodajalcu.
3. člen
Na osnovi deležev združevanja zavodov v SVIZ Lendava,
ki izhajajo iz veljavnega Akta o ustanovitvi Skupnosti vzgojnoizobraževalnih zavodov Lendava – Oktatás Nevelési Intézetközösség Lendava z dne 23. 1. 2004, se razdeli vrednost
premoženja SVIZ Lendava. Sredstva, ki so na računu javnega
zavoda ob uveljavitvi odloka, se prenesejo in porazdelijo na
način in v enakih deležih kot vrednost premoženja.
Pravna služba zavoda SVIZ Lendava v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka, sproži postopek za izbris javnega zavoda iz
sodnega registra Okrožnega sodišča v Murski Soboti.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Lendava, dne 1. septembra 2009
Dvojezična osnovna šola I Lendava –
1.Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola
Lendva
Tatjana Sabo l.r.
Dvojezična osnovna šola II Lendava –
II.Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola
Spomenka Juretič l.r.
Dvojezična osnovna šola Dobrovnik –
Kétnyelvű Általános iskola Dobronak
Katarina Kovač l.r.
Dvojezična osnovna šola Genterovci –
Göntrházi´Kétnyelvű Általános Iskola
Valerija Šebjanič l.r.
Osnovna šola Turnišče
Melita Olaj l.r.
Osnovna šola Odranci
Marija Smolko l.r.
Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana
Milan Matjašec l.r.
Osnovna šola Franceta Prešerna
Črenšovci
Marija Horvat l.r.
Osnovna šola Prežihovega Voranca
Bistrica
Terezija Zamuda l.r.
Osnovna šola Kobilje
Milena Ivanuša l.r.
Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda
Blanka Gerič l.r.
Glasbena šola Lendava – Zeneiskola
Lendva
Hajnalka Magyar l.r.
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4030.

Sklep o prenehanju delovanja in pričetku
likvidacije Razvojnega, finančnega
in nepremičninskega javnega sklada občin
Lendava, Črenšovci, Kobilje, Turnišče,
Velika Polana in Dobrovnik

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 46. člena in
prvega odstavka 47. člena Zakona o javnih skladih (ZJS‑1)
(Uradni list RS, št. 77/08) so ustanovitelji Nadzorni svet Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja na seji
dne 17. 7. 2009 in Občinski sveti Občine Lendava na seji dne
23. 10. 2009, Občine Kobilje na seji dne 29. 7. 2009, Občine
Turnišče na seji dne 22. 9. 2009, Občine Velika Polana na seji
dne 12. 10. 2009, Občine Dobrovnik na seji dne 13. 8. 2009,
Občine Črenšovci na seji dne 16. 9. 2009 sprejeli

SKLEP
o prenehanju delovanja in pričetku likvidacije
Razvojnega, finančnega in nepremičninskega
javnega sklada občin Lendava, Črenšovci,
Kobilje, Turnišče, Velika Polana in Dobrovnik
1.
Z dnem veljavnosti tega sklepa se prične postopek prenehanja in likvidacije Razvojnega, finančnega in nepremičninskega
javnega sklada Občin Lendava, Črenšovci, Kobilje, Turnišče,
Velika Polana in Dobrovnik, ki je bil ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi Razvojnega, finančnega in nepremičninskega
Javnega sklada Občin Lendava, Črenšovci, Kobilje, Turnišče,
Velika Polana in Dobrovnik (Uradni list RS, št. 117/04).
Postopek likvidacije se izvede ob smiselni uporabi zakona, ki ureja gospodarske družbe.
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Ribnica, dne 17. julija 2009
Javni sklad RS za regionalni
razvoj in razvoj podeželja
Velislav Žvipelj l.r.
Velika Polana, dne 12. oktobra 2009
Župan
Občine Velika Polana
Damjan Jaklin l.r.

PREBOLD
4031.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list
RS, št. 81/06) je Občinski svet Občine Prebold na 27. redni seji
dne 5. 11. 2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine javno dobro na parceli št. 637/11
– neplodno, v izmeri 52 m2, vpisane v ZKV št. 814, k.o. Prebold,
kot javno dobro.

2.
Ustanovitelji bodo s sklenitvijo posebnega sporazuma
uredili razdelitev premoženja, terjatev in obveznosti Razvojnega javnega sklada Lendava.

2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in se odpiše od ZKV št. 814, k.o. Prebold,
ter se vpiše v nov ZKV istega k.o., in v tem novem ZKV se
vknjiži lastninska pravica na ime Občina Prebold, Hmeljarska
3, p. Prebold.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

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

Št. 032-0082/09
Lendava, dne 23. oktobra 2009

Prebold, dne 5. novembra 2009
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.
Črenšovci, dne 16. septembra 2009
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.
Kobilje, dne 29. julija 2009
Župan
Občine Kobilje
Stanko Gregorec l.r.
Turnišče, dne 22. septembra 2009
Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l.r.
Dobrovnik, dne 13. avgusta 2009
Župan
Občine Dobrovnik
Marjan Kardinar l.r.

RAZKRIŽJE
4032.

Sklep o določitvi javne infrastrukture na
področju kulture v Občini Razkrižje

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in
56/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US in 76/08) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in
38/04) je Občinski svet Občine Razkrižje na 16. redni seji dne
20. 10. 2009 sprejel

SKLEP
o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture v Občini Razkrižje
I.
Javna infrastruktura na področju kulture (v nadaljnjem
besedilu: javna kulturna infrastruktura) postanejo naslednje
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nepremičnine, ki so v javni lasti in se uporabljajo za kulturne
namene:
– Kulturni dom Razkrižje, Šafarsko 42c, 9240 Ljutomer,
poslovna stavba in dvorišče, k.o. Šafarsko, zemljiško knjižni
vložek 218, parc. št. 520/1 in 520/2.
II.
Kot javna kulturna infrastruktura se razglaša tudi oprema
v nepremičnini iz prvega člena tega sklepa, ki služi opravljanju
kulturnih dejavnosti.
III.
Nepremičnini parc.št. 520/1 in 520/2 se na predlog Občine Razkrižje zaznamujeta v zemljiški knjigi kot javna kulturna
infrastruktura.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0010/2009/20
Šafarsko, dne 20. oktobra 2009
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

SEŽANA
4033.

Odlok o začasni uporabi Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje PS 19 –
Lenivec v Sežani, Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje PS 8
– Kidričeva soseska v Sežani, Odloka
o prostorsko ureditvenih pogojih za območje
bolnišnice Sežana (ureditvena območja
Sb-06, Sb-08, Sb-09, I-03, I-05, I-06, O-04, Z-07,
Z-08, Z-09, Tc-08, Tc-09, Tc-10, Tc-11), Odloka
o zazidalnem načrtu za območje ZS 34 in PS
25 – »Ograde« v Sežani Odloka o zazidalnem
načrtu za območje ZS 11 – »Lehte« v Sežani,
Odloka o ureditvenem načrtu za območje
UC 1 – Sežana center 1 v Sežani, Odloka
o ureditvenem načrtu za območje US 50 –
Gradišče v Sežani, Odloka o ureditvenem
načrtu za območje US 12 – Vas v Sežani,
Odloka o ureditvenem načrtu za območje
UC 2 – Sežana center 2 v Sežani, Odloka
o ureditvenem načrtu za območje UC 9 –
Športnorekreacijski center v Sežani, Odloka
o prostorsko ureditvenih pogojih za KS
Sežana, v vseh delih, ki jih je nadomestil Odlok
o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto
Sežana – vzhod

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list
RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne
22. 10. 2009 sprejel

ODLOK
o začasni uporabi Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje PS 19 – Lenivec
v Sežani, Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje PS 8 – Kidričeva soseska
v Sežani, Odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za območje bolnišnice Sežana
(ureditvena območja Sb-06, Sb-08, Sb-09, I-03,
I-05, I-06, O-04, Z-07, Z-08, Z-09, Tc-08, Tc-09,
Tc-10, Tc-11), Odloka o zazidalnem načrtu
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za območje ZS 34 in PS 25 – »Ograde« v Sežani
Odloka o zazidalnem načrtu za območje ZS 11 –
»Lehte« v Sežani, Odloka o ureditvenem načrtu
za območje UC 1 – Sežana center 1 v Sežani,
Odloka o ureditvenem načrtu za območje US
50 – Gradišče v Sežani, Odloka o ureditvenem
načrtu za območje US 12 – Vas v Sežani, Odloka
o ureditvenem načrtu za območje UC 2 – Sežana
center 2 v Sežani, Odloka o ureditvenem načrtu
za območje UC 9 – Športnorekreacijski center
v Sežani, Odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za KS Sežana, v vseh delih, ki jih je
nadomestil Odlok o prostorsko ureditvenih
pogojih za mesto Sežana – vzhod
1. člen
Zaradi sklepa Ustavnega sodišča RS, št. U‑I‑219/09‑7
z dne 7. 10. 2009, s katerim je do končne odločitve zadržalo izvrševanje Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za
mesto Sežana – vzhod (Uradni list RS, št. 116/08), se s tem
odlokom začasno, do končne odločitve Ustavnega sodišča,
uporabljajo odloki, ki so do uveljavitve zgoraj navedenega
zadržanega odloka veljali na območju, ki ga ureja zadržani
odlok, in sicer:
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
PS 19 – Lenivec v Sežani (Uradni list RS, št. 73/98),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PS 8 – Kidričeva soseska v Sežani (Uradni list RS,
št. 73/98),
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje bolnišnice Sežana (ureditvena območja Sb‑06, Sb‑08,
Sb‑09, I‑03, I‑05, I‑06, O‑04, Z‑07, Z‑08, Z‑09, Tc‑08, Tc‑09,
Tc‑10, Tc‑11) (Uradni list RS, št. 124/04, Uradne objave,
št. 40/05, 41/05 – popr.),
– Odlok o zazidalnem načrtu za območje ZS 34 in PS
25 – »Ograde« v Sežani (Uradni list RS, št. 38/98),
– Odlok o zazidalnem načrtu za območje ZS 11 –
»Lehte« v Sežani (Uradni list RS, št. 56/99, Uradne objave,
št. 13/02),
– Odlok o ureditvenem načrtu za območje UC 1 – Sežana center 1 v Sežani (Uradne objave, št. 35/02),
– Odlok o ureditvenem načrtu za območje US 50 – Gradišče v Sežani (Uradni list RS, št. 73/98),
– Odlok o ureditvenem načrtu za območje US 12 – Vas
v Sežani (Uradni list RS, št. 73/98),
– Odlok o ureditvenem načrtu za območje UC 2 – Sežana center 2 v Sežani (Uradni list RS, št. 114/00, 43/04),
– Odlok o ureditvenem načrtu za območje UC 9 – Športnorekreacijski center v Sežani (Uradni list RS, št. 38/98,
43/01, 23/04),
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za KS Sežana
(Uradni list RS, št. 81/02 in popr. 86/02),
v vseh delih, ki jih je nadomestil Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Sežana – vzhod (Uradni list RS,
št. 116/08).
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-7/2009-12
Sežana, dne 22. oktobra 2009
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.
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SLOVENSKA BISTRICA
4034.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Slovenska Bistrica za leto 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS‑UPB, Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odločba US),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in
vse sledeče spremembe) in 45. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) je
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 21. redni seji dne
9. 11. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Slovenska Bistrica za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto
2009 (Uradni list RS, št. 15/09) se spremeni 2. člen tako, da
spremenjen glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
Konto

Opis

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

18.324.980

DAVČNI PRIHODKI

16.046.197

700

Davki na dohodek in dobiček

12.944.148

703

Davki na premoženje

1.781.749

704

Domači davki na blago in storitve

1.320.300

71

NEDAVČNI PRIHODKI

2.278.783

710

Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

711

Takse in pristojbine

712

Globe in druge denarne kazni

40.000

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

76.281

714

Drugi nedavčni prihodki

1.576.781

72

KAPITALSKI PRIHODKI

1.095.000

720

Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

722

Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev

Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

402

Izdatki za blago in storitve

403

Plačila domačih obresti

380.000

409

Rezerve

887.500

41

TEKOČI TRANSFERI

410

Subvencije

411

Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

412

Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

413

Drugi tekoči domači transferi

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev 12.872.171

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.474.974

431

Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki

441.072

432

Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)

1.050.000

PREJETE DONACIJE

0

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

4.582.074

740

Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

4.582.074

78

PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE

6.272

787

Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij

6.272

II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43+45)

27.881.007

TEKOČI ODHODKI

5.862.334

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

750

Prejeta vračila danih posojil

44

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

440

Dana posojila

441

Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV
(IV. – V.)

4.650

45.000

1.182.242
187.910
3.224.682

7.671.528
154.400
4.052.938
685.983
2.778.207
12.872.171

1.033.902
–3.872.681

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

581.071

73

40

Plače in drugi izdatki zaposlenim

24.008.326

70
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75

TEKOČI PRIHODKI (70+71)
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0

0

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
50
500

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
Domače zadolževanje

4.000.000
4.000.000

55

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

518.165

550

Odplačila domačega dolga

518.165

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

–390.846

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)

3.481.835

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.‑IX.)

3.872.681

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
KONEC PRETEKLEGA LETA

390.846

Priloga k temu odloku so: splošni del proračuna, posebni
del proračuna, načrt razvojnih programov z obrazložitvami, obrazložitve, ki zajemajo obrazložitve splošnega dela proračuna,
posebnega dela proračuna in kadrovski načrt z obrazložitvami,
letni načrt pridobivanja nepremičnin in premičnin ter letni načrt
razpolaganja z nepremičninami.
Splošni del občinskega proračuna je ekonomska klasifikacija, ki zajema Bilanco prihodkov in odhodkov, Račun finančnih
terjatev in naložb ter Račun financiranja.
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Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov
neposrednih proračunskih uporabnikov (občinski svet, župan,
nadzorni odbor, občinska uprava, skupni organ OU in krajevne
skupnosti), ki so razdeljeni po področjih proračunske porabe,
glavnih programih in podprogramih, predpisanimi s programsko
klasifikacijo. Podprogrami so razdeljeni po proračunskih postavkah, te pa po kontih in podkontih, določenimi s predpisanim
kontnim načrtom.
Načrt razvojnih programov z obrazložitvami odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine
in državnih pomoči za naslednja štiri leta (od 2009 do 2012).
V načrt razvojnih programov v občini so vključeni vsi izdatki za
nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna oziroma vsi investicijski odhodki in investicijski transferi, vključno z
odhodki za finančni najem. Načrt razvojnih programov v okviru
sestavljajo investicijski projekti, investicije manjših vrednosti in
investicijsko vzdrževanje.
Obrazložitve zajemajo obrazložitve splošnega in posebnega dela proračuna, kot sestavni del obrazložitev pa je priložen predlog kadrovskega načrta z obrazložitvami.
Odlok je objavljen v Uradnem listu RS na nivoju podskupin kontov, priloge k odloku pa so objavljene na uradni spletni
strani Občine Slovenska Bistrica.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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SODRAŽICA
4036.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02) ter 89. člena
Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00 in
12/06) je Občinski svet Občine Sodražica na 16. redni seji dne
5. 11. 2009 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Sodražica
za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2009
(Uradni list RS, št. 8/09) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A.
I.
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Št. 033-125/2009-21/5
Slovenska Bistrica, dne 9. novembra 2009
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

4035.

71

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni
rabi – javno dobro

Na podlagi 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) je Občinski
svet Občine Slovenska Bistrica na 21. redni seji dne 9. 11.
2009 sprejel
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74

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi –
javno dobro
I.
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi –
javno dobro za nepremičnino:
– 2504/6 k.o. Slovenska Bistrica, cesta v izmeri 364,00 m2,
vpisana pri ZKV št. 2498.
Nepremičnina postane last Občine Slovenska Bistrica, s
čimer odpade zakonska prepoved pravnega prometa.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

II.
40

41

Št. 033-125/2009-21/12
Slovenska Bistrica, dne 9. novembra 2009
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

Odlok o rebalansu proračuna Občine
Sodražica za leto 2009

42

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Sekcija/Podsekcija/k2/k3
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
1.821.417
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.370.276
DAVČNI PRIHODKI
1.307.570
700 Davki na dohodek in dobiček
1.208.081
703 Davki na premoženje
67.520
704 Domači davki na blago in storitve
31.969
NEDAVČNI PRIHODKI
62.706
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
23.749
711 Takse in pristojbine
2.000
712 Globe in druge denarne kazni
1.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
1.800
714 Drugi nedavčni prihodki
33.657
KAPITALSKI PRIHODKI
35.200
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
35.200
TRANSFERNI PRIHODKI
415.941
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
259.029
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije
156.912
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
1.820.350,49
TEKOČI ODHODKI
478.909,42
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
137.478,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
22.036,00
402 Izdatki za blago in storitve
307.672,16
403 Plačila domačih obresti
6.391,00
409 Rezerve
5.332,26
TEKOČI TRANSFERI
609.407,33
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
437.507,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
69.165,60
413 Drugi tekoči domači transferi
102.734,73
INVESTICIJSKI ODHODKI
650.263,74
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
650.263,74
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INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA
DAN 31. 12. 2008

Št.

81.770,00
34.100,00
47.670,00

0
0
0
0
0
0
13.830,00
13.830,00
13.830,00
60.447,53

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del,
sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov
in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov, so priloge k temu odloku.«
2. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Tretji odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu
proračuna odloča župan, in sicer lahko prerazporeditve opravlja
pod naslednjimi pogoji:
– med posameznimi finančnimi načrti neposrednih uporabnikov, pri čemer prerazporeditev ne sme presegati 10%
obsega celotnega finančnega načrta proračunskega uporabnika,
– med posameznimi področji proračunske porabe, določenimi v bilanci odhodkov, če s tem ni bistveno ogroženo
izvajanje nalog na posameznem področju, največ do višine
50.000 EUR,
– med posameznimi glavnimi programi znotraj področja
proračunske porabe v celoti.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2009.
Št. 410-15/2009
Sodražica, dne 5. novembra 2009
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

ŠKOFJA LOKA
4037.

Odlok o koncesiji za izvajanje programa
za predšolske otroke

Na podlagi 25. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 –
ZJZP), v skladu z 10. členom Zakon o vrtcih (Uradni list RS,
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št. 100/05 – UPB2, 25/08), Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5,
36/08, 58/09) in na podlagi 18. člena Statuta Občine Škofja
Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) je Občinski svet Občine
Škofja Loka na 24. redni seji dne 29. 10. 2009 sprejel

ODLOK
o koncesiji za izvajanje programa
za predšolske otroke
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa predmet, pogoje, merila, postopek podeljevanja, sklenitev koncesijske pogodbe in njeno izvajanje,
ter prenehanje koncesije na področju javne službe izvajanja
javnega programa za predšolske otroke.
2. člen
Koncedent v skladu s tem odlokom je Občina Škofja Loka
(v nadaljevanju: koncedent), ki podeli koncesijo za izvajanje
javne službe izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva.
Koncesionar je lahko zasebni vrtec, zasebnik, drug zavod, gospodarska družba in druga pravna ali fizična oseb, ki izpolnjuje
pogoje določene za izvajanje javno veljavnih programov.
II. PREDMET KONCESIJE
3. člen
Predmet koncesije v skladu s tem odlokom je izvajanje
programa za predšolske otroke – Kurikulum za vrtce, ki ga je
sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. Koncesionar izvaja javno službo za celotno območje Občine Škofja
Loka. Koncesionar lahko izvaja le javni program za predšolske
otroke.
III. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE
4. člen
Javno službo izvajanja programa za predšolske otroke
lahko izvaja eden ali več koncesionarjev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– je registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
– ima letni delovni načrt,
– je z odločbo vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnih
programov pri Ministrstvu za šolstvo in šport.
IV. MERILA ZA IZBOR KONCESIONARJA
5. člen
Pri izbiri koncesionarja se enakovredno upoštevajo naslednja merila:
1. Ocena objekta, prostora in opreme

od 0 do 30 točk

Ocenjuje se funkcionalnost objekta, velikost prostorov za
izvajanje programa, število in kvaliteta igral, velikost in opremljenost zunanjih površin, namenjenih izvajanju programa, varnost (tehnično varovanje), dostop in parkirna mesta. Ponudba,
ki vsebuje najugodnejše pogoje, ki se nanašajo na prej naštete
zahteve, se oceni z najvišjim številom točk, ostale ponudbe pa
se ocenijo s sorazmerno nižjim številom točk.
2. Število oddelkov

od 0 do 30 točk

Ocenjuje se število oddelkov, ki jih prijavitelj nudi glede
na potrebe oziroma število otrok v posameznem razpisanem
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obdobju. Ponudba, ki vsebuje večje število oddelkov, kot je
zahtevano, se oceni z najvišjim številom točk, ostale ponudbe
pa se ocenijo s sorazmerno nižjim številom točk.
3. Predlagana cena programa, oblikovana v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen v vrtcih, ki
izvajajo javno službo (Uradni list RS,
št. 97/03, 77/05 in 120/05)

od 0 do 30 točk

Ponudba, ki vsebuje najugodnejšo ceno, se oceni z najvišjim številom točk, ostale ponudbe pa se ocenijo s sorazmerno nižjim številom točk.
4. Rok pričetka izvajanja javne službe

od 0 do 30 točk

Ponudba, ki vsebuje najugodnejše pogoje v zvezi s pričetkom izvajanja javne službe, se oceni z najvišjim številom točk,
ostale ponudbe pa se ocenijo s sorazmerno nižjim številom
točk.
Kolikor prijavitelj na razpis (v nadaljevanju: prijavitelj) v
prijavi na razpis ne predloži dokumenta ali navede podatka, na
podlagi katerega se bo ponudba glede posameznega merila
ocenjevala, se vloga upošteva kot nepopolna, izpolnjevanje
predmetnega merila pa se oceni z 0 točkami.
Prednost pri izbiri ima prijavitelj, ki doseže največjo skupno število točk glede na v tem členu navedena merila. V
primeru, da največje skupno število točk dosežeta dva ali več
prijaviteljev, ima prednost pri izbiri tisti prijavitelj, ki bo dejavnost
opravljal v središču posameznega območja, kjer so potrebe po
izvajanju predmetne javne službe največje. V kolikor navedeni
kriterij enakovredno izpolnjujeta dva ali več prijaviteljev, ima
prednost pri izbiri tisti prijavitelj, katerega ponudba je bila višje
točkovana glede na merilo pod tč. 1 tega člena, kolikor navedeni kriterij enakovredno izpolnjujeta dva ali več prijaviteljev, ima
prednost pri izbiri tisti prijavitelj, katerega ponudba je bila višje
točkovana glede na merilo pod tč. 2 tega člena, kolikor navedeni kriterij enakovredno izpolnjujeta dva ali več prijaviteljev, ima
prednost pri izbiri tisti prijavitelj, katerega ponudba je bila višje
točkovana glede na merilo pod tč. 3 tega člena in v kolikor navedeni kriterij enakovredno izpolnjujeta dva ali več prijaviteljev,
ima prednost pri izbiri tisti prijavitelj, katerega ponudba je bila
višje točkovana glede na merilo pod tč. 4. tega člena.
V. POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE
6. člen
Javni razpis za podelitev koncesije se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
V javnem razpisu se navedejo:
– število oddelkov 1. starostnega obdobja in število oddelkov 2. starostnega obdobja,
– število koncesionarjev,
– dejavnost, ki je predmet koncesije,
– območje, na katerem naj bi se opravljala dejavnost,
– pogoji za opravljanje dejavnosti,
– čas, za katerega se dodeljuje koncesija,
– rok, do katerega se sprejemajo prijave,
– merila za izbiro,
– rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri,
– navedbo organa, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe.
7. člen
Rok, v katerem morajo prijavitelji podati prijavo na razpis,
je 60 dni od dne objave razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije.
8. člen
Koncedent mora v času objave razpisa omogočiti prijaviteljem vpogled v razpisno dokumentacijo in jo na njihovo
zahtevo predati.

9. člen
Koncedent v postopku podelitve koncesije imenuje najmanj tričlansko strokovno komisijo (v nadaljevanju: strokovna
komisija), katere najmanj en član je delavec občinske uprave
koncedenta in en strokovni delavec s področja vzgoje in varstva otrok, ki ima predpisano izobrazbo v skladu s Pravilnikom
o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05 in 76/08),
en član pa je svetnik Občinskega sveta Občine Škofja Loka, ki
je član ali predsednik Odbora za družbene dejavnosti Občinskega sveta Občine Škofja Loka. Strokovna komisija opravlja
naslednje naloge:
– vodi javno odpiranje ponudb,
– pregleda ponudbe oziroma ugotovi izpolnjevanje predpisanih pogojev prijaviteljev,
– ponudbe oceni na podlagi postavljenih meril,
– izdela poročilo o ocenjevanju in na podlagi ugotovitev
predlaga koncedentu prijavitelja, ki je najprimernejši.
Člane strokovne komisije predlaga župan, imenuje pa jih
Občinski svet Občine Škofja Loka.
Če ponudbi niso predloženi vsi ustrezni dokazi o izpolnjevanju pogojev iz 4. člena tega odloka, strokovna komisija
ponudbo izloči iz nadaljnjega postopka. Strokovna komisija v
roku 15 dni po odpiranju ponudb, ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje, oceni na podlagi postavljenih meril. Strokovna komisija o
ocenjevanju izdela poročilo in na podlagi ugotovitev predlaga
koncedentu določene/ga prijavitelje/a, ki so/je najprimernejši.
Na predlog komisije izbor koncesionarja opravi občinski svet.
Odločbo o izbiri koncesionarja izda občinska uprava Občine Škofja Loka. Zoper odločbo je v roku 15 dni dovoljena
pritožba. O pritožbi odloča župan.
Za postopek podelitve koncesije se smiselno uporabljajo
določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
10. člen
Če se na javni razpis ne javi noben prijavitelj, oziroma če
noben od prijavljenih ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali ne
predloži dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncedent s sklepom
ugotovi, da razpis ni uspel.
VI. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE,
NJENO IZVAJANJE IN PRENEHANJE
KONCESIJSKEGA RAZMERJA
11. člen
Najkasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe koncedent in izbrani koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo. Izvajanje javne službe se lahko začne izvajati po podpisu pogodbe, vendar najkasneje v začetku šolskega leta, ki sledi podpisu
pogodbe oziroma v roku, ki ga je koncesionar ponudil.
12. člen
Koncesija se podeli za dobo 15 let z možnostjo podaljšanja. Koncesionar mora predlog za podaljšanje iz prejšnjega
odstavka vložiti najmanj šest mesecev pred iztekom roka, za
katerega je bila podeljena koncesija. Koncedent in koncesionar
o podaljšanju koncesije skleneta aneks h koncesijski pogodbi.
S pogodbo o koncesiji koncedent in koncesionar uredita
medsebojne pravice in obveznosti ter pogoje, pod katerimi
mora koncesionar opravljati dejavnost, zlasti pa:
– predmet koncesije,
– ceno programa,
– obseg izvajanja dejavnosti,
– začetek izvajanja koncesije,
– rok za odpoved koncesije,
– sredstva, ki jih za opravljanje dejavnosti zagotavlja
koncedent in koncesionar,
– odvzem koncesije.
Pogodba se sklene v pisni obliki.
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13. člen
Koncedent lahko koncesijsko pogodbo v interesu uporabnikov ali v javnem interesu enostransko (naknadno) spremeni s
spremembo tega odloka po postopku, ki velja za njegov sprejem, skladno z določbami zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja, zakona o vrtcih ter drugih področnih
predpisov.
Pogodba se spremeni oziroma dopolni s sklenitvijo nove
koncesijske pogodbe ali s sklenitvijo aneksa k obstoječi pogodbi.
Če koncedent in koncesionar ne dosežeta dogovora o
ustrezni spremembi pogodbe v roku 30 dni od zahtevka nasprotne stranke, se uporabljajo neposredno določbe tega odloka.
Pravica do povrnitve škode v primeru v tem členu navedene enostranske spremembe se opredeli s koncesijsko
pogodbo.
14. člen
Koncesija preneha:
– zaradi prenehanja koncesijske pogodbe,
– na podlagi odpovedi s strani koncedenta,
– z odvzemom koncesije.
15. člen
Koncesija preneha na podlagi prve alineje 14. člena:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– z razdrtjem zaradi bistvenih kršitev koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo koncesijske pogodbe,
– iz drugih razlogov, skladno s pravili civilnega prava.
Način, posledice prenehanja koncesijske pogodbe in bistvene kršitve koncesijske pogodbe so natančneje določene v
sami pogodbi.
16. člen
Koncesija preneha na podlagi druge alineje 14. člena v
primeru, da:
– je proti koncesionarju uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek,
– je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba
zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih
aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnje pravilno izvajanje
koncesije,
– je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, da je
koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali
na podelitev koncesije,
– nastopijo razlogi, kot jih določa koncesijska pogodba.
Način in posledice prenehanja na podlagi odpovedi so
natančneje določene s koncesijsko pogodbo.
17. člen
Koncesija preneha na podlagi tretje alineje 14. člena v
primeru, da koncedent ugotovi, da koncesionar ne opravlja
dejavnosti v skladu s predpisi, odločbo o koncesiji ter pogodbo o koncesiji, zaradi česar koncesionarju koncedent določi
rok za odpravo pomanjkljivosti. Če koncesionar ugotovljenih
pomanjkljivosti ne odpravi v določenem roku, se mu koncesija
odvzame z odločbo. Koncesija preneha z dokončnostjo odločbe o odvzemu koncesije.
18. člen
Koncesijsko razmerje ni prenosljivo.
19. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesij opravlja Oddelek za družbene dejavnosti Občine Škofja Loka.
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VII. KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-0008/2009
Škofja Loka, dne 29. oktobra 2009
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

TRŽIČ
4038.

Sklep o pripravi občinskega prostorskega
načrta Občine Tržič

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) ter 10. in 30. člena Statuta Občine
Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01, 79/01, 20/02) je župan
Občine Tržič dne 2. 11. 2009 sprejel

SKLEP
o pripravi občinskega prostorskega načrta
Občine Tržič
1. člen
S tem sklepom župan Občine Tržič določa pripravo občinskega prostorskega načrta Občine Tržič (v nadaljevanju:
OPN).
2. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo OPN)
Občina Tržič je pristopila k pripravi OPN zaradi naslednjih
razlogov:
– uskladitev z Zakonom o prostorskem načrtovanju,
– preveritev in dopolnitev zasnov prostorskega razvoja za
posamezna območja ter dejavnosti,
– pisne pobude fizičnih in pravnih oseb za nove posege v
prostor, ki se bodo obravnavale v sklopu priprave OPN.
3. člen
(Območje OPN)
Občina Tržič izdela OPN za celotno območje Občine
Tržič. OPN se pripravi kot enovit prostorski akt s strateškim in
izvedbenim delom.
4. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
Pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN je potrebno
upoštevati veljavne prostorske akte občine in države, podatke o
prostoru ter že izdelane strokovne podlage. Upošteva se Strategija prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04)
in razvojni dokumenti na področju občinskih gospodarskih javnih služb ter Strategija razvoja Občine Tržič.
5. člen
(Rok za pripravo OPN)
Občina Tržič za pripravo OPN in njegovih posameznih
faz določi naslednje roke:
zbiranje pobud fizičnih in pravnih oseb
45 dni po objavi
tega sklepa
osnutek OPN
75 dni
pridobitev smernic nosilcev urejanja
prostora
45 dni
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dopolnjen osnutek OPN
okoljsko poročilo
revizija in potrditev okoljskega poročila
usklajevanje smernic
javna razgrnitev OPN in CPVO
preučitev pripomb in predlogov z javne
razgrnitve
potrditev stališč in seznanitev javnosti
predlog OPN
pridobitev mnenj na predlog OPN
sklep MOP o potrditvi predloga OPN
sprejem OPN
objava OPN v uradnem glasilu

Uradni list Republike Slovenije
40 dni
30 dni
15 dni
30 dni
30 dni

20 dni
15 dni
30 dni
30 dni
75 dni po
prejemu predloga
30 dni
15 dni.

6. člen
(Nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti ter podajo mnenje
k predlogu OPN so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor:
– Direktorat za prostor, Dunajska 21, 1000 Ljubljana,
– Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48,
1000 Ljubljana,
– Agencija RS za okolje, Vojkova 1a, 1000 Ljubljana,
– Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja zgornje
Save, Kranj, Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj,
Planina PC 3, 4000 Kranj;
2. Ministrstvo za gospodarstvo:
– Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana,
– Direktorat za notranji trg, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
– Direktorat za energijo, Savska 3, 1000 Ljubljana,
– Direktorat za turizem, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
– Direktorat za elektronske komunikacije, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
– Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana,
– Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska
58, 1000 Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj, PE
Tržič; Cankarjeva cesta 19, 4290 Tržič;
4. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ul. 10, 1000 Ljubljana:
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna
enota Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj;
5. Ministrstvo za promet:
– Direktorat za ceste, Langusova ul. 4, 1535 Ljubljana,
– Direktorat za železnice in žičnice, Langusova ul. 4, 1535
Ljubljana,
– Direkcija RS za ceste, Izpostava Kranj, Jezerska cesta
20, Kranj,
6. Ministrstvo za obrambo:
– Direktorat za obrambne zadeve, Vojkova 55, 1000 Ljubljana,
– Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000
Ljubljana;
7. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravstveno varstvo, Štefanova 5, 1000 Ljubljana;
8. Ministrstvo za šolstvo in šport:
– Urad za razvoj šolstva, Masarykova 16, 1000 Ljubljana,
– Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana;
10. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
11. Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501
Ljubljana;

12. Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana;
13. Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11,
1000 Ljubljana;
14. Petrol Plin, d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000
Ljubljana;
15. Komunala Tržič d.o.o., Mlaka 6, 4290 Tržič;
16. Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič;
17. Elektro Gorenjska, PE Kranj, Ulica Mirka Vadnova
3a, 4000 Kranj;
18. Telekom Slovenije d.d, PE Kranj, Ulica Mirka Vadnova
13, 4000 Kranj.
Drugi nosilci urejanja prostora in udeleženci, kolikor se v
postopku priprave OPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora.
Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom
ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku OPN in v
skladu z 62. členom ZPNačrt mnenje k predlogu OPN.
19. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in na uradni spletni strani Občine Tržič (www.trzic.si) ter začne
veljati naslednji dan po objavi.
Sklep se pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor in
sosednjim občinam.
Št. 350-3/2009-34
Tržič, dne 2. novembra 2009
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

ZAGORJE OB SAVI
4039.

Sprememba in dopolnitev Statuta Občine
Zagorje ob Savi

Na podlagi 132. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi
(Uradni lista RS, št. 109/05 – UPB in 31/07) in 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni
vestnik Zasavja, št. 13/2003 – UPB in Uradni list RS, št. 62/04
in 31/07) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 19. seji
dne 5. 11. 2009 sprejel

SPREMEMBO IN DOPOLNITEV
STATUTA
Občine Zagorje ob Savi
1. člen
V Statutu Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS,
št. 109/05 – UPB in 31/07) se spremeni drugi odstavek 2. člena
tako, da se glasi:
»(2) Na območju občine Zagorje ob Savi so ustanovljene
naslednje krajevne skupnosti:
– Krajevna skupnost Jože Marn,
– Krajevna skupnost Rudnik‑Toplice,
– Krajevna skupnost Podkum,
– Krajevna skupnost Ravenska vas,
– Krajevna skupnost Franc Farčnik,
– Krajevna skupnost Kotredež,
– Krajevna skupnost Čemšenik,
– Krajevna skupnost Šentgotard,
– Krajevna skupnost Izlake,
– Krajevna skupnost Mlinše‑Kolovrat,
– Krajevna skupnost Kisovec‑Loke,
– Krajevna skupnost Šentlambert,
– Krajevna skupnost Tirna«.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Občine Zagorje ob
Savi se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začno
veljati po izteku mandata sedanjih svetov krajevnih skupnosti.
Št. 012-1/99
Zagorje ob Savi, dne 9. novembra 2009
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

4040.

Odlok o koncesiji za graditev obstoječih
žičniških naprav – vlečnic na smučišču
»Marela« v Občini Zagorje ob Savi

Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08), 26., 27. in 76. člena
Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS,
št. 126/03), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni
list RS, št. 109/05 – uradno prečiščeno besedilo, 31/07) in 75.
ter 81. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob
Savi (Uradni list RS, št. 37/09 – UPB1) je Občinski svet Občine
Zagorje ob Savi na 19. redni seji dne 5. 11. 2009 sprejel

ODLOK
o koncesiji za graditev obstoječih žičniških
naprav – vlečnic na smučišču »Marela«
v Občini Zagorje ob Savi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok je koncesijski akt, na podlagi katerega se podeli
koncesija za graditev obstoječih žičniških naprav – vlečnic za
prevoz oseb (v nadaljevanju: koncesija) na smučišču »Marela«
v Občini Zagorje ob Savi.
Smučišče »Marela« sestavljajo naslednje enote žičniške
naprave, ki so predmet koncesije po tem odloku, in sicer: vlečnica Jablaniški vrh, vlečnica Štangovec in vlečnica Pretvornik
(v nadaljevanju: žičniška naprava).
Za navedene žičniške naprave je imel lastnik Smučarski
klub Zagorje ob uveljavitvi Zakona o žičniških napravah za
prevoz oseb (v nadaljevanju: ZŽNPO) veljavno obratovalno
dovoljenje.
Posamezne vrste obstoječih žičniških naprav po enotah,
za katere se podeljuje koncesija s tem odlokom, so določene v
prilogi, ki je njegov sestavni del.
Prevoz oseb z obstoječimi žičniškimi napravami, ki so predmet koncesije po tem odloku, ni gospodarska javna služba.
2. člen
(izključna pravica)
Koncesionar za graditev žičniške naprave pridobi izključno pravico graditi obstoječo žičniško napravo, ki je predmet
koncesije.
II. PODELITEV KONCESIJE
3. člen
(način podelitve)
Na podlagi drugega odstavka 76. člena ZŽNPO se koncesija podeli lastniku obstoječe žičniške naprave brez javnega
razpisa.
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Koncesija iz prejšnjega odstavka se na podlagi ustrezne
vloge iz tretjega odstavka 76. člena ZŽNPO podeli z upravno
odločbo, ki jo izda občinska uprava. Lastnik žičniške naprave
mora vložiti vlogo za pridobitev koncesije v roku 30 dni od
uveljavitve tega odloka.
Vloga mora vsebovati podatke, ki jih ZŽNPO predpisuje
za vsebino vloge o zainteresiranosti, priloženo pa ji mora biti
veljavno obratovalno dovoljenje in dokazila o izpolnjevanju
pogojev iz naslednjega člena tega odloka.
4. člen
(pogoji za koncesionarja)
Koncesionar – lastnik žičniške naprave mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje žičniške
dejavnosti in veljavno obratovalno dovoljenje,
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijskega postopka,
– da ima strokovno usposobljene kadre in zadostne tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije.
Če lastnik ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka,
mora najkasneje v 3 mesecih po sklenitvi koncesijske pogodbe
določiti osebo, ki bo obratovala žičniško napravo in ki izpolnjuje
pogoje iz prvega odstavka tega člena.
5. člen
(koncesijska pogodba in pristojnost)
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se za žičniško napravo iz priloge tega odloka podrobneje
uredijo s koncesijsko pogodbo.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan
Občine Zagorje ob Savi.
Za izdajo odločb in drugih posamičnih aktov v zvezi s koncesijo je pristojna občinska uprava Občine Zagorje ob Savi.
III. POGOJI KONCESIJE
6. člen
(stroški)
Vse stroške v zvezi s podelitvijo in z izvajanjem koncesije,
ki se podeli na podlagi tega odloka, nosi koncesionar.
7. člen
(trajanje koncesije)
Koncesija se podeli za čas 15 let od sklenitve koncesijske
pogodbe (rok koncesije).
Koncesija se lahko na predlog koncesionarja podaljša.
Koncesionar mora predlog za podaljšanje koncesije vložiti
najmanj šest mesecev pred iztekom roka, za katerega je bila
pridobljena koncesija. Koncesija se podaljša, če je ob izteku
roka koncesije glede na stanje žičniške naprave mogoče pričakovati, da bodo žičniške naprave varno obratovale v času
podaljšanja koncesije.
Rok koncesije se podaljša z odločbo, ki jo izda občinska
uprava Občine Zagorje ob Savi.
Koncesija se v času podaljšanja roka koncesije izvaja pod
pogoji koncesijske pogodbe, o podaljšanju pa se sklene aneks
k koncesijski pogodbi.
8. člen
(obveznosti koncesionarja v zvezi z obratovanjem)
Žičniška naprava mora obratovati in biti vzdrževana v
skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
9. člen
(prenos koncesije)
Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo
samo s soglasjem župana, ob upoštevanju pogojev iz 4. člena
tega odloka.
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10. člen

(prenehanje koncesije)
Koncesija preneha:
– zaradi prenehanja koncesijske pogodbe,
– zaradi prenehanja koncesionarja,
– z odvzemom koncesije.
11. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom roka koncesije,
– z odpovedjo zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo koncesijske pogodbe,
– iz drugih razlogov skladno s pravili pogodbenega prava.
12. člen
(odvzem koncesije)
Koncedent z odločbo odvzame koncesijo:
– če koncesionar ne ravna skladno z izvršljivimi odločbami pristojnih inšpekcijskih organov, ki se nanašajo na žičniško
napravo in njeno obratovanje,
– če koncesionar za več kot eno leto preneha z obratovanjem žičniške naprave, pa se koncesionar in koncedent ne
dogovorita drugače,
– če koncesionar krši ta odlok in druge predpise, ki urejajo
žičniške naprave.
Koncesijsko razmerje preneha z dokončnostjo odločbe o
odvzemu koncesije.
13. člen
(odstranitev žičniške naprave)
Koncesionar mora po prenehanju koncesijskega razmerja
odstraniti žičniške naprave, razen če se s koncedentom ne
dogovorita drugače.
Odstranitev obsega razgraditev žičniške naprave, odstranitev objektov in naprav koncesije in vzpostavitev okoliščinam
primernega stanja na vseh zemljiščih in drugih površinah koncesije.
Koncesionar mora izdelati program odstranitve žičniške
naprave, h kateremu mora dati soglasje koncedent.
IV. KONČNA DOLOČBA
14. člen
(uveljavitev)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-8/2009
Zagorje ob Savi, dne 5. novembra 2009

Uradni list Republike Slovenije
Spodnja postaja vlečnice leži na višinski koti 775,6 m,
zgornja postaja pa na višinski koti 900,4 m.
b) Značilnosti žičniške naprave‑vlečnice:
– vrsta žičniške naprave: vlečnica za transport oseb navzgor s T sidri;
– število postaj: vmesnih postaj ni, zgolj vstopna in izstopna;
– vodilo: vlečna vrv;
– dolžina proge: 428 m;
– pogon: elektromotorni spodaj, 22 Kw;
– višinska razlika: 124,8 m;
– zmogljivost: 600 oseb na uro;
– hitrost: 2,5 m/s;
– leto izgradnje: 1973.
c) Rok trajanja koncesije: 15 let.
2. Žičniška naprava – vlečnica Štangovec
a) Lokacija:
Vlečnica leži na zemljiških parcelah parc. št. 856/3, 855/2,
879/3 in 853/2, k.o.Šentlambert.
Spodnja postaja vlečnice leži na višinski koti 775,6 m,
zgornja postaja pa na višinski koti 901,3 m.
b) Značilnosti žičniške naprave‑vlečnice:
– vrsta žičniške naprave: vlečnica za transport oseb navzgor s T sidri;
– število postaj: vmesnih postaj ni, zgolj vstopna in izstopna;
– vodilo: vlečna vrv;
– dolžina proge: 428 m;
– pogon: elektromotorni spodaj, 22 Kw;
– višinska razlika: 125,7 m;
– zmogljivost: 600 oseb na uro;
– hitrost: 2,5 m/s;
– leto izgradnje: 1985.
c) Rok trajanja koncesije: 15 let.
3. Žičniška naprava – vlečnica Pretvornik
a) Lokacija:
Vlečnica leži na zemljiških parcelah parc. št. 372, 373,
354/1 k.o. Šemnik in parc. št. 856/2, k.o. Šentlambert.
Spodnja postaja vlečnice leži na višinski koti 673,3 m,
zgornja postaja pa na višinski koti 789,7 m.
b) Značilnosti žičniške naprave – vlečnice:
– vrsta žičniške naprave: vlečnica za transport oseb navzgor s T sidri;
– število postaj: vmesnih postaj ni, zgolj vstopna in izstopna;
– vodilo: vlečna vrv;
– dolžina proge: 295 m;
– pogon: elektromotorni zgoraj, 22 Kw;
– višinska razlika: 116,4 m;
– zmogljivost: 689 oseb na uro;
– hitrost: 2,3 m/s;
– leto izgradnje: 1980.
c) Rok trajanja koncesije: 15 let.

Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.
Priloga
Priloga – žičniške naprave na smučišču »Marela«, ki so
predmet tega odloka in koncesije:
1. Žičniška naprava – vlečnica Jablaniški vrh
a) Lokacija:
Vlečnica leži na zemljiških parcelah parc. št. 856/3, 855/2,
879/3 in 853/2, k.o.Šentlambert.

ŽELEZNIKI
4041.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 76/08) in
19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04)
je Občinski svet Občine Železniki na 17. redni seji dne 4. 6.
2009 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
Zemljišče parc. št. 1735/2, pot v izmeri 124 m2, vpisano
v z.k. vl. št. 214, k.o. Bukovščica, kot javno dobro, preneha biti
javno dobro v splošni rabi.
II.
Dovoljuje se, da se zemljišče parc. št. 1735/2, pot v izmeri
124 m2 odpiše iz z.k. vl. št. 214, k.o. Bukovščica. Vpiše se v
nov vložek iste k.o. in pri njem se vknjiži lastninska pravica za
Občino Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, matična št.:
5883148.

Št.

A.
Skupina
Podsk.
Konto
I.

70

III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 015-3/2009-016
Železniki, dne 4. junija 2009
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BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Naziv konta

Odlok o spremembah Odloka o proračunu
Mestne občine Novo Mesto za leto 2009 (II)

28.341.278,00

DAVČNI PRIHODKI

23.464.559,00

700 Davki na dohodek in dobiček

17.791.559,00

703 Davki na premoženje

4.636.000,00

704 Domači davki na blago
in storitve

1.037.000,00

NEDAVČNI PRIHODKI

4.876.719,00

712 Denarne kazni

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 27/08 in 76/08),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT‑B, 127/06 –
ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet
Mestne občine Novo mesto na 25. redni seji dne 29. 10. 2009
sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu Mestne
občine Novo Mesto za leto 2009 (II)

72

(vsebina odloka)
V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto
2009 (Uradni list RS, št. 17/09, spremembe Uradni list RS,
št. 55/09) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

190.000,00
95.000,00

KAPITALSKI PRIHODKI

1.950.000,00
450.000,00

1.500.000,00

PREJETE DONACIJE

56.600,00

730 Prejete donacije iz domačih
virov

56.600,00

731 Prejete donacije iz tujine
74

TRANSFERNI PRIHODKI

7.017.122,00

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

6.604.775,00

741 Prejeta sred. iz drž. proračuna
iz sred. proračuna EU

412.347,00

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

9.188.517,00

400 Plače in drugi izdatki
zaposlenim

2.297.200,00

401 Prispevki deelodajalcev
za socialno varnost

»2. člen
(Sestava proračuna in vsebina splošnega dela proračuna)
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt
razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca
prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter
račun financiranja. Namen porabe proračuna je opredeljen s
proračunskimi postavkami.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov v
bilanci prihodkov in odhodkov je določen v naslednjih zneskih:

20.000,00

4.042.219,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen

529.500,00

714 Drugi prihodki

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

73

Plan 2009

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev

4042.

v EUR

37.365.000,00

711 Takse in pristojbine

NOVO MESTO

12277

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

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

Stran

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERJI
410 Subvencije

41.792.215,00

376.000,00
6.340.317,00
155.000,00
20.000,00
15.980.814,00
1.009.000,00

Stran
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411 Transferji posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferji neprofitnim
organizacijam in ustanovam

42

43

Uradni list Republike Slovenije

1.922.600,00
710.312,00

413 Drugi tekoči domači transferji

12.338.902,00

INVESTICIJSKI ODHODKI

16.445.184,00

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

16.445.184,00

INVESTICIJSKI TRANSFERJI

177.700,00

432 Investicijski transferji
proračunskim uporabnikom

177.700,00

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (75)

50.000,00

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

50.000,00

750 Prejeta vračila danih posojil

50.000,00

75

–4.427.215,00

751 Prodaja kapitalskih deležev
V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (44)

122.785,00

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

122.785,00

441

Povečanje kapitalskih deležev

122.785,00

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)

–72.785,00

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (50)

4.800.000,00

50

ZADOLŽEVANJE (500)

4.800.000,00

500 Domače zadolževanje

4.800.000,00

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (55)

300.000,00

55

ODPLAČILA DOLGA (550)

300.000,00

550 Odplačila dolga

300.000,00

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)

0,00

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)

4.500.000,00

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.‑VIII.‑IX.)

4.427.215,00

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

0,00

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na posamezna področja
proračunske porabe. Posamezno področje proračunske porabe
je razdeljeno na glavne programe in podprograme, predpisane
s programsko klasifikacijo izdatkov. Podprogram je razdeljen na
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta sestavni del odloka in
se objavita na spletni strani Mestne občine Novo mesto.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
(Uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto
2009.
Št. 410-17/2009
Novo mesto, dne 29. oktobra 2009
Župan
Mestne občine Novo Mesto
Alojzij Muhič l.r.

4043.

Sporazum o razdelitvi premoženja med Mestno
občino Novo mesto, Občino Straža in Občino
Šmarješke Toplice na dan 31. 12. 2006

Na podlagi 51.b in 51.c člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB‑2), 16. in 30. člena Statuta
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB‑2),
17. in 35. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice ter 6. in
15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 07/07 in
28/08), Sklepa o določitvi delitvenega razmerja med novonastalimi občinami Šmarješke Toplice, Straža in Mestno občino
Novo mesto, s sklepom številka 54, sprejetim na 6. redni seji
Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice z dne 29. 5. 2007,
na 6. seji Občinskega sveta Občine Straža številka 91/I z dne
7. 6. 2007 ter na 6. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto z dne 31. 5. 2007 pod številko 410‑6/2007, kar je pravna podlaga za podpis tega sporazuma, ter skladno s sklepi
zapisnika Dogovora o delitveni bilanci med Mestno občino
Novo mesto, Občino Straža in Občino Šmarješke Toplice z dne
29. 10. 2008 so ob izločitvi Občine Šmarješke Toplice in Občine
Straža iz Mestne občine Novo mesto občine
1. Mestna občina Novo Mesto, s sedežem Seidlova cesta
1, Novo mesto, matična številka 5883288, davčna številka
48768111, ki jo zastopa Župan Alojzij Muhič, dipl. ekon.,
2. Občina Šmarješke Toplice, s sedežem Šmarjeta 66,
Šmarješke Toplice, matična številka 2241161, davčna številka
80990258, ki jo zastopa županja mag. Bernardka Krnc, in
3. Občina Straža, s sedežem Ulica talcev 9, Straža, matična številka 2241145, davčna številka 26246465, ki jo zastopa
župan Alojz Knafelj
(v nadaljevanju: pogodbene stranke) sprejele

SPORAZUM
o razdelitvi premoženja med Mestno občino
Novo mesto, Občino Straža in Občino Šmarješke
Toplice na dan 31. 12. 2006
1. člen
Pogodbene stranke ugotavljajo, da sta se na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB‑1
in 21/06) in Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih

Uradni list Republike Slovenije
območij (Uradni list RS, št. 108/06 – UPB‑1) s 1. 1. 2007 iz Mestne občine Novo mesto izločili dve novi občini, in sicer Občina
Straža in Občina Šmarješke Toplice.
Po določilih 51.b in 51.c člena Zakona o lokalni samoupravi se premoženje ob izločitvi posameznih občin razdeli
sporazumno ali z odločitvijo sodišča. Odločitev o načinu sporazumne razdelitve premoženja so sprejeli vsi trije občinski sveti,
sporazum o razdelitvi premoženja pa sklepajo županja in oba
župana s tem sporazumom, ki je podlaga za vpis lastninske
pravice posamezne občine v zemljiško knjigo.
Občine uredijo medsebojna premoženjska razmerja na
podlagi določb tega sporazuma.
Podlaga za razdelitev premoženja so premoženjska bilanca Mestne občine Novo mesto na dan 31. 12. 2006 in delitveni
ključi ter merila, določena s tem sporazumom.
2. člen
Za delitev skupnega premoženja se uporablja merila in
delitvene ključe, ki so navedeni v nadaljevanju:
1. Po legi
– Nepremično premoženje, grajeno javno dobro in javna
infrastruktura pripadajo občini, na območju katere ležijo, s tem
da Občina Šmarješke Toplice in Občina Straža pridobita nepremičnine, zemljiškoknjižno last Mestne občine Novo mesto, ki
ležijo na njunih območjih. Mestna občina Novo mesto pa ohrani
lastništvo nepremičnin na njenem območju,
– Premično premoženje, ki je namenjeno uporabi nepremičnine ali izvajanju dejavnosti, ki ji nepremičnina služi, postane premoženje občine, na območju katere leži nepremičnina.
Posamezno občino bremenijo tudi vsa bremena premoženja,
ki ji pripada po 1. 1. 2007.
2. Splošni delitveni ključ po številu prebivalcev se kot
delitveno razmerje za premoženje uporabi podrejeno, in to v
vseh primerih, ko razmerij ni mogoče ali ni primerno deliti po
primarnih kriterijih.
Ključ števila prebivalcev pomeni, da se posamezni občini
prizna sorazmerni delež glede na število prebivalcev in je
naslednji:
– Mestna občina Novo mesto
83,5%,
– Občina Straža
9,2%,
– Občina Šmarješke Toplice
7,3%.
3. Po namenu
– Lastnica je občina, katerega prebivalstvu ali območju
premoženje služi.
3. člen
Premoženje se razdeli po naslednjih pravilih.
1. Nepremičnine
(delitev po legi)
Nepremičnine, grajeno javno dobro in javna infrastruktura
pripadajo in postanejo izključna last ter del premoženja občine,
na območju katere ležijo.
Občina Šmarješke Toplice in Občina Straža pridobita nepremičnine, zemljiškoknjižno last Mestne občine Novo mesto,
ki ležijo na njunih območjih, Mestna občina Novo mesto pa
ohrani lastništvo nepremičnin na svojem območju.
Nepremičnine po tem dogovoru so vse nepremičnine po
stvarnopravnih predpisih, zlasti pa:
– zemljišča (stavbna, kmetijska, gozdovi),
– objekti komunalne infrastrukture kolektivne in individualne rabe,
– cestna in prometna infrastruktura,
– stanovanja in poslovni prostori,
– kulturni spomeniki in drugi objekti, ki služijo kulturni
dejavnosti oziroma so objekti javne infrastrukture na področju
kulture,
– športni objekti,
– zaklonišča.
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2. Premičnine
(delitev po namenu)
Premičnine, ki so jih uporabljali občinski organi Mestne
občine Novo mesto, državni organi, ter premoženje krajevnih
skupnosti na območju Mestne občine Novo mesto ostanejo
premoženje Mestne občine Novo mesto.
Občina Šmarješke Toplice postane lastnica premičnin,
ki sta jih uporabljali Krajevna skupnost Šmarjeta in Krajevna
skupnost Bela Cerkev.
Občina Straža postane lastnica premičnin, ki jih je uporabljala Krajevna skupnost Straža.
3. Ustanoviteljske pravice
(delitev po namenu)
3.1. Ustanoviteljske pravice v javnih zavodih na področju
predšolske vzgoje in izobraževanja
3.1.1. Mestna občina Novo mesto
Mestna občina Novo mesto ostaja izključna ustanoviteljica in izvršuje ustanoviteljske in lastninske pravice za javne zavode s področja predšolske vzgoje in izobraževanja, določene
z naslednjimi odloki:
– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Brusnice, Velike Brusnice 101, 8321
Brusnice, matična št. 5086361000, davčna št. SI49987836
(Uradni list RS, št. 48/96, 33/97, 76/98),
– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Otočec, Šolska cesta 20, 8222 Otočec,
matična št. 5086264000, davčna št. SI95753443 (Uradni list
RS, št. 48/96, 33/97, 76/98),
– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dragotina Ketteja, Šegova ulica 114, 8000 Novo mesto, matična št. 5086345000, davčna
št. SI30381355 (Uradni list RS, št. 30/96, 33/97),
– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Center, Seidlova cesta 7, 8000 Novo
mesto, matična št. 5086825000, davčna št. SI38521610 (Uradni list RS, št. 48/96, 33/97, 76/98),
– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Bršljin, Kočevarjeva ulica 40, 8000 Novo
mesto, matična št. 5086868000, davčna št. SI78931606 (Uradni list RS, št. 48/96, 33/97, 76/98),
– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Grm, Trdinova ulica 7, 8000 Novo mesto,
matična št. 5086850000, davčna št. SI87598167 (Uradni list
RS, št. 48/96, 33/97, 76/98),
– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Šmihel, Šmihel 2, 8000 Novo mesto,
matična št. 5086841000, davčna št. SI39971953 (Uradni list
RS, št. 48/96, 33/97, 76/98, 26/02),
– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Stopiče, Stopiče 37, 8322 Stopiče, matična št. 5086833000, davčna št. SI92232787 (Uradni list RS,
št. 48/96, 33/97, 76/98, 81/06),
– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Drska, Ulica Slavka Gruma 63, 8000
Novo mesto, matična št. 1574710000, davčna št. SI63882612
(Uradni list RS, št. 26/02),
– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto, Jenkova
ulica 1, 8000 Novo mesto, matična št. 5086400000, davčna
št. SI87901706 (Uradni list RS, št. 30/96, 33/97, 21/03),
– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posvetovalnica za
učence in starše Novo mesto, Mušičeva ulica 2, 8000 Novo
mesto, matična št. 5981751000, davčna št. SI99965941 (Uradni list RS, št. 33/96),
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– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Ljubljanska cesta 28, 8000 Novo
mesto, matična št. 5051738000, davčna št. SI53990129 (Uradni list RS, št. 33/96),
– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno‑varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto, Šegova ulica 22, 8000
Novo mesto, matična št. 1782657000, davčna št. SI71116907
(Uradni list RS, št. 92/02, 21/03),
– Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno‑varstvenega
zavoda Vrtec Ciciban Novo mesto, Ragovska ulica 18, 8000
Novo mesto, matična št. 5055911, davčna št. SI43385966
(Uradni list RS, št. 92/02, 21/03).
Za Glasbeno šolo Marjana Kozine Novo mesto, Jenkova ulica 1, 8000 Novo mesto, matična št. 5086400000, davčna št. SI87901706, Osnovno šolo Dragotina Ketteja, Šegova ulica 114, 8000 Novo mesto, matična št. 5086345000,
davčna št. SI30381355, Posvetovalnico za učence in starše
Novo mesto, Mušičeva ulica 2, 8000 Novo mesto, matična
št. 5981751000, davčna št. SI99965941, in Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Ljubljanska cesta 28, 8000 Novo
mesto, matična št. 5051738000, davčna št. SI53990129,
ustanoviteljske in lastninske pravice izvršuje Mestna občina
Novo mesto, ostale občine sklenejo s tem sporazumom v
korist Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto, Jenkova
ulica 1, 8000 Novo mesto, matična št. 5086400000, davčna
št. SI87901706, in Osnovne šole Dragotina Ketteja, Šegova ulica 114, 8000 Novo mesto, matična št. 5086345000,
davčna št. SI30381355, Posvetovalnice za učence in starše
Novo mesto, Mušičeva ulica 2, 8000 Novo mesto, matična št. 5981751000, davčna št. SI99965941 in Razvojnega izobraževalnega centra Novo mesto, Ljubljanska cesta
28, 8000 Novo mesto, matična št. 5051738000, davčna
št. SI53990129, pogodbe o zagotavljanju sredstev za namene, po katerih mora posamezna lokalna skupnost zagotavljati finančna sredstva glasbeni šoli, šoli s prilagojenim
programom ter posvetovalnici za učence in starše in tudi za
izobraževanje odraslih od 1. 1. 2007 dalje.
3.1.2. Občina Šmarješke Toplice
Občina Šmarješke Toplice je ustanoviteljica in izvršuje
ustanoviteljske in lastninske pravice v Osnovni šoli Šmarjeta,
Šmarjeta 1, 8220 Šmarješke Toplica, matična št. 5086302000,
davčna št. SI73055956, določene z Odlokom o ustanovitvi
javnega vzgojno‑izobraževalnega zavoda (Uradni list RS,
št. 48/96, 76/98).
3.1.3. Občina Straža
Občina Straža je ustanoviteljica in izvršuje ustanoviteljske
in lastninske pravice v Osnovni šoli Vavta vas, Vavta vas 1,
8351 Straža, matična št. 5086329000, davčna št. SI86730738,
določene z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega zavoda (Uradni list RS, št. 48/96, 76/98).
3.1.4. Ustanoviteljske pravice v javnem zavodu Univerzitetno
in raziskovalno središče Novo mesto
V Univerzitetnem in raziskovalnem središču Novo mesto,
Novi trg 5, 8000 Novo mesto, matična št. 2212137000, davčna
št. SI89406109, izvršuje ustanoviteljsko in lastninsko pravico in
obveznost Mestna občina Novo mesto.
3.2. Ustanoviteljske pravice na področju kulture
V Knjižnici Mirana Jarca, Kulturnem centru Janeza Trdine,
Dolenjskem muzeju (za Jakčev dom in Križatijo) in Gledališču
APT izvršuje ustanoviteljske in lastninske pravice Mestna občina Novo mesto.
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Ostali občini skleneta s tem sporazumom pogodbo v korist zgoraj navedenih upravičencev o zagotavljanju kulturne in
izobraževalne dejavnosti na svojem območju.
3.3. Ustanoviteljske pravice na področju športa
V Agenciji za šport Novo mesto, Kettejev drevored 2, 8000
Novo mesto, matična št. 5801362000, davčna št. SI44436513
izvršuje ustanoviteljske in lastninske pravice Mestna občina
Novo mesto. Ostali občini imata pravico do uporabe vseh
športnih objektov v skladu z dogovorom in pod pogoji, ki jih
dogovorijo z Agencijo za šport.
3.4. Ustanoviteljske pravice na področju zdravstva
in lekarništva
3.4.1. Ustanoviteljske pravice na področju zdravstva
Vsaka občina zagotavlja osnovno zdravstveno službo na
svojem območju.
Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska cesta 4, 8000
Novo mesto, matična št. 5054613000, davčna št. SI18631380,
zagotavlja urgentno in reševalno ter specialistično službo na
celotnem območju, ki je zajeto v mreži zdravstvenih storitev
tega ZD.
Ustanoviteljske pravice na zavodu Zdravstveni dom
Novo mesto, Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto, matična
št. 5054613000, davčna št. SI18631380, izvršujejo vse tri občine kot imetnice enotnega upravljalskega deleža do sklenitve
sporazuma o delitvi z vsemi občinami ustanoviteljicami zavoda
ali do sodne delitve upravljalskih deležev na zavodu in premoženja, s katerim upravlja zavod.
Lastninske pravice na nepremičninah s pripadajočimi
objekti, s katerimi upravlja Zdravstveni dom Novo mesto, pa
pripadajo vsaki posamični občini glede na lego.
3.4.2. Ustanoviteljske pravice Dolenjskih lekarn Novo mesto,
p.o., Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto,
matična št. 5198984000, davčna št. SI32984375
Osnovno lekarniško službo zagotavlja vsaka občina
zase.
Ustanoviteljske pravice na zavodu Dolenjske lekarne
Novo mesto, p.o., Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto, matična št. 5198984000, davčna št. SI32984375, izvršujejo vse tri
občine kot imetnice enotnega upravljalskega deleža do sklenitve sporazuma o delitvi z vsemi občinami ustanoviteljicami
zavoda ali do sodne delitve upravljalskih deležev na zavodu in
premoženja, s katerim upravlja zavod.
Posamezna občina ima pravico odločanja o izvajanju
dejavnosti svoje lekarniške enote Dolenjskih lekarn.
Lastninske pravice na nepremičninah s pripadajočimi
objekti, s katerimi upravljajo Dolenjske lekarne Novo mesto,
pa pripadajo vsaki posamični občini glede na lego.
3.5. Ustanoviteljske pravice Gasilsko-reševalnega centra
Novo mesto, Seidlova cesta 29, 8000 Novo mesto,
matična št. 5015472000, davčna št. SI41644506
Ustanoviteljske pravice v Gasilsko‑reševalnem centru izvršuje Mestna občina Novo mesto. Gasilsko‑reševalni center
zagotavlja naloge zaščite in reševanja ob nesrečah z naravnimi
snovmi, naloge tehničnega reševanja ob nesrečah v prometu
in ob nesrečah na tekočih in stoječih vodah za regijo po pogodbi, ki je sklenjena z Ministrstvom za obrambo RS (ekologija).
Osnovno požarno varstvo zagotavlja vsaka občina zase od
ustanovitve dalje.
Ostali občini skleneta pogodbo v korist Gasilsko‑reševalnega centra Novo mesto, Seidlova cesta 29, 8000 Novo mesto,
matična št. 5015472000, davčna št. SI41644506, v kateri določijo pravice in obveznosti.
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4. Kapitalski deleži – premoženje javnih zavodov in javnih
podjetij (delitev po legi in namenu)
4.1. Javni zavodi
Premoženje oziroma kapital in ustanoviteljske pravice
javnih zavodov, ki služijo prebivalcem ene občine in katerega
ustanoviteljica je ena od občin, pripada tej občini.
Delitev osnovnega kapitala in deleža v javnih podjetjih
Komunala Novo mesto, d.o.o., in CeROD, center za ravnanje
z odpadki, d. o.o., je predmet posebnega sporazuma.
4.2. Razvojni center Novo mesto, Svetovanje in razvoj, d.o.o.,
Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto,
matična št. 1227319000, davčna št. SI77074963
Za delitev osnovnega kapitala Razvojnega centra po
stanju 31. 12. 2006 se pogodbene stranke dogovorijo naslednje:
Delež Mestne občine Novo mesto v osnovnem kapitalu
Razvojnega centra Novo mesto znaša 5.292,94 EUR, kar
predstavlja 60,4% in se deli po ključu števila prebivalcev.
Medsebojne pravice in obveznosti med občinami in Razvojnim centrom se uredi s pogodbo.
4.3. Televizija Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ulica 12,
8000 Novo mesto, matična št. 5299012000,
davčna št. SI55736866
Pri Televiziji Novo mesto, d.o.o., se poslovni delež Mestne
občine Novo mesto v višini 26,5827% deli med ostali občini po
ključu števila prebivalcev.
V kolikor se katera koli občina odloči za prodajo deleža
tega podjetja, imata ostali dve občini predkupno pravico.
4.4. Zarja, stanovanjsko podjetje, d.d.
Predmet posebnega sporazuma je delitev delnic podjetja
Zarja, stanovanjsko podjetje, d.d., ki se deli po ključu števila
prebivalcev.
5. Denarna sredstva, terjatve in dolgoročne
finančne naložbe
5.1. Denarna sredstva
Presežek po ZR 2006 je upoštevan v višini obveznosti, ki
so opredeljene v 4. členu tega sporazuma.
6. Naložbe v delnice
Mestna občina Novo mesto je lastnica delnic HIT Nova
Gorica, delnic Novoteksa Tkanine in več vrst delnic na podlagi sklepov o dedovanju (NF1N, NF2R, NVSG, VIHR, VZPG,
KDHR, ATPG, KDIR, AKHR in TODG). Vse delnice se deli med
občine po ključu števila prebivalcev.
7. Bremena, obveznosti za dolgoročne zadolžitve
in nadaljevanje investicij, ostalo
7.1. Dolgoročne zadolžitve in dana poroštva
Poroštva za namenske kredite za komunalno infrastrukturo predstavljajo znesek dolgoročne finančne obveznosti, in
sicer za čistilno napravo v Občini Šmarješke Toplice in čistilno
napravo v Občini Straža ter kanalizacijo Srebrniče. Dana poroštva JP Komunala Novo mesto, d.o.o., prevzema vsaka občina,
v kateri je investicija.
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7.2. Obveznosti krajevnih skupnosti
Obveznosti krajevnih skupnosti (tudi bivših) na dan 31. 12.
2006 prevzame v celoti Mestna občina Novo mesto.
7.3. Nepremičnine v tujini – počitniški domovi
Mestna občina Novo mesto obdrži izključno lastninsko
pravico na štirih počitniških hišicah v Nerezinah in je upravičena izvesti vse potrebne postopke za vpis lastninske pravice v
zemljiški knjigi na svoje ime.
Mestna občina Novo mesto je družbenica Počitniške
skupnosti Krško, d.o.o., Cesta krških žrtev 56, Krško, matična št. 5449707, davčna št. SI31299601, s poslovnim
deležem 1,649%. Mestna občina Novo mesto obdrži celotni
poslovni delež 1,649% in z deležem pripadajoče pravice in
obveznosti.
Z občinama Straža in Šmarješke Toplice se sklene pismo
o nameri, s katerim se opredeli, da se omogoči letovanje tudi
zaposlenim v občinskih upravah občin Straža in Šmarješke
Toplice pod enakimi pogoji, kot to velja za Občinsko upravo
Mestne občine Novo mesto.
V Sloveniji Mestna občina Novo mesto nima počitniških
domov.
7.4. Kasneje najdene obveznosti in realna bremena
ter pravice
– Obveznosti, ki bremenijo posamezno nepremičnino in
pripadajoče pravice, prevzame občina, ki postane lastnica nepremičnine.
– Obveznosti za sredstva, ki so bila uporabljena samo za
območje ene občine, prevzame ta občina.
– Vse naknadno najdeno premoženje, vire in obveznosti, ki nastanejo po podpisu sporazuma oziroma niso zajeti v
bruto bilanci na dan 31. 12. 2006, se deli naknadno po ključu
prebivalcev.
4. člen
Pogodbene stranke ugotavljajo, da je dosežen nepreklicen in popoln sporazum o delitvi premoženja Mestne občine
Novo mesto, razen za del, ki se po tem sporazumu dogovori
in razdeli kasneje.
Višina obveznosti je dogovorjena med župani in je izračunana na način 360,00 EUR krat število prebivalcev v
posamezni občini. Obveznost, ki jo mora Mestna občina Novo
mesto poravnati Občini Straža in Občini Šmarješke Toplice,
tako znaša za Občino Straža 1.379.160,00 EUR in za Občino
Šmarješke Toplice 1.083.600,00 EUR. To obveznost bo Mestna
občina Novo mesto poravnala v treh letih, in sicer vsako leto
v dveh obrokih (v začetku meseca maja in v začetku meseca
novembra) z začetkom v maju 2009 in z zadnjim obrokom
konec leta 2011.
5. člen
Vsaka od občin lahko v skladu z veljavnimi predpisi, s
tem sporazumom, na podlagi posebne listine ali enostranskega akta samostojno predlaga ustrezne zemljiškoknjižne vpise
občinske lastnine oziroma solastnine in drugih stvarnih pravic
na nepremičninah, ki ležijo na območju njene občine oziroma
na območju katastrskih občin v mejah njene občine.
Iz naslova ureditve medsebojnih premoženjskopravnih
razmerij ter delitve premoženja se ne obračunava in ne plačuje
prometnega davka.
6. člen
Vsaka občina lahko v skladu z veljavnimi predpisi, s tem
sporazumom, na podlagi posebne listine ali enostranskega
akta samostojno predlaga ustrezne vpise v sodni register pri-
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stojnega sodišča in vpiše ustanoviteljske pravice na pravnih
osebah.
7. člen
(zemljiškoknjižno dovolilo)
Pogodbene stranke s tem sporazumom druga drugi izdajajo izrecno in nepogojno zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičninah, ki pogodbenici pripadajo
po tem sporazumu, na ime posamezne občine.
Pogodbene stranke se na vsakokraten zahtevek upravičenca zavezujejo po potrebi izstaviti zemljiškoknjižno dovolilo.
8. člen
Ta sporazum začne veljati z dnem, ko ga podpišejo župani vseh treh občin.
Župani so pooblaščeni s sklepi občinskih svetov in z
Zakonom o lokalni samoupravi za podpis tega sporazuma.
Župani sporazum izvedejo oziroma izdajo ustrezne listine za
izvedbo sporazuma.
9. člen
Ta sporazum je podpisan v 12 izvodih, od katerih prejme
vsaka pogodbena stranka po štiri izvode.
Št. 410-6/2007-1100
Novo mesto, dne 18. novembra 2008
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.
Št. 410‑005/2007‑25
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.
Št. 031‑1/2008‑21
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.
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VSEBINA
4017.
4018.
4019.

4020.
4021.

MINISTRSTVA

Pravilnik o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti 12205
Pravilnik o vzorčenju surovega mleka za določanje
količine mlečne maščobe
12229
Odredba o Seznamu nujno potrebnih zdravil za
uporabo v humani medicini
12230

Odlok o začasni uporabi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PS 19 – Lenivec v Sežani, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje PS 8 – Kidričeva soseska v Sežani, Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje
bolnišnice Sežana (ureditvena območja Sb-06, Sb08, Sb-09, I-03, I-05, I-06, O-04, Z-07, Z-08, Z-09,
Tc-08, Tc-09, Tc-10, Tc-11), Odloka o zazidalnem
načrtu za območje ZS 34 in PS 25 – »Ograde« v
Sežani Odloka o zazidalnem načrtu za območje
ZS 11 – »Lehte« v Sežani, Odloka o ureditvenem
načrtu za območje UC 1 – Sežana center 1 v
Sežani, Odloka o ureditvenem načrtu za območje
US 50 – Gradišče v Sežani, Odloka o ureditvenem
načrtu za območje US 12 – Vas v Sežani, Odloka
o ureditvenem načrtu za območje UC 2 – Sežana
center 2 v Sežani, Odloka o ureditvenem načrtu
za območje UC 9 – Športnorekreacijski center v
Sežani, Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih
za KS Sežana, v vseh delih, ki jih je nadomestil
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto
Sežana – vzhod
12268

4034.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Slovenska Bistrica za leto 2009
12269
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi –
javno dobro
12270

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Razpis volitev štirih članov Državnotožilskega sveta
12232
Vsebina in oblika diplome Visoke šole za računovodstvo
12232

OBČINE
BLOKE

4022.

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bloke
12234

4023.

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine
Črenšovci
12236
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Črenšovci za leto 2009
12256
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Občini Črenšovci
12257

4024.
4025.

ČRENŠOVCI

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Črna na Koroškem
12258

4027.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana
za območje Občine Hrpelje - Kozina za obdobje
1986–2000 in družbenega plana Občine Sežana
za območje Občine Hrpelje - Kozina za obdobje
1986–1990
12264

4028.

4029.
4030.

4042.
4043.

4035.

ČRNA NA KOROŠKEM

4026.

SLOVENSKA BISTRICA

SODRAŽICA

4036.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Sodražica za
leto 2009
12270

4037.

Odlok o koncesiji za izvajanje programa za predšolske otroke
12271

4038.

Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta
Občine Tržič
12273

4039.
4040.

Sprememba in dopolnitev Statuta Občine Zagorje
ob Savi
12274
Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških
naprav – vlečnic na smučišču »Marela« v Občini
Zagorje ob Savi
12275

4041.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

HRPELJE - KOZINA

LENDAVA

Odlok o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi Razvojnega, finančnega in nepremičninskega javnega
sklada občin Lendava, Črenšovci, Kobilje, Turnišče, Velika Polana in Dobrovnik
12265
Akt o prenehanju delovanja javnega zavoda Skupnost vzgojnoizobraževalnih zavodov Lendava –
Oktatás Nevelési Intézetközösség Lendava
12266
Sklep o prenehanju delovanja in pričetku likvidacije Razvojnega, finančnega in nepremičninskega
javnega sklada občin Lendava, Črenšovci, Kobilje,
Turnišče, Velika Polana in Dobrovnik
12267

SEŽANA

4033.

ŠKOFJA LOKA
TRŽIČ

ZAGORJE OB SAVI

ŽELEZNIKI

12276

NOVO MESTO

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne
občine Novo Mesto za leto 2009 (II)
12277
Sporazum o razdelitvi premoženja med Mestno občino Novo mesto, Občino Straža in Občino Šmarješke Toplice na dan 31. 12. 2006
12278

PREBOLD

4031.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

4032.

Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture v Občini Razkrižje
12267

RAZKRIŽJE

12267

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 92/09
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA
Objave gospodarskih družb

2879
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Zakon o ﬁnančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)
neuradno prečiščeno besedilo
z novelama ZFPPIPP-A in ZFPPIPP-B ter stvarnim kazalom
mag. Janeza Topliška
Noveli Zakona o ﬁnančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-A in ZFPPIPP-B), sprejeti maja in julija 2009,
odpravljata pomanjkljivosti in nedoslednosti, ki so se po sprejetju zakona
pokazale v praksi.
Novela ZFPPIPP-A je prinesla:
► spremembe in dopolnitve glede varovanja osebnih podatkov,
► nove pravne podlage za posredovanje podatkov o postopkih
zaradi insolventnosti v informatizirani obliki,
► obveznost plačila začetnega predujma za začetek postopka
zaradi insolventnosti,
► razširitev odgovornosti aktivnih družbenikov tudi na osebe,
ki so imele položaj aktivnega lastnika v zadnjih dveh letih pred
prenehanjem pravne osebe.
Cena: 34 EUR
Leto izdaje: 2009
N: 978-961-204-443-5
ISBN:
Št il strani:
t i 328
Število
Dimenzija: 14 cm × 20 cm
Vezava: trda vezava

Z novelo ZFPPIPP-B pa se je:
► olajšalo dokazovanje upnika glede pogojev za začetek stečaja,
► določila se je neizpodbojna domneva trajnejše nelikvidnosti, če
dolžnik za več kot tri mesece zamuja s plačilom minimalnih plač in s
tem povezanih davkov in prispevkov,
► uvedel se je nadzor nad dolžnikom pred začetkom postopka
zaradi insolventnosti.

N A R O Č I L N I C A

Knjiga vsebuje neuradno prečiščeno besedilo zakona in stvarno kazalo.
Spremembe iz novel ZFPPIPP-A in ZFPPIPP-B so za lažje pregledovanje
natisnjene polkrepko.

Zakon o ﬁnančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)
• trda vezava

34 €

cena:

Podjetje

Število izvodov
Oddelek

Ime in priimek
Matična št.

E-pošta
Davčna št.

Davčni zavezanec

Ulica in številka

Kraj

Podpis in žig
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