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1. člen

4. izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo je pravna
ali fizična oseba, ki izvaja občinsko gospodarsko javno službo
oskrbe prebivalstva s pitno vodo;
5. zemljišča v uporabi KMG-ja so zemljišča, za katera ima
nosilec KMG-ja pravico do uporabe;
6. nadomestno zemljišče je kmetijsko zemljišče v državni
lasti ali vodno ali priobalno zemljišče v državni lasti, ki mu je
prenehal status naravnega vodnega javnega dobra in na tem
priobalnem zemljišču ne velja prepoved gnojenja ali uporabe
sredstev za varstvo rastlin v tlorisni širini 15 metrov od meje
brega voda prvega reda in pet metrov od meje brega voda
drugega reda;
7. za ustrezno obdelano grafično enoto rabe kmetijskega
gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK) se šteje, če so
njive obdelane in pridelek pravočasno pobran, trajno travinje
pokošeno najmanj enkrat letno ali sejano travinje na njivah
najmanj dvakrat letno in pokošena trava odstranjena ter trava
v trajnih nasadih pokošena najmanj enkrat letno in pridelek
pravočasno pobran.

(vsebina)

4. člen

Uredba o nadomestilu za zmanjšanje dohodka
iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve
ukrepom vodovarstvenega režima

Na podlagi osmega odstavka 79. člena Zakona o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A,
41/04 – ZVO-1 in 57/08) in v zvezi s 27. členom Zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o nadomestilu za zmanjšanje dohodka
iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve
ukrepom vodovarstvenega režima

Ta uredba določa vrste ukrepov, za katere se lahko izplačajo nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti za leto 2010 zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega
režima (v nadaljnjem besedilu: nadomestila), način izplačevanja in merila za izračun višine nadomestil za zmanjšanje
dohodka iz kmetijske dejavnosti.
2. člen
(uporaba)
Nadomestila se izplačajo na najožjih vodovarstvenih območjih, namenjenih za varstvo vodnih virov za javno oskrbo s
pitno vodo, ki so določena v skladu s predpisi, ki urejajo najožje
vodovarstveno območje.
3. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. kmetijska dejavnost je gospodarska panoga, ki obsega
pridelovanje kmetijskih rastlin in živinorejo ter storitve za rastlinsko prehrano ali živinorejo, razen veterinarskih storitev, in
dejavnosti, ki so v predpisih o standardni klasifikaciji dejavnosti
navedene pod »01.1 Pridelovanje netrajnih rastlin«, »01.4 Živinoreja«, »01.5 Mešano kmetijstvo«, »01.6 Storitve za kmetijsko
proizvodnjo in priprava pridelkov«;
2. kmetijsko gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: KMG)
je kmetijsko gospodarstvo določeno v skladu z zakonom, ki
ureja kmetijstvo;
3. nosilec kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: nosilec KMG-ja) je pravna ali fizična oseba, določena s
predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev;

(upravičenec do nadomestila)
Upravičenec do nadomestila (v nadaljnjem besedilu:
upravičenec) je KMG, ki:
– za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti za leto
2010 vloži zahtevo za izplačilo nadomestila,
– izvaja kmetijsko dejavnost na kmetijskih zemljiščih v
uporabi KMG-jev na najožjem vodovarstvenem območju,
– ima na dan 10. junij 2009 v registru kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) na najožjem vodovarstvenem območju vpisan GERK ali del GERK-a,
– za izvajanje kmetijske dejavnosti na najožjem vodovarstvenem območju za ukrep prepovedi rabe gnojnice in gnojevke oziroma ukrep prepovedi rabe fitofarmacevtskih sredstev
ne prejema nadomestila ali subvencije na podlagi predpisov, ki
urejajo plačila za ukrepe kmetijske politike, ali plačila na podlagi
drugega naslova,
– mu ni bilo mogoče zagotoviti primerljivega nadomestnega zemljišča v državni lasti izven najožjega vodovarstvenega
območja.
5. člen
(zavezanec za plačilo nadomestila)
(1) Zavezanec za plačilo nadomestila (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) je izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo,
ki upravlja vodni vir, za katerega je določen vodovarstveni
režim na najožjem vodovarstvenem območju.
(2) Nadomestila se financirajo iz sredstev, ki jih pridobiva
izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo za izvajanje storitev
javne službe oskrbe s pitno vodo in s prodajo vode iz vodnega
vira, za katerega je določen vodovarstveni režim.
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(ukrepi in merila za določitev višine nadomestila)
(1) Ukrepi vodovarstvenega režima, za katere se lahko
na najožjih vodovarstvenih območjih pridobijo nadomestila, so
ukrepi, ki se nanašajo na prepoved rabe gnojevke in gnojnice
in s tem povezan razvoz oziroma ukrepi, ki se nanašajo na
prepoved rabe fitofarmacevtskih sredstev.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se nadomestila ne pridobijo za ukrepe na zemljiških parcelah znotraj najožjih vodovarstvenih območij iz tretjega in četrtega
odstavka 45. člena Uredbe o vodovarstvenem območju za
vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške
dobrave in Dravskega polja (Uradni list RS, št. 24/07).
(3) Višina nadomestila se izraža v eurih na hektar kmetijskega zemljišča znotraj najožjega vodovarstvenega območja.
(4) Višina nadomestila je sorazmerna učinkom ukrepov
iz prvega odstavka tega člena in rabi kmetijskih zemljišč ter
znaša za njive, vrtove in trajne nasade 644 eurov na hektar in
za trajne travnike in pašnike 188 eurov na hektar.
(5) Če upravičenec za ukrep prepovedi rabe fitofarmacevtskih sredstev prejema plačila na podlagi predpisov, ki
urejajo plačila za ukrepe kmetijske politike, se višina nadomestila po tej uredbi zmanjša za znesek, ki znaša za njive, vrtove
in trajne nasade 128 eurov na hektar in za trajne travnike in
pašnike 13 eurov na hektar.
(6) Upravičenec, ki redi na svojem KMG-ju več kakor pet
glav velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ) in ima GERK
ali del GERK-a znotraj najožjega vodovarstvenega območja,
je zaradi prepovedi rabe gnojnice in gnojevke na teh GERK-ih
upravičen do nadomestila v višini 208 eurov na hektar za
razvoz gnojevke in gnojnice izven najožjega vodovarstvenega
območja.
7. člen
(pogoji za izplačilo nadomestila)
(1) Nadomestila se lahko izplačajo za celotno površino
GERK-a ali za njegov del znotraj najožjega vodovarstvenega
območja.
(2) Nadomestila se lahko izplačajo upravičencu za kmetijska zemljišča na najožjih vodovarstvenih območjih, za katera
je najmanjša enota rabe velikosti skupaj najmanj 0,1 hektarja,
in ima upravičenec skupaj najmanj 0,3 hektarja površin znotraj
istega posameznega najožjega vodovarstvenega območja.
(3) Poleg izpolnjevanja pogojev iz prvega in drugega
odstavka tega člena se nadomestila lahko izplačajo upravičencu, če:
– na GERK-u ali na delu GERK-a znotraj najožjega vodovarstvenega območja izvaja kmetijsko dejavnost v skladu
z ukrepi vodovarstvenega režima in
– je GERK ali del GERK-a znotraj najožjega vodovarstvenega območja glede na vrsto rabe ustrezno obdelan.
(4) Nadomestila se zaradi prepovedi rabe gnojnice in
gnojevke lahko izplačajo upravičencu za razvoz gnojevke in
gnojnice izven najožjega vodovarstvenega območja ob upoštevanju pogojev iz prejšnjih odstavkov, če redi na svojem
KMG-ju več kakor pet GVŽ-jev.
8. člen
(obveznosti upravičenca)
(1) Za izplačilo nadomestila upravičenec do 31. marca
2010 poda pri zavezancu zahtevo za izplačilo nadomestila, ki
mora vsebovati:
– podatke o upravičencu;
– identifikacijsko številko KMG-ja;
– naslov in sedež KMG-ja in domače ime kmetije, če
ga ima;
– izpis podatkov o GERK-u ali delu GERK-a na najožjem
vodovarstvenem območju iz RKG-ja;
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– navedbo parcelnih številk in katastrskih občin na najožjem vodovarstvenem območju, na katerih upravičenec izvaja
kmetijsko dejavnost;
– izpolnjeni obrazec iz priloge, ki je sestavni del te uredbe,
za tiste KMG-je na najožjem vodovarstvenem območju, ki redi
več kakor pet GVŽ-jev in mora odražati stalež rejnih živali na
KMG-ju na dan oddaje zahteve;
– izjavo upravičenca, ali za izvajanje kmetijske dejavnosti
na najožjem vodovarstvenem območju, za ukrep prepovedi
rabe gnojnice in gnojevke oziroma ukrep prepovedi rabe fitofarmacevtskih sredstev prejema nadomestila ali subvencije
na podlagi predpisov, ki urejajo plačila za ukrepe kmetijske
politike, ali plačila na podlagi drugega naslova.
(2) Če zahteva za izplačilo nadomestila ne vsebuje vseh
potrebnih sestavin iz prvega odstavka tega člena, zavezanec
pozove upravičenca, da zahtevo v roku 30 dni dopolni, sicer
upravičenec izgubi pravico do nadomestila. Pravico do nadomestila izgubi tudi, če je zahteva za izplačilo nadomestila
podana prepozno.
9. člen
(obveznosti zavezanca)
(1) Zavezanec mora:
– v roku dveh mesecev po vložitvi zahteve za izplačilo
nadomestila iz prvega odstavka prejšnjega člena, upravičencu
predložiti pogodbo v podpis,
– zagotoviti izplačilo nadomestila upravičencu,
– zagotoviti strokovnjaka z znanji s področja kmetijstva na
najožjem vodovarstvenem območju zaradi ugotavljanja nepravilnosti glede pridobivanja nadomestil,
– poročati Inšpektoratu Republike Slovenije za kmetijstvo,
gozdarstvo in hrano o ugotovljenih nepravilnostih iz prejšnje
alinee,
– poročati ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, v skladu
z zahtevami iz 11. člena te uredbe.
(2) Zavezanec ne sme izplačati nadomestila oziroma
mora zahtevati vračilo že izplačanega nadomestila:
– če se ugotovi, da se izvajajo ukrepi vodovarstvenega
režima na najožjem vodovarstvenem območju v nasprotju s
sklenjeno pogodbo,
– če je bilo nadomestilo izplačano upravičencu, ki ne
izpolnjuje pogojev iz 4. člena te uredbe,
– če so na podlagi poročila iz prvega odstavka 12. člena
te uredbe ugotovljene nepravilnosti glede pridobivanja nadomestil v skladu s to uredbo,
– po dokončnosti odločbe inšpektorja, pristojnega za
kmetijstvo, o ugotovljenih kršitvah vodovarstvenega režima na
najožjem vodovarstvenem območju.
10. člen
(izplačila)
Nadomestila se izplačajo najpozneje do 30. aprila 2011.
11. člen
(poročanje o izplačanih nadomestilih)
Za potrebe evidentiranja in poročanja v skladu s predpisi,
ki urejajo državne pomoči, mora zavezanec poročati o izplačanih nadomestilih ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, na
obrazcu in na način, ki ga ministrstvo, pristojno za kmetijstvo,
objavi na svojih spletnih straneh.
12. člen
(poročanje o ugotovljenih nepravilnostih
na vodovarstvenih območjih)
(1) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), ki izvaja
kontrole za posamezni KMG, pripravi letno poročilo o ugotovljenih nepravilnostih ločeno za vsako najožje vodovarstveno
območje za posamezni KMG, ki ima GERK ali del GERK-a
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znotraj posameznega najožjega vodovarstvenega območja v
preteklem letu in ga pošlje ministrstvu, pristojnemu za okolje,
najpozneje do 31. marca 2011.
(2) Agencija v letnem poročilu iz prejšnjega odstavka
navede tudi podatke Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano o pravnomočnih odločbah o prekrških, izdanih na podlagi kršitev vodovarstvenega režima na
posameznem najožjem vodovarstvenem območju, ter podatke
o izvajanju kmetijskookoljskih plačil na GERK-ih znotraj najožjega vodovarstvenega območja.
(3) Podatki letnega poročila iz prvega odstavka tega člena
so na zahtevo zavezanca dostopni na ministrstvu, pristojnemu
za okolje.
13. člen
(poročanje o plačilih za ukrepe kmetijske politike)
Agencija v poročilu iz prvega odstavka prejšnjega člena
ministrstvu, pristojnemu za okolje, sporoči za posamezen KMG
tudi podatke o GERK-ih znotraj najožjega vodovarstvenega območja, na katerih KMG izvaja ukrep prepovedi rabe fitofarmacevtskih sredstev in za to prejema plačila na podlagi predpisov,
ki urejajo plačila za ukrepe kmetijske politike.
14. člen
(podatki o rabi in površini GERK-a)
(1) Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, sporoči ministrstvu,
pristojnemu za okolje, podatke iz RKG-ja o stanju GERK-ov na
najožjih vodovarstvenih območjih na dan 10. junij 2009 najpozneje v 15 dneh po uveljavitvi te uredbe.
(2) Ministrstvo, pristojno za okolje, zaradi pridobivanja nadomestil za izvajanje ukrepov kmetijske dejavnosti na najožjih vodovarstvenih območjih zagotovi podatke o rabi in površini GERK-ov
ali delov GERK-ov ter podatke iz RKG-ja o stanju GERK-ov na
najožjih vodovarstvenih območjih na dan 10. junij 2009.
(3) Podatki iz prejšnjega odstavka so na zahtevo zavezanca dostopni na ministrstvu, pristojnemu za okolje, v enem
mesecu po uveljavitvi te uredbe.
15. člen
(vpis v RKG)
Če KMG na kmetijskih zemljiščih na najožjem vodovarstvenem območju izvaja kmetijsko dejavnost v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo, in do 10. junija 2009 ni bilo vpisano
v RKG v skladu s predpisi, ki urejajo register kmetijskih gospodarstev, in na tem najožjem vodovarstvenem območju v
RKG-ju nima vpisanega GERK-a ali dela GERK-a, je upravičen
do nadomestila po tej uredbi, če zagotovi vpis v RKG v enem
mesecu po uveljavitvi te uredbe.
16. člen
(določba o mirovanju)
Zavezanec lahko sklene pisno pogodbo iz prve alinee prvega odstavka 9. člena te uredbe z upravičencem, ko Evropska
komisija sprejme ali se šteje, da je sprejela, sklep o odobritvi
sheme pomoči po tej uredbi.
17. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-55/2009/5
Ljubljana, dne 14. januarja 2010
EVA 2009-2511-0110
Vlada Republike Slovenije
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni
register

Na podlagi tretjega odstavka 28. člena Zakona o sodnem
registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo,
93/07, 65/08 in 49/09) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vpisu
družb in drugih pravnih oseb v sodni register
1. člen
V Uredbi o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register (Uradni list RS, št. 43/07) se v drugem odstavku 2. člena
besedilo »(Uradni list RS, št. 114/05 − uradno prečiščeno besedilo, 42/06 − ZGD-1 in 33/07, v nadaljnjem besedilu: ZSReg)« nadomesti z besedilom »Zakona o sodnem registru (Uradni list RS,
št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 65/08 in 49/09, v
nadaljnjem besedilu: ZSReg)«.
2. člen
V 5. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če je zastopnik upravičen zastopati subjekt vpisa
skupno z nekaterimi, a ne vsemi, drugimi zastopniki, ali če je
zastopnik pri poslih do določenega zneska upravičen zastopati
subjekt vpisa samostojno, nad tem zneskom pa skupno z drugimi zastopniki, je treba s predlogom za vpis zastopnika kot način
zastopanja predlagati vpis skupnega zastopanja, navedene modalitete glede tega načina zastopanja pa vpisati kot besedilo pri
omejitvah zastopanja.«.
3. člen
V 6. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Predlogu za vpis ustanovitve subjekta v sodni register
mora biti priložen sklep poslovodstva o določitvi poslovnega
naslova.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
4. člen
V prvem odstavku 7. člena se črta 5. točka, dosedanje
6. do 11. točka pa postanejo 5. do 10. točka.
V drugem odstavku se 7. točka spremeni tako, da se
glasi:
»7. ustanovitveno poročilo in poročila o reviziji ustanovitve
članov organov vodenja ali nadzora,«.
Dodajo se nove 8. do 10. točka, ki se glasijo:
»8. poročilo ustanovitvenih revizorjev, če morajo ti po drugem odstavku 194. člena ZGD-1 pregledati ustanovitev,
9. v primeru iz prve alinee prvega odstavka 194.a člena
ZGD-1 potrdilo o tehtanem povprečju enotnega tečaja iz drugega odstavka 194.a člena ZGD-1,
10. v primerih iz prvega odstavka 194.a člena ZGD-1 izjavo
organov vodenja in nadzora, da ustanovitelji iz petega odstavka
194.a člena ZGD-1 niso predlagali imenovanja revizorja.«.
V tretjem odstavku se besedilo »iz 7. točke« nadomesti z
besedilom »iz 7. in 8. točke«.
5. člen
V naslovu pododdelka 2.4.1 se beseda »povečanjem«
nadomesti z besedo »povečanju«.
6. člen
V 10. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. pri povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki:
– poročilo o reviziji stvarnih vložkov, razen če po 334.a členu v zvezi s 194.a členom ZGD-1 revizorju ni treba pregledati
povečanja osnovnega kapitala s stvarnimi vložki,
– v primeru iz prvega odstavka 334.a člena v zvezi s prvo
alineo prvega odstavka 194.a člena ZGD-1: potrdilo o tehtanem
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povprečju enotnega tečaja iz drugega odstavka 194.a člena
ZGD-1,«.
7. člen
V prvem odstavku 11. člena se 3. točka spremeni tako, da
se glasi:
»3. pri povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki:
– listine o pravnih poslih, ki so bili opravljeni za pridobitev
stvarnih vložkov,
– v primerih iz prvega odstavka 334.a člena v zvezi s prvim
odstavkom 194.a člena ZGD-1 izjavo organov vodenja in nadzora, da delničarji iz četrtega odstavka 334.a člena ZGD-1 niso
predlagali imenovanja revizorja,«.
8. člen
V naslovu pododdelka 2.4.2 se beseda »povečanjem«
nadomesti z besedo »povečanju«.
9. člen
V prvem odstavku 12. člena se 2. točka spremeni tako,
da se glasi:
»2. pri pogojnem povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi
vložki:
– pogodbe, ki so bile sklenjene za pridobitev stvarnih
vložkov,
– v primeru iz 345.a člena v zvezi s prvim odstavkom 334.a
člena in prvo alineo prvega odstavka 194.a člena ZGD-1 potrdilo
o tehtanem povprečju enotnega tečaja iz drugega odstavka
194.a člena ZGD-1,
– v primerih iz 345.a člena v zvezi s prvim odstavkom 334.a
člena in prvim odstavkom 194.a člena ZGD-1 izjavo organov vodenja in nadzora, da delničarji iz četrtega odstavka 334.a člena
ZGD-1 niso predlagali imenovanja revizorja,
– poročilo o reviziji stvarnih vložkov, razen če po 345.a členu
v zvezi s 334.a členom in 194.a členom ZGD-1 revizorju ni treba
pregledati povečanja osnovnega kapitala s stvarnimi vložki,«.
10. člen
V prvem odstavku 15. člena se v 5. točki druga alinea
spremeni tako, da se glasi:
»− poročilo o reviziji stvarnih vložkov, razen če po 356.a členu v zvezi s 194.a členom ZGD-1 revizorju ni treba pregledati
povečanja osnovnega kapitala s stvarnimi vložki,«.
11. člen
V drugem odstavku 35. člena se v 2. točki tretja alinea
spremeni tako, da se glasi:
»– poročilo o reviziji stvarnih vložkov, če mora po četrtem
odstavku 476. člena ZGD-1 stvarne vložke oceniti revizor,«.
12. člen
V naslovu pododdelka 3.4.1 se beseda »povečanjem«
nadomesti z besedo »povečanju«.
13. člen
V prvem odstavku 37. člena se v 2. točki tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»– poročilo o reviziji stvarnih vložkov, če mora po četrtem
odstavku 476. člena ZGD-1 stvarne vložke oceniti revizor,«.
14. člen
V četrtem odstavku 43. člena se v 2. točki besedilo
»34. člena« nadomesti z besedilom »35. člena«.
V petem odstavku se v napovednem stavku beseda »vložek« nadomesti z besedo »delež«, v 2. točki pa se besedilo
»34. člena« nadomesti z besedilom »35. člena«.
15. člen
V drugem odstavku 45. člena se v 2. točki besedilo
»34. člena« nadomesti z besedilom »35. člena«.
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16. člen
V drugem odstavku 51. člena se doda nova 2. točka, ki se

»2. besedilo »družbena pogodba, sklenjena na posebnem
obrazcu iz prvega odstavka 474. člena ZGD-1« nadomesti z
besedilom »akt o ustanovitvi na posebnem obrazcu iz drugega
odstavka 523. člena ZGD-1 ali v navadni pisni obliki«,«.
Dosedanja 2. točka postane 3. točka.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če se vpis predlaga na podlagi sklepa edinega družbenika, ki je vpisan v pisno knjigo sklepov, je treba predlogu priložiti
prepis sklepa, s potrdilom, da se ujema z izvirnikom, vpisanim v
knjigo sklepov, ki ga overi notar ali točka VEM, če je upravičena
v imenu predlagatelja vložiti predlog za vpis na podlagi takega
sklepa.«.
Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če se vpis predlaga na podlagi sklepa edinega družbenika, ki je vpisan v elektronsko knjigo sklepov, je treba predlogu
priložiti elektronski prepis sklepa, ki ga samodejno izdela aplikacija, ki se v skladu s predpisom iz 45. člena ZSReg uporablja za
vlaganje predlogov za vpis v elektronski obliki.«.
17. člen
V prvem odstavku 52. člena se v 5. točki v drugi alinei
besedilo »odgovarja z vsem svojim premoženjem« nadomesti z
besedilom »polno odgovarja«.
18. člen
V prvem odstavku 59. člena se v 5. točki v tretji alinei besedilo »odgovarja z vsem svojim premoženjem« nadomesti z
besedilom »polno odgovarja«, na koncu pete alinee pa se doda
besedilo »ki se vpiše v polje obseg odgovornosti,«.
19. člen
V 65. členu se 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. v zvezi s komplementarji:
– identifikacijski podatki,
− vrsta in obseg odgovornosti za obveznosti družbe (polno
odgovarja),
– datum vstopa, ki je enak datumu ustanovitve,«.
20. člen
V 68. členu se črta 5. točka. Dosedanja 6. točka postane
5. točka, dosedanja napačno oštevilčena 8. točka pa postane
6. točka.
21. člen
Črtajo se oddelek 8.3 in 71. do 74. člen.
22. člen
V prvem odstavku 79. člena se v 5. točki v drugi alinei
besedilo »odgovarja z vsem svojim premoženjem« nadomesti z
besedilom »odgovarja kot ustanovitelj dela subjekta«.
V tretjem odstavku se na koncu 3. točke doda besedilo »ali
drugem pristojnem overitvenem organu države sedeža tujega
podjetja,«.
Doda se novi peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Listine iz 4. točke tretjega odstavka tega člena ni treba
priložiti, če je ustanovitelj podružnice tuje podjetje iz države članice
EU, ki glede na datum svoje ustanovitve nima poslovnega poročila
za zadnje poslovno leto.«.
23. člen
Za 114. členom se doda novi 114.a člen, ki se glasi:
»114.a člen
(smiselna uporaba pravil za izčlenitve)
Za predloge vpisov v zvezi z izčlenitvijo se smiselno uporabljajo 117. do 120. člen te uredbe (deseti odstavek 623. člena
ZGD-1).«.
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24. člen
Za naslovom oddelka 17.2 se doda novi naslov pododdelka
»Pododdelek 17.2.1: Splošna pravila«.
25. člen
Za 116. členom se dodajo novi naslov pododdelka »Pododdelek 17.2.2: Posebna pravila za čezmejne združitve kapitalskih
družb« in novi 116.a do 116.c člen, ki se glasijo:
»116.a člen
(predlog za vpis namere čezmejne združitve)
(1) S predlogom za vpis namere čezmejne združitve (622.k
člen ZGD-1) je treba zahtevati, da se v sodni register vpiše:
1. ta namera,
2. nameravani sedež družbe, ki izide iz čezmejne združitve,
3. register, pri katerem bo ta družba vpisana, s podatkom o
pristojnem organu države članice, ki vodi ta register, in
4. navedba, da je pristojno registrsko sodišče z odločitvijo
o vpisu te namere potrdilo pravilnost izvedenih pravnih opravil za
čezmejno združitev po četrtem odstavku 622.k člena ZGD-1.
(2) Predlogu iz prejšnjega odstavka je treba priložiti:
1. načrt čezmejne združitve,
2. zapisnik zasedanja skupščine prevzete družbe, ki je odločala o soglasju za čezmejno združitev,
3. dovoljenje pristojnega organa, če se za čezmejno združitev to zahteva,
4. poročilo poslovodstva prevzete družbe o čezmejni združitvi,
5. poročilo ali poročila o reviziji čezmejne združitve,
6. zaključno poročilo prevzete družbe,
7. dokaz, da je bila nameravana čezmejna združitev objavljena v skladu z določbo 622.e člena ZGD-1,
8. dokaze o zagotovitvi pogojev za uresničitev pravic imetnikov deležev in soglasje družb s sedežem v drugih državah
članicah za začetek postopka za sodni preizkus primernosti višine
denarne odpravnine,
9. dokaze o zagotovitvi pogojev za uresničitev pravic upnikov v skladu z določbo prvega odstavka 622.j člena ZGD-1 ali
izjavo, da to ni bilo potrebno,
10. izjavo poslovodstva prevzete družbe, za katero se smiselno uporablja določba 1. točke drugega odstavka 590. člena
ZGD-1, in
11. izjavo poslovodstva prevzete družbe o številu imetnikov
deležev, ki uveljavljajo pravico zahtevati prevzem delnic za plačilo
denarne odpravnine, in o načinu uresničitve te pravice.
116.b člen
(izbris prevzete družbe iz sodnega registra)
Če je družba s sedežem v Republiki Sloveniji udeležena pri
čezmejni združitvi kot prevzeta družba, jo registrsko sodišče po
uradni dolžnosti izbriše iz sodnega registra, ko prejme obvestilo
pristojnega organa druge države članice o vpisu prenosa premoženja, pravic in obveznosti s čezmejno združitvijo v register
v državi članici sedeža družbe, ki izide iz te čezmejne združitve
(sedmi odstavek 622.k člena ZGD-1).
116.c člen
(predlog za vpis čezmejne združitve)
Če je pri čezmejni združitvi družba s sedežem v Republiki
Sloveniji udeležena kot družba, ki izide iz združitve, je treba predlogu za vpis te združitve (622.l člen ZGD-1), poleg listin iz 115. ali
116. člena te uredbe, priložiti tudi potrdila, ki so jih po opravljenem
vpisu nameravane čezmejne združitve izdali pristojni organi držav
članic, v katerih so prevzete družbe imele svoje sedeže. Potrdila
ne smejo biti starejša od šestih mesecev.«.
26. člen
V 119. členu se v 12. točki besedilo »s tretjim« nadomesti z
besedilom »z drugim«.
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PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
27. člen
Če so pri delniški družbi, evropski delniški družbi ali zadrugi
vpisani podatki o ustanoviteljih (tretji odstavek 4. člena ZSReg), je
treba s prvim naslednjim predlogom za vpis spremembe pri tem
subjektu vpisa, vloženim po uveljavitvi te uredbe, zahtevati tudi
izbris ustanoviteljev in namesto tega vpis dejstva, da ustanovitelji
niso vpisani.
28. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00720-17/2009/4
Ljubljana, dne 14. januarja 2010
EVA 2009-2011-0066
Vlada Republike Slovenije
Katarina Kresal l.r.
Ministrica

MINISTRSTVA
167.
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PRAVILNIK
o vodenju evidence o trgovini z živalmi prosto
živečih vrst
1. člen
(1) Ta pravilnik določa vsebino in način vodenja evidence
o trgovini z živalmi prosto živečih vrst (v nadaljnjem besedilu:
evidenca) ter živali prosto živečih vrst za katere je potrebno
evidenco voditi.
(2) Šteje se, da je trgovec v skladu s tem pravilnikom
vsaka pravna ali fizična oseba, ki v skladu s predpisi, ki urejajo
trgovino, opravlja in je registrirana za trgovinsko dejavnost z
živimi živalmi ter vsaka pravna ali fizična oseba, ki proizvaja
žive živali prosto živečih vrst z namenom prodaje ali dajanja
živih živali prosto živečih vrst na trg.
2. člen
Vpis podatkov v evidenco mora opraviti trgovec, ki trguje
z živalmi naslednjih prosto živečih vrst:
– iz priloge A ali B Uredbe Sveta (ES) št. 338/97/ES z dne
9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (UL L št. 61 z
dne 3. 3. 1997, str. 1),
– iz priloge 1 Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07,
96/08 in 36/09).
3. člen
Evidenca mora vsebovati podatke, določene v Prilogi 1,
ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(1) Evidenca se vodi v elektronski obliki na Agenciji Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: Agencija)
in se hrani trajno.
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(2) Trgovec mora podatke v elektronsko evidenco vnašati
tako, da za vsak kupljen ali prodan osebek vpiše podatke do
desetega delovnega dne tekočega meseca za pretekli mesec.
(3) Odgovorna oseba trgovca, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 1. člena, mora za dostop do elektronske evidence podati zahtevo na Agencijo, ki ji podeli elektronski ključ
(uporabniško ime in geslo).
(4) Trgovec lahko vseskozi dostopa do svoje elektronske
evidence pri Agenciji preko elektronskega ključa.
(5) Ko trgovec ne izpolnjuje več pogojev iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika, mu Agencija po uradni dolžnosti
odvzame dostop do elektronske evidence.
5. člen
Če trgovec zahtevo za elektronski ključ poda pred 1. januarjem 2011, mora Agencija elektronski ključ podeliti najkasneje
do 31. decembra 2010.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2011.
Št. 0071-23/2009
Ljubljana, dne 12. januarja 2010
EVA 2003-2511-0234
Karl Erjavec l.r.
Minister
za okolje in prostor

Pravilnik o vodenju evidence o trgovini
z živalmi prosto živečih vrst

Na podlagi 23. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni
list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1
in 32/08 – odl. US) izdaja minister za okolje in prostor
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Priloga 1
EVIDENCA O TRGOVINI Z ŽIVALMI PROSTO ŽIVEČIH
VRST (EVIDENCA)
Evidenca za posameznega trgovca mora vsebovati sledeče podatke o nakupu in prodaji živalskega osebka.
NAKUP osebka:
– Zaporedna številka vpisa
– Ime in priimek / firma, stalno prebivališče / sedež – fizične/pravne osebe, od katere je bila žival pridobljena
– Znanstveno in domače ime vrste *
– Število kupljenih oziroma proizvedenih osebkov
– Izvor živali**
– Država nabave osebkov
– Številka prevzemnega dokumenta
– Datum nakupa
– Številka dokumenta, ki spremlja posamezne osebke +
– Vrsta in koda trajne oznake osebkov ++
PRODAJA osebka:
– Zaporedna številka vpisa
– Število prodanih osebkov
– Številka računa
– Datum prodaje
– Ime in priimek / firma, stalno prebivališče / sedež – fizične/pravne osebe, ki je žival kupila
– Število poginulih osebkov oziroma osebkov ki iz drugih
razlogov niso več predmet prodaje
* če domačega imena vrste ni, zadostuje znanstveno ime
** W – osebki odvzeti iz narave, C – osebki gojeni v ujetništvu,
U – neznan izvor osebkov (mora biti utemeljeno)
+ Številka dokumenta CITES, ki se nanaša na zadevni osebek,
če gre za njegovo pridobitev iz tretje države oziroma številka in
datum izdaje EU dokumenta ali potrdila za zadevni osebek, če
je bil pridobljen v EU oziroma drugega dokumenta, ki spremlja
posamezne osebke
++ Vrsta in koda trajne oznake osebkov ki jih predvideva Pravilnik o označevanju živali prosto živečih vrst v ujetništvu
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168.

Pravilnik o pogojih za opravljanje javne
gozdarske službe v Zavodu za gozdove
Slovenije

Na podlagi 52. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS,
št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 in
110/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o pogojih za opravljanje javne gozdarske službe
v Zavodu za gozdove Slovenije
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik ureja pogoje za opravljanje javne gozdarske
službe v Zavodu za gozdove Slovenije.
2. člen
(delovna mesta)
(1) Delavci Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljevanju: zavod) izpolnjujejo pogoje za opravljanje nalog javne
gozdarske službe na spodaj navedenih delovnih mestih, če
imajo:
a) naziv delovnega mesta: direktor Zavoda za gozdove
Slovenije
– raven izobrazbe 17001, 17002 ali 17003 gozdarske,
ekonomske, pravne ali managerske smeri,
– deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v gozdarstvu;
b) naziv delovnega mesta: vodja sektorja – strokovne
zadeve
– raven izobrazbe 17001, 17002 ali 17003 gozdarske
smeri,
– deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let v
gozdarstvu,
– strokovni izpit;
c) naziv delovnega mesta: vodja sektorja – splošne
zadeve
– raven izobrazbe 17001, 17002 ali 17003 gozdarskih,
ekonomskih, pravnih, managerskih ali organizacijskih ved,
– deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let v
gozdarstvu;
č) naziv delovnega mesta: vodja območne enote
– raven izobrazbe 17001, 17002 ali 17003 gozdarske
smeri,
– deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let v
gozdarstvu,
– strokovni izpit;
d) naziv delovnega mesta: vodja oddelka – gozdarska
strokovna področja
– raven izobrazbe 17001, 17002 ali 17003 gozdarske
smeri,
– osem let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v
gozdarstvu,
– strokovni izpit;
e) naziv delovnega mesta: vodja oddelka – informatika
– raven izobrazbe 17001, 17002 ali 17003 ustrezne
smeri,
– osem let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let s
področja informatike;
f) naziv delovnega mesta: vodja službe – gozdarska
strokovna področja
– raven izobrazbe 17001, 17002 ali 17003 gozdarske
smeri,
– pet let delovnih izkušenj v gozdarstvu oziroma lovstvu,
– strokovni izpit;
g) naziv delovnega mesta: višji koordinator za področje
gozdarstva – gozdarska strokovna področja in izobraževanje,
vodenje odseka za gozdnogospodarsko načrtovanje
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– raven izobrazbe 17001, 17002 ali 17003 gozdarske
smeri,
– pet let delovnih izkušenj v gozdarstvu,
– strokovni izpit;
h) naziv delovnega mesta: višji koordinator za področje
gozdarstva – informatika
– raven izobrazbe 17001, 17002 ali 17003,
– pet let delovnih izkušenj s področja informatike;
i) naziv delovnega mesta: višji sodelavec za področje
gozdarstva – gozdarska strokovna področja
– raven izobrazbe 17001, 17002 ali 17003 gozdarske
smeri,
– štiri leta delovnih izkušenj v gozdarstvu,
– strokovni izpit;
j) naziv delovnega mesta: višji sodelavec I – vodje odsekov za gozdarska strokovna področja
– raven izobrazbe 17001, 17002 ali 17003 gozdarske
smeri,
– štiri leta delovnih izkušenj v gozdarstvu,
– strokovni izpit;
k) naziv delovnega mesta: višji sodelavec I – vodenje
služb za informatiko
– raven izobrazbe 17001, 17002 ali 17003 ustrezne smeri,
– štiri leta delovnih izkušenj na področju informatike;
l) naziv delovnega mesta: gozdar svetovalec I – vodenje
krajevnih enot, gozdnogospodarsko načrtovanje
– raven izobrazbe 17001, 17002 ali 17003 gozdarske
smeri,
– štiri leta delovnih izkušenj v gozdarstvu,
– strokovni izpit;
m) naziv delovnega mesta: gozdar svetovalec II – gojenje
in načrtovanje
– raven izobrazbe 17001, 17002 ali 17003 gozdarske
smeri,
– tri leta delovnih izkušenj v gozdarstvu,
– strokovni izpit;
n) naziv delovnega mesta: revirni gozdar I
– raven izobrazbe 17001, 17002 ali 17003 gozdarske
smeri,
– eno leto delovnih izkušenj v gozdarstvu,
– strokovni izpit;
o) naziv delovnega mesta: gozdar načrtovalec
– raven izobrazbe 17001, 17002 ali 17003 gozdarske
smeri,
– eno leto delovnih izkušenj v gozdarstvu,
– strokovni izpit;
p) naziv delovnega mesta: revirni gozdar II
– raven izobrazbe 16201, 16202, 16203 ali 16204 gozdarske smeri,
– tri leta delovnih izkušenj v gozdarstvu,
– strokovni izpit;
r) naziv delovnega mesta: revirni gozdar III
– raven izobrazbe 16201, 16202, 16203 ali 16204 gozdarske smeri,
– devet mesecev delovnih izkušenj v gozdarstvu,
– strokovni izpit;
s) naziv delovnega mesta: sodelavec za gozdarstvo
– raven izobrazbe 16201, 16202, 16203 ali 16204 gozdarske smeri,
– devet mesecev delovnih izkušenj v gozdarstvu,
– strokovni izpit;
š) naziv delovnega mesta: revirni gozdar IV
– raven izobrazbe 16101 ali 16102 gozdarske smeri,
– tri leta delovnih izkušenj v gozdarstvu,
– strokovni izpit;
t) naziv delovnega mesta: strokovni sodelavec načrtovalec I
– raven izobrazbe 16101 ali 16102 gozdarske ali druge
ustrezne smeri,
– devet mesecev delovnih izkušenj v gozdarstvu,
– strokovni izpit;
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u) naziv delovnega mesta: revirni gozdar V
– raven izobrazbe 16101 ali 16102 gozdarske smeri,
– devet mesecev izkušenj v gozdarstvu,
– strokovni izpit.
3. člen

Št.

4. člen
(gozdarska strokovna področja)
Za gozdarska strokovna področja iz točk d), f), g), i) in j)
iz 2. člena tega pravilnika štejejo:
– stiki z lastniki gozdov in javnostjo,
– gozdnogospodarsko načrtovanje,
– gojenje in varstvo gozdov,
– gozdna tehnika,
– gozdne živali in lovstvo.
5. člen
(strokovni izpit)
Za strokovni izpit iz 2. člena tega pravilnika šteje strokovni
izpit, opravljen v skladu s predpisom, ki ureja strokovni izpit v
javni gozdarski službi, oziroma strokovni izpit ali pripravniški
izpit, ki je bil opravljen v gozdarskih organizacijah oziroma
zavodu pred 31. 10. 1998.
6. člen
(drugi pogoji)
Drugi pogoji za opravljanje nalog javne gozdarske službe
(vozniški izpit, strokovni izpit iz upravnega postopka, znanje
tujih jezikov) na delovnih mestih iz 2. člena tega pravilnika se
določijo z akti, ki urejajo organizacijo in sistemizacijo delovnih
mest zavoda.
7. člen
(priznanje pridobljenih pravic)
Ne glede na določbe 2. člena tega pravilnika lahko delavci
zavoda, ki so v skladu s tretjim odstavkom 2. člena Pravilnika
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zaposleni v Zavodu za gozdove Slovenije (Uradni list RS, št. 5/94, 55/94, 22/99, 106/01
in 4/04) pred uveljavitvijo tega pravilnika izpolnjevali pogoje
za opravljanje nalog revirnega gozdarja, opravljajo naloge na
delovnih mestih revirni gozdar IV in revirni gozdar V.
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8. člen
(uskladitev aktov)
Zavod je dolžan uskladiti akte, ki urejajo notranjo organizacijo in sistematizacijo delovnih mest na zavodu, s tem pravilnikom najpozneje v šestih mesecih od njegove uveljavitve.

(raven izobrazbe)
Zahtevana raven izobrazbe iz prejšnjega člena je določena skladno s predpisom, ki ureja uvedbo in uporabo klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja. Posamezne
šifre pomenijo:
– 17001 Specialistično izobraževanje po visokošolski
strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski
strokovni izobrazbi (prejšnja),
– 17002 Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja),
– 17003 Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja),
– 16201 Specialistično izobraževanje po višješolski izobrazbi (prejšnje)/specializacija po višješolski izobrazbi (prejš
nja),
– 16202 Visokošolsko strokovno izobraževanje (prejš
nje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja),
– 16203 Visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
– 16204 Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva
bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva
bolonjska stopnja),
– 16101 Višje strokovno izobraževanje/višja strokovna
izobrazba,
– 16102 Višješolsko izobraževanje (prejšnje)/višješolska
izobrazba (prejšnja).
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9. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zaposleni v Zavodu
za gozdove Slovenije (Uradni list RS, št. 5/94, 55/94, 22/99,
106/01 in 4/04).
10. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-445/2009
Ljubljana, dne 7. januarja 2010
EVA 2009-2311-0051
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

169.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o uradnem nadzoru krme
neživalskega izvora pri uvozu iz tretjih držav

Na podlagi četrtega odstavka 10. člena, drugega odstavka 53. člena, 76. člena, za izvrševanje prvega odstavka
51. člena in prvega odstavka 53. člena Zakona o veterinarskih
merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) ter na podlagi
29. člena in za izvrševanje 15. člena Zakona o krmi (Uradni
list RS, št. 127/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o uradnem nadzoru krme neživalskega izvora
pri uvozu iz tretjih držav
1. člen
V Pravilniku o uradnem nadzoru krme neživalskega izvora
pri uvozu iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 81/07) se v prvi
alineji prvega odstavka 1. člena za besedilom »v nadaljnjem
besedilu Uredba 183/2005/ES);« doda besedilo »in za izvajanje Uredbe Komisije (ES) št. 669/2009 z dne 24. julija 2009 o
izvajanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in
Sveta glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil ne-živalskega izvora ter spremembi
Odločbe 2006/504/ES (UL L št. 194 z dne 25. 7. 2009, str. 11;
v nadaljnjem besedilu: Uredba 669/2009/ES)«.
2. člen
Drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Mesto uvoza po tem pravilniku je mesto nadzora, kjer
se opravi identifikacijski oziroma fizični pregled pošiljke krme
neživalskega izvora in se pošiljka sprosti v prost pretok.«.
3. člen
Tretji odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek je vnos rizičnih pošiljk krme neživalskega izvora, navedenih v Prilogi I Uredbe
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669/2009/ES, in vnos pošiljk, za katere so bili odrejeni nujni
ukrepi v skladu s 53. členom Uredbe (ES) št. 178/2002
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002
o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje,
ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L št. 31 z dne 1. 2. 2002,
str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (ES) št. 596/2009
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o
prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek
iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede
regulativnega postopka s pregledom – Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – Četrti del (UL L št. 188
z dne 18. 7. 2009, str. 14), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 178/2002/ES), z namenom uvoza možen samo preko
vstopnih točk, določenih v Prilogi 1, ki je sestavni del tega
pravilnika. Če na vstopni točki ni mogoče opraviti identifikacijskega in fizičnega pregleda krme, se lahko v skladu z
19. členom Uredbe 669/2009/ES zadevna pregleda opravita
tudi na drugih mestih uvoza na območju Republike Slovenije.
Druga mesta uvoza določi VURS po postopku, določenem v
9.a členu tega pravilnika.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Pogostnost naključnih identifikacijskih in fizičnih
pregledov pošiljk iz prejšnjega odstavka je določena v Prilogi
I Uredbe 669/2009/ES in v predpisih Skupnosti, s katerimi so odrejeni nujni ukrepi v skladu s 53. členom Uredbe
178/2002/ES.«.
4. člen
Četrti odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) V primeru vnosa pošiljk krme neživalskega izvora, za katere se zahteva poostren nadzor v skladu Uredbo 669/2009/ES, mora uvoznik ali njegov zastopnik namesto dokumenta iz Priloge A Direktive 98/68/ES CURS
predložiti enotni vstopni dokument iz Priloge II Uredbe
669/2009/ES.«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) V primeru vnosa pošiljk krme neživalskega izvora,
za katere so odrejeni nujni ukrepi v skladu s 53. členom
Uredbe 178/2002/ES, mora uvoznik ali njegov zastopnik
predložiti dokument iz Priloge A Direktive 98/68/ES.«.
5. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
Za 9. členom se doda 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
(postopek določitve mest uvoza v RS)
(1) Mesta uvoza v Republiki Sloveniji, kjer se lahko opravljajo identifikacijski in fizični pregledi pošiljk krme neživalskega
izvora, določi VURS na podlagi vloge nosilca dejavnosti poslovanja s krmo. Vloga se vloži na krajevno pristojni OU VURS
najpozneje 15 dni pred predvidenim začetkom opravljanja dejavnosti na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani VURS
(http://www.vurs.gov.si). Pred izdajo odločbe o določitvi mesta
uvoza uradni veterinar preveri, ali obrat izpolnjuje pogoje za
mesto uvoza iz 4. člena Uredbe 669/2009/ES.
(2) Mesta uvoza VURS objavi na svoji spletni strani
(http://www.vurs.gov.si) in spletni strani ministrstva, pristojnega
za veterinarstvo (http://www.mkgp.gov.si).«.
9. člen
V drugem odstavku 10. člena se besedilo »petim odstavkom 15. člena Uredbe 882/2004/ES« nadomesti z besedilom
»Prilogo I Uredbe 669/2009/ES.«.
10. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Uvoznik ali njegov zastopnik oziroma oseba, odgovorna za tovor, je pred sprostitvijo pošiljke v prost pretok
dolžna:
– v primeru uvoza pošiljk krme neživalskega izvora, za katere se zahteva poostren nadzor v skladu Uredbo 669/2009/ES,
plačati pristojbino v skladu s predpisom o pristojbinah na področju veterinarstva;
– v primeru uvoza pošiljk krme neživalskega izvora, za
katere so bili sprejeti nujni ukrepi v skladu s 53. členom Uredbe
178/2002/ES, plačati vse stroške, ki so nastali pri postopku
uvoza teh pošiljk.«.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-47/2009
Ljubljana, dne 20. januarja 2010
EVA 2010-2311-0099

(najava pošiljk krme)
(1) Pošiljke krme iz tretjega odstavka 3. člena tega
pravilnika mora uvoznik ali njegov zastopnik vnaprej najaviti
uradnemu veterinarju mejne veterinarske postaje (v nadaljnjem besedilu: MVP) na eni od vstopnih točk, navedenih v
Prilogi 1 tega pravilnika.
(2) Če na vstopni točki niso izpolnjeni pogoji za opravljanje identifikacijskega in fizičnega pregleda, uradni veterinar dovoli odpremo pošiljke do mest uvoza, določenih
po postopku iz 9.a člena tega pravilnika. Na mestih uvoza
identifikacijski in fizični pregled opravijo uradni veterinarji
OU VURS oziroma inšpektorji za kontrolo krme območne
enote IRSKGH, na območju katerega bo pošiljka sproščena
v prost pretok.«.
6. člen
V 6. členu se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– v primeru pošiljk iz prejšnjega člena v skladu s pogostnostjo, ki je določena v četrtem odstavku 3. člena tega
pravilnika.«.
7. člen
V 7. členu se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– s pogostnostjo, določeno v četrtem odstavku 3. člena
tega pravilnika.«.

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

170.

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika
o pristojbinah na področju veterinarstva

Na podlagi šestega odstavka 74. člena in 75. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o dopolnitvah Pravilnika o pristojbinah
na področju veterinarstva
1. člen
V Pravilniku o pristojbinah na področju veterinarstva (Uradni list RS, št. 10/08 in 51/09) se v prvem odstavku 1. člena za
besedilom »(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1857/2006/ES)«
doda besedilo »ter Uredbe Komisije (ES) št. 669/2009 z dne

Uradni list Republike Slovenije
24. julija 2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede poostrenega uradnega nadzora
pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora
ter spremembi Odločbe 2006/504/ES (UL L št. 194 z dne 25. 7.
2009, str. 11), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 669/2009/ES)«.

sita:

2. člen
V 14. členu se dodata peti in šesti odstavek, ki se gla-

»(5) V primeru uvoza rizičnih pošiljk krme neživalskega
izvora, ki so določene v Prilogi I Uredbe 669/2009/ES, je
uvoznik ali njegov zastopnik oziroma oseba, odgovorna za
tovor, pred sprostitvijo pošiljke v prost pretok dolžan plačati
pristojbino v višini:
– 55 EUR na pošiljko do 50 ton,
– 110 EUR na pošiljko nad 50 do 500 ton,
– 420 EUR na pošiljko nad 500 ton.
(6) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se v primeru
uvoza rizičnih pošiljk krme neživalskega izvora iz prejšnjega
odstavka, ki se prevažajo v razsutem stanju s plovili, zaračuna
pristojbina v višini:
– 600 EUR na plovilo s tovorom do 500 ton,
– 1 200 EUR na plovilo s tovorom nad 500 do 2 000 ton,
– 2 400 EUR na plovilo s tovorom nad 2 000 ton.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-46/2009
Ljubljana, dne 20. januarja 2010
EVA 2010-2311-0098
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

USTAVNO SODIŠČE
171.

Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

Številka: Up-1802/08-17
Datum: 16. 12. 2009

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi Petre Peterlin, Dol pri Ljubljani, ki jo zastopa Boštjan Verstovšek, odvetnik v Celju, na seji 16. decembra 2009

o d l o č i l o:
1. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 3256/2007 z dne 6. 2. 2008 v zvezi s sodbo
Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 213/2004-III z dne 4. 12.
2006 se zavrne.
2. Pritožnica sama nosi svoje stroške postopka.

Obrazložitev
A.
1. Tožbenemu zahtevku pritožnice (v pravdnem postopku
tožnice) za plačilo odškodnine za nepremoženjsko škodo je
bilo delno ugodeno. Sodišči prve in druge stopnje sta uporabili
hrvaško pravo na podlagi 3. člena Konvencije o zakonu, ki se
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uporablja za prometne nesreče (Uradni list SFRJ, MP, št. 26/76
in Uradni list RS, MP, št. 2/93 – v nadaljevanju Konvencija).1
Ugotovili sta, da sta v prometni nesreči v RH trčili dve vozili, ki
nista bili registrirani v isti državi, in zato ni bilo mogoče uporabiti
izjeme iz 4. člena Konvencije, ki bi omogočala uporabo slovenskega prava.2 Pri odločanju o višini odškodnine sta uporabili
tudi hrvaško sodno prakso.3
2. Pritožnica zatrjuje kršitve 2. člena, drugega odstavka
14. člena in 22. člena Ustave. Meni, da je stališče sodišč, da je
v obravnavanem sporu treba uporabiti hrvaško pravo, zmotno
in popolnoma nelogično. Vse navezne okoliščine naj bi kazale
na uporabo slovenskega prava. Za sojenje v odškodninskih
zadevah, ko se je prometna nesreča zgodila v tujini, bi bilo
treba uporabiti materialno pravo, s katerim ima odškodninsko
razmerje tesnejšo zvezo. Pritožnica se pri tem sklicuje na sodno prakso in na 30. člen Zakona o mednarodnem zasebnem
pravu in postopku (Uradni list RS, št. 56/99 – v nadaljevanju
ZMZPP). Navaja tudi, da odločitev o uporabi hrvaškega prava še ne pomeni, da je treba upoštevati tudi hrvaško sodno
prakso. Meni, da iz sodne prakse Vrhovnega sodišča (sklicuje
se na sklep št. II Ips 226/99 z dne 20. 1. 2000) izhaja, da je
treba v primeru, kot je njen, uporabiti slovensko pravo. Pritožnica poudarja, da ima stalno prebivališče v RS, kjer ji je tudi
nastajala škoda. Pritožnica meni, da je bila glede na to zaradi
uporabe tujega prava in odmere nižje odškodnine postavljena
v neenakopraven položaj z oškodovanci, ki so bili poškodovani v RS. Glede začetka teka zamudnih obresti naj bi bila
neenakopravno obravnavana v primerjavi z oškodovanci, ki so
jim bile zamudne obresti prisojene od dneva zamude tožene
stranke dalje. Odločitev glede zamudnih obresti je po mnenju
pritožnice v neskladju z enotno in ustaljeno sodno prakso in tudi
»popolnoma napačna«.
3. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo s sklepom št. Up1802/08 z dne 9. 3. 2009 sprejelo v obravnavo. O sprejemu
ustavne pritožbe v obravnavo je Ustavno sodišče na podlagi
prvega odstavka 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS) obvestilo Višje sodišče v Ljubljani. Na podlagi drugega odstavka
56. člena ZUstS je bila ustavna pritožba poslana nasprotni
stranki iz pravdnega postopka, ki nanjo ni odgovorila.
B.
4. Pritožnica trdi, da je bila zaradi odločitve sodišč o uporabi hrvaškega prava obravnavana neenakopravno v primerjavi
z oškodovanci, poškodovanimi v RS, za katere se uporabi
slovensko pravo (drugi odstavek 14. člena Ustave).
5. Drugi odstavek 14. člena Ustave določa, da so vsi pred
zakonom enaki. Načelo enakosti je ena od temeljnih ustavnih
načel, ki pomeni pravico posameznika do zagotovitve enako1 Člen 4 Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (Uradni list RS, št. 56/99 – v nadaljevanju ZMZPP) izključuje
uporabo ZMZPP za razmerja, ki so urejena v mednarodni pogodbi.
Člen 3 Konvencije določa, da se uporablja zakonodaja države, v
kateri se je pripetila prometna nesreča. V tem primeru je to Zakon
o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78 in nasl. – v
nadaljevanju ZOR), ki se je v Republiki Hrvaški (v nadaljevanju
RH) od njene osamosvojitve naprej uporabljal na podlagi Zakona
o preuzimanju Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine
št. 53/91).
2 Iz točk a.) in b.) 4. člena Konvencije izhaja, da se pravo
države registracije vozila (ne pa pravo države kraja prometne
nesreče) uporabi nasproti žrtvi, ki je bila potnik, ki običajnega
prebivališča nima v državi prometne nesreče, le, če: (a) »je bilo« v
nesreči eno samo vozilo in je to registrirano v kakšni drugi državi,
ne pa v tisti, v kateri se je pripetila nesreča, ali (b) »je bilo« v prometni nesreči več vozil in so vsa registrirana v isti državi, ki ni tista,
v kateri se je pripetila prometna nesreča.
3 Sodišče prve stopnje je sicer upoštevalo tudi življenjsko
povezanost pritožnice z Republiko Slovenijo (v nadaljevanju RS).
Višje sodišče temu pristopu ni sledilo in je prisojene zneske znižalo.
Glede na uporabo hrvaškega prava sta sodišči pritožnici prisodili
zakonske zamudne obresti od dneva izdaje sodbe do plačila.
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sti, tako pri postavljanju kot tudi pri uporabi prava (enakost v
zakonu in enakost pred zakonom).4 To načelo zavezuje organe
državne oblasti – ne samo zakonodajalca, pač pa tudi izvršilno
in sodno vejo oblasti – da v bistvenem enake primere obravnavajo enako, različne pa različno, razen če obstajajo za razlikovanje (oziroma enačenje) razumni in stvarni razlogi. Tudi na
področju uporabe prava zato velja, da splošno načelo enakosti
ni prizadeto, če je podan stvaren razlog za neenako oziroma
za enako obravnavanje.5 Sodišča materialnopravnih določb
veljavnih predpisov (tudi ratificiranih mednarodnih pogodb) ne
smejo razlagati na način, ki je v neskladju z načelom enakosti
pred zakonom.6 Ustavno sodišče je v dosedanji ustavnosodni
presoji pravico do enakosti pred zakonom večkrat uporabilo kot
merilo za presojo izpodbijanih posamičnih aktov.7
6. Člen 3 Konvencije določa, da se uporablja zakonodaja
države, v kateri se je pripetila prometna nesreča. Gre za kolizijsko normo, ki odkazuje na uporabo prava kraja, kjer je škodno
dejanje storjeno (lex loci delicti comissi). Navezna okoliščina
kraja, kjer je škodno dejanje storjeno, je vrednostno nevtralna
in omogoča hitro in nedvoumno določitev upoštevnega materialnega prava, po katerem bo odločalo pristojno sodišče.
Uporaba tega načela8 zato sama po sebi ne more pripeljati do
kršitve pravice do enakosti pred zakonom. Povedano drugače,
to pravilo Konvencije ne diskriminira med oškodovanci tako, da
bi določeni skupini oškodovancev brez razumnega razloga vnaprej zagotavljalo ugodnejšo obravnavo kot drugi, po dejanskih
okoliščinah primerljivi skupini, ki je utrpela škodo v prometni
nesreči v drugi državi.9 Zato sodišči s samo odločitvijo za uporabo hrvaškega materialnega prava nista neenako obravnavali
pritožnice – zanj sta se odločili neodvisno od vsebine, ki sta jo
kasneje iz nje izluščili. Enako velja tudi za hrvaško sodno prakso, ki to pravo uporablja. Zatrjevana kršitev drugega odstavka
14. člena Ustave tako ni podana.
7. Pritožnica nadalje trdi, da sta izpodbijani sodbi v zvezi z
uporabo hrvaškega prava, hrvaške sodne prakse in začetkom
teka zamudnih obresti »popolnoma napačni, zmotni, popolnoma nelogični«, s tem pa naj bi ji bila kršena pravica iz 22. člena
Ustave. S temi navedbami sodbama očita, da sta očitno napačni. Če je odločitev sodišča očitno napačna, je podana kršitev
22. člena Ustave. Zato je Ustavno sodišče izpodbijani sodni
odločbi preizkusilo s tega vidika.
8. Sodišči sta pri odločitvi za uporabo hrvaškega materialnega prava uporabili jezikovno razlago Konvencije. V mednarodnem pravu je uveljavljeno načelo, da je treba mednarodno
pogodbo razlagati v dobri veri in ob tem upoštevati v pogodbi
4 L. Šturm v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike
Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije,
Ljubljana 2002, str. 172.
5 Prav tam, str. 177.
6 Iz odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-289/95 z dne 4. 12.
1997 (Uradni list RS, št. 5/98 in OdlUS VI, 165) izhaja, da sodnik
ne sme nobene zakonske določbe »uporabljati ali razlagati tako,
da bi s tem kršil ustavne pravice strank v postopku«.
7 Npr. v odločbah št. Up-167/00 z dne 10. 7. 2003 (Uradni
list RS, št. 73/03), št. Up-77/02 z dne 18. 9. 2003 (Uradni list
RS, št. 96/03), št. Up-547/02 z dne 8. 10. 2003 (Uradni list RS,
št. 108/03 in OdlUS XII, 106), št. Up-744/03 z dne 17. 3. 2005
(Uradni list RS, št. 34/05), št. Up-139/03 z dne 20. 10. 2005 (Uradni
list RS, št. 96/05 in OdlUS XIV, 102).
8 S. Cigoj, Mednarodno zasebno pravo (pravna razmerja z
inozemskimi elementi), 2. knjiga, Univerza v Ljubljani, Ljubljana
1966, str. 137, navaja, da je pri neposlovnih odškodninskih obveznostih ta navezna okoliščina najbolj razširjena in se je uveljavila
v praksi in zakonodaji (delo je izšlo pet let pred sprejemom Konvencije). Gre za najstarejšo in najbolj splošno navezno okoliščino
(tako M. Ilešič, A. Polajnar-Pavčnik, D. Wedam-Lukić, Mednarodno
zasebno pravo, II. dopolnjena izdaja, Časopisni zavod Uradni list
Republike Slovenije, Ljubljana 1992, str. 57).
9 Takšno bi bilo npr. pravilo, ki bi določalo, da se za oškodovance iz prometnih nesreč v tujini, ki tožijo domače odgovorne
osebe, uporabi tuje pravo le, če iz njega izhaja nižja odškodnina
kot po domačem pravu oškodovanca.
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uporabljene izraze v njihovem običajnem pomenu, v okviru
besedila kot celote ter v luči njenega predmeta in cilja (prvi
odstavek 31. člena Dunajske konvencije o pogodbenem pravu
(Uradni list SFRJ, MP, št. 30/72 in Uradni list RS, št. 35/92).
Da ne bi prišlo do prevelike svobode pogodbenic pri namenski
razlagi in zaradi pravne varnosti dajeta tudi mednarodnopravna
praksa in doktrina poseben poudarek jezikovni razlagi mednarodne pogodbe. S tem, ko sta sodišči trk slovenskega in nemškega vozila na hrvaškem ozemlju obravnavali kot udeležbo
dveh vozil različnih registracij v prometni nesreči, sta ravnali v
skladu s tem načelom. Ugotovili sta torej, da izjema iz 4. člena
Konvencije ni podana, ker se ta nanaša na primere, ko je v prometni nesreči udeleženo (»je bilo«) le eno vozilo, kot je to določeno v točki a) tega člena. Že zato navedena presoja sodišč
ne more biti očitno napačna. Enako velja za njuno stališče, da
uporaba tujega prava zahteva tudi uporabo tuje sodne prakse
glede uporabe tega prava. Navedenemu stališču pritrjujejo tako
Vrhovno sodišče10 kot pravni teoretiki.11 Očitka pritožnice, da je
sodišče računalo »nekakšno aritmetično sredino odškodnin, ki
naj bi pripadale pritožnici po slovenskem in hrvaškem pravu«,
pa Ustavno sodišče ni obravnavalo. Pritožbeno sodišče namreč
takšnemu pristopu prvostopenjskega sodišča ni sledilo in je
njegovo sodbo ustrezno spremenilo. Izpodbijana odločitev tako
ni očitno napačna in kršitev 22. člena Ustave ni podana.
9. Pritožnica sodiščema nadalje očita odstop od ustaljene
in enotne sodne prakse. Iz 22. člena Ustave izhaja tudi zahteva,
da sodišče strank ne sme obravnavati tako, da bi v posamezni
zadevi samovoljno odločilo drugače, kot sicer redno odloča v
vsebinsko podobnih primerih. Ustava torej ne prepoveduje kakršnegakoli odstopa od ustaljene sodne prakse, temveč le samovoljen odstop. Gre za zahtevo, da sodišče, če odloči, da bo
od uveljavljene sodne prakse odstopilo, razloge za to posebej
obrazloži (kar predvsem predpostavlja, da sodno prakso tudi
pozna). Ustavni vidik (ne)dopustnosti odstopa od sodne prakse
torej ne pomeni, da Ustavno sodišče presoja materialnopravno
pravilnost izpodbijane sodbe, pač pa le, ali je odstop od sodne
prakse ustrezno (v procesnem smislu) obrazložen. Ob tem
mora pritožnica za utemeljitev obstoja kršitve te pravice izkazati troje: da o nekem vprašanju že obstaja ustaljena in enotna
sodna praksa, da odločitev v njenem istovrstnem primeru od te
prakse odstopa in da je ta odstop arbitraren, torej da sodišče
zanj ni navedlo razumnih pravnih argumentov. Upoštevajoč
navedene kriterije je Ustavno sodišče preizkusilo, ali so očitki
pritožnice utemeljeni.
10. Pritožnica odstop od ustaljene sodne prakse utemeljuje z eno sodno odločbo: s sklepom Vrhovnega sodišča
št. II Ips 226/99. Vrhovno sodišče se je v navedenem sklepu
pravno opredelilo do primera, ko se je slovensko vozilo na
Korziki (Republika Francija) zaletelo v obcestni drog, do česar
je prišlo zaradi izogibanja vozilu, čigar državna pripadnost je
ostala neznana. Vrhovno sodišče je ocenilo, da je treba uporabiti slovensko pravo, ker je treba šteti, da je bilo v škodnem
dogodku udeleženo le eno vozilo (registrirano v RS). Ugotovilo
je, da je določbo Konvencije, ki govori o »enem vozilu«, treba
razumeti tako, da je s tem mišljeno znano vozilo, torej vozilo, iz
katerega oškodovanec lahko črpa svoje pravice do odškodnine.
Ustavno sodišče ugotavlja, da je navedeni primer v bistvenih in
odločilnih okoliščinah različen od primera pritožnice. Za odločitev Vrhovnega sodišča je bilo ključnega pomena, da je drugo
vozilo na Korziki ostalo neznano in je tožeča stranka lahko zahtevala odškodnino le od zavarovalnice slovenskega voznika,
ne pa od kateregakoli drugega zavarovatelja ali koga, ki bi bil
10 Vrhovno sodišče se je v sklepu št. II Ips 101/2005 z dne
20. 9. 2007 pri uporabi avstrijskega obligacijskega prava za pogodbo o leasingu sklicevalo tudi na odločbe Vrhovnega sodišča
Republike Avstrije.
11 J. Kropholler, Internationales Privatrecht, 4. dopolnjena in
spremenjena izdaja, Mohr Siebeck, Tübingen 2001, str. 207–208.
Avtor navaja, da je tuje pravo treba razlagati kot del celote in po
duhu tujega pravnega reda ter se zavzema za spoštovanje tuje
ustaljene sodne prakse.
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v kakršnikoli povezavi s krajem prometne nesreče. V primeru
pritožnice je bilo drugače, saj je bil nemški voznik identificiran.12
Ker primera torej nista primerljiva, je že zato očitek o odstopu
od ustaljene sodne prakse neutemeljen.
11. Neutemeljen je tudi očitek o odstopu od ustaljene
sodne prakse glede začetka teka zamudnih obresti. Pritožnica
se sklicuje na ustaljeno sodno prakso slovenskih sodišč, ki se
je oblikovala po uveljavitvi Obligacijskega zakonika (Uradni list
RS, št. 83/01 in nasl. – v nadaljevanju OZ).13 Ker je sodišče
uporabilo hrvaško pravo, je ta očitek že zato neutemeljen.
Sicer pa je bila sodna praksa glede teka zamudnih obresti od
denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo tudi v RS v
času veljavnosti ZOR enaka kot v RH.
12. Pritožnica zatrjuje kršitev načel pravne države iz
2. člena Ustave. Ker ta določba neposredno ne ureja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, s tem očitkom ni mogoče
utemeljiti ustavne pritožbe.
13. Ker ustavna pritožba ni utemeljena, jo je Ustavno
sodišče zavrnilo (1. točka izreka te odločbe).
14. V skladu s prvim odstavkom 34. člena ZUstS nosi
v postopku pred Ustavnim sodiščem vsak udeleženec svoje stroške postopka, če Ustavno sodišče ne odloči drugače.
Navedena določba se po prvem odstavku 49. člena ZUstS
uporablja tudi v postopku z ustavno pritožbo. Ker v obravnavani zadevi ni utemeljenih razlogov za drugačno odločitev, je
Ustavno sodišče glede stroškov odločilo, kot izhaja iz 2. točke
izreka te odločbe.
C.
15. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena in prvega odstavka 34. člena v zvezi
s prvim odstavkom 49. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože
Tratnik ter sodnici in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Marija
Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič,
Jasna Pogačar, dr. Ciril Ribičič in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo s petimi glasovi proti trem. Proti so glasovali sodnica Krisper
Kramberger ter sodnika Mozetič in Ribičič. Sodnica Krisper
Kramberger je dala odklonilno ločeno mnenje.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
172.

Seznam gozdnih semenskih objektov – stanje
na dan 1. 1. 2010

Na podlagi 45. člena Zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu (Uradni list RS, št. 58/02, 85/02), Pravilnika o
seznamu drevesnih vrst in umetnih križancev (Uradni list RS,
št. 83/02, 94/02) in Odločbe EU o izvzemu nekaterih vrst
(Commission Decision 2005/871/EC), ter Pravilnika o pogojih
za odobritev gozdnih semenskih objektov v kategorijah »znano
poreklo« in »izbran« in o seznamu gozdnih semenskih objektov
(Uradni list RS, št. 91/03) ter Pravilnika o pogojih in postopku
za odobritev gozdnih semenskih objektov, namenjenih pridelovanju gozdnega reprodukcijskega materiala v kategorijah
»kvalificiran« in »testiran« (Uradni list RS, št. 19/04) objavlja
Gozdarski inštitut Slovenije
12 Pritožnica kot sopotnica je tudi po hrvaškem pravu na
podlagi četrtega odstavka 178. člena ZOR lahko izbirala, od koga
bo zahtevala odškodnino.
13 Glej načelno pravno mnenje Občne seje Vrhovnega sodišča RS z dne 26. 6. 2002 (Pravna mnenja, št. I/2002, str. 11).
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Suhor
/
Volčji Grad
/
/
/
Ter
Podpeca
Zgornja Gortina
Kot
Otiški vrh
Kolovrat
Pusto polje
Draga
Draga
Trnje
Golobinjek
Šentvid pri Planini
Pameče

Celje
Tolmin
Ljubljana
Tolmin
Postojna

Celje

Celje

/
/
/
/
/
/
/
Slovenj Gradec
Tolmin
Postojna
Postojna
Bled
Bled
Nazarje
Nazarje
Kranj
Novo mesto
Ljubljana
Tolmin
Tolmin
Postojna
Kočevje
Kočevje
Ljubljana
Ljubljana
Kočevje
/
Sežana
/
/
/
Nazarje
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Maribor
Slovenj Gradec
Ljubljana
Nazarje
Kočevje
Kočevje
Postojna
Brežice
Brežice
Slovenj Gradec

Rogaška Slatina
Idrija
Škofljica
Idrija
Postojna

Slovenske Konjice

Slovenske Konjice

/
/
/
/
/
/
/
Slovenj Gradec
Idrija
Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica
Bohinj
Bohinj
Ljubno
Luče
Škofja Loka
Straža
Litija
Predmeja
Ajdovščina
Stari trg
Grčarice
Travna gora
Škofljica
Logatec
Kočevska reka
/
Sežana
/
/
/
Ljubno
Črna
Radlje
Slovenska Bistrica
Dravograd
Zagorje
Nazarje
Draga
Draga
Postojna
Senovo
Senovo
Slovenj Gradec

Lastništvo
/
/
/
/
/
/
/
1
1
1
5.05
1
2
5.047
5.048
5.008, 5.009
1
1
1
1
1
1
1
1
5.034
1
/
1
/
/
/
5.051
1
5.045
1
5.052
5.033
1
1
1
1
1
1
1

Š

S

R

P
Občina

O

5 / 25. 1. 2010

Acer pseudoplatanus L.

Abies alba Mill.
Abies alba Mill.
Abies alba Mill.
Abies alba Mill.
Abies alba Mill.
Abies alba Mill.
Abies alba Mill.
Abies alba Mill.
Abies alba Mill.
Abies alba Mill.
Abies alba Mill.
Abies alba Mill.
Abies alba Mill.
Abies alba Mill.
Abies alba Mill.
Abies alba Mill.
Abies alba Mill.
Abies alba Mill.
Abies alba Mill.
Abies alba Mill.
Abies alba Mill.
Abies alba Mill.
Abies alba Mill.
Abies alba Mill.
Abies alba Mill.
Abies alba Mill.
Abies cephalonica Loud.
Abies cephalonica Loud.
Abies grandis Lindl.
Acer platanoides L.
Acer pseudoplatanus L.
Acer pseudoplatanus L.
Acer pseudoplatanus L.
Acer pseudoplatanus L.
Acer pseudoplatanus L.
Acer pseudoplatanus L.
Acer pseudoplatanus L.
Acer pseudoplatanus L.
Acer pseudoplatanus L.
Acer pseudoplatanus L.
Acer pseudoplatanus L.
Acer pseudoplatanus L.
Acer pseudoplatanus L.
Acer pseudoplatanus L.

Vrsta

B

Št.

179 SI

Država

494 /

Zap. Št.

A
Katatstrska
občina
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Območna
enota ZGS

SEZNAM
gozdnih semenskih objektov – stanje na dan 1. 1. 2010

Krajevna
enota ZGS

Stran
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SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Fagus sylvatica L.
Fagus sylvatica L.
Fagus sylvatica L.
Fagus sylvatica L.
Fagus sylvatica L.
Fagus sylvatica L.
Fagus sylvatica L.
Fraxinus angustifolia
Fraxinus angustifolia
Fraxinus angustifolia
Fraxinus angustifolia
Fraxinus excelsior L.

2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
1

5.0222
5.0232
6.0111
6.0128
6.0135
7.0136
7.0143
0.0027
0.0106
0.0140
3.0218
0.0028

46.08N

15.09E

13.23E - 16.36E
13.23E - 16.36E
13.23E - 16.36E
13.23E - 16.36E
16.22E
14.17E
14.56E
14.56E
13.23E - 16.36E
15.12E
15.59E
13.23E - 15.10E
14.59E - 15.42E
14.39E - 16.36E
13.53E - 15.32E
14.35E - 15.43E
13.40E - 15.10E
13.29E - 14.26E
15.44E
16.00E
16.00E
15.02E
15.19E
15.03E
14.23E
14.18E
13.34E
13.37E
13.56E
14.35E
15.23E
15.47E
15.43E
15.58E
16.22E
15.12E
14.07E

16.35E

13.23E - 16.36E
16.23E
16.23E
14.20E

540

1-2864
1-2864
1-2864
1-2864
200-222
300
325-350
470
1-2864
520
300
187-2864
265-1543
124-980
190-1674
126-1181
108-1796
1-1295
460-610
212-374
230-320
400-580
260-310
720-845
1200
900-1000
450 -550
1300-1400
800-1000
850
1240
300-350
350-420
237-322
200-222
650-700
1150-1350

157

1-2864
167
167
440

Gorjanci - Kozarje
45.50N
15.25E
600-650
Ustraški boršt
(Cerov log)
45.48N
15.19E
300-325
Medvedica
45.54N
14.37E
450-520
Nanos
45.51N
14.03E
900
Pri studencu
45.46N
14.57E
430-650
Gomance
45.31N
14.27E
950-1000
Dletvo
45.29N
14.23E
500-650
Poklarija
45.37N
14.10E
450
Slovenija
45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 1-2864
Orlovšček
46.32N
16.20E
165
Dragonja
45.27N
13.41E
50
Krakovo - Kostanjevica
45.52N
15.26E
150
Slovenija
45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 1-2864

Turje

Slovenija
45.25N - 46.53N
Babiščica
46.35N
Kopanje
46.35N
Golnik
46.19N
Semenska plantaža
46.29N
Pince
Slovenija
45.25N - 46.53N
Slovenija
45.25N - 46.53N
Slovenija
45.25N - 46.53N
Slovenija
45.25N - 46.53N
Pri mostecu
46.40N
Vrhnika - Košace
45.58N
Kropivnica
46.09N
Mozelj
45.36N
Slovenija
45.25N - 46.53N
Škrbec
45.42N
Šentovec
46.41N
Alpska
46.09N - 46.38N
Pohorska
46.21N - 46.40N
Predpanonska
45.25N - 46.53N
Predalpska
45.54N - 46.07N
Preddinarska
45.42N - 46.07N
Dinarska
45.29N - 46.10N
Submediteranska
45.25N - 46.11N
Ženčaj
46.16N
Plešivica - Veliki vrh
46.22N
Grabšinci
46.31N
Sabansko bukovje
46.00N
Vrhovški boršt
45.48N
Rog
45.36N
Udnik
45.35N
45.44N
Javornik - Grubeljski grič
Gomila - Čezsoča
46.19N
Planina Mangart
46.26N
Gospodova hosta-Krma
46.24N
46.21N
rja dolina-Kamniška Bistr
Osankarica
46.27N
Jurjevec
46.14N
Bukovjek
46.18N
Šoljak
46.22N
Pri mostecu
46.40N
Temenjak
46.21N
Blegoš - Prva ravan
46.09N

2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1

2

2

1
1
1
1
2
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3

1
2
2
2

69.5
29.07
6
99.78
33.96
21.93
10
/
22.32
0.2
6.47
/

9.94

17.92

/
/
/
/
17.3
6
9.55
21.42
/
23
0.39
/
/
/
/
/
/
/
5.9
48.84
7.17
54
5
38.6
109.9
13.95
25.4
30
15
18.25
8
5
5.17
10.5
17.3
8.1
63

1.05

/
30.98
30.26
2.82

/
/
/
/

2
1
1
1

1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
3

1

1

1

3
3
3
3
1
1
1
1
3
1
1
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

/
/
/
/
/
/
/
/
/
panjevec
/
/

/

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2

1

1

1

2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1 3.1 revir Polana 1

3
1
1
1

gozdni genski rezervat
/
/
gozdni genski rezervat
/
/
/
ni za uporabo v gozdarstvu
/
gozdni genski rezervat
/
ni za uporabo v gozdarstvu

/

/

ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
/
/
/
/
ni za uporabo v gozdarstvu
/
/
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
/
/
/
/
/
/
/
/
gozdni genski rezervat
/
/
/
gozdni genski rezervat
/
/
/
/
/
/

/

ni za uporabo v gozdarstvu
/
/
/

1
5.059
1
1
1
1
1
/
5.06
1
2
/

/
/
/
/

Pince
/
/
/
/

/
Mala Polana
Mala Polana
Golnik

Šentjernej
Grosuplje
Ajdovščina
Žužemberk
Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica
Pivka
/
Črenšovci
Piran
Krško
/

Gornja Orehovica
Velike Liplenje
Podkraj
Stavča vas
Snežnik
Zabiče
Nadanje selo
/
Črenšovci
Raven
Kostanjevica
/

Črneča vas

Turje

Kobilje
Stara Vrhnika
Kolovrat
Mozelj
/
/
Semič
Štrekljevec
Slovenska Bistrica Šentovec
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Rogatec
Strmec
Cirkulane
Veliki Vrh
Sv. Jurij ob Ščavnici Kokolanjščak
Trebnje
Straža
Šentjernej
Gornja Orehovica
Kočevje
Koprivnik
Ilirska Bistrica
Snežnik
Postojna
Trnje
Bovec
Čezsoča
Bovec
Strmec
Bled
Zgornje Gorje
Kamnik
Županje njive
Slovenska Bistrica Kot
Rogatec
Trlično
Majšperk
Sveča
Zavrč
Hrastovec
Kobilje
Kobilje
Velenje
Prelska
Poljane-Gorenja vas Leskovica

Kobilje
Vrhnika
Zagorje
Kočevje

Lendava

5.024, 5.025,
5.026, 5.027, Hrastnik
5.028, 5.029
2
Krško

/
/
/
/
1
1
5.033
1
/
5.041
5.055
/
/
/
/
/
/
/
1
1
5,053
1
1
1
1
1
4.001
3.001
1
1
1
1
1
1
1
1
5.005

1

/
/
5.057
Velika Polana
5.058
Velika Polana
5.006, 5.007 Kranj

Novo mesto
Ljubljana
Tolmin
Novo mesto
Postojna
Postojna
Sežana
/
Murska Sobota
Sežana
Brežice
/

Brežice

Ljubljana

/
/
/
/
Murska Sobota
Ljubljana
Ljubljana
Kočevje
/
Novo mesto
Maribor
/
/
/
/
/
/
/
Celje
Maribor
Murska Sobota
Brežice
Novo mesto
Kočevje
Postojna
Postojna
Tolmin
Tolmin
Bled
Ljubljana
Maribor
Celje
Maribor
Maribor
Murska Sobota
Celje
Kranj

/
/
/
/

Novo mesto
Grosuplje
Ajdovščina
Straža
Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica
/
Lendava
Koper
Kostanjevica
/

Kostanjevica

Zagorje

/
Črmošnjice
Slovenska Bistrica
/
/
/
/
/
/
/
Rogaška Slatina
Ptuj
Radenci
Mokronog
Novo mesto
Rog
Ilirska Bistrica
Postojna
Bovec
Bovec
Pokljuka
Kamnik
Slovenska Bistrica
Rogaška Slatina
Ptuj
Ptuj
Lendava
Žalec
Poljane

Lendava
Vrhnika
Zagorje
Rog

Murska Sobota Lendava

/
/
Murska Sobota Lendava
Murska Sobota Lendava
Kranj
Kranj

Št.

222
232
111
128
135
136
143
27
106
140
218
28

Vahl.
Vahl.
Vahl.
Vahl.

0.0014
0.0015
0.0016
0.0065
3.0299
4.0227
4.0240
6.0245
0.0017
3.0264
3.0310
1.0020
2.0021
3.0022
4.0023
5.0024
6.0025
7.0026
3.0247
3.0273
3.0297
5.0221
5.0223
6.0244
6.0290
6.0305
1.0123
1.0124
1.0147
1.0157
2.0119
3.0176
3.0272
3.0274
3.0298
4.0175
4.0185

3.0189

0.0013
3.0190
3.0191
4.0186

5.0216

2
2

3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
2
2
2

Fagus sylvatica L.
216 SI Fagus sylvatica L.

Alnus glutinosa Gaertn.
Alnus incana Moench.
Betula pendula Roth.
Betula pubescens Ehrh.
Carpinus betulus L.
Carpinus betulus L.
Carpinus betulus L.
Carpinus betulus L.
Carpinus betulus L.
Castanea sativa Mill.
Castanea sativa Mill.
Castanea sativa Mill.
Fagus sylvatica L.
Fagus sylvatica L.
Fagus sylvatica L.
Fagus sylvatica L.
Fagus sylvatica L.
Fagus sylvatica L.
Fagus sylvatica L.
Fagus sylvatica L.
Fagus sylvatica L.
Fagus sylvatica L.
Fagus sylvatica L.
Fagus sylvatica L.
Fagus sylvatica L.
Fagus sylvatica L.
Fagus sylvatica L.
Fagus sylvatica L.
Fagus sylvatica L.
Fagus sylvatica L.
Fagus sylvatica L.
Fagus sylvatica L.
Fagus sylvatica L.
Fagus sylvatica L.
Fagus sylvatica L.
Fagus sylvatica L.
Fagus sylvatica L.
Fagus sylvatica L.

Gaertn.
Gaertn.
Gaertn.
Gaertn.

4.0228

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Alnus glutinosa
Alnus glutinosa
Alnus glutinosa
Alnus glutinosa

228 SI

14
15
16
65
299
227
240
245
17
264
310
20
21
22
23
24
25
26
247
273
297
221
223
244
290
305
123
124
147
157
119
176
272
274
298
175
185

189 SI

13
190
191
186
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SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

117
269
242
141
254
193
195
177
178
224
234
276
113
243
29
210
30
31
32
33
34
35
36
256
219
199
200
201
203
225
257
155
249
164
38
37
40
213
41
42
43
44
45
46
47
251
265
126
288
146
148

149
151
181
182
202
204
277
278

2
2
2
2
2
2
2
2

Picea abies
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Picea abies
13.57E
14.03E
14.21E
14.21E
14.45E
14.59E
14.49E
14.50E

1350
1200
1070-1550
1280-1450
850-1100
940-1200
700-800
450-500

410-610
420
310-320
550
410
165
156
500-550
800
450
325-350
550
700
480-620
1-2864
300
187-2864
265-1543
124-980
190-1674
126-1181
108-1796
1-1295
1000-1100
400-580
1250-1470
1050-1300
900-1020
940-1200
1250
1130-1525
1040
240-250
460-520
1-2864
1-2864
1-2864
300
187-2864
265-1543
124-980
190-1674
126-1181
108-1796
1-1295
810-1050
480-800
450
450
1380-1460
1300

2
2
2
2
2
2
2
2

1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

105.5
26.13
108
26
16.23
11.94
10.2
32.92

6
4.23
0.89
1.34
5.35
22.47
16.2
0.66
1.08
6.07
9.55
15
6
17.78
/
40
/
/
/
/
/
/
/
3
54
11.95
8.28
5.15
11.94
15.94
34.73
39
0.5
2
/
/
/
40
/
/
/
/
/
/
/
21.53
8.63
25
7.11
10.35
38.63

3
1
1
1
1
3
3
3

/
/
/
/
/
/
/
/

/
1
/
1
/
1
2 lokalne drevesnice
/
1
/
1
/
1
/
1
/
1
/
1
/
1
/
1
/
1
/
1
/
3
/
1
/
3
/
3
/
3
/
3
/
3
/
3
/
3
/
1
/
3
/
1
/
1
/
1
/
1
/
1
/
1
2 lokalne drevesnice
/
1
Jastrebarsko
2
/
3
/
3
/
3
/
1
/
3
/
3
/
3
/
3
/
3
/
3
/
3
/
3
/
3
sajeno
3
/
1
/
1
/
3

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

/
/
gozdni genski rezervat
/
/
/
/
/

/
/
/
/
gozdni genski rezervat
/
/
/
/
/
/
/
/
/
ni za uporabo v gozdarstvu
/
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
/
/
/
/
/
/
/
/
/
popravek id.št. 3.0199
Sudetski macesen
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
/
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
/
/
/
/
/
/

1,2
2
5.061
5.062
5.011
1
5.046
5.047

5.001
5.044
1
1
1
1
1
1
1
1
5.033
4.004
1
1
/
5.012
/
/
/
/
/
/
/
5.038, 5.039
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
/
/
/
5.012
/
/
/
/
/
/
/
1
5.042
1
5.034
2
1
Orlica
Planina
Preska
Brezovica
Suhi vrh
Radmožanci
Petišovci
Preloge
Preloge
Peračica, Otok
Kolovrat
Florjan
Vojsko
Željne
/
Tolsti vrh
/
/
/
/
/
/
/
Davča
Straža
Podpeca
Bistra
Tolsti vrh
Podgora
Rateče
Podpeca
Mislinja
Negova
Stari Log
/
/
/
Tolsti vrh
/
/
/
/
/
/
/
Ludranski vrh
Krnica
Stavča vas
Gorenji Logatec
Spodnje Gorje
Zgornje Gorje
Bohinjska češnjica,
Bohinjska srednja
vas
Bohinj
Bohinj
Nemški Rovt
Tržič
Lom pod Storžičem
Tržič
Podljubelj
Črna na Koroškem Koprivnica
Ravne na Koroškem Podgora
Gornji Grad
Florjan
Ljubno
Radmirje

Radlje ob Dravi
Radlje ob Dravi
Medvode
Hrpelje-Kozina
Radlje ob Dravi
Lendava
Lendava
Slovenske Konjice
Slovenske Konjice
Radovljica
Zagorje
Gornji Grad
Idrija
Kočevje
/
Slovenske Konjice
/
/
/
/
/
/
/
Železniki
Trebnje
Črna na Koroškem
Črna na Koroškem
Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem
Kranjska Gora
Črna na Koroškem
Mislinja
Gornja Radgona
Kočevje
/
/
/
Slovenske Konjice
/
/
/
/
/
/
/
Črna na Koroškem
Luče
Žužemberk
Logatec
Bled
Bled

Bled
Bled
Kranj
Kranj
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Nazarje
Nazarje

Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Ljubljana
Sežana
Slovenj Gradec
Murska Sobota
Murska Sobota
Celje
Celje
Bled
Ljubljana
Nazarje
Tolmin
Kočevje
/
Celje
/
/
/
/
/
/
/
Kranj
Brežice
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Bled
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Murska Sobota
Kočevje
/
/
/
Celje
/
/
/
/
/
/
/
Slovenj Gradec
Nazarje
Novo mesto
Ljubljana
Bled
Bled

Pokljuka
Bohinj
Tržič
Tržič
Črna na Koroškem
Prevalje
Gornji Grad
Ljubno

Radlje
Radlje
Ljubljana
Kozina
Radlje
Lendava
Lendava
Slovenske Konjice
Slovenske Konjice
Radovljica
Zagorje
Gornji Grad
Idrija
Rog
/
Slovenske Konjice
/
/
/
/
/
/
/
Železniki
Mokronog
Črna na Koroškem
Črna na Koroškem
Prevalje
Prevalje
Jesenice
Črna na Koroškem
Mislinja
Radenci
Pugled
/
/
/
Slovenske Konjice
/
/
/
/
/
/
/
Črna na Koroškem
Luče
Straža
Logatec
Pokljuka
Pokljuka
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46.21N
46.16N
46.25N
46.25N
46.27N
46.30N
46.19N
46.19N

15.15E
15.14E
14.23E
14.02E
15.13E
16.23E
16.31E
15.23E
15.23E
14.14E
14.56E
14.50E
13.55E
14.55E
13.23E - 16.36E
15.26E
13.23E - 15.10E
14.59E - 15.42E
14.39E - 16.36E
13.53E - 15.32E
14.35E - 15.43E
13.40E - 15.10E
13.29E - 14.26E
14.02E
15.02E
14.48E
14.49E
14.58E
14.59E
13.43E
14.48E
15.15E
15.57E
14.54E
13.23E - 16.36E
13.23E - 16.36E
13.23E - 16.36E
15.26E
13.23E - 15.10E
14.59E - 15.42E
14.39E - 16.36E
13.53E - 15.32E
14.35E - 15.43E
13.40E - 15.10E
13.29E - 14.26E
14.52E
14.47E
14.58E
14.12E
14.00E
13.58E

Št.

1.0149
Rudna dolina
1.0151
Konjske Ravne
1.0181
Dolžanka-Pod Šijo
1.0182 Dolžanka - Pod Kofcami
1.0202
Mežnarsko
1.0204
Črni vrh
1.0277
Završnik
1.0278
Cigonca - Radmirje

2.0117
Brek
46.34N
46.33N
2.0269 Kuternik - Brek (Pohorje)
4.0242
Rakovnik
46.09N
0.0141
Odolina
45.35N
2.0254
Radlje
46.37N
3.0193
Črni log
46.36N
3.0195
Logarnica
46.30N
4.0177
Čretevž
46.21N
4.0178 Vratca-Konjiška gora
46.20N
4.0224
Brezje - Grofija
46.20N
4.0234
Kropivnica
46.09N
4.0276
Petelinjek
46.17N
6.0113
Idrija - Krekovše
45.59N
6.0243
Željne - Laze
45.38N
0.0029
Slovenija
45.25N - 46.53N
4.0210
Zidanšek
46.18N
1.0030
Alpska
46.09N - 46.38N
2.0031
Pohorska
46.21N - 46.40N
3.0032
Predpanonska
45.25N - 46.53N
4.0033
Predalpska
45.54N - 46.07N
5.0034
Preddinarska
45.42N - 46.07N
6.0035
Dinarska
45.29N - 46.10N
7.0036
Submediteranska
45.25N - 46.11N
4.0256
Bičkarjev vrh
46.10N
5.0219
Sabansko bukovje
46.00N
1.0199
Jakobe - Peca
46.29N
1.0200
Orožija
46.27N
1.0201
Šteknija
46.35N
1.0203
Črni vrh
46.30N
46.28N
1.0225Macesnovec - pod Poncam
1.0257
Rišperg
46.30N
2.0155 Tolsti vrh-macesnovje
46.28N
3.0249
Negova
46.36N
6.0164
Grintovec
45.42N
0.0038
Slovenija
45.25N - 46.53N
0.0037
Slovenija
45.25N - 46.53N
0.0040
Slovenija
45.25N - 46.53N
4.0213
Zidanšek
46.18N
1.0041
Alpska
46.09N - 46.38N
2.0042
Pohorska
46.21N - 46.40N
3.0043
Predpanonska
45.25N - 46.53N
4.0044
Predalpska
45.54N - 46.07N
5.0045
Preddinarska
45.42N - 46.07N
6.0046
Dinarska
45.29N - 46.10N
7.0047
Submediteranska
45.25N - 46.11N
1.0251
Pudgarsko
46.26N
1.0265
Čeršek - Luče
46.22N
6.0126
Škorn
45.47N
6.0288
Suha reber
45.52N
1.0146
Petelin-Mežakla
46.26N
1.0148
Jerebikovec
46.22N
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(L.) Karst.
(L.) Karst.
(L.) Karst.
(L.) Karst.
(L.) Karst.
(L.) Karst.
(L.) Karst.
(L.) Karst.

1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

Fraxinus excelsior L.
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus excelsior L.
Juglans regia L.
Juglans regia L.
Larix decidua Mill.
Larix decidua Mill.
Larix decidua Mill.
Larix decidua Mill.
Larix decidua Mill.
Larix decidua Mill.
Larix decidua Mill.
Larix decidua Mill.
Larix decidua Mill.
Larix decidua Mill.
Larix decidua Mill.
Larix decidua Mill.
Larix decidua Mill.
Larix decidua Mill.
Larix decidua Mill.
Larix decidua Mill.
Larix decidua Mill.
Larix decidua Mill.
Larix kaempferi Carr.
Larix x eurolepis Henry
Malus sylvestris Mill.
Malus sylvestris Mill.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.

Stran
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SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

281
283
129
130
154
156
173
183
184
160
131
132
137
167
168
134
284
291
51
53
139
55
56
57
58
59
60
61
289
301
303
145
252
255
62
63
66
67
68
69
70
71
72
275
280
309
174

253
159
73
74
300
211
226
238
220
258
248
302
259

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Pinus cembra L.
Pinus halepensis Mill.
Pinus halepensis Mill.
Pinus nigra Arnold
Pinus nigra Arnold
Pinus nigra Arnold
Pinus nigra Arnold
Pinus nigra Arnold
Pinus nigra Arnold
Pinus nigra Arnold
Pinus nigra Arnold
Pinus nigra Arnold
Pinus nigra Arnold
Pinus nigra Arnold
Pinus nigra Arnold
Pinus nigra Arnold
Pinus pinaster Ait.
Pinus pinea L.
Pinus sylvestris L.
Pinus sylvestris L.
Pinus sylvestris L.
Pinus sylvestris L.
Pinus sylvestris L.
Pinus sylvestris L.
Pinus sylvestris L.
Pinus sylvestris L.
Pinus sylvestris L.
Pinus sylvestris L.
Pinus sylvestris L.

Pinus sylvestris L.
Pinus sylvestris L.
Populus sp.
Prunus avium L.
Prunus avium L.
Prunus avium L.
Prunus avium L.
Prunus avium L.
Prunus avium L.
Prunus avium L.
Prunus avium L.
Prunus avium L.
Prunus avium L.

Velika gmajna
Grmače-Tičnica
Slovenija
Slovenija
Riganoc
Zidanšek
Vrhnika - Košace
Kropivnica
Sabansko bukovje
Topolc
Zavrč
Kutinci
Pasji rep

Gradiško
Ložekarsko
Verna
Fišer žaga
Tolsti vrh-macesnovje
Komisija
Konačnik
Pašni vrh - Ledina
Mosti
Slatna-Polšnik
Leskov grm
Leskova dolina
Hrušica
Gotenica
Draga-Sibirija
Medvedja Draga
Idrija - Pevc
Udnik
Slovenija
Slovenija
Krkavče
Alpska
Pohorska
Predpanonska
Predalpska
Preddinarska
Dinarska
Submediteranska
Čebulovica
Riganoc
Bukovniško jezero
Volčji hrib
Mlake
Gura
Slovenija
Slovenija
Alpska
Pohorska
Predpanonska
Predalpska
Preddinarska
Dinarska
Submediteranska
Cigonca
Cigonca - Radmirje
Rišperg
Konačnik

14.37E
14.45E
15.28E
15.25E
15.15E
15.18E
15.17E
14.07E
14.07E
14.58E
14.24E
14.28E
14.08E
14.44E
14.41E
14.27E
14.03E
14.23E
13.23E - 16.36E
13.23E - 16.36E
13.41E
13.23E - 15.10E
14.59E - 15.42E
14.39E - 16.36E
13.53E - 15.32E
14.35E - 15.43E
13.40E - 15.10E
13.29E - 14.26E
13.59E
16.23E
16.81E
14.16E
14.00E
13.56E
13.23E - 16.36E
13.23E - 16.36E
13.23E - 15.10E
14.59E - 15.42E
14.39E - 16.36E
13.53E - 15.32E
14.35E - 15.43E
13.40E - 15.10E
13.29E - 14.26E
15.35E
14.50E
14.81E
15.17E

46.17N
14.22E
46.02N
14.50E
45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E
45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E
46.39N
16.23E
46.18N
15.26E
45.58N
14.17E
46.09N
14.56E
46.00N
15.02E
45.35N
14.14E
46.23N
16.02E
46.32N
16.00E
45.46N
14.00E

46.25N
46.20N
46.29N
46.30N
46.28N
46.28N
46.25N
46.15N
46.16N
46.03N
45.37N
45.37N
45.52N
45.38N
45.38N
45.34N
45.57N
45.35N
45.25N - 46.53N
45.25N - 46.53N
45.27N
46.09N - 46.38N
46.21N - 46.40N
45.25N - 46.53N
45.54N - 46.07N
45.42N - 46.07N
45.29N - 46.10N
45.25N - 46.11N
45.42N
46.39N
46.37N
45.34N
45.41N
45.42N
45.25N - 46.53N
45.25N - 46.53N
46.09N - 46.38N
46.21N - 46.40N
45.25N - 46.53N
45.54N - 46.07N
45.42N - 46.07N
45.29N - 46.10N
45.25N - 46.11N
46.22N
46.19N
46.52N
46.25N
240-440
395
1-2864
1-2864
170-200
300
300
325-350
400-580
420
220-240
230-270
335-375

950
900
1100-1300
1050
1040
1100
850-900
1250
1150
550-750
850-900
740-800
750-800
650-720
860-1000
1100-1200
600-700
1200
1-2864
1-2864
50
187-2864
265-1543
124-980
190-1674
126-1181
108-1796
1-1295
500-600
170-200
200-240
640
450
475
1-2864
1-2864
187-2864
265-1543
124-980
190-1674
126-1181
108-1796
1-1295
270
450-500
1010-1130
850-900
2
2
1
1
2
1
1
2
1
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
9.25
9.85
/
/
12.78
40
6
9.55
54
0.4
3.04
2.92
3.68

8.75
26.39
75
32.8
39
7.39
13.21
15
5.5
36.31
47.33
102.6
20.32
154
7.33
17.05
25
109.9
/
/
2.3
/
/
/
/
/
/
/
63
12.78
2
5.91
8.7
10.5
/
/
/
/
/
/
/
/
/
12
32.92
6.23
13.21

1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

/
3
1
/
3
1
2 sek.sukc.-2.gen. 1
2 sek.sukc.-2.gen. 1
/
3
1
/
3
1
/
3
1
/
1
1
/
1
1
/
3
1
2 sek.sukc.-2.gen. 1
/
1
1
/
1
1
/
1
1
/
1
1
/
1
1
/
3
1
/
1
1
/
3
2
/
3
2
/
3
1
/
3
2
/
3
2
/
3
2
/
3
2
/
3
2
/
3
2
/
3
2
2 okolica Dunaja 1
3
/
1
3
/
1
2 okolica Dunaja 1
2 okolica Dunaja 1
2 okolica Dunaja 1
/
3
2
/
3
2
/
3
2
/
3
2
/
3
2
/
3
2
/
3
2
/
3
2
/
3
2
/
1
1
/
1
1
1
/
1
/
3
1
/
/
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
/
/
/
/
gozdni genski rezervat
/
gozdni genski rezervat
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
gozdni genski rezervat
/
gozdni genski rezervat
/
/
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
/
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
/
/
/
Pinus nigra var. austriaca
/
/
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
/
/
/
/

5.048
5.049
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
/
/
5.004
/
/
/
/
/
/
/
4.002
1
1
1
4.002
4.003
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1
5.047
1
1
5.035, 5.036,
5.037
1
/
/
1
5.012
1
5.033
1
5.04
1
5.054, 5.055
1
/
/
Dobrovnik
Slovenske Konjice
Vrhnika
Zagorje
Trebnje
Ilirska Bistrica
Zavrč
Sv. Jurij ob Ščavnici
Sežana

Kranj
Šmartno

/
/

Žitkovci
Tolsti vrh
Stara Vrhnika
Kolovrat
Straža
Topolc
Zavrč
Galušak
Veliko polje

Kokrica
Šmartno

Solčava
Logarska dolina
Luče
Krnica
Ruše, Slovenska Bistr Planina
Ruše
Smolnik
Mislinja
Mislinja
Mislinja
Mislinja
Vitanje
Paka
Železniki
Podlonk
Železniki
Dražgoše
Litija
Polšnik
Ilirska Bistrica
Snežnik
Loška dolina
Leskova dolina
Postojna
Bukovje
Kočevje
Gotenica
Loški potok
Draga
Ilirska Bistrica
Snežnik
Idrija
Idrijski log
Ilirska Bistrica
Snežnik
/
/
/
/
Koper
Krkavče
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Divača
Divača
Dobrovnik
Žitkovci
Dobrovnik
Strehovci
Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica
Divača
Divača
Sežana
Povir
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Slovenska Bistrica Cigonca
Ljubno
Radmirje
Mežica
Podpeca
Vitanje
Paka
Kranj
Ljubljana
/
/
Murska Sobota
Celje
Ljubljana
Ljubljana
Brežice
Sežana
Maribor
Murska Sobota
Sežana

Nazarje
Nazarje
Maribor
Maribor
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Celje
Kranj
Kranj
Ljubljana
Postojna
Postojna
Postojna
Kočevje
Kočevje
Postojna
Tolmin
Postojna
/
/
Sežana
/
/
/
/
/
/
/
Sežana
Murska Sobota
Murska Sobota
Sežana
Sežana
Sežana
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Maribor
Nazarje
Slovenj Gradec
Celje

/
/

Lendava
Slovenske Konjice
Vrhnika
Zagorje
Mokronog
Ilirska Bistrica
Ptuj
Radenci
Sežana

Kranj
Litija

Luče
Luče
Ruše
Lovrenc
Mislinja
Mislinja
Slovenske Konjice
Železniki
Železniki
Litija
Knežak
Stari trg
Bukovje
Kočevska reka
Travna gora
Ilirska Bistrica
Idrija
Ilirska Bistrica
/
/
Koper
/
/
/
/
/
/
/
Sežana
Lendava
Lendava
Ilirska Bistrica
Sežana
Sežana
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Slovenska Bistrica
Ljubno
Črna
Slovenske Konjice

Št.

4.0253
5.0159
0.0073
0.0074
3.0300
4.0211
4.0226
4.0238
5.0220
7.0258
3.0248
3.0302
7.0259

1.0281
1.0283
2.0129
2.0130
2.0154
2.0156
2.0173
4.0183
4.0184
5.0160
6.0131
6.0132
6.0137
6.0167
6.0168
6.0134
6.0284
6.0291
0.0051
0.0053
0.0139
1.0055
2.0056
3.0057
4.0058
5.0059
6.0060
7.0061
7.0289
3.0301
3.0303
7.0145
7.0252
7.0255
0.0062
0.0063
1.0066
2.0067
3.0068
4.0069
5.0070
6.0071
7.0072
3.0275
1.0280
1.0309
2.0174
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SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

266
79
80
81
82
83
84
85
188
125
196
197
270
138
260
86
87
88
89
90
91
92
93
105
107
239
163
104
108
120
192
194
217
94
95
96
97
263
98
153
267
99

215 SI

Sorbus domestica L.

1

4.0215

4.0214

Kozjansko

Kostrivnica (Boč)

7.0266
Dragonja
1.0079
Alpska
2.0080
Pohorska
3.0081
Predpanonska
4.0082
Predalpska
5.0083
Preddinarska
6.0084
Dinarska
7.0085
Submediteranska
2.0188
Pokoše
3.0125
Šterkov gaj
3.0196
Kobilje
3.0197
Bukovnica
4.0270
Koreno - Les
7.0138
Miši-Dekani
7.0260
Pasji rep
0.0086
Slovenija
1.0087
Alpska
2.0088
Pohorska
3.0089
Predpanonska
4.0090
Predalpska
5.0091
Preddinarska
6.0092
Dinarska
7.0093
Submediteranska
3.0105
Orlovšček
3.0107
Ginjevec
4.0239
Kropivnica
5.0163
Polom
3.0104
Murska šuma
3.0108
Hraščica
3.0120
Cigonca
3.0192
Črni log
3.0194
Logarnica
3.0217 Krakovo - Kostanjevica
0.0094
Slovenija
0.0095
Slovenija
0.0096
Slovenija
0.0097
Slovenija
6.0263
Kleč
0.0098
Slovenija
1.0153
Podrtija
3.0267
Plešivec
0.0099
Slovenija

Slovenija
Gladovec
Podmeja
Podmeja - Spomenik
Slovenija
Zidanšek
Rog
Slovenija
Žekanc
Slovenija

46.05N

46.16N

45.27N
46.09N - 46.38N
46.21N - 46.40N
45.25N - 46.53N
45.54N - 46.07N
45.42N - 46.07N
45.29N - 46.10N
45.25N - 46.11N
46.25N
45.29N
46.40N
46.42N
46.02N
45.32N
45.46N
45.25N - 46.53N
46.09N - 46.38N
46.21N - 46.40N
45.25N - 46.53N
45.54N - 46.07N
45.42N - 46.07N
45.29N - 46.10N
45.25N - 46.11N
46.32N
46.37N
46.09N
45.45N
46.29N
46.38N
46.22N
46.36N
46.30N
45.52N
45.25N - 46.53N
45.25N - 46.53N
45.25N - 46.53N
45.25N - 46.53N
45.38N
45.25N - 46.53N
46.16N
46.16N
45.25N - 46.53N

45.25N - 46.53N
45.48N
46.11N
46.11N
45.25N - 46.53N
46.18N
45.36N
45.25N - 46.53N
45.45N
45.25N - 46.53N

15.35E

15.34E

13.39E
13.23E - 15.10E
14.59E - 15.42E
14.39E - 16.36E
13.53E - 15.32E
14.35E - 15.43E
13.40E - 15.10E
13.29E - 14.26E
15.37E
15.16E
16.24E
16.20E
14.16E
13.50E
14.00E
13.23E - 16.36E
13.23E - 15.10E
14.59E - 15.42E
14.39E - 16.36E
13.53E - 15.32E
14.35E - 15.43E
13.40E - 15.10E
13.29E - 14.26E
16.20E
16.21E
14.56E
14.52E
16.31E
16.17E
15.35E
16.23E
16.31E
15.26E
13.23E - 16.36E
13.23E - 16.36E
13.23E - 16.36E
13.23E - 16.36E
15.08E
13.23E - 16.36E
14.06E
15.38E
13.23E - 16.36E

13.23E - 16.36E
14.15E
15.04E
15.04E
13.23E - 16.36E
15.26E
15.03E
13.23E - 16.36E
13.48E
13.23E - 16.36E

250-350

200-300

30
187-2864
265-1543
124-980
190-1674
126-1181
108-1796
1-1295
310
330
170-190
230
650
85
335-375
1-2864
187-2864
265-1543
124-980
190-1674
126-1181
108-1796
1-1295
165
168
325-350
400-450
156
175
270
165
156
150
1-2864
1-2864
1-2864
1-2864
500-600
1-2864
1150
770-830
1-2864

1-2864
640-700
700
600
1-2864
300
680
1-2864
300
1-2864

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
2
2
1

1
2
2
2
1
1
2
1
2
1

7

/

1
/
/
/
/
/
/
/
5.05
5.85
11.77
18.64
6.33
5.6
54
/
/
/
/
/
/
/
/
22.32
52.9
9.55
30.58
36.6
40.67
12
22.47
16.2
6.47
/
/
/
/
50.18
/
0.5
11.84
/

/
7.93
0.75
0.86
/
40
11
/
5.81
/

1

1

3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
1
3
1
1
3

1

3
3
3
3
1
1
3
1
3

3

/

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
naravno in sajeno
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

1

1

2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
2
1
1
2

2

1
1
1
2
1
1
2
1
2

2

/

/

z omejenim lesnopr. pom.,
gozdni genski rezervat
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
/
gozdni genski rezervat
/
/
/
gozdni genski rezervat
/
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
/
/
/
/
gozdni genski rezervat
/
/
/
/
gozdni genski rezervat
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
/
ni za uporabo v gozdarstvu
/
/
ni za uporabo v gozdarstvu

ni za uporabo v gozdarstvu
/
/
/
ni za uporabo v gozdarstvu
/
gozdni genski rezervat
ni za uporabo v gozdarstvu
gozdni genski rezervat
ni za uporabo v gozdarstvu
1
/
/
/
/
/
/
/
5.01
5.003
1
1
1
1
1
/
/
/
/
/
/
/
/
5.063
1
5.033
1
1
1
1
1
1
2
/
/
/
/
1
/
1
1
/
5.013, 5.014,
5.015, 5.016,
5.017, 5.018
5.019, 5.020,
5.021, 5.022,
5.023

/
1
1
1
/
5.012
1
/
1
/

/
/
/
/
/
/
/

Celje

Celje

Drensko rebro,
Zdole, Buče,
Lastnič, Trebče
Kozje, Bistrica ob
Sotli

/
/
/
/
/
/
/
Maribor
Novo mesto
Murska Sobota
Murska Sobota
Ljubljana
Sežana
Sežana
/
/
/
/
/
/
/
/
Murska Sobota
Murska Sobota
Ljubljana
Kočevje
Murska Sobota
Murska Sobota
Maribor
Murska Sobota
Murska Sobota
Brežice
/
/
/
/
Novo mesto
/
Bled
Celje
/

Sežana

/
Postojna
Celje
Celje
/
Celje
Kočevje
/
Sežana
/

Zg. Gabernik

Pokoše
Vinica
Kobilje
Bukovnica
Vrzdenec
Dekani
Veliko polje
/
/
/
/
/
/
/
/
Črenšovci
Dobrovnik
Kolovrat
Polom
Pince
Gančani
Cigonca
Radmožanci
Petišovci
Kostanjevica
/
/
/
/
Kleč
/
Selo pri Bledu
Cerovec
/

Raven

/
Kačja vas
Marija Reka
Marija Reka
/
Tolsti vrh
Koprivnik
/
Dutovlje
/

Rogaška Slatina

/
/
/
/
/
/
/
Slovenska Bistrica
Črnomelj
Kobilje
Moravske toplice
Horjul
Koper
Sežana
/
/
/
/
/
/
/
/
Črenšovci
Dobrovnik
Zagorje
Kočevje
Lendava
Beltinci
Slovenska Bistrica
Lendava
Lendava
Krško
/
/
/
/
Semič
/
Bohinj
Rogaška Slatina
/

Piran

/
Postojna
Prebold
Prebold
/
Slovenske Konjice
Kočevje
/
Sežana
/

Rogaška Slatina

Rogaška Slatina

/
/
/
/
/
/
/
Slovenska Bistrica
Adlešiči
Lendava
Murska Sobota
Ljubljana
Koper
Sežana
/
/
/
/
/
/
/
/
Lendava
Lendava
Zagorje
Pugled
Lendava
Murska Sobota
Slovenska Bistrica
Lendava
Lendava
Kostanjevica
/
/
/
/
Črnomelj
/
Bohinj
Rogaška Slatina
/

Koper

/
Postojna
Žalec
Žalec
/
Slovenske Konjice
Rog
/
Sežana
/

5 / 25. 1. 2010

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1

Quercus ilex L.
Quercus petraea Liebl.
Quercus petraea Liebl.
Quercus petraea Liebl.
Quercus petraea Liebl.
Quercus petraea Liebl.
Quercus petraea Liebl.
Quercus petraea Liebl.
Quercus petraea Liebl.
Quercus petraea Liebl.
Quercus petraea Liebl.
Quercus petraea Liebl.
Quercus petraea Liebl.
Quercus petraea Liebl.
Quercus petraea Liebl.
Quercus pubescens Willd.
Quercus robur L.
Quercus robur L.
Quercus robur L.
Quercus robur L.
Quercus robur L.
Quercus robur L.
Quercus robur L.
Quercus robur L.
Quercus robur L.
Quercus robur L.
Quercus robur L.
Quercus robur L.
Quercus robur L.
Quercus robur L.
Quercus robur L.
Quercus robur L.
Quercus robur L.
Quercus rubra L.
Quercus suber L.
Robinia pseudoacacia L.
Sorbus aria (L.) Crantz
Sorbus aria (L.) Crantz
Sorbus aucuparia L.
Sorbus aucuparia L.
Sorbus aucuparia L.
Sorbus aucuparia L.

0.0075
6.0307
4.0207
4.0208
0.0076
4.0212
6.0165
0.0077
0.0142
0.0078

Št.

Sorbus domestica L.

1
1
2
2
1
1
2
1
2
1

Pseudotsuga menziesii
Franco
Pseudotsuga menziesii Franco
Pseudotsuga menziesii Franco
Pseudotsuga menziesii Franco
Pyrus pyraster Burgsd.
Pyrus pyraster Burgsd.
Pyrus pyraster Burgsd.
Quercus cerris L.
Quercus cerris L.
Quercus ilex L.
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214 SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

75
307
207
208
76
212
165
77
142
78
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261
101
198
162
102
237
262
103
236
115
286

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

172 SI

268 SI

Legenda kod (izbor)

Sorbus torminalis (L.) Crantz
Sorbus torminalis (L.) Crantz
Tilia cordata Mill.
Tilia cordata Mill.
Tilia cordata Mill.
Tilia platyphyllos Scop.
Tilia platyphyllos Scop.
Tilia platyphyllos Scop.
Ulmus glabra Hunds.
Ulmus glabra Hunds.
Ulmus glabra Hunds.
Ulmus glabra Hunds.

Sorbus torminalis (L.) Crantz

100 SI Sorbus torminalis (L.) Crantz

2
2
1
2
2
1
1
2
1
1
2
2

2

1

Slovenija

Rimska cesta
Slovenija
Halužnica
Grintovec
Slovenija
Kropivnica
Škrilj
Slovenija
Kropivnica
Idrija - Krekovše
Idrija - Pevc

Kren

Male Rodne

C-Kategorija
1
znano poreklo
2
izbran
3
kvalificiran
4
testiran (v op. GMO ipd.)

7.0261
0.0101
3.0198
6.0162
0.0102
4.0237
6.0262
0.0103
4.0236
6.0115
6.0286

6.0172

3.0268

0.0100

14.56E

15.36E

I-Tip
1
2
3
4
5
6

1-2864

575-650
1-2864
256-260
430-540
1-2864
325-350
700
1-2864
325-350
700
600-700

500

280-320

1

2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
2

2

2

/

3

1
3
1
1
3
1
1
3
1
1
1

1

1

K-Izvor
1
avtohton
2
neavtohton
3
neznan

2
/
0.5
3.55
/
9.55
16.83
/
9.55
6
25

7.1

0.78

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/

/

2

1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1

1

1

/
ni za uporabo v gozdarstvu
/
/
ni za uporabo v gozdarstvu
/
/
ni za uporabo v gozdarstvu
/
/
/

gozdni genski rezervat

/

ni za uporabo v gozdarstvu

Direktor
Gozdarskega inštituta Slovenije
dr. Mirko Medved l.r.

1 večnamensko gozdarstvo
2 ostali specifični nameni (op.):
-z omejenim lesnopr. pom.
-ni za uporabo v gozdarstvu
-gozdni genski rezervat

M-Namen

Št. 14/1
Ljubljana, dne 19. januarja 2010

skupina semenjakov
sestoj
semenska plantaža
starši družine
klon
klonska mešanica

45.45N
14.02E
45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E
46.36N
15.57E
45.41N
14.55E
45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E
46.09N
14.56E
45.38N
15.07E
45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E
46.09N
14.56E
45.59N
13.55E
45.57N
14.03E

45.40N

46.13N

45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E

/

O-Koda
lastnika
1
2
3
4
5

1
/
1
1
/
5.033
1
/
5.033
1
1

1

5.043

/

/

Dolenja vas
/
Negova
Stari Log
/
Kolovrat
Planina
/
Kolovrat
Vojsko
Idrijski log

Onek

Male Rodne

/

/
Murska Sobota
Kočevje
/
Ljubljana
Novo mesto
/
Ljubljana
Tolmin
Tolmin

Sežana

Kočevje

Celje

SKZG
RKC
občine (za piko sledi zap.št.iz registra)
agrarne skupnosti (za piko sledi zap.št.iz registra)
fizične osebe (za piko sledi zap.št.iz registra)

/
Gornja Radgona
Kočevje
/
Zagorje
Semič
/
Zagorje
Idrija
Idrija

Divača

Kočevje

Rogaška Slatina

/

/

/
Zagorje
Črmošnjice
/
Zagorje
Idrija
Idrija

Radenci
Pugled

Sežana

Rog

Rogaška Slatina
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173.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
december 2009

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

Uradni list Republike Slovenije
174.

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

KOEFICIENTE RASTI CEN
v Republiki Sloveniji, 2009

KOEFICIENTE RASTI CEN
v Republiki Sloveniji, december 2009
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri
proizvajalcih na domačem trgu decembra 2009 v primerjavi z
novembrom 2009 je bil 0,000.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca decembra
2009 je bil –0,007.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta
do konca decembra 2009 je bil 0,000.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih decembra 2009 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega
leta je bil –0,007.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin decembra 2009 v primerjavi z novembrom 2009 je bil –0,005.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
leta do decembra 2009 je bil 0,018.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do decembra 2009 je bil 0,001.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin decembra
2009 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,018.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do decembra 2009 v primerjavi s povprečjem
leta 2008 je bil 0,009.
Št. 9621-59/2009/13
Ljubljana, dne 20. januarja 2010
EVA 2009-1522-0037
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 2009

Koeficienti rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od posameznih mesecev leta 2009 do decembra 2009 v
Republiki Sloveniji:
I

II

III

IV

V

VI

–0,003

–0,005

–0,005

–0,005

0,002

–0,001

VII

VIII

IX

X

XI

XII

0,001

0,002

0,000

–0,002

0,000

0,000

Koeficienti rasti cen življenjskih potrebščin od posameznih mesecev leta 2009 do decembra 2009 v Republiki
Sloveniji:
I

II

III

IV

V

VI

0,022

0,017

0,008

0,006

0,000

–0,005

VII

VIII

IX

X

XI

XII

0,004

0,004

0,005

0,004

–0,005

0,000

Št. 9621-59/2009/14
Ljubljana, dne 20. januarja 2010
EVA 2010-1522-0007
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije
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OBČINE
BREŽICE
175.

74

Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2010

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl.
US, 76/08 in 79/09), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/0 –
ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 19. člena Statuta
Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski
svet Občine Brežice na 24. redni seji dne 21. 1. 2010 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Brežice za leto 2010
l. SPLOŠNA DOLOČBA
l. člen
S tem odlokom se za Občino Brežice za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
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:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
OBČINE BREŽICE ZA LETO 2010
Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 Udeležba na dobičku od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nemat. prem.
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

v EUR
PLAN 2010
32.197.060
21.139.889
17.448.683
14.849.403
1.328.280
1.271.000

3.691.206
1.314.450
211.500
45.000
189.090
1.931.166
1.178.843
32.975

1.145.868

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prih. iz dr. javnofinan.
institucij
741 Prejeta sredstva iz drž. pror.
iz EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIH
401 PRISPEVKI DELODAJ.
ZA SOCIAL. VARNOST
402 IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409 REZERVE
41
TEKOČI TRANSFERJI
(410+411+412+413)
410 SUBVENCIJE
411 TRANSFERI POSAMEZ.
IN GOSPODINJSTVOM
412 TRANSFERI NEPROF. ORGAN.
IN USTANOVAM
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 NAKUP IN GRADNJA
OSNOVNIH SREDSTEV
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 INV. TRAN. PRAV. IN FIZIČ.
OSEBAM, KI NISO PU
432 INVES. TRANSFERI PU
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(PRESEŽEK) (I-II)
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
44
DANA POSOJILA IN POVEČ.
KAPITAL. DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V)

9.878.328
9.729.838
148.490
35.149.916
6.890.733
1.280.100
190.450
5.269.183
121.000
30.000
9.257.473
500.000
4.298.550
1.006.346
3.452.577
18.773.410
18.773.410
228.300

160.000
68.300
–2.952.856

31.151
31.151
31.151

–31.151
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C) RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
55
VIII. ODPLAČILO DOLGA
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX.)
XII. STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.
PRETEKLEGA LETA

Uradni list Republike Slovenije
2.000.000
2.000.000
2.000.000
437.000
437.000
437.000

–1.421.007
1.563.000
2.937.856
1.421.007

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinski proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena Zakona o javnih financah
tudi prihodki, požarne takse, prihodki takse za obremenjevanje
vode, prihodki takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki iz naslova komunalnega prispevka in
prihodki iz naslova turistične takse, ter koncesijske dajatve od
iger na srečo.
4. člen
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini
10.000 €. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo v skladu z drugo točko 49. člena Zakona o javnih financah.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem
primeru do višine 20.864 € odloča župan, o uporabi polletno
obvešča občinski svet.
O uporabi sredstev nad višino, opredeljeno v drugem odstavku tega člena, odloča občinski svet s posebnim odlokom.
5. člen
V proračunu občine se za leto 2010 zagotovijo sredstva
splošne proračunske rezervacije v višini 139.000 €.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila
zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom
izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker
jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se
razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
6. člen
Med odhodki proračuna se zagotovijo sredstva za občinska praznovanja, reprezentanco, pokroviteljstva, promocijo občine, sredstva za izredne pomoči ob nesrečah in sofinanciranje
delovanja veteranskih organizacij.
Sredstva se delijo na podlagi javnega poziva, ki se objavi
na spletni strani Občine Brežice in po pravilniku ki ga sprejme
župan.

7. člen
Neposredni uporabniki sredstev občinskega proračuna
so dolžni uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki jih
opredelijo v svojem letnem finančnem načrtu, izkazanem v
posebnem delu proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
Sredstva občinskega proračuna se prioritetno uporabijo
za namene sofinanciranja projektov, ki bodo v skladu z zakonom odobreni na državni oziroma regijski ravni in za katere bo
pogojeno sofinanciranje iz občinskega proračuna.
8. člen
Neposredni uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v
mejah sredstev, ki so jim bila odobrena s proračunom ter so
dolžni tekoče spremljati uresničevanje porabe sredstev glede
na finančni načrt.
Investicije, planirane po krajevnih skupnostih, vodi občina.
Župan lahko s pooblastilom, ki ga izda na vlogo krajevne skupnosti
in predlog strokovnih služb, prenese vodenje investicije na KS.
Izvedba investicij in investicijsko vzdrževalnih del na infrastrukturi v Občini Brežice je mogoča po pridobitvi lastništva
v korist občine v primeru gradnje prometne infrastrukture in
pridobiti pravice graditi za ostalo komunalno infrastrukturo.
V skladu s sklepom občinskega sveta o prevzemu poroštva za Sadjarsko zadrugo Posavja od Sklada za regionalni
razvoj, se v okviru sredstev za kmetijstvo rezervirajo sredstva
za zagotavljanje poroštvenih obveznosti občine.
9. člen
Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna
so dolžni predložiti županu zaključni račun in letno poročilo o
realizaciji svojega finančnega načrta za preteklo leto do 28. februarja tekočega leta.
10. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna, ki se v pretežnem delu financirajo iz proračunskih sredstev, so dolžni svoje
finančne načrte sprejeti in jih uskladiti s sprejetim proračunom
v roku 30 dni po sprejetju občinskega proračuna.
11. člen
Občinska uprava izvaja pri proračunskih uporabnikih proračunski nadzor nad pravilno, racionalno in smotrno uporabo
proračunskih sredstev. Na zahtevo župana, nadzornega odbora in občinske uprave so uporabniki proračuna dolžni predložiti
podatke za analizo porabe sredstev. Če uporabniki proračuna
ne ravnajo v skladu z določili odloka jim lahko župan deloma
ali začasno ustavi financiranje.
12. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev, investicijska
in vzdrževalna dela v breme proračunskih sredstev se lahko
sklene samo skladno s predpisi o javnem naročanju, za kar
je odgovoren vodja oddelka, ki blago, sredstva in investicijska
oziroma vzdrževalna dela naroča.
13. člen
Župan z odredbo odloča o prerazporeditvah pravic porabe
med proračunskimi postavkami zajetimi v posebnem delu proračuna do vrednosti postavke 100.000 € v višini do 20.000 €, za vrednost postavke nad 100.000 € pa v višini do 20% vrednosti le-te.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko
neposredni uporabnik samostojno prerazporedi proračunska
sredstva med posameznimi konti v okviru proračunske postavke.
Župan o izvršenih prerazporeditvah iz prvega odstavka
tega člena polletno poroča občinskemu svetu.
14. člen
Župan je pooblaščen, da v primeru pridobitve dodatnih
namenskih sredstev za posamezni investicijski projekt, uskladi
načrt razvojnih programov.
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15. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, ki ne izvira iz obveznih dajatev največ do skupne višine
2.086 EUR, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju
z višino terjatve, ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja
dolžnika ugotovi, da terjatev ni mogoče izterjati.
Pravnim osebam oziroma samostojnim podjetnikom lahko
župan odpiše dolg, ko so izčrpane vse zakonske možnosti izterjave v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
št. 126/07).
16. člen
Neposredni uporabnik lahko s pogodbami prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih le, če je že
odprta postavka v proračunu tekočega leta in če je investicija
planirana v načrtu razvojnih programov, največ v višini do 30%
vrednosti investicijskih odhodkov in transferov v planu tekočega
proračunskega leta.
17. člen
Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe proračunskih sredstev odgovarja župan. Za nadziranje izvajanja
pogodbe o upravljanju stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih
prostorov v lasti Občine Brežice, sklenjene med Občino Brežice
in Komunalnim stanovanjskim podjetjem d.d. Brežice, je odgovorna strokovna služba Oddelka za gospodarske javne službe
in gospodarske zadeve.
Za nadziranje pobiranja komunalnih taks, izvajanje koncesijske pogodbe za izgradnjo, upravljanje in distribucijo zemeljskega plina na območju Občine Brežice ter turistične takse je
odgovorna strokovna služba Oddelka za gospodarske javne
službe in gospodarske zadeve.
Za nadziranje pobiranja nadomestila za uporabo stavbnih
zemljišč in komunalnega prispevka je odgovorna strokovna
služba Oddelka za prostorsko načrtovanje in razvoj.
18. člen
Predlagatelji finančnih načrtov neposrednih uporabnikov
proračuna občine in spremljanje porabe so:
Urad župana za: reprezentanco, pokroviteljstva, občinska
praznovanja, splošno in tekočo proračunsko rezervo, sofinanciranje programov veteranskih organizacij, sredstva za politične
stranke, delovanje občinskega sveta in nadzornega odbora,
zlate poroke, delo občinske uprave – plače in načrt delovnih
mest, materialne stroške, vzdrževanje občinske stavbe in nakup opreme za občinsko upravo, zaščito in reševanje, požarno
varnost ter odškodnine po sodnih postopkih.
Oddelek za družbene dejavnosti za: izobraževanje, otroško varstvo, kulturo, šport, raziskovanje, zdravstvo, delo z
mladimi, grobišča NOB, socialno varstvo, ter upravljanje z
občinskim premoženjem s področja družbenih dejavnosti.
Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske
zadeve za: upravljanje z občinskim premoženjem s področja
infrastrukture, stanovanj in poslovnih prostorov, kmetijstvo,
podjetništvo in turizem, varstvo okolja in varstvo naravne dediščine, stanovanjsko dejavnost, gospodarske javne službe,
skupni prekrškovni organ in delovanje krajevnih skupnosti.
Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj za: postopke prostorskega načrtovanja in urejanja prostora, občinske
investicije za katere je zadolžen oddelek, spremljanje državnih
investicij na območju občine, nadomestilo za uporabo stavbnih
zemljišč, komunalni prispevek, vzdrževanje in nabavo računalniške opreme, razpolaganje in gospodarjenje z občinskim
premoženjem.
Vsak oddelek za svoje področje pripravi načrt razvojnih
programov.
19. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računu Občine Brežice
upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v
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Banko Slovenije, banke, hranilnice in državne vrednostne papirje, ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti
naložbe.
20. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok,
na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun,
vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov
za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega
zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo
sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev, kar se mora
izvesti s sprejemom rebalansa proračuna.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
21. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolga v računu financiranja se
občina Brežice za proračun leta 2010 lahko zadolži do višine
2.000.000 €.
22. člen
Občina Brežice ne bo izdala soglasja za zadolžitev oziroma izdajo poroštev posrednim proračunskim porabnikom in
javnim zavodom katerih ustanoviteljica je občina.
23. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se občina
lahko kratkoročno zadolži. O najetju kratkoročnega posojila
odloča župan, o čemer obvesti občinski svet.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Financiranje Občine Brežice v letu 2010 se bo do sprejetja tega odloka vršilo po sklepu župana, oziroma občinskega
sveta o začasnem financiranju javne porabe v Občini Brežice
za leto 2010.
25. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov, ki sta
prilogi k Odloku o proračunu Občine Brežice za leto 2010, pa
se objavita na spletni strani Občine Brežice.
26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-7/2009
Brežice, dne 22. januarja 2010
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

DRAVOGRAD
176.

Sklep o spremembah in dopolnitvah
Sklepa o določitvi javnih športnih objektov
občinskega pomena v Občini Dravograd

Na podlagi 18. in 64. člena Zakona o športu ((Uradni list
RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 Odl. US: U-I-210/98-32,
110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA) ter 16. člena Statuta Občine
Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08 – UPB2) je Občinski svet
Občine Dravograd na 29. redni seji dne 23. 12. 2009 sprejel
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SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi
javnih športnih objektov občinskega pomena
v Občini Dravograd

Uradni list Republike Slovenije
skega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03)
je Občinski svet Občine Kočevje na 25. redni seji dne 21. 1.
2010 sprejel proračun za leto 2010

ODLOK
o proračunu Občine Kočevje za leto 2010

1. člen
S tem Sklepom se spreminja in dopolnjuje Sklep o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini
Dravograd (MUV, št. 14/2000).
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 7. člena na naslednji način:
– v prvi alineji »športni center« se briše »parc. št. 487,
8093 m2, igrišče, k.o. Dravograd« ter se doda »parc. št. 487,
14165 m2, več vrst rabe, k.o. Dravograd«, briše se »parc.
št. 479, 6072 m2, njiva 1, k.o. Dravograd« ter se doda »parc.
št. 476, 2530 m2, travnik, k.o. Dravograd«,
– v drugi alineji »igrišče za otroke« se spremeni parc.
št., in sicer se briše »del parc. št. 476, 2530 m2, travnik 1, k.o.
Dravograd« ter se doda »parc. št. 485/2, 2483 m2, travnik, k.o.
Dravograd«,
– v deveti alineji se briše dikcija »del parc. št. 1155/1,
1507 m2, travnik 3, k.o. Dravograd«,
– doda se trinajsta alineja »travnato igrišče Dravograd: del
parc. št. 1227, 4261 m2, njiva, k.o. Dravograd«,
– doda se štirinajsta alineja »travnato igrišče Vič: parc.
št. 52, 5822 m2, igrišče, k.o. Vič«,
– doda se petnajsta alineja »asfaltno igrišče Šentjanž:
parc. št. 189/4, 1327 m2, več vrst rabe, k.o. Šentjanž pri Dravogradu«.
3. člen
Spremeni se drugi odstavek 7. člena na naslednji način:
– V prvi alineji »travnato igrišče Dravograd« se spremeni
navedba parcel, tako da se glasi »parc. št. 1228, njiva v izmeri
1218 m2 in travnik v izmeri 106 m2, k.o. Dravograd, del parc.
št. 1229, travnik v izmeri 4215 m2, k.o. Dravograd, in parc.
št. 1230, njiva v izmeri 1896 m2, k.o. Dravograd«,
– briše se druga alineja drugega odstavka 7. člena,
– briše se enajsta alineja drugega odstavka 7. člena,
– briše se dvanajsta alineja drugega odstavka 7. člena,
– briše se trinajsta alineja drugega odstavka 7. člena,
– briše se štirinajsta alineja drugega odstavka 7. člena,
– v petnajsti alineji »Vlečnica Dravograd« se spremeni
prac. št., in sicer se številka »1231« spremeni tako, da se glasi
»1231/3«.

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za proračun Občine Kočevje za leto
2010 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev
občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. SESTAVA IN VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina 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.
S proračunskimi postavkami je opredeljena osnovna
struktura proračuna po namenih porabe.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.

I.
70

71

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2010-14
Dravograd, dne 23. decembra 2009
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

KOČEVJE
177.

72

73

74

Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto
2010

Na podlaga določb 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), 27. člena Statuta
Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – popravek,
73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) ter 74. člena Poslovnika Občin-
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BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov/konto

Proračun
2010
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 26.822.324,53
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
15.113.963,00
DAVČNI PRIHODKI
10.992.263,00
700 Davki na dohodek in dobiček
9.854.613,00
703 Davki na premoženje
561.850,00
704 Domači davki na blago in storitve
575.800,00
NEDAVČNI PRIHODKI
4.121.700,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
2.555.500,00
711 Takse in pristojbine
7.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
400,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
688.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
870.800,00
KAPITALSKI PRIHODKI
2.765.150,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
478.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
2.287.150,00
PREJETE DONACIJE
6.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
6.000,00
731 Prejete donacije iz tujine
0
TRANSFERNI PRIHODKI
8.863.711,53
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
1.594.114,82
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev Proračuna
Evropske unije
7.269.596,71
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
73.500,00
787 Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij
73.500,00

Uradni list Republike Slovenije
II.
40

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
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
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II)
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. – V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+ VII.-VIII.-IX)

Št.

27.549.068,66
3.910.558,97
841.175,00
130.757,00
2.455.626,97
273.000,00
210.000,00
5.387.991,00
51.327,00
3.010.734,00
473.185,00
1.852.745,00
0
14.019.002,91
14.019.002,91
4.231.515,78
3.951.966,78
279.549,00
–726.744,13

24.000,00
24.000,00
0
24.000,00
0
0
0
0
0
24.000,00
0
0
0
318.000,00
318.000,00
318.000,00
–1.020.744,13
–318.000,00
726.744,13

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
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ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloka
in se objavita na spletni strani Občine Kočevje: http://www.
obcinakocevje.si/.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske vrstice, tj.
postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po Zakonu o varstvu pred požarom, ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu,
2. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odlaganja odpadkov,
4. prihodki ožjih delov občine,
5. odškodnine iz naslova zavarovanj,
6. prihodki od prodaje oziroma zamenjave stvarnega premoženja,
7. prihodki iz naslova kupnin in najemnin za stanovanja,
8. prejeta sredstva za sofinanciranje projektov,
9. prihodki iz naslova najemnin od oddaje javne infrastrukture.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega
načrta in proračun.
Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega
člena, se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v
proračun, ali pa je izdan sklep ali odločba pristojnega organa
in podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.
5. člen
(prerazporejanje proračunskih sredstev)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih financah in tem odlokom neomejeno prerazporedi pravice porabe
v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega programa.
Med posameznimi področji v okviru finančnega načrta posameznega proračunskega uporabnika pa župan lahko prerazporedi
pravice porabe največ do 15% znotraj finančnega načrta.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ni dovoljeno
izvajati prerazporeditev iz postavk kjer so opredeljeni investicijski nameni porabe na postavke, ki opredeljujejo tekoče
namene porabe.
O prerazporejenih sredstvih se poda pisno poročilo najmanj dvakrat letno: julija in ob koncu leta, ter se o tem poroča
na seji občinskega sveta.
Med izvrševanjem proračuna Občine Kočevje se lahko
odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za
izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti
prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov.
Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke
in v okviru sredstev posameznega uporabnika.
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6. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
7. člen
(začasno zadržanje izvrševanja proračuna)
Na predlog Oddelka za proračun, finance in upravljanje
premoženja župan v skladu z zakonom začasno zadrži izvrševanje proračuna, če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih
gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna.
Sredstva proračuna se prednostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in še
omogočajo minimalni obseg delovanja uporabnikov.
Prioriteta v izvajanju investicij je dokončanje začetih investicij, za katere so opredeljena tudi lastna sredstva investitorja
oziroma so sofinancirana s strani države.
8. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena
sredstva v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije na
predlog oddelka za proračun, finance in upravljanje premoženja
odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.
9. člen
(proračunska rezerva)
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih
nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem
primeru do višine 20.000,00 EUR odloča župan, na predlog
Oddelka za proračun, finance in upravljanje premoženja. Župan
o uporabi sredstev proračunske rezerve s pisnimi poročili obvešča občinski svet. V primerih uporabe sredstev proračunske
rezerve, ki presega zgoraj navedeni znesek, odloča občinski
svet s posebnim odlokom. Proračunska rezerva se v letu 2010
oblikuje v višini 10.000,00 EUR.
10. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračuna)
Neposredni in posredni uporabniki (v nadaljevanju: uporabniki proračuna) proračunskih sredstev morajo organizirati
izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev
odobrenih s proračunom.
Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so določeni s
proračunom. Sredstva za plače in prispevke, za ostale prejemke, za plačilo blaga in storitev se proračunskim uporabnikom
med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri
tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih
družbenih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki
urejajo posamezno področje ter programi dela izvajalcev javnih
služb in tem proračunom.
Sredstva za plačila, subvencije in transferje v gospodarstvu, komunalni, cestni dejavnosti se oddajo s pogodbo.
Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa prejmejo
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proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni
izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se opredeli s pogodbo
oziroma kriteriji, ki jih določi župan ali z javnim razpisom.
11. člen
(prevzemanje obveznosti)
V breme proračuna se lahko prevzemajo obveznosti, ki
bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za investicijske odhodke in investicijske transfere za
celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki
proračuna za tekoče leto in s tem lahko prevzema obveznosti,
ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika za investicijske odhodke in investicijske transfere (podskupini kontov 420 in 430), ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem
finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2011 70% navedenih pravic uporabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic uporabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika za blago in storitve in za tekoče transfere (skupini
kontov 40 in 41), ki bodo zapadle v plačilo v letu 2011, ne sme
presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu
neposrednega uporabnika.
Omejitve iz tretjega in četrtega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami ter
pogodbami za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih,
se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se
nanašajo.
12. člen
(plačilni roki v breme občinskega proračuna in posrednih
proračunskih uporabnikov)
Za poravnavo obveznosti iz naslova investicijskih odhodkov, ki se plačujejo po posameznih situacijah in investicijske
transfere, ki se plačujejo po posameznih situacijah, ter vseh
drugih obveznosti, je plačilni rok 30 dni.
Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine, ki
je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem,
ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu
TARGER ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka
šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu
TARGET. nižjo ceno.
Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za posredne proračunske uporabnike.
13. člen
(določbe vezane na zakon, ki ureja javna naročila)
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri
porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj
in naročanje storitev upoštevati določila zakona o javnih naročilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za
javna naročila investicijskega značaja.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA TER FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
14. člen
(upravljanje s premoženjem)
O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter za pridobitev nepremičnega premoženja Občine Kočevje, kar ni opre-
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deljeno s proračunom, odloča župan do višine 5.000,00 EUR,
o čemer polletno pisno poroča občinskemu svetu.

Št.

17. člen
(poročanje)
Organi in uporabniki ter drugi prejemniki proračunskih
sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom
občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za
leto 2010, ki je usklajen s proračunom, v 30 dneh po sprejemu
proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji
programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto,
po predpisih in metodologiji ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov.
Uporabniki so dolžni predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, oddelek za proračun, finance in
upravljanje premoženja ali nadzorni odbor.
Pravne osebe, v katerih ima občina najmanj 15-odstotni
delež v kapitalu, morajo v 180 dneh po koncu poslovnega leta,
vendar najmanj 30 dni pred objavo sklica seje skupščine, predložiti oddelku za proračun, finance in upravljanje premoženja,
gradivo za sejo skupščine in vsa revizijska poročila ter poročila
nadzornih organov za preteklo poslovno leto, če jih gradivo za
sejo skupščine ne vsebuje.
18. člen
(pristojnosti predstojnika neposrednega uporabnika)
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na upravljanje se v letu 2010 ne smejo zadolževati in ne smejo
izdajati poroštev.

15. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz 77. člena ZJF, lahko župan v
letu 2010 na prošnjo dolžnika odpiše plačilo dolga do višine
1.000,00 EUR.
16. člen
Župan je pooblaščen, da odloča v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o kratkoročni zadolžitvi, največ do
5% sprejetega proračuna.
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5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(roki za izdajo internih predpisov občine)
Župan Občine Kočevje izda navodilo o izvrševanju proračuna za leto 2010 v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.
22. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Občine Kočevje v letu
2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
23. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-35/2009-1200
Kočevje, dne 21. januarja 2010
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.

KRANJSKA GORA
178.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščene
osebe.
Za zakonita in namenska izplačila in uporabo sredstev
iz proračuna so odgovorni odredbodajalci, ki so določeni na
podlagi posebnega sklepa župana. Za zakonito in namensko
uporabo proračunskih sredstev, ki so proračunskemu uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren direktor oziroma
predstojnik in računovodja pri posrednem proračunskem uporabniku.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07,
76/08, 79/09), 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni
list RS, št. 55/07, 122/08) in sklepa, ki ga je sprejel Občinski
svet Občine Kranjska Gora na 28. redni seji dne 11. 11. 2009
se izdaja

19. člen

I.
Javno dobro preneha obstajati na nepremičnini 830/20,
830/21 in 830/23, vse vpisane pri vl. št. 1465, k.o. Kranjska
Gora, kot javno dobro, ter na nepremičnini parc. št. 834/9, k.o.
Kranjska Gora, vpisni kot javno dobro v lasti Občine Kranjska
Gora.

(krajevne skupnosti)
Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost nad vrednostjo 2.086,47 EUR, veljajo le ob poprejšnjem soglasju sveta
krajevne skupnosti in župana.
Predsednik sveta krajevne skupnosti oziroma odredbodajalec se pooblašča, da lahko odobri prerazporeditev sredstev
med posameznimi postavkami oziroma konti glede na programsko-funkcionalni in ekonomski namen v okviru finančnega
načrta krajevne skupnosti do 100%. Sredstva, ki so namenjena
investicijam oziroma projektom, ni možno prerazporejati na proračunske postavke v okviru področja 06 lokalna samouprava.
20. člen
(dolgoročno zadolževanje in poroštva)
Občina Kočevje se v letu 2010 ne bo zadolžila.
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih
podjetij, katerih ustanoviteljica je, v letu 2010 ne bo izdajala
poroštev.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra

II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati dan po objavi.
III.
Po uveljavitvi sklepa se izda ugotovitvena odločba o odvzemu oziroma o ukinitvi statusa javnega dobra, ki se po
pravnomočnosti pošlje Okrajnemu sodišču na Jesenicah, da
po uradni dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o
javnem dobru.
Kranjska Gora, dne 19. januarja 2010
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.
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LENDAVA

179.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Lendava

Na podlagi 9. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni
list RS, št. 44/97, 98/99 Odl. US: U-I-308/97, 1/00 Odl. US:
U-I-39/97, 67/02 – ZV-1, 110/02 – ZUreP-1, 8/03 popr., 110/02 –
ZGO-1), Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04,
14/05 popr. in 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46) ter na podlagi
17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99,
119/00, 69/02 in 69/06) je Občinski svet Občine Lendava na
29. seji dne 22. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Lendava
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Lendava (Uradni list RS, št. 141/04, 139/06
in 122/07) se črtajo 17., 18.a in 18.b člen.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za določitev višine
nadomestila za uporabo stavnega zemljišča za leto 2011.
Št. 01503-0069/2004
Lendava, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

180.

Pravilnik o merilih za podaljšanje
obratovalnega časa gostinskih obratov
na območju Občine Lendava

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (ZGos-UPB2,
Uradni list RS, št. 93/07), 4. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00,
30/06 in 93/07) in 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list
RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in 69/06) je Občinski svet Občine
Lendava na 29. redni seji dne 22. 12. 2009 sprejel

PRAVILNIK
o merilih za podaljšanje obratovalnega časa
gostinskih obratov na območju Občine Lendava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa merila in pogoje, na podlagi katerih
občinska uprava Občine Lendava, izda soglasje za podaljšan
obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: gostinski obrati),
postopek za izdajo soglasja lokalne skupnosti in pogoje za
preklic navedenega soglasja.
2. člen
Gostinski obrat obratuje v podaljšanem obratovalnem
času, če obratuje izven rednega obratovalnega časa, dolo-
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čenega v skladu z določili veljavnega Pravilnika o merilih za
določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost.
3. člen
Gostinec oziroma kmet določi podaljšan obratovalni čas
gostinskega obrata samostojno, v skladu s svojimi poslovnimi
interesi in ob upoštevanju določb tega pravilnika. Če v okviru
gostinskega obrata deluje več enot, ki samostojno opravljajo
dejavnost, je dolžan gostinec prijaviti podaljšan obratovalni čas
tudi za vsako enoto posebej.
4. člen
Gostinec oziroma kmet mora pristojnemu organu občine
Lendava prijaviti podaljšan obratovalni čas gostinskega obrata
na predpisanem obrazcu najmanj 15 dni pred:
– začetkom novega koledarskega leta za naslednje leto,
– začetkom obratovanja,
– spremembo obratovalnega časa,
– spremembo osnovnih podatkov gostinskega obrata in
matične firme gostinskega obrata (podatki, ki so sestavni del
veljavnega obrazca).
5. člen
Občina Lendava izda soglasje za podaljšani obratovalni
čas gostinskega obrata za obdobje največ enega koledarskega
leta. Po preteku te dobe mora gostinec oziroma kmet vlogo
obnoviti, sicer mu pravica do podaljšanega obratovalnega časa
gostinskega obrata preneha veljati.
II. MERILA ZA IZDAJO SOGLASJA K PODALJŠANEM
OBRATOVALNEM ČASU
6. člen
Kot merila za določitev obratovanja gostinskih obratov v
podaljšanem obratovalnem času se upošteva:
1. Značilnost območja, kjer se obrat nahaja.
2. Vrsta gostinskega obrata.
3. Potrebe gostov v občini:
– gostinski obrati z dodatno ponudbo (prireditve, plesi,
kulturni in športni program).
4. Izpolnjevanje ureditvenih in drugih pogojev gostinskega
obrata:
– skrb za urejenost okolice gostinskega obrata,
– zagotovljena parkirna mesta,
– zagotovitev javnega reda in miru v obratu in okolici.
7. člen
V podaljšanem obratovalnem času lahko gostinski obrati
poslujejo kot sledi:
1. Restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije:
– v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj najdlje od nedelje do četrtka največ do 24.00 ure, ob petkih
in sobotah največ do 1.00 ure naslednjega dne,
– izven območja stanovanj glede na poslovni interes.
2. Slaščičarne, okrepčevalnice in bari:
– v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj od nedelje do četrtka največ do 24.00 ure, ob petkih in
sobotah največ do 1.00 naslednjega dne,
– izven območja stanovanj glede na poslovni interes.
3. Gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovsko-poslovnih centrih, kulturnih ustanovah, športnih objektih)
v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma programom prireditev.
4. Hotelske terase in gostinski vrtovi v okviru nastanitvenih gostinskih obratov:
– v objektih na območju stanovanj najdlje od nedelje do
četrtka največ do 24. ure, ob petkih in sobotah največ do 1.00
naslednjega dne,
– izven območja stanovanj glede na poslovni interes.
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5. Diskoteke, nočni bari:
– v objektih na območju stanovanj ob petkih in sobotah
največ do 4. ure naslednjega dne,
– izven območja stanovanj glede na poslovni interes.
Gostinski obrati v stavbah s stanovanji ali v objektih na
območju stanovanj lahko pričnejo z obratovanjem ob 6. uri,
izven območja stanovanj pa glede na poslovni interes.
8. člen
Izven območja stanovanj se šteje tisti gostinski obrat ali kmetija, ki je oddaljen najmanj 50 m od prve stanovanjske zgradbe.
9. člen
V času lokalnih prireditev, ki se odvijajo v stanovanjskih
naseljih, se lahko gostincem, ki imajo soglasje organizatorja prireditve, obratovalni čas gostinske dejavnosti v obratu ali/in zunaj
gostinskega obrata podaljša do časa trajanja lokalne prireditve.
Lokalnim prireditvam izven stanovanjskih naselij se čas
gostinske dejavnosti v obratu ali/in zunaj obrata podaljša v
skladu s soglasjem organizatorja prireditve.
10. člen
Če gostinec ali kmet opravlja gostinsko dejavnost tudi v
zunanjih prostorih gostinskega obrata (gostinski vrt ali terasa) v
stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, lahko
opravlja to dejavnost samo do 22.00 ure. Izjemoma lahko gostinec oziroma kmet pridobi soglasje za podaljšan obratovalni čas
gostinskega obrata tudi za zunanje prostore (gostinski vrt ali
terasa) gostinskega obrata, kolikor se vključuje v lokalne, regionalne prireditve ali dogodke, ki so javnega značaja in so uradno
prijavljene pri pristojnih organih ter ima pridobljeno soglasje organizatorja prireditve. Upošteva se podaljšan obratovalni čas,
ki velja za celoten program prireditev in dogodkov.
III. ENKRATNO PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA
11. člen
Gostinec ali kmet lahko ne glede na določbe predhodnih
členov tega pravilnika ter ne glede na že izdano soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času, zaprosi za posebno soglasje
za prekoračitev podaljšanega obratovalnega časa v izjemnih
primerih.
Posebno soglasje za podaljšan obratovalni čas gostinskega obrata ali kmetije je možno pridobiti, kadar se v gostinskem
obratu ali kmetiji odvijajo svečanosti ob poroki in prireditvi s
programom in živo glasbo.
Posebno soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času velja za točno določene dneve. Gostinski obrat ali
kmetija lahko v tem primeru obratuje najdlje do 4. ure.
Gostinec ali kmet mora za pridobitev posebnega soglasja
vložiti pisno vlogo najkasneje v roku 5 delovnih dni pred dogodkom. V vlogi mora biti navedeno, za kakšno prireditev gre,
naveden točno določen dan in ura zaključka prireditve ter ali se
bo ta odvijala v ali izven prostorov gostinskega obrata.
Če je bilo izdano posebno soglasje za obratovanje v
podaljšanem obratovalnem času za zgoraj navedene dogodke
v prostorih obrata, je gostinec ali kmet dolžan poskrbeti, da v
tem času v gostinski obrat ali kmetijo nimajo vstopa zunanji
obiskovalci.
Vloga za posebno soglasje se zavrne iz razlogov 12. člena tega pravilnika.
IV. PREKLIC SOGLASJA O OBRATOVANJU
V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
12. člen
Občinska uprava lahko v roku 3 dni od dneva, ko je od
organov nadzora izvedela za neizpolnjevanje pogojev, prvič
izreče gostincu opomin, drugič izreče opomin pred odvzemom

Št.

5 / 25. 1. 2010 /

Stran

509

soglasja in tretjič mu z odločbo prekliče že izdano soglasje k
podaljšanemu obratovalnemu času zaradi:
– prekoračitve dovoljenega podaljšanega obratovalnega
časa,
– uradno ugotovljenih kršitev javnega reda in miru s strani
policije oziroma inšpekcijskih organov,
– utemeljenih pisnih pritožb občanov oziroma bližnjih stanovalcev glede motenja javnega reda in miru, neizpolnjevanje
drugih pogojev, določenih s strani občinske uprave.
V primeru odvzema soglasja na podlagi prejšnjega odstavka tega člena je gostincu odvzeta možnost pridobitve tega
soglasja za eno leto vnaprej.
13. člen
Pred izdajo odločbe mora pristojni organ Občine Lendava
od gostinca ali kmeta zahtevati dodatna pojasnila in dopolnilno
dokumentacijo kot na primer mnenje krajevne skupnosti, na
območju katerega se obrat nahaja, soglasje stanovalcev, ki
prebivajo v neposredni bližini gostinskega obrata (v objektu
ali stanovanjskih objektih ob lokalu in čez cesto), kolikor je to
potrebno za ugotavljanje dejanskega stanja in izpolnjevanje
meril tega pravilnika.
V. NADZOR
14. člen
Uresničevanje določb tega pravilnika nadzorujejo pristojni
tržni inšpekcijski organ in občinski inšpektor oziroma redar v
skladu s pooblastili.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Gostinec oziroma kmet mora uskladiti obratovalni čas gostinskega obrata, ki v času uveljavitve tega pravilnika obratuje v
daljšem obratovalnem času, v enem letu od dneva uveljavitve
tega pravilnika.
16. člen
Za določbe o obratovalnem času gostinskih obratov, ki
niso zajete v tem pravilniku se smiselno uporabljajo določbe
Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost v Občini Lendava z dne 29. 11. 2000.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije.
Št. 032-0107/2009-ba
Lendava, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

MEDVODE
181.

Sklep o uskladitvi višine enkratne denarne
pomoči za novorojence v Občini Medvode

Na podlagi 5. člena Odloka o enkratni denarni pomoči za
novorojence v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 26/04) ter
54. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 –
UPB) objavlja župan Občine Medvode
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SKLEP
o uskladitvi višine enkratne denarne pomoči
za novorojence v Občini Medvode
1. člen
Višina enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini
Medvode se uskladi za 1,8% in znaša 199,22 evrov.
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3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-02/2007-55
Mirna Peč, dne 13. januarja 2010
Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l.r.

2. člen
Znesek usklajene enkratne denarne pomoči za novorojence iz prejšnjega člena se uporablja od 1. 2. 2010 dalje.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati prejšnji Sklep
o uskladitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence v
Občini Medvode.
Št. 122-2/10
Medvode, dne 7. januarja 2010
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

MIRNA PEČ
182.

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za stanovanjsko cono
»Postaja«

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09), pete alineje tretjega
odstavka 117. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 60/09, 67/09 – popr. in
82/09 – popr.) ter 30. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni
list RS, št. 59/07 in 14/08) je župan Občine Mirna Peč dne
13. 1. 2010 sprejel

SKLEP
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku
priprave občinskega podrobnega prostorskega
načrta za stanovanjsko cono »Postaja«
1. člen
Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko cono
»Postaja«, poimenovan s Sklepom o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko cono
»Postaja« (Uradni list RS, št. 70/07), se na osnovi 123. in
140. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine
Mirna Peč preimenuje v Občinski podrobni prostorski načrt za
stanovanjsko območje »Nad postajo«.
2. člen
V 2. členu, pod naslovom »okvirno ureditveno območje
OPPN«, se na koncu besedila doda nov odstavek, ki glasi:
» Območje urejanja se na južnem delu zmanjša tako,
da se meja OPPN pomakne proti severu za cca 10 m in se
tako iz območja urejanja izvzamejo deli zemljišč s parcelnimi
št. 503/43, 503/25, 503/30 in 503/5, vse k.o. Mirna Peč.«

183.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka občinskega
podrobnega prostorskega načrta za
stanovanjsko območje »Nad postajo«

Na podlagi 60. v povezavi s 50. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09) ter
30. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07 in
14/08) je župan Občine Mirna Peč dne 13. 1. 2010 sprejel

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
občinskega podrobnega prostorskega načrta
za stanovanjsko območje »Nad postajo«
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje »Nad
postajo«, ki ga je izdelal Topos d.o.o., pod št. 68/07-OPPN v
januarju 2010.
2. člen
Prostorski akt iz 1. člena tega sklepa se javno razgrne v
času od 3. februarja do 8. marca 2010 v prostorih Občine Mirna
Peč, Trg 2, Mirna Peč. Ogled prostorskega akta je v tem času
možen ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 7.30 do 14.30, ob
sredah od 7.30 do 16.30 ter petkih od 7.30 do 12.30.
3. člen
V sklopu javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava dopolnjenega osnutka prostorskega akta, in sicer v četrtek,
11. februarja 2010, ob 17.00 uri, v Kulturnem domu Mirna Peč,
Trg 2, Mirna Peč (1. nadstropje).
4. člen
Pripombe k dopolnjenem osnutku prostorskega akta lahko občani, zainteresirana javnost in lastniki nepremičnin na območju iz 1. člena tega sklepa vpišejo v knjigo pripomb na kraju
javne razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov: Občina Mirna Peč,
Trg 2, 8216 Mirna Peč oziroma jih podajo ustno na zapisnik na
javni obravnavi. Obravnavane bodo le podpisane in s polnim
naslovom opremljene pripombe in predlogi. Rok na pripombe k
razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan javne razgrnitve.
5. člen
Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije ter na spletni strani Občine Mirna Peč (www.mirnapec.si).
Št. 3505-02/2007-56
Mirna Peč, dne 13. januarja 2010
Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l.r.
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NOVA GORICA
184.

Sklep o ukinitvi začasnih ukrepov

Na podlagi četrtega odstavka 6. člena Odloka o začasnih
ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o
pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza
ob Kornu (Uradni list RS, št. 39/09 in 57/09) je župan Mestne
občine Nova Gorica sprejel naslednji

SKLEP
I.
Ker so na parcelah številka 1306, 1307, 1310, 1311/2,
1311/4, 1314/1, 1314/2, 1314/4, vse k.o. Nova Gorica, prenehali razlogi iz 2. člena Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za občinski podrobni prostorski načrt
Univerza ob Kornu, se začasni ukrepi iz 5. člena odloka na teh
parcelah ukinejo.
II.
Parcele številka 1306, 1307, 1310, 1311/2, 1311/4,
1314/1, 1314/2, 1314/4, vse k.o. Nova Gorica, se izvzamejo
iz zavarovanega območja, kakor ga določa 4. člen odloka o
začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora.
III.
Ta sklep velja takoj.
Št. 3505-7/2009
Nova Gorica, dne 19. januarja 2010
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

POSTOJNA
185.

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka
o urejanju in čiščenju javnih zelenih površin
na območju Občine Postojna

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list
RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 22. seji dne
15. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o prenehanju veljavnosti Odloka o urejanju
in čiščenju javnih zelenih površin na območju
Občine Postojna
1.
S tem odlokom preneha veljati Odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu zelenih površin v Občini Postojna (Uradni list RS,
št. 17/84, 47/87, 15/89, 5/91).
2.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Postojna, dne 15. decembra 2009
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih
in padavinskih voda na območju Občine
Postojna

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 149. člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo ZVO-1-UPB1), 9., 11. in 17. člena Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 33/08), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna (Uradni
list RS, št. 105/08 in 48/09), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07, ZP-1-UPB4) in 16. člena Statuta Občine
Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine
Postojna na 22. seji dne 15. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih
in padavinskih voda na območju
Občine Postojna
1. člen
V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih
in padavinskih voda na območju Občine Postojna (Uradni list
RS, št. 107/00, 128/03, 68/05) se spremeni 2. člen tako, da
se glasi:
»Dejavnost javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda obsega:
a) v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno
kanalizacijo:
– vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s streh in javnih
površin,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav ter
obstoječih greznic pri uporabniku storitev ter obdelavo in ravnanje z blatom, najmanj enkrat na štiri leta,
– zagotavljanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa oziroma izdelavo ocene obratovanja za male komunalne
čistilne naprave,
– izdajanje strokovnih ocen za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja skladno s predpisi,
– izdajanje potrdil in strokovnih ocen v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih
komunalnih čistilnih naprav,
– vodenje katastra javne kanalizacije in evidence greznic
in malih komunalnih čistilnih naprav;
b) za stavbe v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno
z javno kanalizacijo, in za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb zunaj naselja:
– redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obdelava njihove vsebine na komunalni čistilni napravi,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav ter
obstoječih greznic pri uporabniku storitev ter obdelavo in ravnanje z blatom, najmanj enkrat na štiri leta,
– zagotavljanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa oziroma izdelavo ocene obratovanja za male komunalne
čistilne naprave,
– vodenje evidence greznic in malih komunalnih čistilnih
naprav,
– izdajanje potrdil in strokovnih ocen v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih
komunalnih čistilnih naprav.
Odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se v
javno kanalizacijo odvaja s površin, ki niso javne površine, in
industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
izvajalec javne službe zagotavlja kot posebno storitev zaradi
uporabe objektov javne kanalizacije.«
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2. člen
2.a člen odloka se črta.
3. člen
Prvi odstavek 4. člena odloka se spremeni tako, da se

glasi:

»Uporabnik javne kanalizacije je vsaka fizična ali pravna
oseba, ki je lastnik oziroma upravljavec objekta ali zemljišča,
kjer nastaja odpadna voda oziroma se zbira padavinska voda,
ki stalno ali občasno odteka v javno kanalizacijo oziroma koristi
storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda (v nadaljevanju: uporabnik).«
4. člen
18. člen odloka se črta.
5. člen
21. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Na območjih, kjer ni zgrajenih sistemov javne kanalizacije ali pa se le-ti ne zaključujejo s komunalno čistilno napravo,
je obvezna izgradnja lastnih objektov za čiščenje odpadnih vod
(nepretočne greznice, čistilne naprave).
Za gradnjo objektov za čiščenje odpadnih vod, si je lastnik
objekta dolžan pridobiti upravno dovoljenje.
Padavinske vode ne smejo biti speljane v objekte za
čiščenje odpadnih vod. Odvedene morajo biti v vodotoke, ponikovalnice ali v meteorno kanalizacijo.
Objekte za čiščenje odpadnih vod je potrebno redno vzdrževati in prazniti v skladu z veljavnimi predpisi.
V naseljih, kjer je zgrajena meteorna kanalizacija je prepovedano spuščati vanjo odpadne vode in vode iz gnojišč.
Pred priključitvijo na novozgrajeno javno kanalizacijo, ki
se zaključuje s čistilno napravo, je lastnik objekta dolžan greznico ali čistilno napravo opustiti, jo na lastne stroške izprazniti,
očistiti, dezinficirati in zasuti ali uporabiti po navodilih upravljavca javne kanalizacije v roku šestih mesecev po izdanem obvestilu upravljavca. Lastnik objekta mora omogočiti upravljavcu
nadzor pri opustitvi greznice ali čistilne naprave. Enak postopek
opustitve greznice ali čistilne naprave velja tudi v primerih, ko
se na že zgrajeni javni kanalizaciji zgradi še komunalna čistilna
naprava.
Na območju, kjer je že zgrajena javna kanalizacija s čistilno napravo in je objekt možno nanjo priključiti, ni dovoljena
gradnja novih lastnih objektov za čiščenje odpadnih vod.«
6. člen
22. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda in
so priključeni na javno kanalizacijo, plačujejo odvedeno odpadno vodo v enaki količini in v enakih obdobjih kot porabljeno
vodo. Pri tem se smiselno uporabljajo tudi določbe odloka o
oskrbi s pitno vodo.
Uporabniki, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo
vodne vire, so pa priključeni na javno kanalizacijo, plačujejo odvedeno komunalno odpadno vodo v enaki količini, kot je izmerjena količina zajete vode. Glede obračunskih vodomerov veljajo
predpisi kot za obračunske vodomere za porabljeno vodo.
Upravljavec lahko z uporabniki javne kanalizacije, ki nimajo vgrajenih obračunskih vodomerov za porabo pitne vode
niti za odvajanje komunalne odpadne vode, sklene pogodbo
o odvajanju in načinu meritve odvedenih količin komunalne
odpadne vode.
Upravljavec lahko uporabi za obračun čiščenja odpadnih
vod tudi prekomerno onesnaženost odpadnih vod uporabnika.
Z večjimi in posebnimi uporabniki lahko upravljavec sklene posebno pogodbo o meritvah odvedene vode in njeni onesnaženosti ter plačilu.
Cena storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je sestavljena iz omrežnine,
stroškov izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja
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komunalne in padavinske odpadne vode in stroškov okoljske
dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne
in padavinske odpadne vode, ki se pri kalkulaciji cene in na
računu prikazujejo ločeno.
Omrežnina je del cene, ki pokriva stroške javne infrastrukture, ki je namenjena odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter se uporabnikom obračunava mesečno
glede na zmogljivost vodovodnih priključkov, določenih z velikostjo obračunskega vodomera. Faktorji za različne velikosti
vodomerov so določeni v Odloku o oskrbi s pitno vodo.
Stroški izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode vključujejo
proizvajalne stroške, splošne stroške izvajanja javne službe
in donos na vložena sredstva upravljavca, ter se uporabnikom
obračunavajo po posameznih storitvah v skladu z veljavnimi
predpisi.
Stroški okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode so stroški okoljskih
dajatev v skladu s predpisi, ki določajo okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja.
7. člen
23. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Cene storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode potrjuje pristojni organ
Občine Postojna na predlog upravljavca v skladu z veljavno
zakonodajo.
Upravljavec oziroma lastnik je dolžan objaviti spremembo
cen v sredstvih javnega obveščanja.
Upravljavec mesečno zaračuna uporabniku stroške storitev odvajanja komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo,
prevzema komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic z
odvozom na komunalno čistilno napravo in odvajanja padavinske odpadne vode z javnih površin v javno kanalizacijo:
– z omrežnino, določeno s produktom cene omrežnine za
faktor 1 (v EUR/mesec) in ustreznim faktorjem,
– s kanalščino (drugi stroški), določenimi s produktom
cene kanalščine (v EUR/m3) in količine odvedene odpadne
vode,
– z okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v skladu s
predpisom, ki ureja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja
zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode.
Upravljavec mesečno zaračuna uporabniku stroške storitve čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne
vode z javnih površin na čistilni napravi:
– z omrežnino, določeno s produktom cene omrežnine za
faktor 1 (v EUR/mesec) in ustreznim faktorjem,
– s čiščenjem komunalne in padavinske odpadne vode,
določenim s produktom cene čiščenja odpadne vode (v
EUR/m3) in količine odvedene odpadne vode.
Upravljavec zaračuna uporabniku stroške storitev, vezane
na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave:
– z omrežnino, določeno s produktom cene omrežnine za
faktor 1 (v EUR/mesec) in ustreznim faktorjem,
– s prevzemom blata iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav pri uporabniku storitev, določenim s
produktom cene prevzema (v EUR/m3) in količine odpeljanega
blata,
– s ceno prvih meritev in obratovalnega monitoringa oziroma oceno obratovanja za male komunalne čistilne naprave,
določeno s ceno posamezne storitve,
– z obdelavo in ravnanjem z blatom iz obstoječih greznic
ali malih komunalnih čistilnih naprav, določeno s produktom
cene obdelave in ravnanja (v EUR/m3) in količine obdelanega
blata,
– z okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v skladu s
predpisom, ki ureja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja
zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode.
Upravljavec zaračuna uporabniku opravljeno storitev izdaje potrdil in strokovnih ocen.«
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8. člen
V 27. člen odloka se spremenijo trinajsta do šestnajsta
alineja ter doda sedemnajsta alineja tako, da se glasijo:
»13. redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter
obdelavo njihove vsebine na komunalni čistilni napravi,
14. prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav
ter obstoječih greznic pri uporabniku storitev ter obdelavo in
ravnanje z blatom, najmanj enkrat na štiri leta,
15. zagotavljanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa oziroma izdelavo ocene obratovanja za male komunalne
čistilne naprave,
16. izdajanje potrdil in strokovnih ocen v skladu s predpisi,
17. obveščanje uporabnikov o času in pogojih izvajanja
javne službe.«
9. člen
35. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 900 EUR se kaznuje za prekršek upravljavec
(izvajalec javne službe):
1. če prekine odvod odpadne vode in padavinske vode
brez obvestila uporabnikom (26. člen),
2. če ne dopusti priključitve, kot to določa 13. člen odloka,
3. če ne izpolnjuje obveznosti iz 4. in 5. točke 27. člena
odloka,
4. če ne izpolnjuje obveznosti iz 5. člena odloka.
Z globo 150 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«
10. člen
36. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 3.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba – uporabnik:
1. če se ne priključi in ne uporablja javne kanalizacije
skladno s 13. členom odloka,
2. če ne izpolnjuje obveznosti iz 28. člena odloka,
3. če prekine odvod odpadne in padavinske vode drugemu uporabniku,
4. če ne ravna skladno z 12., 19., 20., 21., 39. in
40. členom odloka,
5. če odvaja odpadno vodo v meteorni kanal ali padavinsko vodo v kanal za odpadne vode v primeru ločenega
kanalizacijskega sistema.
Z globo 150 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
Z globo 900 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, ki
stori katero od dejanj iz prvega odstavka tega člena v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti.«
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, razen določb, ki se nanašajo na prevzem, obdelavo in ravnanje z blatom iz obstoječih greznic, ki
začnejo veljati s 1. 5. 2010.
Postojna, dne 15. decembra 2009
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

187.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o ureditvi in varnosti cestnega prometa
v Občini Postojna

Na podlagi 21., 50.a in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 14., 15. in 16. člena
Zakona o varnosti cestnega prometa, ZVCP-1 (Uradni list RS,
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št. 56/08) ter 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list
RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 22. seji dne
15. 12. 2009 in sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvi
in varnosti cestnega prometa v Občini Postojna
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V Odloku o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Občini
Postojna (Uradni list RS, št. 19/09 in 36/09; v nadaljevanju:
odlok) se v 2. členu odloka doda nov zadnji odstavek, ki se
glasi:
»Posebna parkirna dovolilnica dovoljuje imetniku ustavitev in časovno omejeno parkiranje na dovoljenih mestih na
javnih prometnih površinah na območju modre cone.«
2. člen
Črta se besedilo 4. člena odloka.
3. člen
Prvi odstavek 17. člena odloka se spremeni tako, da se

glasi:

»Za potrebe parkiranja vozil stanovalcev z območja modre cone pristojni organ izda dovolilnico za parkiranje. Upravičenec mora biti lastnik vozila ter imeti stalno bivališče ali imeti
veljavno najemno pogodbo za stanovanje na tem območju, pri
čemer se dovolilnica lahko izda najdlje do izteka veljavnosti
najemne pogodbe. Dovoljenje se praviloma izda za parkiranje
v neposredni bližini naslova bivališča upravičenca in kolikor
si stanovalec ne more zagotoviti drugega parkirnega mesta v
oddaljenosti 200 m.«
4. člen
V besedilo odloka se doda nov 17.a člen ki se glasi:
»17.a člen
(posebna parkirna dovolilnica)
Posebna parkirna dovolilnica dovoljuje ustavitev ter časovno omejeno parkiranje na dovoljenih mestih na javnih prometnih površinah na območju modre cone.
Upravičenec posebne parkirne dovolilnice je dolžan ob
ustavitvi ali parkiranju na javnih prometnih površinah na območju s posebnim prometnim režimom označiti datum in čas prihoda. Upravičenec, ki ne označi ali ne označi pravilno datum in
čas prihoda ali ne namesti dovolilnice v smislu določil 15. člena
tega odloka, se smatra kot vozilo brez dovolilnice.
Posebna parkirna dovolilnica ni prenosljiva.
Imetnik posebne parkirne dovolilnice je le-to dolžan vrniti
ob spremembi pogojev pod katerimi jo je pridobil.
Imetnik je dolžan dovolilnico vrniti v roku 15 dni od dneva,
ko je nastala okoliščina iz prejšnjega odstavka tega člena.
Stroške pridobitve posebne parkirne dovolilnice krije upravičenec. Višino stroškov določi župan s sklepom.
Z globo 80 € se kaznuje za prekršek nosilec pravice, ki ne
vrne dovolilnice v roku iz petega odstavka tega člena ali v roku
iz poziva pristojnega organa, o odvzemu dovolilnice.
Z globo 80 € in z odvzemom dovolilnice se kaznuje nosilec pravice, ki ravna v nasprotju z določili tega člena.«
5. člen
Prvi odstavek 20. člena odloka se spremeni, tako da se

glasi:

»Uporabniki dovolilnic iz 17., 18., 22. in 23. člena tega
odloka so dolžni v času parkiranja dovolilnico v vozilu namestiti
na armaturno ploščo vozila ali pod vetrobransko steklo tako, da
je ta v celoti vidna in jo je možno brati. Uporabniki dovolilnic
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iz 17.a člena tega odloka so dolžni v času parkiranja poleg
dovolilnice označiti tudi datum in čas prihoda«
Postojna, dne 15. decembra 2009
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

188.

– delno parkirišča za stavbo Občine Postojna – Ljubljanska 4,
– Cankarjeve ulice od krožišča z Ulico 1. maja do križišča
z Gregorčičevim drevoredom,
– Ulice 1. maja od krožišča s Cankarjevo ulico do Ljubljanske ceste,
– del Ljubljanske ceste (od Ljubljanske ceste št. 5 proti
križišču z Jamsko cesto).
Območje modre cone II je del parkirišča med Zdravstvenim domom in Titovo cesto, ki leži neposredno ob
Titovi cesti.

Sklep o določitvi območij parkiranja in cen
parkirnin

Na podlagi 3. člena Odloka o ureditvi in varnosti cestnega
prometa v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 19/09 in 36/09)
in 16. člena Statuta Občina Postojna (Uradni list RS, št. 30/07)
je Občinski svet Občine Postojna na 22. seji dne 15. 12. 2009
sprejel

SKLEP
o določitvi območij parkiranja in cen parkirnin
1. člen
(določitev območja)
Območje modre cone I je območje ulic:
– Tržaške ceste od križišča pri Hotelu Kras do križišča z
ulico Pot k Pivki,
– delno Gregorčičevega drevoreda od Cankarjeve ulice
do Ljubljanske ceste,
Cona
1. ura
2. ura
prva naslednja ura
vsaka naslednja ura
Dovolilnica za stanovanje –
prvi avtomobil
Dovolilnica za stanovanje –
drugi avtomobil
Dovolilnica za stanovanje –
tretji in naslednji avtomobil
Dovolilnice za službena vozila
za občinske in državne organe
ter pravne in fizične osebe
Posebna parkirna dovolilnica
Rezervirano parkirno mesto
za avtobus
Rezervirano parkirno mesto
za avtodom
Rezervirano parkirno mesto
za osebni avtomobil

Modra cona I
brezplačno
0,50 €
0,50 €
1,00 €

2. člen
(delovni čas con)
V območju modre cone I in II se plačuje parkirnina
vsak delovnik med 7.00 in 17.00 ter ob sobotah med 7.00 in
13.00 uro. Ob nedeljah in praznikih parkiranje ni omejeno.
Voznik mora ob prihodu vozilo označiti s parkirnim listkom.
Na območju modre cone ob Ljubljanski cesti je dovoljeno
brez parkirnega listka parkirati 30 minut. Za daljše parkiranje
je obvezna uporaba parkirnega listka.
Na ostalih javnih parkiriščih parkiranje ni časovno omejeno, v bližini šol in vrtcev pa se lahko med 6.00 in 8.00 uro
omeji na 10 minut.
3. člen
(višina parkirnine)
Višina parkirnine, najema mesečnih dovolilnic in rezervacije parkirnih mest:
Modra cona II
brezplačno
brezplačno
0,50 €
1,00 €

Ostala parkirišča

10 €/mesec
20 €/mesec
40 €/mesec
40 €/mesec

40 €/mesec

brezplačno

brezplačno

300 €/mesec

300 €/mesec

150 €/mesec

300 €/mesec

300 €/mesec

150 €/mesec

50 €/mesec

50 €/mesec

40 €/mesec

4. člen
(dovolilnice)
Dovolilnice za parkiranje se izdajajo na območju modre
cone I, in sicer na:
– Tržaški cesti od križišča pri Hotelu Kras do križišča z
ulico Pot k Pivki, in sicer izključno za stanovalce s stalnim prebivališčem oziroma najemnike stanovanj z veljavno najemno
pogodbo na tem območju,
– Gregorčičevem drevoredu izključno za stanovalce s
stalnim prebivališčem oziroma najemnike stanovanj z veljavno
najemno pogodbo na naslovu Titov trg 3.
Župan lahko glede na prosta parkirna mesta omeji število
izdanih dovolilnic in rezervacij za parkirna mesta.

5. člen
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati
Sklep o določitvi območij parkiranja in cen parkirnin (Uradni list
RS, št. 22/09, 30/09, 53/09, 63/09 in 65/09).
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
189.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev ureditvenega načrta Titova cesta
v Postojni

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09, v nadaljevanju: ZPNačrt)
in 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07)
župan Občine Postojna sprejme

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
ureditvenega načrta Titova cesta v Postojni
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo ureditvenega
načrta
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Titova cesta v Postojni se pripravljajo na pobudo Občine Postojna.
Na območju, kjer se predvidevajo spremembe in dopolnitve prostorskega akta, veljavni UN ne predvideva novih
prostorskih ureditev in povzema dejansko stanje, ki so v naravi
kmetijske in travniške površine, namenska raba tega območja
je v prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Postojna opredeljena kot centralne dejavnosti.
Obstoječ ureditveni načrt ne omogoča realizacije prostorske ureditve, zato se je pripravljavec odločil za izdelavo
sprememb in dopolnitev.
2. Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev je
55., 57. in 61.a člen ZPNačrt, Odlok o Srednjeročnem planu Občine Postojna za obdobje 1986–1990 (Uradni objave,
št. 15/87, 3/88, 1/89, 14/89, Uradni list RS, št. 30/95, 4/97, 9/98,
86/99, 23/00, 110/00, 17/01, 78/04), v nadaljevanju: Srednjeročni plan, ter Odlok o Dolgoročnem planu Občine Postojna
za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 8/89, Uradni list
RS, št. 25/93, 30/95, 4/97, 9/98, 86/99, 23/00, 110/00, 17/01,
78/04), v nadaljevanju: Dolgoročni plan.
Zakon o spremembah in dopolnitvah ZPNačrt omogoča
izvedbo skrajšanega postopka, če gre za spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta in če
gre za posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost
načrtovanih prostorskih ureditev. Ureditveni načrt Titova cesta
je občinski podrobni prostorski akt, njegove spremembe pa
predvidevajo umestitev kotlovnice na lesno biomaso, ki bo
nadomestila več manjših lokalnih kotlovnic na kurilno olje in
utekočinjeni naftni plin v tem območju, ki se s tem ukinejo.
Trasa toplovoda bo potekala po obstoječih javnih površinah.
Glede na predvideno letno porabo energije gre za vzpostavitev
manjšega daljinskega sistema. S predvidenim posegom se ne
vpliva na celovitost prostorske ureditve in tudi ni predvidenih
vplivov na rabo sosednjih zemljišč in objektov.
3. Območje in vsebina sprememb in dopolnitev
Ob Cesti v Staro vas se predvideva umestitev kotlovnice
za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso (DOLB) ter izgradnja
primarnega toplovoda in sekundarnih priključkov. Pri pripravi
zasnove objekta se preveri možnost proizvodnje električne
energije. Območje, kjer je predvidena umestitev kotlovnice,
obsega površino cca 0,4 ha, ocenjena dolžina trase je 450 m
primarnega toplovoda in 350 m sekundarnih priključkov.
Sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso je namenjen
v I. fazi za ogrevanje javnih objektov: Vrtec Postojna, Osnovna
šola Antona Globočnika, Šolski center Postojna, Bolnišnica Postojna, Zdravstveni dom in Gasilski dom. Objekti s svojo strnjeno
lokacijo omogočajo priključitev na en daljinski sistem, s tem pa se
zagotavlja tudi njihova energetska neodvisnost od fosilnih goriv.
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNačrt in spremljajočimi predpisi. Podlaga za izdelavo strokovnih
rešitev so naslednji akti in dokumenti:
– usmeritve prostorskih planskih aktov občine Postojna;
– idejna zasnova umestitve kotlovnice in pripadajočega
toplovodnega sistema;
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– geodetski posnetek območja;
– prometna študija in idejna zasnova prometnih nave-

Kolikor se bo v postopku priprave izkazala potreba po
izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te pripravile tekom postopka. Izbrani izdelovalec bo izdelal ali vsaj koordiniral izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag za izdelavo
akta. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov
posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje
pristojnosti.
Roki za pripravo
Terminski plan je predviden na naslednji način in predstavlja okvirno izhodišče za končno pripravo sprememb in
dopolnitev prostorskega akta:
Priprava osnutka sprememb in dopolnitev 7 dni po podpisu
pogodbe
Pridobitev smernic nosilcev urejanja
prostora

15 dni

Priprava dopolnjenega osnutka

7 dni po pridobitvi
vseh smernic

Javno naznanilo o javni razgrnitvi

7 dni pred javno
obravnavo

Javna razgrnitev in javna obravnava

15 dni

Priprava predloga za pridobitev mnenj

7 dni po sprejemu stališč do
pripomb

Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora

15 dni

Dopolnjen predlog za obravnavo na
občinskem svetu

7 dni po pridobitvi
mnenj

Priprava končnega predloga po sprejemu 7 dni po sprejemu
akta na občinskem svetu
na občinskem
svetu
Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, se od faze
pridobivanja smernic roki ustrezno spremenijo.
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki
sodelujejo pri pripravi
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48,
1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
– Zavod RS za ohranjanje narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje,
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Sektor za vodno
gospodarstvo, Pristaniška 12, 6000 Koper,
– Kovod d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna,
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana,
– Občina Postojna kot upravljavec javnih občinskih cest,
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
– Studio Proteus, Cesta v Staro vas 2, Postojna,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi
organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja
potrebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v
15 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic,
pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za
načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni
predpisi in drugi pravni akti.
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5. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
Sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev UN Titova
cesta in potrebnih strokovnih podlag zagotovi občina kot pripravljavec ter bodoči izbrani koncesionar. Občina Postojna kot
pripravljavec zagotovi strokovne kadre in sredstva za vodenje
postopka priprave akta.
6. Veljavnost sklepa o pričetku
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na spletni strani Občine
Postojna.
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Št. 3505-3/2010
Postojna, dne 13. januarja 2010
72

Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

ŠMARJE PRI JELŠAH
190.

I.

70

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

7.840.322

DAVČNI PRIHODKI

7.062.372

700 Davki na dohodek in dobiček

6.348.652

703 Davki na premoženje

501.920

711 Takse in pristojbine

1.800

712 Denarne kazni

2.000

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

2.200

714 Drugi nedavčni prihodki

245.650

KAPITALSKI PRIHODKI

514.572

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

353.640

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev

160.932

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU

892.048

TEKOČI ODHODKI

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

110.639
1.473.206

403 Plačila domačih obresti

76.606

409 Rezerve

60.000

TEKOČI TRANSFERI

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

3.202.530
177.522
2.019.410

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

286.744

413 Drugi tekoči domači transferi

718.854

INVESTICIJSKI ODHODKI

4.761.387

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4.761.387

INVESTICIJSKI TRANSFERI

312.067

431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam

156.000

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

156.067

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B.

2.403.452
683.001

410 Subvencije

43

10.679.436

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

402 Izdatki za blago in storitve

42

1.816.202
924.154

40

41

0

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

Znesek
v EUR
10.171.096

526.300

II.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

TRANSFERNI PRIHODKI

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA IN STRUKTURA
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

A.

777.950

74

1. SPLOŠNA DOLOČBA

2. člen
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:

NEDAVČNI PRIHODKI

PREJETE DONACIJE

ODLOK
o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah
za leto 2010

1. člen
S tem odlokom se za Občino Šmarje pri Jelšah za leto
2010 določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega
sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

211.800

73

Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah
za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in
108. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS,
št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah
na 26. redni seji dne 21. 1. 2010 sprejel

704 Domači davki na blago in storitve

–508.340

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

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

46.491

Uradni list Republike Slovenije
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PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

46.491

750 Prejeta vračila danih posojil

42.491

752 Kupnine iz naslova privatizacije

4.000

V.

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

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
C.

46.491

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

0

ZADOLŽEVANJE

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

325.863

55 ODPLAČILA DOLGA

325.863

550 Odplačila domačega dolga

325.863

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

–787.712

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)

–325.863

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

508.340

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

787.712

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na oglasni deski in spletni strani Občine Šmarje
pri Jelšah.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. Požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01)
2. Prispevki občanov
3. Odstopljena državna taksa za obremenjevanje voda
4. Odstopljena državna taksa za obremenjevanje okolja
5. Prejeta sredstva državnega proračuna za investicije
6. Prihodki ožjih delov občine
7. Prihodki od najemnin OKP za komunalno javno infrastrukturo.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
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O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, za
krajevne skupnosti pa predsedniki svetov krajevnih skupnosti.
Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana o prerazporeditvi odpre nov konto oziroma poveča obseg
sredstev na kontu za izdatke ali se odpre nova proračunska
postavka, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti
prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov.
Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke
ali pa se odpre nova proračunska postavka v okviru sredstev
posameznega področja.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za I. polletje
in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o
veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v
plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske
transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem
finančnem načrtu neposrednega uporabnik, od tega:
1. v letu 2011 45% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 25% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere,
ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem
načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za
operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v
primeru ožjih delov občin predsednik sveta KS) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte,
katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno
potrditi občinski svet.
8. člen
Sredstva proračunske rezerve se v letu 2010 oblikujejo v
višini 40.000 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 6.500 EUR župan
in o tem polletno poroča občinskemu svetu.
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija v višini 20.000 EUR kot nerazporejeni del
proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v
proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere
niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi
sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, o
čemer polletno poroča občinskemu svetu. Dodeljena sredstva
splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt
neposrednega uporabnika.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
9. člen
Župan lahko na prošnjo dolžnika odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga do višine 1.670 EUR, če so izpolnjeni
pogoji iz tretjega odstavka 77.člena ZJF.
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5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Občina se v letu 2010 ne bo zadolževala in ne bo dajala
poroštev k najemu posojil javnih zavodov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Šmarje pri Jelšah
v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0001/2010
Šmarje pri Jelšah, dne 22. januarja 2010
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

191.

Pravilnik o sofinanciranju programov
in projektov društev na področju ljubiteljske
kulturne dejavnosti v Občini Šmarje pri Jelšah

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08) in 16. člena
Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in
91/01) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 26. seji
dne 21. 1. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju programov in projektov društev
na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Šmarje pri Jelšah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo kriteriji, pogoji, postopki
in merila za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih
za sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Šmarje pri Jelšah.
2. člen
Na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo sredstva iz proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za izvajanje programskih
nalog kulturnih društev in skupin.
Programi na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki
se sofinancirajo iz sredstev proračuna občine, obseg in vrsto
dejavnosti potrebnih za njegovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu, se določi z letnim
programom na področju kulture v Občini Šmarje pri Jelšah.
II. POGOJI IN POSTOPKI
3. člen
Za sofinanciranje dejavnosti morajo kulturna društva in
skupine izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Šmarje pri Jelšah,
– so registrirana za opravljanje programov oziroma projektov na področju kulture,

Uradni list Republike Slovenije
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo kot to določa zakon o društvih,
– imajo zagotovljene pogoje za izvajanje določene kulturne dejavnosti,
– vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih,
– imajo potrjen program s strani upravnega organa društva.
4. člen
Sredstva za sofinanciranje programov in projektov se
izvajalcem dodelijo na osnovi javnega razpisa. Razpis se izvede praviloma do konca decembra za prihodnje proračunsko
obdobje in se objavi vsaj v enem sredstvu javnega obveščanja.
Razpisni rok za predložitev vlog mora biti dovolj dolg, da lahko
vlagatelj pripravi kakovostno vlogo v skladu z zahtevanimi
pogoji v razpisni dokumentaciji.
5. člen
Javni razpis vsebuje:
– ime, naziv in sedež naročnika javnega razpisa,
– predmet razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– namene, ki so predmet financiranja,
– višino sredstev,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok prijave,
– rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu.
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom od dneva objave javnega razpisa. Izvajalec
javnega razpisa lahko razpisno dokumentacijo zaračuna vsem
potencialnim kandidatom, vendar največ v višini stroškov fotokopiranja dokumentacije.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le
programi in projekti izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje,
določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa v roku
8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste predlagatelje vlog,
katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve
je 15 dni.
6. člen
Izbor programov iz. projektov in postopek dodelitve finančnih sredstev za namene, navedene v 14. členu tega pravilnika, izvede komisija, ki jo imenuje župan in jo sestavljajo
trije člani:
– predstavnik Javnega sklada Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti – Območne izpostave Šmarje pri Jelšah,
– predstavnik odbora za družbene dejavnosti Občine
Šmarje pri Jelšah,
– predstavnik občinske uprave.
7. člen
Naloge komisije so:
– pregled prispelih prijav na javni razpis,
– vrednotenje prijavljenih programov in projektov v skladu
z določili tega pravilnika,
– priprava poročila županu,
– spremljanje izvajanja programov v skladu z določili tega
pravilnika,
– priprava predlogov ukrepov in sankcij v skladu z določili
10. člena tega pravilnika,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
8. člen
Na podlagi poročila komisije, vodja oddelka, odgovoren za področje družbenih dejavnosti, določi vrednost točk za
posamezne namene programov oziroma projektov kulturnih
društev.
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Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede
na skupno število točk in glede na s strani Občinskega sveta
potrjeno višino proračunskih sredstev za izvajanje vsebin
ljubiteljske kulturne dejavnosti.
9. člen
Z izbranimi izvajalci se na osnovi pridobljenih točk
sklene pogodba, s katero se podrobneje določijo medsebojne pravice in obveznosti. Na osnovi podpisanih pogodb se
odobrena sredstva za sofinanciranje nakazujejo na račune
izvajalcev programov na način, ki je opredeljen v posameznih pogodbah.
10. člen
Izvajalci programov morajo oddati najkasneje do
31. marca letno poročilo o izvedbi programov za preteklo
leto z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Izvajalci so
dolžni posredovati kratko polletno poročilo o izvedbi programov Javnemu skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Šmarje pri Jelšah. V primeru,
da se na osnovi podanega poročila ali izvedenega nadzora
ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev
programov, se izvajalcu teh programov ustrezno zmanjšajo ali ukinejo sredstva, zagotovljena v pogodbi. V primeru
ugotovitve nepravilnosti na osnovi letnega poročila, se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem
proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več programa, ki se sofinancira iz
občinskega proračuna, je dolžan prejeta sredstva, vključno z
zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
Če izvajalec do roka, navedenega v prejšnjem odstavku
ni dostavil letnega poročila, se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa prejeta proračunska sredstva, vključno z
zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti v občinski proračun.
11. člen
Sredstva se lahko porabijo le za namen, za katerega so
bila s pogodbo določena. Če izvajalec dodeljenih sredstev
ne porabi namensko, mora dodeljena sredstva vrniti vključno
z zamudnimi obrestmi.

III. KRITERIJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE
PROGRAMOV IN PROJEKTOV
12. člen
Kriteriji in merila za vrednotenje programov in projektov
so priloga tega pravilnika. Vrednost posameznih programov
oziroma projektov je izražena v točkah. Vrednost točke se
določi glede na skupno število izbranih točk in višino proračunskih sredstev.
13. člen
Kulturnim društvom in skupinam se sofinancira program
po naslednjih namenih:
a) program (vsebina) redne dejavnosti društva (do
100% vsote, ki je določena v proračunu za sofinanciranje
dejavnosti kulturnih društev),
b) projekti društev (do 30% vsote, ki je določena v proračunu za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev),
c) nabava in vzdrževanje opreme za izvedbo programov (rekviziti, kostumi ...) – do 20% vsote, ki je določena v
proračunu za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev,
d) strokovno izpopolnjevanje (do 5% vsote, ki je določena v proračunu za sofinanciranje dejavnosti kulturnih
društev).
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Sredstva za namene b, c in d se nakazujejo na podlagi
poročil in predloženih dokazil o realizaciji.
Sredstva za investicije v prostore niso predmet tega
pravilnika.

IV. KONČNA DOLOČBA
14. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske
kulturne dejavnosti v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS,
št. 44/03).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0004/2010
Šmarje pri Jelšah, dne 21. januarja 2010
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

PRILOGA: Kriteriji in merila za vrednotenje programov
in projektov
a) Pri vrednotenju redne dejavnosti kulturnih društev
in skupin oziroma sekcij se upoštevajo naslednja vsebinska
merila:
Merilo
A

področje ustvarjanja in število članov

B

udeležba na revijah, tekmovanjih ali srečanjih

C

sodelovanje na proslavah, otvoritvah in drugih
javnih prireditvah

D

strokovna usposobljenost vodij programov

E

vključevanje v izobraževalne programe

Vrednotenje poteka po posameznih skupinah oziroma
sekcijah, če društvo nima sekcij se vrednoti društvo kot celota.
Vsako društvo. oziroma sekcija, ki pridobi sredstva za
redno dejavnost mora letno pripraviti vsaj en javni dogodek,
na katerem predstavi svoje delo ali se udeležiti revije oziroma
tekmovanja s področja njene dejavnosti.
A) Področje ustvarjanja in število članov bodo ocenjeni
na naslednji način:
Področje ustvarjanja
1.

vokalna pevska skupina

2.

Število
aktivnih
članov

Točke

5–12

do 25

pevski zbor

12–25

do 35

3.

pevski zbor

26 in več

do 45

4.

folklorna, plesna skupina

do 20

do 30
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Področje ustvarjanja
5.

folklorna, plesna skupina

6.
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Število
aktivnih
članov

Točke

21 in več

do 40

orkester

do 25

do 35

7.

orkester

26 in več

do 45

8.

gledališka, lutkovna skupina

do 12

do 30

9.

gledališka, lutkovna skupina

13 in več

do 40

5–25 članov

do 10

26 in več

do 15

10. likovna, fotografska, literarna skupina
11.

likovna, fotografska, literarna skupina

12. druga skupina za ohranjanje
kulturne dediščine

do 10

Kulturnim društvom oziroma sekcijam se lahko število
točk zmanjša za tisti del programa, ki se ne izvaja v javnem
interesu.
Kolikor društvo pri svojem delu redno ne sodeluje s
strokovnim vodjem se mu število točk sorazmerno zmanjša.
B) Udeležba na revijah, tekmovanjih ali srečanjih v
preteklem letu:
Nivo revije, tekmovanja ali srečanja

Točke

1.

na občinski ravni

2

2.

na območni ravni

4

3.

na medobmočni oziroma regijski ravni

7

4.

na državni ravni

9

5.

na meddržavni ravni

11

6.

posebni uspehi ali nagrade

Kriteriji

Točke

1.

Obseg projekta (število organizatorjev, število sodelujočih, število gostujočih, vsebina
projekta)

do 35

2.

Trajanje projekta (enkratni dogodek, več dogodkov v enem dnevu, projekt traja več dni)

do 15

3.

Delež sredstev iz drugih virov (lastni viri,
donacije, sponzorstva …):
– od 30 do 50% = 5 točk,
– od 51 do 70% = 10 točk,
– več kot 70% = 15 točk

do 15

4.

Pomen projekta za občino (promocija občine,
razširjenost med občani)

do 15

5.

V projektu sodelujejo mladi oziroma je projekt
namenjen mladim

do 10

6.

Projekt spodbuja ohranjanje kulturne dediščine
in ljudske običaje

do 5

7.

Projekt se kontinuirano (več kot dve leti
zapored) izvaja in se nadgrajuje

do 5

do 5

Upoštevajo se udeležbe in uspehi v preteklem letu.
C) Sodelovanje na proslavah, otvoritvah in drugih javnih prireditvah v organizaciji občine, krajevnih skupnosti,
zavodov, ki jih je ustanovila občina ter Javnega sklada RS
za kulturne dejavnosti
Število nastopov

E) Vključevanje v izobraževalne programe bo ocenjeno
na naslednji način:
Vključevanje vodij programov v različne oblike izobraževanja v zadnjih treh letih bo ocenjeno na podlagi potrdil o
udeležbi ali drugih dokazil o sodelovanju v izobraževalnem
programu:
– več kot 5 udeležb
3 točk
– od 2 do 4 udeležbe
2 točk
– ena udeležba
1 točka.
Program, katerega vodja se ne vključuje v izobraževalne programe po tem kriteriju, ne dobi točk.
Predlogi pri katerih bo ugotovljeno, da je predlagatelj
predložil lažne podatke ali netočne informacije, bodo izločeni
iz nadaljnje obravnave.
b) Projekti
V primeru, da je prijavljenih zelo veliko projektov, komisija izbere tiste projekte, ki se bodo sofinancirali. Pri tem
komisija upošteva pomen projekta za občino. Sofinancirani
bodo projekti, ki bodo imeli realno finančno in organizacijsko
strukturo.
Projekti bodo ocenjeni na podlagi naslednjih kriterijev:

Točke

1.

en nastop

1

2.

od 2–4 nastopi

3

3.

več kot 4 nastopi

5

Upoštevajo se nastopi v preteklem letu.
D) Strokovna usposobljenost vodij programov bo ocenjena na naslednji način:
Strokovna komisija bo po pregledu predlogov le-te razvrstila v:
– visoko strokovno raven
3 točk
– primerno strokovno raven
2 točk
– sprejemljivo strokovno raven
1 točka
– nizko strokovno raven
0 točk.

Najvišje možno število točk za posamezni projekt je
100 točk.
c) Nabava in vzdrževanje opreme za izvedbo programov
V primeru, da je prijavljenih zelo veliko predlogov za sofinanciranje nabave in vzdrževanja opreme, komisija izbere
tiste projekte, ki se bodo sofinancirali. Kulturnim društvom
in skupinam se prednostno zagotavljajo sredstva za nabavo
rekvizitov, nujno potrebnih za izvajanje dejavnosti.
d) Strokovno izpopolnjevanje
Sofinancirajo se stroški strokovnega izpopolnjevanja
strokovnih vodij in članov društev ter skupin, in sicer stroški
kotizacij. Sofinancirajo se lahko tudi stroški dnevnic, prevoza z javnim prevoznim sredstvom ter stroški prenočišč.
Stroški prenočišča se lahko krijejo največ do višine treh
dnevnic.
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TIŠINA
192.

Odlok o občinskem prostorskem načrtu
Občine Tišina

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. 35016‑49/2007/59 z dne
30. 9. 2009 ter 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS,
št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 19. redni seji dne
2. 11. 2009 sprejel

ODLOK
o občinskem prostorskem načrtu Občine Tišina
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga za prostorski načrt)
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 Tišina (v nadaljevanju: prostorski načrt).
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 Tišina 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.
II. STRATEŠKI DEL PROSTORSKEGA NAČRTA
1. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine
3. člen
(stanje, značilnosti in težnje dosedanjega prostorskega
razvoja v občini)
(1) Območje Občine Tišina zavzema nižino severno od
Mure, ki jo imenujemo zahodno Ravensko. Območje je izrazito
kmetijsko, s kvalitetnimi njivskimi površinami, vendar kmetijstvo
ni več vodilna gospodarska panoga. Prebivalstvo v povprečju
v občini upada, le v Murskih Črncih in Tropovcih v zadnjih letih
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rahlo narašča. Nadpovprečno narašča v romskem naselju pri
Vanča vasi. Prisotno je pomanjkanje delovnih mest, ki jih želijo
zagotoviti v naseljih bivanja.
(2) V občini je 12 naselij in en večji zaselek, sedež občine
je naselje Tišina, ki skupaj z delom naselja Tropovci zadovoljuje
potrebe na lokalnem nivoju. Družbene funkcije so razporejene
v centralnem delu, kjer je občinska zgradba, šola, cerkev,
trgovina osnovne preskrbe in servisi. Vsa naselja v Občini
Tišina so nižinska obcestna naselja, glede na tipologijo in tudi
po funkciji imajo vsa še pretežno kmečki značaj. Območja
družbene infrastrukture so le v Tišini 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.
(3) Območje občine je zaradi odsotnosti večjih urbanih
središč in industrije, zaradi komunalno opremljenih naselij in
dobre povezave z bližnjimi regijskimi centri, kvalitetno bivalno
okolje. V zadnjih letih je bilo izboljšanje kvalitete bivalnih območij usmerjeno v gradnjo infrastrukture, predvsem je to zbiranje
in čiščenje odpadnih voda. Pomanjkljivo je urejen le odvod
meteornih voda. Ostala infrastruktura (prometna infrastruktura,
vodooskrba in telekomunikacije) je bila izvedena pred časom
na celotnem območju Občine Tišina. 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 Maribor). K boljši povezanosti s širšim zaledjem in tujino
pa prispeva tudi avtocesta, na katero se občina navezuje preko
državne ceste.
(4) Občina je že v preteklosti želela zagotoviti ustrezna
zemljišča za dejavnosti, ki bi zagotavljale delovna mesta v
domačem kraju. Ker ni bilo drugih površin, je bila rezervirana
poslovno‑obrtna cona v naselju Tišina, ki je v neposredni bližini centralnega dela naselja in zato neprimerna za agresivne
dejavnosti, sicer pa v občini ni večjih prostih površin. Zato je
težnja zagotoviti ustrezna zemljišča za razvoj gospodarskih
dejavnosti v občini.
(5) V Občini Tišina so posebna območja poplavna območja in območja varstva narave, ki predstavljajo oviro za
prostorski razvoj in razmeščanje dejavnosti. Zato občina med
cilje prostorskega razvoja uvršča tudi načela za usmerjanje
prostorskega razvoja izven naravovarstvenih območij in izven
območij, ki jih lahko ogrožajo naravne in druge nesreče. Dejavnosti se usmerja izven območij, ki so ali bodo ogrožena zaradi
naravnih in drugih nesreč. Celotno območje občine sodi v območje raziskovalnega prostora za geotermični energetski vir in
v območje raziskovalnega prostora za ogljikovodike.
4. člen
(možnosti prostorskega razvoja ob upoštevanju predhodnih
ugotovitev in razvojnih potreb v občini ter razvojnih potreb
države in regije)
(1) Občinski prostorski načrt Občine Tišina 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 izboljšuje s prostorskimi in okoljskimi ukrepi. V občini, predvsem pa v občinskem
središču Tišina, 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
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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) Prostorski razvoj naselij se usmerja na proste površine
znotraj naselij in zagotovitev dodatne komunalne opreme. V
večini naselij so širitve za stanovanjsko gradnjo in kmetijske
dejavnosti načrtovane le na robovih kot zaokrožitev območja
naselja. Nove površine se zagotovi za razvoj gospodarskih
dejavnosti v obrtni coni v Gederovcih. Zagotovi se dodatne
površine za razvoj romskega zaselka v Borejcih.
(4) V naseljih, kjer še ni meteorne kanalizacije, se poiščejo tehnične in prostorske rešitve za odvod in čiščenje, vključno
z meteornimi odpadnimi vodami. Meteorna kanalizacija mora
biti ločena. Izpust v površinske odvodnike bo obogatil vodno
mrežo in posredno podtalnico.
(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. Ob finančni pomoči države se pripravlja
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) Razvoj kmetijstva sloni na obstoječih večjih posestnikih (bivša državna kmetijska gospodarstva) in na posameznikih, ki svoja gospodarstva šele razvijajo. V kmetijstvu so
podani pogoji za intenzivno poljedelsko pridelavo in pridelavo
v rastlinjakih z uporabo geotermalne vode.
(7) Na območju občine so nahajališča proda in peska. V
primeru izkazanega interesa za izkoriščanje mineralnih surovin
bo občina po podrobnejših prostorskih preveritvah pretehtala
ali je smotrno določeno območje z osnovno namensko rabo
prostora opredeliti kot območje mineralnih surovin. Za namen
izkoriščanja mineralnih surovin je potrebno sprejeti občinski podrobni prostorski načrt (OPPN). Za nelegalne kope se predvidi
ustrezne sanacijske ukrepe, s katerimi se bo izvršila ustrezna
renaturacija ob upoštevanju specifike krajinskih značilnosti in
mikroreliefa. Sanacija nelegalnih kopov se izvaja v skladu s
predpisi o graditvi objektov.
(8) Del Občine Tišina ob Muri 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. Območja varstva narave so obvezujoča za občino in vpeta v vse razvojne pobude, sočasno pa se
območja varstva narave ob Muri izkoristi kot razvojni potencial
na področju turizma in rekreacije ob upoštevanju pogojev za
varstvo narave.
5. člen
(medsebojni vplivi in povezave z območji sosednjih občin)
(1) Občina Tišina je povezana s sosednjimi občinami Radenci, Cankovo, Puconci in Mestno občino Murska Sobota ter
sosednjo Avstrijo z dobro urejeno cestno mrežo. Javni potniški
promet je omejen na avtobusne povezave, ki pa so minimalne
in se opuščajo. Delno so s sosednjimi občinami vzpostavljene
rekreacijske kolesarske poti, večinoma ob javnih cestah in na
območju regijskega parka ob Muri.
(2) Z Mestno občino Murska Sobota je Občina Tišina povezana predvsem zaradi zadovoljevanja nekaterih družbenih
funkcij (npr. srednje šole, zdravstvena oskrba, kultura, šport
itd), kar omogoča neposredna cestna povezava.
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6. člen
(cilji skladnega prostorskega razvoja občine)
Cilji prostorskega razvoja občine so:
– zagotovi se delovna mesta v občini,
– ustvari se kvalitetne pogoje bivanja z zagotovitvijo ustreznih bivalnih površin in dograditvijo komunalne infrastrukture,
– utrdi se vlogo vodilne občine v zahodnem delu pomurske regije z razvojem družbene infrastrukture in gospodarskih
dejavnosti,
– zagotovi se prostorski razvoj romskega naselja,
– ohranja se prostorsko identiteto naselij,
– vzpodbuja se dopolnilno gradnjo v območjih individualne stanovanjske gradnje,
– zagotovi se kvaliteto bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno opremljenostjo, z razvito mrežo gospodarskih in storitvenih dejavnosti ter dostopnostjo do družbene
infrastrukture,
– zagotovi se oskrbo z naravnimi viri, mineralnimi surovinami,
– vzpodbuja se rabo obnovljivih virov energije ter racionalno ravnanje z odpadki,
– ohranja se biotska raznovrstnost in ugodno stanje habitatnih tipov v vseh območjih varstva narave,
– celostno se ohranja in varuje objekte in območja kulturne dediščine,
– v lokalnem središču Tišina se dopolnjuje funkcijo lokalnega središče z razvojem dopolnjujočih dejavnosti, ki zagotavljajo naselju Tišina, občini in širšemu območju ustrezno
osnovno oskrbo, sanira in vzpostavi se zeleni sistem v naselju,
ohranja se kulturno dediščino in identiteto krajevnega središča.
2. Zasnova prostorskega razvoja občine
7. člen
(prednostna območja za razvoj poselitve in 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 naselij, ki
pomenijo zaokrožitev meje naselij. Razvoj naselij se usmerja v
zgostitev ob upoštevanju morfologije naselij in obstoječe grajene strukture. Zaradi ohranitve morfološke strukture obcestnih
naselij in delov naselij se onemogoči gradnja stanovanjskih
objektov v liniji gospodarskih objektov tako, da se vrtovi in
sadovnjaki opredelijo kot zelene površine. Degradiranih ali
nezadostno izkoriščenih zemljišč v občini ni. Uredijo in razširijo
se rekreacijska območja v vseh naseljih.
(2) Razvoj romskega zaselka v Borejcih je usmerjen v
širitev, saj znotraj obstoječega naselja ni možno zagotoviti
potreb po stanovanjih.
(3) Na področju kmetijstva se vzpodbuja preusmeritve
dela kmetijske pridelave v kulture za izkoriščanje biomase kot
alternativni vir energije (bioplin, biodizel). Vzpodbuja se tudi
intenzivna pridelava pod rastlinjaki ter namakanje kmetijskih
zemljišč. Za vsa kmetijska zemljišča, razen v območjih narave
ob Muri, se načrtujejo agrooperacije in komasacije ter namakanje s koriščenjem vode iz reke Mure. Za razvoj živinoreje se
v občini zagotovi možnost gradnje večjih proizvodnih objektov
(hlevov) tudi izven poselitvenih območij. Širitev kmetij v naseljih
je možna le, če so zagotovljeni prostorski in okoljski pogoji.
(4) Za razvoj gospodarskih dejavnosti v naseljih ni prostorskih možnosti, zato se zagotovi dodatne površine ob državni meji v Gederovcih.
(5) Razvoj turizma je usmerjen v zavarovana območja
ob Muri, kjer se načrtujejo pohodniške in kolesarske poti brez
večjih posegov. Nastanitvene turistične kapacitete so možne
kot dopolnilna dejavnost na kmetijah.
(6) Za razvoj športnih in rekreacijskih dejavnosti se poveča obstoječa igrišča, na krajevnih travnatih rekreacijskih
območjih se uredi potrebno infrastrukturo.
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(vloga in funkcija naselij)

(3) Javni potniški promet je v upadanju. Občina novih
povezav znotraj občine ne načrtuje.

Občinsko središče Tišina je lokalno središče, ki zagotavlja prebivalcem naselja in njegovega zaledja možnosti za
vsakodnevno oskrbo, osnovno izobraževanje, informiranje in
druženje. Ostala naselja v območju obdelave so funkcijsko
manj pomembna. So podeželska naselja z bivalno funkcijo,
z vmesnimi kmečkimi gospodarstvi in zadovoljujejo osnovno
preskrbo in rekreacijo.

12. člen
(telekomunikacije)
Občina bo na svojem območju vzpodbujala razvoj telekomunikacijskega omrežja za vključitev najširšega kroga prebivalcev v informacijsko družbo. Vzpodbuja se tudi povezovanje in
združevanje obstoječih telekomunikacijskih omrežij.

9. člen

13. člen
(energetika)
(1) Ob povečanju obremenitev z električno energijo in ob
potrebah po dodatni moči, bodo na posameznih območjih zgrajene nove transformatorske postaje s pripadajočim omrežjem.
Potrebe bodo preverjene pred izdelavo dokumentacije in na
podlagi programa opremljanja stavbnih zemljišč.
(2) Občina bo pri načrtovanju v prostoru upoštevala vse
možnosti uporabe obnovljivih virov energije (geotermalno energijo, sončno energijo in energijo biomase). Energija iz biomase
temelji predvsem na uporabi odpadkov iz kmetijstva.
(3) Plinovodno omrežje je v občini načrtovano dolgoročno
v povezavi z ostalimi viri energije glede na interes občanov.
(4) Toplotna energija pridobljena s črpanjem geotermalne
vode se bo uporabljala predvsem v kmetijstvu. Dodatno se
izkoriščanje toplotne energije za ogrevanje usmerja v proizvodnjo na bioplinarnah.

8. člen

(temeljne smeri prometnega povezovanja)
(1) Prometno je Občina Tišina navezana na sosednje
občine in pomembnejša lokalna središča (Maribor, Murska Sobota) preko državnih cest. Glavne prometne smeri so speljane
do Mestne občine Murska Sobota na vzhodu in do Občine
Radenci na zahodu. Obe smeri povezujeta občino s širšim
območjem regije in s Slovenijo. Z izgradnjo dela avtoceste se
je tranzitni promet na glavni cesti močno zmanjšal, tako da se
po njej odvija le lokalni medkrajevni promet. Neposredno je po
regionalni cesti Občina Tišina povezana tudi z Avstrijo.
(2) Načrtovana je tudi železniška povezava med Mursko
Soboto in Avstrijo. Del trase poteka po območju Občine Tišina,
vendar povezava ni strateška odločitev Občine Tišina, zato jo
vključuje zgolj informativno.
10. člen
(druga pomembna območja)
(1) V Občino Tišina segajo območja varstva narave na
južnem delu ob Muri, kjer so izključene dejavnosti, ki bi kakorkoli ogrozile biotsko raznovrstnost območja, vključno s kmetijskimi operacijami. Na teh območjih se melioracije, komasacije
in namakanje ne bodo izvajale.
(2) Poselitev in gradnja gospodarske javne infrastrukture
se načrtuje izven območij naravnih vrednot in ekološko pomembnih območij oziroma posebnih in potencialnih posebnih
varstvenih območjih. Nove posege se praviloma načrtuje tudi
izven znanih arheoloških najdišč in izven območij zavarovane
kulturne dediščine.
(3) Na območju Občine Tišina trenutno ni pridobivalnega
prostora, za katerega bi bila podeljena rudarska pravica za
gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine. Južni del občinskega ozemlja sodi v območje v območje raziskovalnega
prostora za geotermično energijo, severni del občine pa v
območje raziskovalnega prostora za ogljikovodike – nafta in
zemeljski plin. Na perspektivnem nahajališču v Rankovcih bo
izkoriščanje dopustno, ko se bo območja z osnovno namensko
rabo prostora opredelilo kot območje mineralnih surovin in ko
bo za namen izkoriščanja mineralnih surovin sprejet prostorski
izvedbeni načrt (OPPN). Opuščene gramoznice so sanirane v
rekreacijska območja. Sanacija nelegalnih kopov se bo izvajala
v skladu z določbami Zakona o graditvi objektov.
3. Zasnova gospodarske javne infrastrukture
lokalnega pomena
11. člen
(prometna infrastruktura)
(1) Po območju občine potekata v smeri vzhod–zahod
glavna cesta Murska Sobota–Maribor in regionalna cesta
M. Sobota–Gederovci, povezuje ju regionalna cesta med Gederovci–Petanjci. Novih prometnih povezav občina ne načrtuje,
razvoj cestne infrastrukture bo usmerjala v posodobitev lokalnih
cest in poti s sanacijo cestišč, napravo pločnikov v naseljih
in kolesarskih poti med naselji ter ureditev turističnih poti ob
Muri.
(2) Po območju občine je načrtovana železniška povezava med M. Soboto in Avstrijo. Trasa je še v načrtovanju, v
postopku priprave dokumentacije bo sodelovala tudi Občina
Tišina.

14. 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.
(2) Za vsako rabo vodnega dobra, ki presega meje splošne rabe, za rabo naplavin ali podzemnih voda je treba pridobiti
vodno pravico 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 Tišina sodeluje pri pripravi regionalne
zasnove vodooskrbe Pomurja.
15. člen
(čiščenje in odvajanje odpadnih voda)
(1) Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajeno s predpisi s področja varstva
in urejanja voda in predpisi s področja varstva okolja.
(2) Občina zagotavlja odvajanje in čiščenje fekalnih voda
z izgrajenim kanalizacijskim sistemom in čiščenjem na čistilnih
napravah. Zaradi povečanih potreb po čiščenju komunalnih
odplak se ustrezno povečajo obstoječe čistilne naprave.
(3) Padavinske vode se zbirajo ločeno in se čim dalj
zadržijo na mestu, kamor so padle. Odvajajo se ločeno in se
prioritetno speljejo v tla na ožji lokaciji ali v površinske odvodnike (Mokoš, Dobel).
16. člen
(odpadki)
Občina že zagotavlja ločeno zbiraje odpadkov na izvoru,
razvoj na tem področju pa usmerja v recikliranje in ponovno uporabo nekaterih ločeno zbranih snovi. Predvsem so to
odpadki iz kmetijstva, ki se lahko uporabijo kot biomasa za
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov.
17. člen
(vodno gospodarstvo)
(1) V Občini Tišina so vodotoki reka Mura in potok Ledava, ki sta vodotoka 1. reda in ostali manjši potoki. Vodne
površine so še opuščene gramoznice. Vode se izkorišča za
oskrbne, gospodarske in turistično‑rekreacijske namene, pri
čemer se zagotavlja njihovo varstvo v smislu trajne ohranitve
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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 načrtuje
čiščenje in ureditev manjših vodotokov in površinskih odvodnikov, ki niso v pristojnosti države zaradi zagotovitve poplavne
varnosti in možnosti odvoda padavinskih voda iz naselij.
4. Določitev okvirnih območij naselij
18. člen
(določitev območij naselij)
(1) Območja naselij so definirana z mejami, povzetimi
iz prostorskih sestavin planov Občine Tišina, ki se mestoma
spremenijo zaradi vključitve robnih parcel. Vsa naselja v občini
so strnjena obcestna naselja, večji zaselek je le romski zaselek
v Borejcih, ki bo postal samostojno naselje.
(2) Razpršena gradnja je v Občini Tišina območje romskega zaselka v Borejcih, ki postane samostojno naselje. Posamične domačije izven strnjenih naselij, ki so zgrajene pred
letom 1967, pa se v namenski rabi prikaže kot stavbišče s
pripadajočo parcelo kot del razpršene poselitve.
5. Usmeritve za prostorski razvoj občine
19. člen
(usmeritve za razvoj poselitve)
(1) Razvoj naselij je usmerjen v zapolnitev nezazidanih
zemljišč v vrzelih ob krajevnih cestah. Gradnja stanovanjskih
objektov v liniji gospodarskih objektov ni možna. Proste vrzeli
so pretežno namenjene za gradnjo individualnih stanovanjskih
hiš, razen v Tišini v centralnem delu naselja, kjer je možna tudi
gradnja centralnih in večstanovanjskih objektov.
(2) Prenova v naseljih je omejena le na prenovo javne gospodarske infrastrukture, saj v naseljih ni degradiranih površin.
Nezadostno izrabljena zemljišča v nekaterih naseljih ter površine ob vodotokih se spremeni v prvotno, to je kmetijsko rabo.
(3) Širitev naselij za stanovanjsko gradnjo je omejena na
posamične parcele v zasebni lasti na robu naselij ob pogoju,
da je do parcele urejena komunalna infrastruktura in da ima
parcela urejen dostop z javne ceste. Širitev ne sme rušiti
značilne morfologije naselja (gradnja stanovanjskih objektov
ob cesti, gospodarski objekti v notranjosti, zaporedni odmik od
parcelne meje). Večja širitev izven sedanjih meja je načrtovana
v romskem zaselku v Borejcih.
(4) Za razvoj dejavnosti občina načrtuje novo poslovno‑obrtno cono v Gederovcih, v kateri bo možen razvoj različnih dejavnosti. V območjih naselij je predvidena le stanovanjska gradnja in servisne ter poslovne dejavnosti, ki dopolnjujejo
stanovanjsko funkcijo. V kmetijski coni je predviden razvoj
dejavnosti, ki dopolnjuje kmetijsko proizvodnjo.
(5) Gradnja izven poselitvenih območij je možna s spremembo občinskega prostorskega načrta, 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 je treba upoštevati javno 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.
20. člen
(prostorski razvoj naselja Tišina)
(1) Prostorski razvoj naselja Tišina je usmerjen v izboljšavo obstoječih in urejanje novih stanovanjskih območij, v razvoj
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urbanega centra naselja in v razvoj poslovno stanovanjske
cone v centralnem delu. V centralnem delu naselja med občinsko zgradbo in območjem za kmetijsko dejavnost se rezervirajo
zemljišča za centralne dejavnosti (npr. za dom starejših občanov), formira se urbani center. V centralnem delu se gradnja
stanovanjskih objektov kombinira z javnimi funkcijami.
(2) Stanovanjsko gradnjo se usmerja v zapolnitev nepozidanih stavbnih zemljišč in zgostitev obstoječih stanovanjskih
območij. Nova stanovanjska območja se bo urejalo v skladu s
potrebami. Iz dela naselja, ki je vključeno v urbanistični načrt
se postopoma seli kmetijska dejavnost, širitve obstoječih kmetij
ne bodo možne.
(3) V urbanem centru bo dana možnost gradnje objektov
z višjimi gabariti. Pri gradnji novih objektov in pri rekonstrukciji
obstoječih se upošteva namembnost območja in izhodišča za
oblikovanje objektov. Stanovanjske objekte se kombinira z javnimi funkcijami (lokali), možni ali obvezni so višji gabariti. Edino
v centralnem delu bo možna tudi blokovska gradnja.
21. člen
(usmeritve za razvoj v krajini)
(1) Razvoj v krajini se usmerja na razvoj naravnih potencialov. V Občini Tišina so to predvsem kmetijska zemljišča. Na
kmetijskih zemljiščih se vzpodbuja intenzivna pridelava vrtnin
in poljščin z uporabo geotermalne vode za ogrevanje in namakanje. Na celotnem območju občine, razen na območjih varstva
narave je predvidena zložba kmetijskih zemljišč (agrooperacije
in namakanje).
(2) Na področju gozdarstva se ohranja gospodarska in
ekološka funkcija gozda. Ohranja se tudi funkcija zaraščenih
površin ob potokih in na robovih naselij ter ob opuščenih gramoznicah.
(3) Posebnih pogojev za razvoj turizma v občini ni. Turistična območja so območja varstva narave, ki pa jih občina ne
namenja za turistični razvoj v minimalni obliki, le z ureditvijo
poti. Sanirane gramoznice, ki so urejene v ribnike, se bodo z
izgradnjo pripadajočih turističnih in gostinskih objektov razvijale
v lokalna turistična območja.
(4) V vseh naseljih so že urejena rekreacijska območja kot
zelena igrišča s pripadajočimi objekti. Načrtovana je dodatna
komunalna oprema.
(5) Z načrtovanjem prostorskih ureditev v krajini in pri
izvajanju kmetijske dejavnosti se zagotavlja ohranjanje in vzpostavljanje krajinskih struktur, ki so pomembne za ohranjanje
biotske raznovrstnosti, ugodno stanje habitatnih tipov, ki se
prednostno ohranjajo ter habitatov ogroženih vrst. Vzpodbuja
se rabo zaraščajočih se kmetijskih površin, ohranja in ponovno se vzpostavi omejke, živice in gozdne otoke. Ohranja se
sklenjenost gozdnih površin in stabilnost gozdnih ekosistemov,
ohranja se gozdne površine na kmetijskih območjih. Ohranja se
priobalni pas vodotokov in vodnih površin.
(6) Pri zasnovi krajine se ohranja kontinuiteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila. Dejavnosti
se usmerja tako, da se ohranja kvalitetna razmerja in strukture
v krajini ter predstavljajo prostorsko in časovno kontinuiteto.
22. 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 Tišina v južnem delu ob
Muri, ki so omejena z visokovodnim nasipom, ob Ledavi, ki je
mejni potok na severni strani občine in ob potoku Dobel. Območje ob Muri je po namenski rabi kmetijsko in gozdno zemljišče
in zanj ni predvidena sprememba rabe. Torej v območju niso
predvideni gradbeni posegi, za katere bi območje predstavljalo
nevarnost. Poplavno območje ob Doblu sega tudi v območja
naselij, zato se gradnja usmerja izven teh območij. Dejavnosti,
ki niso vezane na vodo, se umešča izven območij, kjer je voda
stalno ali občasno prisotna. Na poplavnih območjih se prepove
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Št.

vse dejavnosti in vsi posegi, ki imajo ob poplavi škodljiv vpliv
na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno
ogroženost območja. Glede na stopnjo ogroženosti so lahko
dopustni posegi, ki izhajajo iz podrobnejše namenske rabe ter
posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem
voda in posegi, ki izhajajo iz osnovne kmetijske in gozdne rabe
zemljišč. 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. Premostitve voda in gradnje na vodnem
ter priobalnem zemljišču se načrtuje tako, da je zagotovljena
poplavna varnost in da se ne poslabšujeta stanje voda in vodni
režim.
(2) Občina ima v načrtu zaščite in reševanja definirano
območje za ruševine in sicer na območju gospodarske cone
na Tišini. Posebnih območij za množične pokope občina ne
definira, saj so v vseh 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 Murskih Črncih, od koder se jih odvaža na farmo
Nemščak (oddaljenost cca 10 km). Prostori za zbiranje ljudi in
namestitev v primeru nesreče so ob šoli na Tišini.
(3) V Občini Tišina ni posebnih požarno ogroženih območij. V vseh naseljih delujejo gasilska društva z običajno opremo
za interventno gašenje lokalnih požarov. Upoštevajo se ukrepi
varstva pred požarom, ki jih določa Zakon o varstvu pred požarom. Zagotovljeni morajo biti pogoji za varen umik ljudi, živali
in premoženja, določeni odmiki med objekti ter prometne in
delovne površine za intervencijska vozila in zagotovljeni tudi
viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje. Upoštevajo se tudi
požarna tveganja.
(4) V občini ni erozijskih območij ali območij, ogroženih
zaradi škodljivega delovanja voda, tudi industrijskih območij, ki
so potencialna območja tveganj industrijskih nesreč, ni.
(5) V Občini Tišina ni območij za potrebe obrambe.
23. člen
(1) Osnovna namenska raba zemljišč je povzeta iz prostorskih sestavin planov Občine Tišina, dopolnjena z novimi
spremembami namenske rabe. Deli se na stavbna zemljišča,
kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča in vodna zemljišča.
(2) Stavbna zemljišča so vsa zemljišča v poselitvenih
območjih, to je v strnjenih naseljih, zaselkih in posamičnih gra-

Naselje

Opis enote

Stran

525

dnjah ter zelene površine izven naselij (pokopališča, igrišča).
Stavbna zemljišča se delijo na zazidana in nezazidana zemljišča, na prometne površine in zelene površine, v izvedbenem
delu prostorskega načrta pa bo določena podrobna namenska
raba glede na pretežnost rabe.
(3) Območja za stanovanja so vsa naselja v občini, v
pretežni meri so to podeželska naselja, ki so namenjena bivanju in kmetovanju ter spremljajočim servisnim in obrtnim
dejavnostim.
(4) Območij za poslovne, obrtne in proizvodne dejavnosti
v občini ni, zato bodo zagotovljene nove površine v Gederovcih.
(5) Območja za centralne dejavnosti so v osrednjem delu
naselja Tišina, ki se po namenski rabi opredeli kot urbano
središče, ki je namenjeno dopolnitvi manjkajočih centralnih
dejavnosti.
24. 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 se upošteva objekte in območja kulturne dediščine in območja varstva
narave.
III. IZVEDBENI DEL PROSTORSKEGA NAČRTA
1. Enote urejanja prostora
25. člen
(enote urejanja prostora)

(usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč)

Št.

5 / 25. 1. 2010 /

Oznaka
enote

1

Krajna

Kmečko naselje

KR‑1

2

Krajna

Igrišče

KR‑2

3

Krajna

Pokopališče

KR‑3

4

Krajna

Opuščena gramoznica KR‑4

5

Gederovci

Kmečko naselje

GE‑1

(1) Enote urejanja so določene na podlagi naravnih in
ustvarjenih značilnosti prostora in pretežne namenske rabe.
Enote urejanja so naselja, zaselki, deli naselij in ostala območja stavbnih zemljišč ter območja krajine, določene glede na
prevladujočo podrobno namensko rabo. V prostorski enoti so
za posamezne površine podrobne namenske rabe določeni
prostorski izvedbeni pogoji.
(2) Pregled enot urejanja prostora v Občini Tišina:

Šifra in opis podrobnejše
namenske rabe
SK – podeželsko naselje
PC – površina ceste
O – vodno zajetje
ZS – površina za šport
BC – športni objekti
ZK – pokopališča
CD – centralne dejavnosti
ZD – druge zelene površine
VC – vodna površina
SK – podeželsko naselje
CD – centralne dejavnosti
PC – površina ceste
ZD – druge zelene površine
VC – vodne površine
K1 – kmetijsko zemljišče
G – gozdna zemljišča
ZS ‑ površina za šport

Območja
režimov
v enoti*
VV‑3, VVL
KD

Način
urejanja

PIP v členu
27. člen

VV‑3

40. člen

VV‑3

37. člen

VV‑3
KD
KD

38. člen
27. člen

Stran

Št.

526 /

Št.
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Oznaka
enote

6

Gederovci

Stanovanjsko območje GE‑2

7

Gederovci

Bivši mejni prehod

8

Gederovci

9

Gederovci

Gospodarska cona ob GE‑4
meji
Opuščena gramoznica GE‑5

GE‑3

10 Gederovci

pokopališče

GE‑6

11 Gederovci

Mešano območje ob
trgovini

GE‑7

12 Sodišinci

Kmečko naselje

SO‑1

12 Sodišinci

pokopališče

SO‑2

13 Sodišinci

Opuščena gramoznica SO‑3

14 Sodišinci

trgovina

SO‑4

15 Rankovci
Vanča vas

Kmečko naselje

RA‑1

15a Rankovci

Kmečko naselje

RA‑1a

16 Rankovci

Stanovanjsko območje RA‑2

17 Rankovci

igrišče

18 Rankovci
19 Rankovci

igrišče
RA‑4
Opuščena gramoznica RA‑5

20 Vanča vas

Opuščena gramoznica RA‑6

21 Borejci

Romsko naselje

BO‑1

22 Borejci
23 Borejci

Novo naselje
Romsko igrišče

BO‑2
BO‑3

24 Borejci

Kmečko naselje

BO‑4

25

pokopališče

BO‑5

26 Borejci

igrišče

BO‑6

27

pokopališče

BO‑7

RA‑3

Šifra in opis podrobnejše
namenske rabe
SS – stanovanjsko naselje
ZD – druge zelene površine
IG – gospodarske dejavnosti
PC – površina ceste
IG – gospodarske dejavnosti
PC – površina ceste
CD – centralne dejavnosti
ZD – druge zelene površine
VC – vodne površine
ZK – pokopališče
CD – centralne dejavnosti
CD – centralne dejavnosti
ZS – športne površine
VC – vodne površine
SK – podeželsko naselje
CD – centralne dejavnosti
VC – vodne površine
PC – površina ceste
ZD – druge zelene površine
O – okoljska infrastruktura
K1 – najboljša kmetijska zemljišča
G – gozdna zemljišča
ZK – pokopališče
CD – centralne dejavnosti
ZD – druge zelene površine
VC – vodne površine
CD – centralne dejavnosti
ZD – druge zelene površine
SK – podeželsko naselje
CD – centralne dejavnosti
ZD – druge zelene površine
K2 – ostala kmetijska zemljišča
VC – vodne površine
PC – površina ceste
O – okoljska infrastruktura
G – gozdna zemljišča
SK – podeželsko naselje
VC – vodne površine
ZD – ostale zelene površine
SS – stanovanjsko naselje
ZS – površina za šport
BC – športni objekti
ZS – površina za šport
ZD – druge zelene površine
VC – vodne površine
T – komunikacijska infrastruktura
ZD – druge zelene površine
VC – vodne površine
SS – stanovanjske površine
O – okoljska infrastruktura
SS – stanovanjsko naselje
ZS – površina za šport
BC – športni objekti
SK – podeželsko naselje
CD – centralne dejavnosti
O – okoljska infrastruktura
ZK – pokopališče
CD – centralne dejavnosti
ZS – površina za šport
BC – športni objekti
ZK – pokopališče
CD – centralne dejavnosti

Območja
režimov
v enoti*
KD

Način
urejanja
OPPN

PIP v členu
42. člen
31. člen

OPPN
VV‑3 (delno)

42. člen
38. člen
37. člen

OPPN
VVL
KD

42. člen
27. člen

37. člen
38. člen
30. člen
VV‑3, VVL
KD

27. člen

POPL

27. člen

VV‑3
VVL
VV‑3
POPL

OPPN

42. člen
40. člen

NV

40. člen
38. člen

VV‑2

38. člen

VV‑3
VVL
VV‑3
VV‑3

28. člen
OPPN

42. člen
40. člen

VV‑3
VVL

27. člen

VV‑3

37. člen

VV‑3

40. člen

VV‑3

37. člen
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Opis enote

Št.

Oznaka
enote

Šifra in opis podrobnejše
namenske rabe

28 Murski
Petrovci

Kmečko naselje

MP‑1

29 Murski
Petrovci
30 Petanjci
31 Petanjci

pokopališče

MP‑2

32 Petanjci

Opuščena gramoznica PE‑3

33 Petanjci

Kmečko naselje

PE‑4

33 Petanjci

Kmečko naselje

PE‑4a

SK – podeželsko naselje
PC – površina ceste
CD – centralne dejavnosti
ZK – pokopališče
CD – centralne dejavnosti
CD – centralne dejavnosti
ZD – druge zelene površine
VC – vodne površine
ZD – druge zelene površine
VC – vodne površine
SK – podeželsko naselje
PC – površine cest
SK – podeželsko naselje

33 Petanjci

Kmečko naselje

PE‑4b

SK – podeželsko naselje

34 Petanjci

Kmečko naselje

PE‑5

35 Petanjci
36 Petanjci

Gospodarska cona
igrišče

PE‑6
PE‑7

37 Petanjci
38 Petanjci

Čistilna naprava
pokopališče

PE‑8
PE‑9

39 Petanjci
40 Petanjci

Spominski park
PE‑10
Petanjci
Opuščena gramoznica PE‑11

41 Petanjci

Opuščena gramoznica PE‑12

42 Petanjci

Opuščena gramoznica PE‑13

SK – podeželsko naselje
PC – površina ceste
CD – centralne dejavnosti
ZD – druge zelene površine
VC – vodne površine
G – gozdna zemljišča
IG – gospodarske dejavnosti
ZS – površina za šport
BC – športni objekti
O – okoljska infrastruktura
ZK – pokopališče
CD – centralne dejavnosti
ZP – park
CD – centralne dejavnosti
ZD – druge zelene površine
VC – vodne površine
ZD – druge zelene površine
VC – vodne površine
ZD – druge zelene površine
VC – vodne površine

43 Petanjci

Opuščena gramoznica PE‑14

ZD – druge zelene površine
VC – vodne površine

44 Petanjci

opuščena gramoznica

PE‑15

ZD – druge zelene površine
VC – vodna površina

45 Petanjci

Konjušnica v Zatonu

PE‑16

46 Tišina

Kmečko naselje

TI‑1

47 Tišina

Centralni del

TI‑2

48 Tišina
49 Tišina

igrišče
pokopališče

TI‑3
TI‑4

50 Tišina

Park Tišina

TI‑5

51 Tišina

drevesnica

TI‑6

CD – centralne dejavnosti
ZD – druge zelene površine
VC – vodne površine
SK – podeželsko naselje
CD – centralne dejavnosti
PC – površina ceste
VC – vodne površine
ZD – druge zelene površine
CU – centralne dejavnosti in
stanovanja
PC – površina ceste
ZD – druge zelene površine
ZS – površina za šport
ZK – pokopališče
CD – centralne dejavnosti
ZP – park
CD – centralne dejavnosti
IK – kmetijska dejavnost

Opuščena karavla
PE‑1
Opuščena gramoznica PE‑2

5 / 25. 1. 2010 /

Območja
režimov
v enoti*
VVL

Način
urejanja

Stran
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PIP v členu
27. člen
37. člen
32. člen
38. člen
38. člen

VVL

27. člen

VVL
KD
VVL
KD
VVL
KD

27. člen

KD

27. člen
27. člen

OPPN

42. člen
40. člen
35. člen

KD
KD

41. člen
38. člen
38. člen

NV
EPO
RP
NV
EPO
RP
NV
EPO
RP
EPO
RP

38. člen

VVL
KD
NV

27. člen

KD

29. člen

38. člen
38. člen
39. člen

40. člen
37. člen
KD

OPPN

42. člen
33. člen

Stran

Št.
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Oznaka
enote

Šifra in opis podrobnejše
namenske rabe

Način
urejanja
OPPN

PIP v členu
42. člen

52 Tišina ‑ Tro- Mešano območje
povci

TI‑7

53 Tišina‑ Tro- Kmetijsko
povci
gospodarstvo
54 Tišina
pokopališče

TI‑8

55 Tropovci

Stanovanjsko naselje

TR‑1

56 Tropovci

Kmečko naselje

TR‑2

57 Tropovci

igrišče

TR‑3

58 Tropovci

Opuščena gramoznica TR‑4

59 Gradišče

Kmečko naselje

GR‑1

60 Gradišče

pokopališče

GR‑2

61 Gradišče

igrišče

GR‑3

62 Murski
Črnci

Kmečko naselje

MČ‑1

63 Murski
Črnci
64 Murski
Črnci
65 M. Črnci

Stanovanjsko naselje

MČ‑2

ZK – pokopališče
CD – centralne dejavnosti
SS – stanovanjsko naselje
PC – površine cest
ZD – ostale zelene površine
SK – podeželsko naselje
CD – centralne dejavnosti
ZD – druge zelene površine
VC – vodne površine
ZS – površina za šport
BC – športni objekti
ZD – druge zelene površine
VC – vodne površine
SK – podeželsko naselje
CD – Centralne dejavnosti
ZD – druge zelene površine
VC – vodne površine
O – okoljska infrastruktura
ZK – pokopališče
CD – centralne dejavnosti
ZS – površina za šport
BC – športni objekti
SK – podeželsko naselje
VC – vodne površine
ZD – druge zelene površine
SS – stanovanjsko naselje

Stanovanjsko naselje

MČ‑3

SS – stanovanjsko naselje

28. člen
38. člen

66 M. Črnci

igrišče

MČ‑5

67 M. Črnci

igrišče

MČ‑6

68 M. Črnci

pokopališče

MČ‑7

69 M. Črnci
70 M. Črnci
71 M. Črnci

Vodarna Črnske meje MČ‑8
Čistilna naprava
MČ‑9
Opuščena gramoznica MČ‑10

72 krajina

Kmetijska in gozdna
zemljišča
(osuševanje,
komasacije)

EU‑1

73 krajina

Kmetijska in gozdna
zemljišča
(agrooperacije)

EU‑2

ZD – druge zelene površine
VC – vodne površine
ZS – površina za šport
BC – športni objekti
ZS – površina za šport
BC – športni objekti
ZK – pokopališče
CD – centralne dejavnosti
PO – prometna površina
O – okoljska infrastruktura
O – okoljska infrastruktura
ZD – druge zelene površine
VC – vodne površine
K1 – najboljša kmetijska zemljišča
K2 – ostala kmetijska zemljišča
G – gozdna zemljišča
VC – vodne površine
A – objekti v razpršeni poselitvi
O – okoljska infrastruktura
PC – površine cest
VI – vodna infrastruktura (nasip)
K1 – najboljša kmetijska zemljišča
K2 – ostala kmetijska zemljišča
G – gozdna zemljišča
VC – vodne površine
A – objekti v razpršeni poselitvi
O – okoljska infrastruktura
PC – površine cest
VI – vodna infrastruktura (nasip)

TI‑9

Opuščena gramoznica MČ‑4

CU – centralne dejavnosti in
stanovanja
ZD – druge zelene površine
IG – gospodarske dejavnosti

Območja
režimov
v enoti*
VVL
VVL

34. člen
37. člen

VVL

28. člen

KD

27. člen

40. člen
38. člen
VVL
KD

27. člen

KD

37. člen
40. člen

VVL
KD

27. člen
28. člen

40. člen
40. člen
KD

37. člen

KD
VN

36. člen
35. člen
38. člen

KD
VV‑3
VVL
POPL

44. člen

VVL

44. člen
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Šifra in opis podrobnejše
namenske rabe

5 / 25. 1. 2010 /

Območja
režimov
v enoti*

Način
urejanja

Stran

529

PIP v členu

74 krajina

Kmetijska in gozdna
zemljišča
(agrooperacije)

EU‑3

K1 – najboljša kmetijska zemljišča
PC – površine cest

44. člen

75 krajina

Kmetijska in gozdna
zemljišča
(agrooperacije)

EU‑4

K1 – najboljša kmetijska zemljišča KD
VV‑3
K2 – ostala kmetijska zemljišča
VVL
G – gozdna zemljišča
VC – vodne površine
A – objekti v razpršeni poselitvi
O – okoljska infrastruktura
PC – površine cest

44. člen

76 krajina

Kmetijska in gozdna
zemljišča
(namakanje)

EU‑5

K1 – najboljša kmetijska zemljišč
G – gozdna zemljišča

44. člen

77 krajina

Kmetijska in gozdna
zemljišča
(namakanje)

EU‑6

K1 – najboljša kmetijska zemljišča
G – gozdna zemljišča
VC – vodne površine

44. člen

78 krajina

Kmetijska in gozdna
zemljišča
(osuševanje, namakanje, komasacije)

EU‑7

K1 – najboljša kmetijska zemljišča
K2 – ostala kmetijska zemljišča
G – gozdna zemljišča
VC – vodne površine
PC – površine cest
A – razpršena poselitev

44. člen

79 krajina

Kmetijska in gozdna
zemljišč
(agrooperacije,
komasacije)

EU‑8

K1 – najboljša kmetijska zemljišča
K2 – ostala kmetijska zemljišča
G – gozdna zemljišča
VC – vodne površine
A – objekti v razpršeni poselitvi
O – okoljska infrastruktura
PC – površine cest

44. člen

80a krajina

Območje varstva nara- EU‑9a
ve ob Muri

K2 – ostala kmetijska zemljišča
G – gozdna zemljišča
VC – vodne površine
A – razpršena poselitev
O – okoljska infrastruktura

RP Mura,
EPO Mura NV
Mura

45. člen

80b krajina

Območje varstva nara- EU‑9b
ve ob Muri

K1 – najboljša kmetijska zemljišča RP Mura,
EPO Mura NV
G – gozdna zemljišča
Mura
ZS‑ površina za šport

45. člen

80c krajina

Območje varstva nara- EU‑9c
ve ob Muri

K1 – najboljša kmetijska zemljišča RP Mura,
G – gozdna zemljišča
EPO Mura NV
Mura

45. člen

80d krajina

Območje varstva nara- EU‑9d
ve ob Muri

K1 – najboljša kmetijska zemljišča RP Mura,
EPO Mura NV
K2 – ostala kmetijska zemljišča
Mura
G – gozdna zemljišča

45. člen

81a krajina

Območje varstva nara- EU‑10a K1 – najboljša kmetijska zemljišča
ve ob Muri
K2 – ostala kmetijska zemljišča
G – gozdna zemljišča
VC – vodne površine
PC – površine cest
VI – vodna infrastruktura (nasip)

RP Mura,
EPO Mura
NV
Natura 2000

45. člen

81b krajina

Območje varstva nara- EU‑10b K1 – najboljša kmetijska zemljišča
ve ob Muri
K2 – ostala kmetijska zemljišča
G – gozdna zemljišča
A – objekti v razpršeni poselitvi

RP Mura,
EPO Mura
NV
Natura 2000

45. člen

82a krajina

Visokovodni nasip

EU‑11a VI – vodna infrastruktura
‑ DPA
(nasip)

DPN

43. člen

82b krajina

Visokovodni nasip

EU‑11b VI – vodna infrastruktura
‑ DPA
(nasip)

DPN

43. člen

Oznake v koloni “Režimi” pomenijo:
VV‑3 – vplivni pas vodnega zajetja Črnske meje,
VVL – varstveni pasovi lokalnih vodnih zajetij,
KD – enota kulturne dediščine,
POPL – območje poplav,
VN – območje varstva narave (RP Mura, EPO Mura, NV – naravna vrednota, Natura 2000).
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2. Prostorski izvedbeni pogoji za načrtovanje prostorskih
ureditev in graditev objektov na območju posameznih
enot urejanja v naseljih
26. 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 naselij so na območjih stavbnih
zemljišč, z oznako podrobnejše namenske rabe SK, SS, CD,
CU, BC, 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, cirkus, 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).
27. člen
(prostorski izvedbeni pogoji v območjih podeželskih naselij)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) Na območjih stavbnih zemljišč, ki so namenjena stanovanjskim površinam za bivanje s spremljajočimi dejavnostmi in
površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi, z oznako podrob-
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nejše namenske rabe SK v enotah urejanja z oznakami: KR‑1,
GE‑1, SO‑1, MP‑1, RA‑1, BO‑4, PE‑4, PE‑4a, PE‑4b, PE‑5,
TI‑1, TR‑2, GR‑1 in MČ‑1, so dopustni posegi iz 26. člena tega
odloka za te objekte:
– eno‑ ali dvostanovanjske stavbe,
– upravne in pisarniške stavbe,
– trgovske, družbene, gostinske in druge stavbe za storitvene dejavnosti in dopolnilne kmetijske dejavnosti,
– gradbeno inženirske objekte (regionalne, lokalne in
nekategorizirane ceste in javne poti, cevovodi, komunikacijska
omrežja in elektroenergetski vodi),
– kmetijske objekte za rejo živali, rastlinsko pridelavo in
spravilo pridelkov.
(2) Na območjih stavbnih zemljišč, ki so namenjena za
centralne dejavnosti (gasilski dom, vaški dom, kulturni dom) z
oznako podrobnejše namenske rabe CD v enotah urejanja iz
1. točke tega člena, so dopustni posegi za:
– upravne in pisarniške stavbe,
– stavbe za družbene, kulturne, vzgojno varstvene in
storitvene dejavnosti,
– gradbeno inženirskih objektov (cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi). V območjih ni dopustna
gradnja kmetijsko‑gozdarskih pomožnih objektov.
(3) Na območjih zelenih površin, ki so namenjena ostalim
zelenim površinam z oznako podrobnejše namenske rabe ZD,
v vseh enotah urejanja iz 1. točke tega člena, je dopustna
gradnja pomožnih energetskih in komunalnih infrastrukturnih
objektov ter postavitev pomožnih objektov (objekti za lastne
potrebe, pomožni kmetijsko‑gozdarski objekti). V območjih zelenih površin, ki mejijo na potoke, gradnje ni dopustna.
(4) Na območjih prometne infrastrukture in pripadajočih
varovalnih pasovih, ki so namenjene za promet, z oznako
podrobnejše namenske rabe PC v enotah urejanja iz 1. točke
tega člena, 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 prometne infrastrukture oziroma, če s posegom soglaša upravljavec tega objekta.
(5) Na območjih vodnih zemljišč in na priobalnih zemljiščih, ki jim pripadajo z oznako podrobnejše namenske rabe
VC v enotah urejanja: GE‑1, SO‑1, RA‑1, PE‑5, TI‑1, TR‑2,
GR‑1 in MČ‑1, 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.
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 tudi 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.
(6) Na območju bencinskega servisa z oznako podrobnejše namenske rabe CD v enoti urejanja GE‑1, je dopustna le
rekonstrukcija obstoječih objektov in gradnja pomožnih energetskih in komunalnih infrastrukturnih objektov ter postavitev
pomožnih objektov (objekti za lastne potrebe).
(7) Na območjih vodnih črpališč, ki so namenjena za
izvajanje dejavnosti gospodarske službe s področja oskrbe z
vodo in označena s šifro podrobne namenske rabe O v enotah
urejanja KR‑1, GR‑1, SO‑1, BO‑4 in RA‑1, so dopustni le posegi, ki so določeni v občinskem odloku o zaščiti vodnih virov
na območju Občine Tišina.
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(8) Na območjih kmetijskih zemljišč z oznako podrobnejše namenske rabe K1 in K2 v enotah urejanja: GE‑1, RA‑1 in
SO‑1, je 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).
(9) Na območjih gozdnih zemljišč z oznako podrobnejše
namenske rabe G v enotah urejanja GE‑1, RA‑1, PE‑5 in SO‑1
je dopustna postavitev enostavnih pomožnih kmetijsko‑gozdarskih objektov (čebelnjak) in pomožnih infrastrukturnih objektov
(cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi).
(10) Na območjih zelenih površin, ki so namenjene športu
in rekreaciji v naravi z oznako podrobnejše namenske rabe ZS
v enoti urejanja GE‑1 je dopustna gradnja ograje ob igrišču,
gradnja pomožnih energetskih in komunalnih infrastrukturnih
objektov ter postavitev začasnih objektov (šotor, oder z nadstreškom, cirkus, začasna tribuna).
(11) V podenoti z oznako RA‑1a niso dopustni nobeni
gradbeni posegi, dopustno je le vzdrževanje obstoječih objektov ter ukrepi in gradnje, ki jih dopušča zakonodaja s področja
voda. Pri posegih na ta zemljišča se upošteva še splošne
pogoje iz 51. člena tega odloka.
b) Pogoji glede lege objektov
(1) Pri umeščanju objektov se upošteva tradicionalna
zasnova razporeditve objektov na parceli. Stanovanjske in
javne objekte (vaško‑gasilske domove, trgovske, gostinske in
ostale poslovne stavbe) 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. Stanovanjske objekte se v
notranjosti parcel lahko gradi le, če so v drugi vrsti že stanovanjski objekti in če je do parcele urejena javna dovozna pot.
(2) 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.
(3) Najmanjši odmik zunanje stene objekta na zemljišču
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, od gozdnih površin ob naselju za eno drevesno
višino. Odmik od sosednje parcelne meje je lahko manjši, če
gre za gradnjo nadomestnega objekta in če z manjšim odmikom soglaša sosed. 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.
Pri odmikih od sosednjih parcelnih mej se upošteva obstoječi
zaporedni odmik od sosednje parcelne meje. Na nasprotno
parcelno mejo se lahko locira le manjše pomožne objekte, pri
čemer se glede na višino obeh sosednjih objektov zagotovi
požarna varnost in osončenost bivalnih prostorov. Obstoječi
objekti, ki so zgrajeni z manjšimi odmiki od sosednjih parcelnih
mej, se lahko rekonstruirajo in nadzidajo v obstoječih odmikih,
pri čemer ni potrebno soglasje soseda.
c) Pogoji glede velikosti
(1) Velikost objektov na posamezni parceli se določa
glede na velikost parcele in glede na obvezne odmike od javnih cest. Optimalni faktor zazidanosti gradbene parcele (to je
razmerje med zazidano površino in celotno površino gradbene
parcele) znaša 0,2 pri domačijah in 0,4 pri parcelah s stanovanjskimi, družbenimi in drugimi javnimi objekti.
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(2) Višina stanovanjskih objektov je dve stanovanjski etaži nad urejenim terenom, višina družbenih, obrtnih in ostalih
objektov je do tri stanovanjske etaže nad terenom (do 8,5 m),
vključno z urejenim podstrešjem. Za kmetijske objekte (hleve)
omejitve v višini ni. Kota pritličja mora biti do 0,30 m nad urejenim terenom
(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,
mora biti podolgovata v razmerju stranic 1:1,5 do 1:2, lahko je
lomljena v L ali U. S prizidavo objektov se mora ohraniti navedeno razmerje. Tlorisna oblika in 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 enakostranične
dvokapnice v naklonu od 25–45 stopinj, s smerjo slemena po
daljši stranici objekta in z opečno kritino ali kritino, podobno
opeki. Strehe z manjšim naklonom, enokapne in ravne strehe so možne na kmetijskih objektih in na manjših pomožnih
objektih.
(3) Fasade se opleska v svetlih barvah, lahko so delno
obdelane v lesu. Talni zidec se opleska s temno barvo (tradicionalno sivo‑rjavo).
(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.
(5) Gradbeno inženirske objekte (cevovode, komunikacijska omrežja in elektroenergetske vode) se izvede podzemno.
(6) Posamezna parcela se lahko ogradi. Ograja se postavi
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 pa 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.
(7) 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. Pri oblikovanju pomožnih objektov
se upošteva oblika in obdelava obstoječih objektov na parceli.
d) Pogoji in merila za parcelacijo
(1) Velikost in oblika novih gradbenih parcel 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.
Širina parcele mora zagotavljati sanitarne in požarne odmike
med objekti, za samostojne stanovanjske objekte širina ne sme
biti manjša od 14 m. 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.
Širina dovoznih cest mora biti najmanj 4 m za en objekt in najmanj 5 m za dva ali več objektov.
(2) Vsaka parcela mora imeti zagotovljeno predpisano
število parkirnih mest glede na funkcijo in kapaciteto objektov,
in sicer:
Dejavnost
Stanovanjski objekti
Poslovni prostori
(pisarne)
Prodajni prostori
Obrt, servisi
Gostinski objekti
Gostišča s prenočišči

Število parkirnih mest (PM) na enoto
1,5 PM na stanovanje
1 PM na 30 m2 neto površine
1 PM na 30 m2 koristne površine
1 PM na 2 zaposlena
1 PM na 10 sedežev
1 PM na 5 sob in 1 PM na 4 sedeže
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(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.
e) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
Za vse enote urejanja veljajo splošni pogoji iz 46. in
47. 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 KR‑1, GE‑1, SO‑1, RA‑1,
PE‑5, TI‑1, TR‑2, GR‑1 in MČ‑1 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. V navedenih enotah urejanja veljajo še splošni pogoji
iz 48. člena tega odloka.
(2) V enotah urejanja TI‑1, PE‑4a in PE‑4b se pri načrtovanju posegov v prostor upošteva usmeritve, izhodišča
in pogoje za varstvo naravne vrednote Tišina‑mlaka (evid.
št. 7289), ki so navedeni v Naravovarstvenih smernicah za
Občinski prostorski načrt Občine Tišina (ZRSVN, OE Maribor,
november 2008), ki se hranijo na sedežu občine. V območju
naravne vrednote ni dopustna gradnja objektov in odlaganje
kakršnega koli materiala.
(3) Na poplavnem območju v enoti urejanja RA‑1a se za
vsak poseg preveri poplavno varnost območja in po potrebi
predvidi ustrezne ukrepe. 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) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni pogoji iz
48., 49., 50., 51. in 52. 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 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) Na območjih varstvenih pasov vodnih virov v enotah
urejanja KR‑1, SO‑1, RA‑1, BO‑4, MP‑1, PE‑4, PE‑5, TI‑1,
GR‑1 in MČ‑1 se pri vseh posegih upošteva še določila občinskih predpisov o zaščiti vodnih virov vodnih črpališč (Odlok
o zaščiti vodnih virov na območju Občine Tišina – Uradni list
RS, št. 105/99). Pri posegih na območja varstvenih pasov v
enotah urejanja KR‑1 in BO‑4 se upošteva še določila Odloka
o zavarovanju vodnih virov Črnske meje, Krog in Fazanerija
(Uradni list RS, št. 34/00). Pri izvajanju posegov na tem območju je treba upoštevati določila navedenih odlokov ter določila
Pravilnika gospodarjenja na kmetijskih zemljiščih, kmetijah in
posestvih na vodovarstvenem območju Občine Tišina (Uradni
list RS, št. 105/99).
(4) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni pogoji iz
53., 54., 55., 56. in 57. člena tega odloka.
28. člen
(prostorski izvedbeni pogoji v območjih stanovanjskih naselij)
(2) Na območjih stavbnih zemljišč, ki so namenjena stanovanjskim površinam za bivanje in spremljajočim dejavnostim,
z oznako podrobnejše namenske rabe SS v enotah urejanja z
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oznakami: BO‑1, TR‑1, MČ‑2 in MČ‑3, so dopustni posegi iz
26. člena tega odloka za te objekte:
– eno- ali večstanovanjske stavbe,
– upravne in pisarniške stavbe,
– gradbeno inženirski objekti (ceste in javne poti, cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi).
V enotah ni dopustna postavitev pomožnih kmetijsko‑gozdarskih objektov.
(2) Na območju vodnega črpališča, ki je namenjeno za
izvajanje dejavnosti gospodarske službe s področja oskrbe z
vodo in označena s šifro podrobne namenske rabe O v enoti
urejanja BO‑1 so dopustni le posegi, ki so določeni v občinskem odloku o zašćiti vodnih virov na območju Občine Tišina.
(3) Na območjih zelenih površin, ki so namenjena ostalim
zelenim površinam z oznako podrobnejše namenske rabe ZD,
v enoti urejanja TR‑1, je dopustna gradnja pomožnih energetskih in komunalnih infrastrukturnih objektov ter postavitev pomožnih objektov (objekti za lastne potrebe). V območjih zelenih
površin, ki mejijo na potoke, gradnje ni dopustna.
(4) Na območjih prometne infrastrukture in pripadajočih
varovalnih pasovih, ki so namenjene za promet, z oznako podrobnejše namenske rabe PC v enoti urejanja TR‑1, 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 prometne infrastrukture oziroma, če s
posegom soglaša upravljavec tega objekta.
a) Pogoji glede lege objektov
(1) Pri umeščanju objektov se upošteva ulična gradbena
linija in odmik od kategoriziranih in lokalnih cest. Pomožne
objekte se gradi v notranjosti parcele. V notranjosti parcele
se lahko gradi tudi objekte za spremljajoče in dopolnilne dejavnosti.
(2) 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.
(3) Najmanjši odmik zunanje stene objekta na zemljišču
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 sosednje parcelne meje je lahko manjši,
če gre za gradnjo nadomestnega objekta in če z manjšim odmikom soglaša sosed. 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.
Pri odmikih od sosednjih parcelnih mej se upošteva obstoječi
zaporedni odmik od sosednje parcelne meje. Na nasprotno
parcelno mejo se lahko locira le manjše pomožne objekte, pri
čemer se glede na višino obeh sosednjih objektov zagotovi
požarna varnost in osončenost bivalnih prostorov. Obstoječi
objekti, ki so zgrajeni z manjšimi odmiki od sosednjih parcelnih
mej, se lahko rekonstruirajo in nadzidajo v obstoječih odmikih,
pri čemer ni potrebno soglasje soseda.
b) Pogoji glede velikosti
(1) Velikost objektov na posamezni parceli se določa
glede na velikost parcele in glede na obvezne odmike od javnih cest. Optimalni faktor zazidanosti gradbene parcele (to je
razmerje med zazidano površino in celotno površino gradbene
parcele) znaša 0,4. Za zazidano površino se šteje tudi površina
pomožnih objektov.
(2) Višina stanovanjskih objektov je dve stanovanjski etaži
nad urejenim terenom. Kota pritličja mora biti do 0,30 m nad
urejenim terenom
(3) Pri določanju velikosti pomožnih objektov se upošteva
veljavne predpise, ki določajo pogoje za gradnjo teh objektov.
c) Pogoji glede oblikovanja
(1) Tlorisna oblika stanovanjskih objektov je poljubna.
(2) Strehe na vseh objektih so lahko enakostranične dvokapnice ali štirikapnice v naklonu od 25–45 stopinj, s poljubno
smerjo slemena, priporoča se opečno kritino ali kritino, podobno opeki. Strehe z manjšim naklonom, enokapne in ravne
strehe so možne le na manjših pomožnih objektih.
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(3) Fasade se opleska v svetlih barvah, lahko so delno
obdelane v lesu. Talni zidec se opleska s temno barvo (tradicionalno sivo‑rjavo).
(4) Okolico objektov se uredi glede na funkcijo objekta. Del
parcele 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.
(5) Gradbeno inženirske objekte (cevovode, komunikacijska omrežja in elektroenergetske vode) se izvede podzemno.
(6) Posamezna parcela se lahko ogradi. Ograja se postavi
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 pa 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.
(7) 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. Pri oblikovanju pomožnih objektov
se upošteva oblika in obdelava obstoječih objektov na parceli.
č) Pogoji in merila za parcelacijo
(1) Velikost in oblika novih gradbenih parcel 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.
Širina parcele mora zagotavljati sanitarne in požarne odmike
med objekti, za samostojne stanovanjske objekte širina ne sme
biti manjša od 14 m. 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.
Širina dovoznih cest mora biti najmanj 4 m za en objekt in najmanj 5 m za dva ali več objektov.
(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
Stanovanjski objekti
1,5 PM na stanovanje
Poslovni prostori (pisarne) 1 PM na 30 m2 neto površine
(3) Najmanj 1 parkirno mesto oziroma 5% vseh parkirnih
mest pri posameznem poslovnem objektu se nameni za parkiranje vozil invalidnih oseb.
d) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
Za vse enote urejanja veljajo splošni pogoji iz 46. in
47. člena tega odloka.
e) 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 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 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) Na območjih varstvenih pasov vodnih virov v enotah
urejanja BO‑1 in TR‑1, se pri vseh posegih upošteva še določila
občinskih predpisov o zaščiti vodnih virov vodnih črpališč (Odlok o zaščiti vodnih virov na območju Občine Tišina – Uradni
list RS, št. 105/99). Pri posegih na območja varstvenih pasov v
enoti urejanja BO‑1 se upošteva še določila Odloka o zavarovanju vodnih virov Črnske meje, Krog in Fazanerija (Uradni list
RS, št. 34/00). Pri izvajanju posegov na tem območju je treba
upoštevati določila navedenih odlokov ter določila Pravilnika
gospodarjenja na kmetijskih zemljiščih, kmetijah in posestvih
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na vodovarstvenem območju Občine Tišina (Uradni list RS,
št. 105/99).
(4) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni pogoji iz
53., 54., 55., 56. in 57. člena tega odloka.
29. člen
(centralni del naselja Tišina)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) Na območju stavbnih zemljišč, ki so namenjena oskrbnim, storitvenim, upravnim, socialnim, zdravstvenim, vzgojnim,
izobraževalnim, kulturnim, verskim in podobnim dejavnostim
ter bivanje z oznako podrobne namenske rabe CU v enoti
urejanja TI‑2 so dopustni posegi iz 26. člena tega odloka za
te objekte:
– eno- in večstanovanjske stavbe,
– gostinske in nastanitvene stavbe,
– upravne in pisarniške stavbe,
– trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti,
– stavbe splošnega družbenega pomena (za kulturo, razvedrilo, zdravstvo, znanost, varstvo starejših, izobraževanje,
knjižnica, muzej, športne dvorane ipd).
– gradbeno inženirski objekti (lokalne ceste in poti, cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi),
V enoti urejanja ni možna gradnja pomožnih kmetijsko‑gozdarskih objektov.
(2) 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.
(3) Na območjih zelenih površin, ki so namenjena ostalim zelenim površinam z oznako podrobnejše namenske rabe
ZD, je dopustna gradnja pomožnih energetskih in komunalnih
infrastrukturnih objektov.
(4) Na območjih prometne infrastrukture in pripadajočih
varovalnih pasovih, ki so namenjene za promet, z oznako podrobnejše namenske rabe PC, 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
prometne infrastrukture oziroma, če s posegom soglaša upravljavec tega objekta.
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
sosednje parcelne meje je lahko manjši, če gre za gradnjo
nadomestnega objekta in če z manjšim odmikom soglaša sosed. 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. Obstoječi objekti, ki so
zgrajeni z manjšimi odmiki od sosednjih parcelnih mej, se lahko
rekonstruirajo in nadzidajo v obstoječih odmikih, pri čemer ni
potrebno soglasje soseda.
(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 od 0,4
pri stanovanjskih objektih in 0,6 pri družbenih objektih.
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Možna so odstopanja od velikosti objektov (zmanjšanje
faktorja zazidanosti do 0,8), če je zagotovljena normalna uporaba in vzdrževanje objekta.
(2) Višina objektov je največ štiri stanovanjske etaže nad
urejenim terenom, vključno z izkoriščenim podstrešjem. Kota
tal pritličja je na višini do 0,30 m nad urejenim terenom.
(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 enakostranične dvokapnice ali štirikapnice v naklonu od 30–45 stopinj, s smerjo slemena po daljši stranici
objekta in z opečno kritino. Na objektih, katerih širina presega
12 m in na objektih, ki so v območju, kjer so že drugače oblikovane strehe, so strehe lahko tudi ravne ali z nižjimi nakloni.
Enokapne in ravne strehe so možne tudi na pomožnih objektih.
Fasade so opleskane.
(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) Posamezna parcela je lahko ograjena. Ograja mora
biti postavljena znotraj parcele ali na meji, če se tako sporazumeta oba soseda. Višina ograje se prilagodi namenu. Ograje
ob cestnih uvozih, priključkih in ob drugih prometnih površinah
se postavi tako, da je omogočena preglednost in ni oviran
promet po javni cesti.
(4) 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) Širina parcele mora zagotavljati sanitarne in požarne
odmike med objekti. 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.
Širina dovoznih cest mora biti najmanj 4 m za en objekt in najmanj 5m za dva ali več objektov.
(2) Posamezna gradbena parcela mora imeti zagotovljeno
predpisano število parkirnih mest glede na funkcijo in kapaciteto objektov, in sicer:
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 46. in
47. 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 pridobi kulturno‑varstvene
pogoje in kulturno‑varstveno soglasje. V vplivnem območju
kulturnega spomenika Cerkev Marijinega rojstva 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.
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V območju enote kulturne dediščine ni dopustna gradnja
ali postavitev objektov, v njegovem vplivnem območju pa le s
soglasjem pristojne varstvene službe. Dovoljeni so le posegi,
ki določajo varovanje vseh spomeniških lastnosti v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti.
g) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Na podlagi predpisov o hrupu v 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
53., 54., 55. in 56. člena tega odloka.
30. člen
(območja centralnih dejavnosti)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) Na območju obstoječe trgovine, ki je namenjena za
družbene dejavnosti z oznako podrobnejše namenske rabe
CD v enoti urejanja SO‑4 so dopustni posegi iz 26. člena za
te objekte:
– trgovine osnovne ali specializirane preskrbe,
– gostinske stavbe, upravne in pisarniške stavbe,
– stavbe za storitvene dejavnosti s stanovanji,
– gradbeno inženirske objekte (cevovodi, komunikacijska
omrežja in elektroenergetski vodi).
(2) Na območjih zelenih površin, ki so namenjena ostalim zelenim površinam z oznako podrobnejše namenske rabe
ZD, je dopustna gradnja pomožnih energetskih in komunalnih
infrastrukturnih objektov.
b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov
(1) Novi objekt se locira na mestu obstoječega oziroma
na ustrezni prosti površini, v velikosti, ki jo dopušča faktor
zazidanosti parcele (to je razmerje med zazidano površino
in površino parcele), ki znaša 0,6. Oblika objekta je poljubna,
streha v naklonu ali ravna, kritina poljubna. Etažnost objekta ne
sme presegati dveh stanovanjskih etaž nad urejenim terenom.
Kota tal pritličja je na višini 0,30 m nad urejenim dvoriščem.
(2) Pri določanju velikosti pomožnih objektov se upošteva
veljavne predpise, ki določajo pogoje za gradnjo teh objektov.
Oblika in obdelava pomožnih objektov se podredi osnovnemu
objektu.
(3) Okolica objektov se uredi glede na funkcijo objekta.
Del parcele mora biti ozelenjen.
(4) Gradbeno inženirski objekti (cevovodi, komunikacijska
omrežja in elektroenergetski vodi) se izvedejo podzemno.
(5) Spominska obeležja in urbano opremo 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.
c) Pogoji in merila za parcelacijo
(1) Dopustna je dopolnilna zasaditev drevja in grmičevja
in hortikulturna ureditev skupnih površin, ureditev utrjenih poti
in utrjenih parkirišč. Pri zasaditvi se uporabi listavce.
(2) Ob objektu mora biti zagotovljeno ustrezno število
parkirnih mest in sicer 1 parkirno mesto na 30 m2 neto površine
prodajnega prostora, 1 parkirno mesto na 30 m2 neto površine
poslovnega prostora in 1 parkirno mesto na 4 sedeže v gostinskem lokalu.
d) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
Za enoto urejanja veljajo splošni pogoji iz 46. in 47. člena
tega odloka.
e) 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 50., 51. in
52. člena tega odloka.
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f) pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Na podlagi predpisov o hrupu v 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
53., 54., 55. in 56. člena tega odloka.
31. člen
(območje ob meji v Gederovcih)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) Na območju nekdanjega mejnega prehoda, ki je namenjeno za gospodarsko cono (obrtne, skladiščne, prometne, trgovske, poslovne) dejavnosti z oznako podrobnejše namenske
rabe IG v enoti urejanja GE‑3 so dopustni posegi iz 26. člena
za te objekte:
– trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti,
– gostinske stavbe, upravne in pisarniške stavbe,
– stavbe za promet (garaže),
– manjše obrtne in industrijske stavbe in skladišča,
– gradbeno inženirske objekte (ceste in javne poti, cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi).
(2) Na območju prometne infrastrukture in pripadajočih
varovalnih pasovih, ki so namenjene za promet, z oznako podrobnejše namenske rabe PC, 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
prometne infrastrukture oziroma, če s posegom soglaša upravljavec tega objekta.
b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov
(1) Nove objekte se locira na mestu obstoječih oziroma na
ustrezni prosti površini, v velikosti, ki jo dopušča faktor zazidanosti parcele (to je razmerje med zazidano površino in površino
parcele), ki znaša 0,8 Oblika objektov je poljubna, strehe v
naklonu ali ravne, kritina poljubna. Etažnost objektov ne sme
presegati treh stanovanjskih etaž nad urejenim terenom. Kota
tal pritličja je na višini 0,30 m nad urejenim dvoriščem.
(2) Pri določanju velikosti pomožnih objektov se upošteva
veljavne predpise, ki določajo pogoje za gradnjo teh objektov.
Oblika in obdelava pomožnih objektov se podredi osnovnemu
objektu.
(3) Okolica objektov se uredi glede na funkcijo objekta.
Del parcele mora biti ozelenjen.
(4) Gradbeno inženirski objekti (cevovodi, komunikacijska
omrežja in elektroenergetski vodi) se izvedejo podzemno.
(5) Spominska obeležja in urbano opremo 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.
c) Pogoji in merila za parcelacijo
(1) Dopustna je dopolnilna zasaditev drevja in grmičevja
in hortikulturna ureditev skupnih površin, ureditev utrjenih poti
in utrjenih parkirišč. Pri zasaditvi se uporabi listavce.
(2) Ob objektu mora biti zagotovljeno ustrezno število
parkirnih mest in sicer 1 parkirno mesto na 30 m2 neto površine
prodajnega prostora, 1 parkirno mesto na 30 m2 neto površine
poslovnega prostora in 1 parkirno mesto na 4 sedeže v gostinskem lokalu.
d) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
Za enoto urejanja veljajo splošni pogoji iz 46. in 47. člena
tega odloka.
e) 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 50., 51. in
52. člena tega odloka.
f) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Na podlagi predpisov o hrupu v okolju in predpisov o
ocenjevanju hrupa v okolju so območja enot iz točke 1 tega čle-
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na 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
53., 54., 55. in 56. člena tega odloka.
g) Posebni pogoji
Območje enote se lahko priključi k enoti urejanja z oznako
GE‑4 in se zanj izdela občinski podroben prostorski načrt.
32. člen
(opuščena karavla)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) Na območju nekdanjega mejne karavle, ki je namenjeno za centralne in mešane dejavnosti z oznako podrobne
namenske rabe CD v enoti urejanja PE‑1, je dopustna izvedba
gradbenih in drugih del, ki obsegajo gradnjo novega objekta,
rekonstrukcijo, spremembo namembnosti, vzdrževanje in odstranitev objektov za:
– turistične nastanitvene in gostinske stavbe ter upravne
in pisarniške stavbe,
– gradbeno inženirske objekte (ceste in javne poti, cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi),
– ter gradnja in postavitev pomožnih objektov.
V območju ni dopustna postavitev kmetijsko‑gozdarskih
pomožnih objektov.
b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov
(1) Dopolnilne objekte se locira na ustrezni prosti površini, v velikosti, ki jo dopušča faktor zazidanosti parcele (to je
razmerje med zazidano površino in površino parcele), ki znaša
0,6. Oblika objektov je podolžna, strehe v naklonu, kritina opečna. Etažnost objektov ne sme presegati dveh stanovanjskih
etaž nad urejenim terenom. Kota tal pritličja je na višini 0,30 m
nad urejenim dvoriščem.
(2) Pri določanju velikosti pomožnih objektov se upošteva
veljavne predpise, ki določajo pogoje za gradnjo teh objektov.
Oblika in obdelava pomožnih objektov se podredi osnovnemu
objektu.
(3) Okolica objektov se uredi glede na funkcijo objekta.
Del parcele mora biti ozelenjen.
(4) Gradbeno inženirski objekti (cevovodi, komunikacijska
omrežja in elektroenergetski vodi) se izvedejo podzemno.
(5) Spominska obeležja in urbano opremo 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.
c) Pogoji in merila za parcelacijo
(1) Dopustna je dopolnilna zasaditev drevja in grmičevja
in hortikulturna ureditev skupnih površin, ureditev utrjenih poti
in utrjenih parkirišč. Pri zasaditvi se uporabi listavce.
(2) Ob objektu mora biti zagotovljeno ustrezno število
parkirnih mest in sicer 1 parkirno mesto na 30 m2 neto površine
prodajnega prostora, 1 parkirno mesto na 30 m2 neto površine
poslovnega prostora, 1 parkirno mesto na 5 sob v gostišču in
1 parkirno mesto na 4 sedeže v gostinskem lokalu.
d) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
Za enoto urejanja veljajo splošni pogoji iz 46. in 47. člena
tega odloka.
e) 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 50., 51. in
52. člena tega odloka.
f) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Na podlagi predpisov o hrupu v 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
53., 54., 55. in 56. člena tega odloka.
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33. člen
(drevesnica)

a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) Na območju drevesnice, ki je namenjeno za kmetijsko
proizvodnjo (intenzivna pridelava rastlin) z oznako podrobnejše
namenske rabe IK v enoti urejanja TI‑6 je dopustna le gradnja
gradbeno inženirskih objektov (ceste in javne poti, cevovodi,
komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi) in postavitev
pomožnih objektov za vzgojo rastlin.
b) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
Za enoto urejanja veljajo splošni pogoji iz 46. in 47. člena
tega odloka.
c) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Na podlagi predpisov o hrupu v 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
53., 54., 55. in 56. člena tega odloka.
34. člen
(kmetijsko gospodarstvo Tišina)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) Na območju kmetijskega gospodarstva, ki je namenjeno za gospodarsko cono (obrtne, skladiščne, prometne, trgovske, poslovne) dejavnosti z oznako podrobnejše namenske
rabe IG v enoti urejanja TI‑8 so dopustni posegi iz 26. člena
za te objekte:
– trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti,
– stavbe za promet (garaže),
– manjše obrtne in industrijske stavbe in skladišča,
– gradbeno inženirske objekte (ceste in javne poti, cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi),
b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov
(1) Nove objekte se locira na mestu obstoječih oziroma
na ustrezni prosti površini. Oblika objektov je poljubna, strehe
v naklonu ali ravne, kritina poljubna. Etažnost objektov ne sme
presegati dveh stanovanjskih etaž nad urejenim terenom. Kota
tal pritličja je na višini do 0,30 m nad urejenim dvoriščem.
(2) Pri določanju velikosti pomožnih objektov se upošteva
veljavne predpise, ki določajo pogoje za gradnjo teh objektov.
Oblika in obdelava pomožnih objektov se podredi osnovnemu
objektu.
(3) Okolica objektov se uredi glede na funkcijo objekta.
Del parcele mora biti ozelenjen.
(4) Gradbeno inženirski objekti (cevovodi, komunikacijska
omrežja in elektroenergetski vodi) se izvedejo podzemno.
c) Pogoji in merila za parcelacijo
(1) Dopustna je dopolnilna zasaditev drevja in grmičevja
in hortikulturna ureditev skupnih površin, ureditev utrjenih poti
in utrjenih parkirišč. Pri zasaditvi se uporabi listavce.
(2) Ob objektu mora biti zagotovljeno ustrezno število
parkirnih mest in sicer 1 parkirno mesto na 30 m2 neto površine
prodajnega prostora, 1 parkirno mesto na 30 m2 neto površine
poslovnega prostora.
d) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
Za enoto urejanja veljajo splošni pogoji iz 46. in 47. člena
tega odloka.
e) 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 50., 51. in
52. člena tega odloka.
f) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Na podlagi predpisov o hrupu v 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.
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(2) Na območju varstvenih pasov vodnih se pri vseh posegih upošteva še določila občinskih predpisov o zaščiti vodnih
virov vodnih črpališč (Odlok o zaščiti vodnih virov na območju
Občine Tišina – Uradni list RS, št. 105/99).
(3) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni pogoji iz
53., 54., 55. in 56. člena tega odloka.
g) Posebni pogoji
Za območje se lahko izdela tudi podroben prostorski načrt
s priključitvijo k enoti urejanja TI‑7.
35. člen
(čistilne naprave)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
Na območjih stavbnih zemljišč, ki so površine okoljske infrastrukture, namenjene za izvajanje gospodarske službe s področja čiščenja odpadnih voda z oznako podrobne namenske
rabe O v enotah urejanja PE‑8 in MČ‑9, so dopustne gradnje,
rekonstrukcije, odstranitev in vzdrževanje komunalnih čistilnih
naprav, vključno z vsemi tehničnimi objekti in napravami, s
katerimi se izboljša delovanje in poveča kapaciteta naprave.
Dopustna je tudi 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 skupnih 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.
č) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
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 MČ‑9 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 Naravovarstvenih smernicah
za Občinski prostorski načrta za Občino Tišina (ZRSVN, OE
Maribor, november 2008), ki se hranijo na sedežu občine.
(2) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni pogoji iz
50. in 51. člena tega odloka.
e) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
Na podlagi predpisov o hrupu v 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
53., 54. in 55. člena tega odloka.
36. člen
(vodarna Črnske meje)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
Na območjih stavbnih zemljišč, ki so površine okoljske
infrastrukture, namenjene za izvajanje gospodarske službe s
področja oskrbe z vodo z oznako podrobne namenske rabe
O v enoti urejanja MČ‑8, so dopustne gradnje, rekonstrukcije,
odstranitev in vzdrževanje naprav v črpališču, vključno z vsemi
tehničnimi objekti in napravami, s katerimi se izboljša delovanje
vodarne. Dopustna je tudi gradnja pomožnih infrastrukturnih
objektov. Na območju veljajo tudi pogoji iz občinskih predpisov o
zaščiti vodnih virov na območju Občine Tišina in predpisov o zaščiti vodnih virov na območju Mestne občine Murska Sobota.
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b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov
Objekte v območju vodarne se prilagodi namenu. Locira
se jih nizvodno od vodnjakov. 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 skupnih površin, ureditev utrjenih poti
in utrjenih parkirišč. Utrjene površine se izvede s tlakovci, parkirišča s travnimi kockami. Pri zasaditvi se uporabijo listavci.
Pri vzdrževanju površin je prepovedana uporaba gnojil in fitofarmacevtskih sredstev.
(2) Gradbeno inženirske objekte se izvede podzemno.
č) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
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 MČ‑8 je gomilno grobišče EŠD 1241,
ki je arheološka dediščina. V območju niso dovoljena zemeljska
dela, v izjemnih primerih pa le v soglasju pristojne kulturnovarstvene službe na podlagi predhodnih podrobnejših kulturnovarstvenih pogojih.
(2) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni pogoji iz
48., 50. in 51. člena tega odloka.
e) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Na podlagi predpisov o hrupu v okolju in predpisov o
ocenjevanju hrupa v okolju je območje enote uvrščeno 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
53., 54., 55. in 56. člena tega odloka.
37. člen
(območja pokopališč)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) Na območjih pokopališč, ki so namenjena površinam
za pokop in spominu za umrle s oznako podrobnejše namenske rabe ZK in CD v enotah urejanja KR‑3, GE‑6, SO‑2, BO‑5,
BO‑7, MP‑2, PE‑9, TI‑4, TI‑9, GR‑2 in MČ‑7 je na zemljiščih z
oznako podrobne namenske rabe ZK možna postavitev spomenikov, spominskih obeležij in pomožnih infrastrukturnih objektov
ter ureditev parkirišč.
(2) Na zemljiščih s podrobnejšo namensko rabo CD je
dopustna gradnja, rekonstrukcija in odstranitev mrliške vežice, gradbeno inženirskih objektov (cevovodi, komunikacijska
omrežja in elektroenergetski vodi) in pomožnih objektov (nadstrešek, utrjeno dvorišče, ograja) pomožnih energetskih in komunalnih infrastrukturnih objektov, spomenikov in spominskih
obeležij in urbane opreme (transparent, skulptura, obešanka).
(3) Na območjih prometnih površin, ki so namenjene za
ureditev parkirišč, z oznako podrobnejše namenske rabe PC
v enoti urejanja MČ‑7, so dopustna tekoča vzdrževalna dela,
ureditev kolesarskih in peš površin ter gospodarske javne
infrastrukture.
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.
(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. Pri zasaditvi se uporabi za pokopališča
značilne vrste drevja in grmičevja (ciprese, pušpan). Nadome-
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stna 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
V enotah urejanja veljajo splošni pogoji iz 46. in 47. 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
V enotah urejanja PE‑9 in MČ‑7 sta enoti kulturne dediščine (EŠD 24775: Petanjci – nagrobna kapela družine Vogler in
EŠD 24604: Murski Črnci – kamniti križ). Preko enote urejanja
GR‑2 poteka rimska cesta (EŠD 1249). V območju enote in
v vplivnem območju so prepovedane ureditve in posegi, ki
bi utegnili imeti negativne posledice na lastnosti, pomen in
materialno substanco kulturnega spomenika. Za vsak poseg v
enoto kulturne dediščine in njegovo vplivno območje se pridobi
kulturno‑varstvene pogoje in kulturno‑varstveno soglasje
e) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Na podlagi predpisov o hrupu v okolju in predpisov o
ocenjevanju hrupa v okolju se na območju pokopališč upošteva
omejitve za območje III. stopnje varstva pred hrupom, kjer se
upošteva mejne vrednosti 50dBA ponoči in 60dBA podnevi.
(2) Na območjih varstvenih pasov vodnih virov v enotah
urejanja KR‑3, BO‑5 in BO‑7, se pri vseh posegih upošteva
določila Odloka o zavarovanju vodnih virov Črnske meje, Krog
in Fazanerija (Uradni list RS, št. 34/00).
(3) Poleg navedenih pogojev veljajo še pogoji iz 57. člena
tega odloka.
38. člen
(opuščene gramoznice – rekreacijska območja)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) Na območjih opuščenih gramoznic, ki so namenjena
površinam za rekreacijo z oznako podrobne namenske rabe
ZS in VC v enotah urejanja KR‑4, GE‑5, SO‑3, RA‑5, RA‑6,
PE‑2, PE‑3, PE‑11, PE‑12, PE‑13, PE‑14, PE‑15, TR‑4, MČ‑4
in MČ‑10 je na zemljiščih z oznako podrobne namenske rabe
ZS dopustna gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov (objekt
javne razsvetljave, nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, vodovodni priključek, priključek na kanalizacijo) ter postavitev začasnih objektov (odprt sezonski gostinski
vrt, šotor, oder z nadstreškom).
(2) Na območjih vodnih površin z oznako podrobne namenske rabe VC, je dopustna naprava lesenih pomolov ter
objektov:
– potrebnih za rabo in varstvo voda,
– namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem,
– namenjenih obrambi države ter zaščiti in reševanju ljudi,
živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.
Dopustni so še vsi posegi, ki pomenijo izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda in posegi, ki
se nanašajo na ohranjanje voda.
(3) 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.
(4) Na območjih zelenih površin, ki so namenjena ostalim
zelenim površinam z oznako podrobnejše namenske rabe ZD,
v enoti urejanja GE‑5, je dopustna gradnja pomožnih energetskih in komunalnih infrastrukturnih objektov.
(5) Na območju komunikacijske infrastrukture, ki je namenjeno za prenos signalov z oznako podrobnejše namenske rabe
T v enoti urejanja RA‑5, so dopustna le vzdrževalna dela.
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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. 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
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) Za vsak poseg v enoto kulturne dediščine in njegovo
vplivno območje v enoti urejanja KR‑4, 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. V navedeni enoti urejanja veljajo še splošni
pogoji iz 48. člena tega odloka
(2) V enotah urejanja RA‑5, PE‑13, PE‑14 in PE‑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 Naravovarstvenih smernicah za Občinski prostorski načrta Občine
Tišina (ZRSVN, OE Maribor, november 2008), ki se hranijo na
sedežu občine.
(3) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni pogoji iz
50. in 51. člena tega odloka.
e) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Na podlagi predpisov o hrupu v 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) Na območjih varstvenih pasov vodnih virov v enotah
urejanja KR‑4, GE‑5 in RA‑6, se pri vseh posegih upošteva še
določila Odloka o zavarovanju vodnih virov Črnske meje, Krog
in Fazanerija (Uradni list RS, št. 34/00).
(3) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni pogoji iz
53., 54., 55. in 57. člena tega odloka.
39. člen
(konjušnica v Zatonu)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) Na območjih stavbnih zemljišč, ki so površine posebnih območij za šport, rekreacijo in turizem z oznako podrobne
namenske rabe CD v enoti urejanja PE‑16, so dopustne gradnje, rekonstrukcije, odstranitev, sprememba namembnosti in
vzdrževanje:
– upravnih in pisarniških stavb za socialne in zdravstvene
dejavnosti,
– gostinskih in drugih stavb za storitvene dejavnosti in
dopolnilne kmetijske dejavnosti,
– športnih in rekreacijskih objektov in površin,
– gradbeno inženirskih objektov (ceste in javne poti, cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi),
– kmetijskih objektov za rejo živali, rastlinsko pridelavo in
spravilo pridelkov.
– gradnja in postavitev pomožnih objektov, ki so:
– objekti za lastne potrebe (drvarnica, garaža, nadstrešek, steklenjak, uta oziroma senčnica, enoetažna pritlična
lopa, utrjene dovozne poti in utrjena dvorišča, enoetažni pritlični
objekt, zbiralnik za kapnico),
– ograje,
– pomožni kmetijsko‑gozdarski objekti (kozolec velikosti do 150 m2, kmečka lopa, rastlinjak, silos, skedenj, senik
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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, 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, cirkus, začasna tribuna za gledalce na
prostem, skladišče nenevarnih snovi),
– spominska obeležja,
– objekt za oglaševanje,
– vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na
prostem (igrišče, kolesarska steza, sprehajalna pot, trimska
steza),
– urbana oprema (transparent, skulptura in druga prostorska inštalacija, večnamenski kiosk oziroma tipski zabojnik,
montažna sanitarna enota, vodnjak oziroma okrasni bazen,
otroško igrišče, obešanka na drogu javne razsvetljave).
(2) Na območjih vodnih površin z oznako podrobne namenske rabe VC, je dopustna naprava lesenih pomolov ter
objektov:
– potrebnih za rabo in varstvo voda,
– namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem,
– namenjenih obrambi države ter zaščiti in reševanju ljudi,
živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.
Dopustni so še vsi posegi, ki pomenijo izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda in posegi, ki
se nanašajo na ohranjanje voda.
(3) 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.
(4) Na območjih zelenih površin, ki so namenjena ostalim
zelenim površinam z oznako podrobnejše namenske rabe ZD, je
dopustna gradnja pomožnih energetskih in komunalnih infrastrukturnih objektov, postavitev pomožnih objektov iz točke (1) tega
člena ter ureditev parkirnih, športnih in rekreacijskih površin.
b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov
(1) Lega objektov je določena z obstoječimi objekti. Tlorisna oblika objektov mora biti podolgovata v razmerju stranic
1:1,5 do 1:2, lahko je lomljena v L ali U. S prizidavo objektov
se mora ohraniti navedeno razmerje.
(2) Strehe na vseh objektih morajo biti enakostranične
dvokapnice v naklonu od 30–45 stopinj, s smerjo slemena po
daljši stranici objekta in z opečno kritino ali kritino, podobno
opeki. Strehe z manjšim naklonom, enokapne in ravne strehe so možne na kmetijskih objektih in na manjših pomožnih
objektih.
(3) Fasade se opleska v svetlih barvah, lahko so delno ali
v celoti obdelane v lesu, deske se položi navpično. Talni zidec
se opleska s temno barvo (tradicionalno sivo‑ rjavo).
c) Ureditev parcele
(1) Okolico objektov se uredi glede na funkcijo objekta.
Del parcele na zunanjem robu območja, ki meji na kmetijska
zemljišča, se ozeleni. Parkirne površine se izvede v gramozu
v minimalni velikosti do 15 m2.
(2) Gradbeno inženirske objekte (cevovode, komunikacijska omrežja in elektroenergetske vode) se izvede podzemno.
(3) Območje se lahko ogradi, ograja je lahko lesena ali
živa meja. Ograja se postavi znotraj parcele ali na meji, v sporazumu z lastniki sosednjih zemljišč. Višina ograje se prilagodi
namenu.
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(4) Spominska obeležja in urbano opremo se postavi tako,
da ne ovira prometa in da ne zastira značilnih pogledov na širše območje. Namestitev velikih reklamnih panojev v območju
ni dopustna. Pri oblikovanju pomožnih objektov se upošteva
oblika in obdelava obstoječih objektov na parceli.
(5) Dopustna je dopolnilna zasaditev drevja in grmičevja in hortikulturna ureditev vseh namenskih površin, ureditev
utrjenih poti in utrjenih parkirišč. Utrjene površine se izvede s
tlakovci, parkirišča s travnimi kockami. Pri zasaditvi se uporabi
listavce.
č) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
(1) 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 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 Naravovarstvenih smernicah za
Občinski prostorski načrt Občine Tišina (ZRSVN, OE Maribor,
november 2008), ki se hranijo na sedežu občine.
(2) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni pogoji iz
50. in 51. člena tega odloka.
e) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Na podlagi predpisov o hrupu v 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
53., 54., 55. in 57. člena tega odloka.
40. člen
(travnata igrišča)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) Na območjih zelenih površin, ki so namenjene športu
in rekreaciji v naravi z oznako podrobnejše namenske rabe ZS
v enotah urejanja KR‑2, PE‑7, RA‑3, RA‑4, BO‑3, BO‑6, TI‑3,
TR‑3, GR‑3, MČ‑5 in MČ‑6, je dopustna gradnja ograje ob
igrišču, gradnja pomožnih energetskih in komunalnih infrastrukturnih objektov ter postavitev začasnih objektov (šotor, oder z
nadstreškom, cirkus, začasna tribuna).
(2) Na območjih podrobnejše namenske rabe BC je v
vseh enotah iz 1. točke tega člena, razen v enoti RA‑3, dopustna gradnja novih objektov ter rekonstrukcija in odstranitev
naslednjih vrst objektov:
– klubski objekti s sanitarijami, garderobami in skupnimi
prostori,
– gradbeno inženirski objekti:
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– pomožni objekti:
– objekt za oglaševanje, ograja, začasni objekt (kiosk)
za prireditve,
– pomožni energetski in komunalni infrastrukturni
objekti,
– urbana oprema (transparent, večnamenski kiosk,
montažna sanitarna enota, obešanka na drogu javne razsvetljave).
b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov
(1) Klubske objekte se locira ob igrišču v velikosti do
100 m2. Oblika objekta je poljubna, streha v naklonu ali ravna
s poljubno kritino. Objekt mora biti pritličen in je lahko tudi v
montažni ali tipski izvedbi.
(2) Pri določanju velikosti pomožnih objektov se upošteva
veljavne predpise, ki določajo pogoje za gradnjo teh objektov.
Oblika in obdelava objektov in urbane opreme se podredi
namenu.
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c) Ureditev parcele
(1) Ob objektu se lahko uredi utrjeno parkirišče. Ostali del
območja izven travnatega igrišča se zatravi, lahko se zasadi z
drevjem in grmičevjem.
(2) Gradbeno inženirske objekte in pomožne infrastrukturne objekte(cevovodi, energetski vodi) se izvede zemeljsko.
(3) Ograja na čelnih straneh igrišča je višine do 4 m, ob
parcelni meji do 1,5 m.
(4) 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 v območju ni dopustna.
č) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
(1) Vse nove in nadomestne priključke na gospodarsko
javno infrastrukturo se izvede zemeljsko in pod pogoji, ki jih
določi posamezen upravljavec.
(2) Z utrjenih površin se uredi odvod padavinskih odpadnih vod. Padavinske vode se prioritetno ponikajo ali odvajajo
v površinski odvodnik.
d) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami
(1) Enote urejanja KR‑2, RA‑3, BO‑3 in BO‑6 so v širšem
varstvenem pasu vodnega zajetja Črnske meje. V teh območjih je treba upoštevati še vse pogoje iz občinskih predpisov o
zaščiti vodnih virov na območju Občine Tišina in predpisov o
zavarovanju vodnega vira Črnske meje. Vse odpadne vode iz
objektov in površin je treba priključiti na kanalizacijsko omrežje.
Na kanalizacijsko omrežje se priključi tudi vse začasne objekte
in vsa večja gradbišča.
(2) Enota urejanja RA‑3 je delno v poplavnem območju.
V enoti niso dopustni nobeni gradbeni posegi, dopustno je le
vzdrževanje obstoječih objektov ter ukrepi in gradnje, ki jih dopušča zakonodaja s področja voda. Pri posegih na ta zemljišča
se upošteva še splošne pogoje iz 51. člena tega odloka.
e) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
Vhodi v objekt, 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.
41. člen
(spominski park Petanjci)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) Na območjih stavbnih zemljišč v spominskem parku
dr. Šiftarja na Petanjcih, ki je površina za centralne dejavnosti z oznako podrobne namenske rabe CD v enoti urejanja
PE‑10, so dopustne rekonstrukcije, odstranitev, sprememba
namembnosti in vzdrževanje obstoječih objektov, na površini
parka z oznako podrobne namenske rabe ZP pa tudi gradnja
in postavitev pomožnih objektov, ki so:
– objekti za lastne potrebe (drvarnica, garaža, nadstrešek,
uta oziroma senčnica, enoetažna pritlična lopa, utrjene dovozne poti in utrjena dvorišča),
– ograja,
– pomožni infrastrukturni objekti (pločnik in kolesarska
steza, 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, oder z nadstreškom, pokriti prireditveni prostor, cirkus, začasna tribuna za gledalce na prostem,
skladišče nenevarnih snovi),
– spominska obeležja,
– objekt za oglaševanje,
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– urbana oprema (transparent, skulptura in druga prostorska inštalacija, večnamenski kiosk oziroma tipski zabojnik,
montažna sanitarna enota, vodnjak oziroma okrasni bazen,
otroško igrišče, obešanka na drogu javne razsvetljave).
Dopustna je tudi dopolnilna zasaditev drevja in grmičevja
ter hortikulturne ureditve ob predhodnem soglasju pristojne
kulturno‑varstvene službe.
b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov
(1) Lega, oblika, velikost objektov je določena z obstoječimi objekti. Tlorisna oblika objektov mora ostati podolgovata.
Oblikovno se objekte ne spreminja.
(2) Pri določanju velikosti pomožnih objektov se upošteva
veljavne predpise, ki določajo pogoje za gradnjo teh objektov.
Oblika in obdelava pomožnih objektov se podredi osnovnemu
objektu.
c) Ureditev parcele
(1) Gradbeno inženirske objekte (cevovode, komunikacijska omrežja in elektroenergetske vode) se izvede podzemno.
(2) Območje enote se lahko ogradi, ograja je lahko lesena
ali živa meja. Ograja se postavi znotraj parcele ali na meji, v
sporazumu z lastniki sosednjih zemljišč. Višina ograje ne sme
presegati višine 1,0 m.
(3) Spominska obeležja in urbano opremo se postavi
tako, da ne ovira prometa in da ne zastira značilnih pogledov
na območje. Namestitev velikih reklamnih panojev v območju
ni dopustna.
(4) Dopustna je dopolnilna zasaditev drevja in grmičevja in
hortikulturna ureditev vseh namenskih površin, ureditev utrjenih
poti in utrjenih parkirišč. Utrjene površine se izvede s tlakovci,
parkirišča s travnimi kockami. Pri zasaditvi se uporabi listavce.
č) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
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 se pri načrtovanju posegov v prostor
upošteva pogoje iz Smernic varstva kulturne dediščine za
SPRO in PRO Občine Tišina (ZVKDS, OE Maribor, maj 2007),
občinskega odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Občine Tišina ter splošni pogoji o varstvu
kulturne dediščine iz 48. člena tega odloka.
(2) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni pogoji iz
50. in 51. člena tega odloka.
e) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Na podlagi predpisov o hrupu v 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
53., 54., 55. in 57. člena tega odloka.
3. Prostorski izvedbeni pogoji na območjih občinskih
podrobnih prostorskih načrtov in državnih
prostorskih načrtov
42. člen
(posegi na območjih predvidenih podrobnih
prostorskih načrtov)
a) pogoji glede namembnosti območja:
(1) V območjih enot urejanja GE‑2, GE‑4, GE‑7, RA‑2,
BO‑2, PE‑6, TI‑5 in TI‑7, kjer je predvidena izdelava podrobnih
prostorskih načrtov, do izdelave le‑teh niso dopustni nobeni
posegi, razen postavitev začasnih objektov za prireditve (pokrit
prireditveni prostor, cirkus).
(2) Pri izdelavi občinskih podrobnih prostorskih načrtov
se po posameznih enotah urejanja upoštevajo naslednji pogoji
glede namembnosti območja:
– v enotah urejanja GE‑2, RA‑2, BO‑2, ki so namenjene
bivanju in spremljajočim dejavnostmi z oznako podrobne na-
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menske rabe SS so dopustne stanovanjske stavbe, upravne
in pisarniške stavb, stavbe za storitvene dejavnosti, gradbeno
inženirski objekti, pomožni objekti in urbana oprema;
– v enoti urejanja TI‑7, ki je namenjena osrednjemu območju centralnih dejavnosti za trgovske, oskrbne, obrtne, storitvene, upravne, socialne, zdravstvene, vzgojne, izobraževalne,
kulturne, verske in podobne dejavnosti ter bivanje, je dopustna
gradnja stanovanjskih stavb, upravnih in pisarniških stavb,
trgovskih in drugih stavb za storitvene dejavnosti in stavb
splošnega družbenega pomena (za kulturo, razvedrilo in šport,
zdravstvo, znanost, varstvo starejših ipd);
– v enotah urejanja GE‑4 in PE‑6, 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; agresivne
industrijske dejavnosti, ki bi negativno vplivale na bližnja stanovanjska območja, niso dopustne;
– v enoti urejanja TI‑5, ki je zavarovano območje kulturne
dediščine in območje varstva narave in namenjeno za park in
centralne dejavnosti z oznak podrobne namenske rabe CD in
ZP je dopustna le rekonstrukcija in vzdrževanje obstoječega
objekta in vzdrževanje parka;
– v enoti urejanja GE‑7, ki je namenjena za centralne
dejavnosti z oznako podrobne namenske rabe CD in ZS je
dopustna gradnja upravnih in pisarniških stavb, trgovskih, gostinskih in drugih stavb za storitvene dejavnosti in stavb splošnega družbenega pomena. Dopustna je tudi ureditev športnih
in rekreacijskih površin.
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. Parcelacija v
enotah GE‑2, RA‑2, BO‑2 in TI‑7 mora biti pravokotna na nove
ulice.
(2) Višina objektov v enotah urejanja GE‑4 in PE‑6 ne
sme presegati štirih stanovanjskih etaž nad urejenim terenom.
Velikosti objektov se omeji na 1000 m2,upošteva se faktor zazidanosti, ki znaša 0,8.
c) Ostali pogoji
(1) Širina parcel ob cesti za samostojne stanovanjske
objekte v enotah urejanja GE‑2, RA‑2, BO‑2 in TI‑7 ne sme biti
manjša od 18 m.
(2) Za enoto urejanja TI‑4 se pred izdelavo podrobnega
prostorskega načrta ali v njegovem sklopu pripravi tudi poseben konservatorski projekt.
43. člen
(državni prostorski načrti)
V enotah urejanja EU‑11a‑DPA in EU‑11b‑DPA so na
območju visokovodnega nasipa, ki je območje vodne infrastrukture, dopustni le posegi, ki so določeni v Uredbi o državnem lokacijskem načrtu za sanacijo in izgradnjo visokovodnih
nasipov ob reki Muri od Dokležovja do Kučnice (Uradni list RS,
št. 73/04, 33/07 – ZPNačrt).
4. Prostorski izvedbeni pogoji na območjih krajine
44. člen
(območja urejanja na območju krajine)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) Enote urejanja EU‑1, EU‑2, EU‑3, EU‑4, EU‑5, EU‑6,
EU‑7 IN EU‑8 so območja krajine, namenjena kmetijski in gozdni dejavnosti ter razpršeni poselitvi in se delijo na najboljša
kmetijska zemljišča z oznako podrobne namenske rabe K1,
ostala kmetijska zemljišča z oznako podrobne namenske rabe
K2, na gozdna zemljišča z oznako podrobne namenske rabe
G, na vodna zemljišča z oznako podrobne namenske rabe VC,
na območje vodne infrastrukture (visoko‑vodni nasip) z oznako
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podrobne namenske rabe VI, na površine cest z oznako podrobne namenske rabe PC, površine vodnih črpališč z oznako
podrobnejše namenske rabe O, ostale zelene površine z oznako podrobnejše namenske rabe ZD in na stavbna zemljišča v
razpršeni poselitvi z oznako podrobnejše namenske rabe A.
(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 na tleh v obliki tunela s
točkovnimi temelji), kozolec do velikosti 30 m2, senik do velikosti 30 m2).
– ostali posegi (rekreacijske in turistične poti po obstoječih poteh, vodnogospodarske 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 vseh enotah urejanja je dopustno še izvajanje lokalnih
kmetijskih operacij za izboljšanje zemljišč za kmetijsko rabo,
in sicer:
– v enoti urejanja EU‑1 osuševanje in komasacije,
– v enotah urejanja EU‑2, EU‑3 in EU‑4 agrooperacije,
– v enotah urejanja EU‑5 in EU‑6 namakanje,
– v enoti urejanja EU‑7 osuševanje, namakanje in komasacije,
– v enoti EU‑8 agrooperacije in komasacije.
(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 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, 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, vodnogospodarske 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 v gozdne površine 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
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imajo v tem območju varovalno ali krajinsko značilno funkcijo,
ni dopustna, izjemoma pa le ob soglasju Zavoda za gozdove
Slovenije. Gozdnih površin ni dopustno ograjevati.
(7) V gozdovih, ki so opredeljeni kot varovalni gozdovi
in gozdovi s posebnim pomenom v enoti urejanja EU‑4 se
upoštevajo režimi gospodarjenja in varovanja iz predpisov o
varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim pomenom.
(8) Na območjih celinskih vodnih zemljišč z oznako podrobne namenske rabe VC in na območjih vodne infrastrukture
z oznako VI 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.
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.
(9) Na območjih stavbnih zemljišč razpršene poselitve v
enotah urejanja EU‑1, EU‑2, EU‑4, EU‑7 in EU‑8, ki so namenjena stanovanjskim površinam za bivanje s spremljajočimi
dejavnostmi in površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi z
oznako podrobnejše namenske rabe A, je dopustna izvedba
gradbenih in drugih del, ki obsega 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,
– 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).
(10) Na območjih prometne infrastrukture z oznako podrobnejše namenske rabe PC in pripadajočih varovalnih pasovih so dopustna tekoča vzdrževalna dela, 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.
(11) Na območjih vodnih črpališč v enotah urejanja z
oznako podrobne namenske rabe O, ki so namenjena za
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izvajanje dejavnosti gospodarske službe s področja oskrbe z
vodo ter na pripadajočih varstvenih pasovih, ki so del osnovne
namenske rabe v enotah urejanja EU‑1, EU‑2, EU‑4 in EU‑8
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
vodnih zajetij.
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. Odmiki objektov 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.
(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 enakostranične dvokapnice
v naklonu od 25–45 stopinj, s smerjo slemena po daljši stranici
objekta in z opečno kritino. Enokapne in ravne strehe so možne
na kmetijskih in 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
45. in 46. 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 EU‑1 in EU‑4 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 enoti urejanja EU‑8 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 Naravovarstvenih smernicah
za Občinski prostorski načrt Občine Tišina (ZRSVN, OE Maribor, november 2008), ki se hranijo na sedežu občine.
(3) Na poplavnem območju v enoti urejanja EU‑1 se za
vsak večji poseg preveri poplavno varnost območja in po potrebi predvidi ustrezne ukrepe. 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 zaščiti vodnih virov na območju
Občine Tišina in v predpisih o zaščiti vodnega vira v Črnskih
mejah. Prepovedan je razvoz gnojevke na kmetijska zemljišča,
ki so v območju vodovarstvenih pasov.
(5) Poleg navedenih veljajo še splošni pogoji iz 48., 49.,
50. in 51. člena tega odloka.
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d) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Na podlagi predpisov o hrupu v 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 veljajo še splošni pogoji iz 53., 54.,
55. in 57. člena tega odloka.
45. člen
(območja urejanja v enotah varstva narave)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) Enoti urejanja EU‑9 in EU‑10 sta območji krajine,
deljeni na podenote EU‑9a, EU‑9b, EU‑9c, EU‑9d, EU‑10a in
EU‑10b, namenjene kmetijski in gozdni dejavnosti in se po namenski rabi delijo na najboljša kmetijska zemljišča z oznako podrobne namenske rabe K1, ostala kmetijska zemljišča z oznako
podrobne namenske rabe K2, na gozdna zemljišča z oznako
podrobne namenske rabe G, na vodna zemljišča z oznako
podrobne namenske rabe VC, na površine cest z oznako podrobne namenske rabe PC, površine vodnih črpališč z oznako
podrobnejše namenske rabe O, športne površine z oznako
podrobnejše namenske rabe ZS in na stavbna zemljišča v razpršeni poselitvi z oznako podrobnejše namenske rabe A.
(2) Območji enot sta tudi v območjih varstva narave. V
enotah urejanja je na vseh namenskih površinah poleg osnovne namenske rabe dopustna ureditev turističnih, rekreacijskih
in učnih poti ter kolesarskih stez in naprava opazovalnic za
naravovarstvene vsebine.
(3) 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 (nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, vodovodni priključek,
kanalizacijski priključek, vrtina ali vodnjak za raziskave),
– pomožni kmetijsko‑gozdarski objekti (čebelnjak, poljska
pot, ograje za pašo živine, kozolec do velikosti 30 m2, senik do
velikosti 30 m2).
– ostali posegi (rekreacijske in turistične poti po obstoječih poteh, vodnogospodarske 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).
Kmetijska zemljišča varujemo pred spreminjanjem osnovne namenske rabe. Sprememba namenske rabe kmetijskih
zemljišč je možna le s spremembo občinskega prostorskega
načrta.
(4) Gradbeno inženirske in pomožne infrastrukturne objekte, katerih trase potekajo po kmetijskih zemljiščih, se izvede le
izjemoma in 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, komunikacijska
omrežja in elektroenergetski vodi),
– pomožni infrastrukturni objekti (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, vodnogospodarske ureditve za vzdrževanje vodnih
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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 gospodarjenja in varovanja iz predpisov o varovalnih gozdovih in
gozdovih s posebnim pomenom.
(8) Na območjih celinskih vodnih zemljišč v enotah urejanja EU‑10a z oznako podrobne namenske rabe VC 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.
Dopustna je plovba po reki Muri v turistične namene.
Prepovedana je vožnja s plovili na motorni pogon, razen za
intervencijo.
(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) Na območjih vodnih črpališč v enoti urejanja EU‑9a
z oznako podrobne 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 v enotah urejanja EU‑1, EU‑2, EU‑4 in EU‑8
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
vodnih zajetij.
(11) Na območju stavbnega zemljišča, ki je namenjeno za
športne dejavnosti v enoti urejanja EU‑9b z oznako podrobnejše namenske rabe ZS, je dopustna izvedba športnih dejavnosti
(paint‑ball) brez širjenja na sosednje parcele. Gradnja objektov
in urejanje utrjenih površin ni dopustna.
(12) Na območjih stavbnih zemljišč razpršene poselitve
v enotah urejanja EU‑9a in EU‑10b, ki so namenjena stanovanjskim površinam za bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
in površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi z oznako podrobnejše namenske rabe A, je dopustna izvedba gradbenih in
drugih del, ki obsega 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,
– 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
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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).
(13) Na območjih prometne infrastrukture v enoti urejanja
EU‑10a z oznako podrobnejše namenske rabe PC in pripadajočih varovalnih pasovih so dopustna tekoča vzdrževalna dela,
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.
b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov
(1) Stanovanjske in javne objekte 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.
(2) Ob ulici se upoštevata gradbena linija in gradbena črta,
ki sta določeni z linijami obstoječih objektov. Ob uličnem nizu se
objekte locira tako, da je daljša stranica tlorisa vzporedna z ulico.
(3) Najmanjši odmik zunanje stene objekta na zemljišču
od sosednje parcelne meje je 1,0 m, od javne občinske ceste ali
poti 4,0 m. Odmik od sosednje parcelne meje je lahko manjši,
če gre za gradnjo nadomestnega objekta in če z manjšim odmikom soglaša sosed. 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.
(4) Velikost objektov na posamezni parceli se določa
glede na velikost parcele in glede na obvezne odmike od
javnih cest. 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 objekti. Višina stanovanjskih objektov je dve
stanovanjski etaži nad urejenim terenom, višina družbenih, obrtnih in ostalih objektov je do tri stanovanjske etaže nad terenom
(do 8,5 m), vključno z urejenim podstrešjem. Kota pritličja mora
biti do 0,30 m nad urejenim terenom. Pri določanju velikosti
pomožnih objektov se upošteva veljavne predpise, ki določajo
pogoje za gradnjo teh objektov.
(5) Tlorisna oblika stanovanjskih objektov mora biti podolgovata v razmerju stranic 1:1,5 do 1:2, lahko je lomljena v L ali
U. S prizidavo objektov se mora ohraniti navedeno razmerje.
Strehe na vseh objektih morajo biti enakostranične dvokapnice
v naklonu od 30 – 45 stopinj, s smerjo slemena po daljši stranici
objekta in z opečno kritino ali kritino, podobno opeki. Strehe z
manjšim naklonom, enokapne in ravne strehe so možne le na
manjših pomožnih objektih.
(6) Fasade se opleska v svetlih barvah, lahko so delno
obdelane v lesu. Talni zidec se opleska s temno barvo (tradicionalno sivo‑rjavo).
(7) Okolico objektov se uredi glede na funkcijo objekta. Del
parcele na zunanjem robu naselja, ki meji na kmetijska zemljišča,
se ozeleni. Gradbeno inženirske objekte (cevovode, komunikacijska omrežja in elektroenergetske vode) se izvede podzemno.
(8) 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 1,20 m. Ograje ob
cestnih uvozih, priključkih in ob drugih prometnih površinah se
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postavi tako, da je omogočena preglednost in ni oviran promet
po javni cesti.
(9) 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. Pri oblikovanju pomožnih objektov
se upošteva oblika in obdelava obstoječih objektov na parceli.
c) Pogoji in merila za parcelacijo
(1) Vsaka parcela mora imeti zagotovljeno predpisano
število parkirnih mest glede na funkcijo 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 30m2 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
(2) 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.
č) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
Za vse enote urejanja veljajo splošni pogoji iz 46. in
47. 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
(1) V enoti urejanja se pri načrtovanju posegov v prostor
upošteva usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo narave, ki
so navedeni v Naravovarstvenih smernicah za Občinski prostorski načrt Občine Tišina (ZRSVN, OE Maribor, november
2008), ki se hranijo na sedežu občine.
(2) Pri vseh posegih na kmetijskih, gozdnih in vodnih
zemljiščih se upošteva varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti. Ohranja se sklenjenost gozdnih
površin, ohranja se gozdne površine v kmetijskih območjih.
Odstranjevanje omejkov, živic, dreves in gozdnih otokov med
kmetijskimi površinami ni dopustno. V območju se vzpodbuja
razvoj trajnostnih oblik rekreacije (pohodništvo, kolesarstvo) in
dejavnosti, ki so usklajene z naravnimi danostmi.
(3) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni pogoji iz
50., 51. in 52. člena tega odloka.
e) 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 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
53., 54., 55., 56. in 57. člena tega odloka.
5. Skupni in splošni prostorski izvedbeni pogoji
glede priključevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro
46. člen
(območja opremljanja zemljišč in splošni pogoji
za izgradnjo opreme)
(1) Gradbene posege v vseh prostorskih enotah naselja
se lahko izvaja le na opremljenih zemljiščih z zgrajeno gospo-
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darsko javno infrastrukturo oziroma na zemljiščih, kjer je gradnja infrastrukture predvidena. Ta se izvaja v skladu s prikazi v
občinskem prostorskem načrtu in skladno z ustrezno projektno
dokumentacijo. 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 v enotah urejanja naselij in drugih stavbnih
zemljiščih izvede podzemno, v območju krajine pa tudi zračno.
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) Na območjih kmetijskih in gozdnih zemljišč se gospodarska javna infrastruktura načrtuje v skupnih koridorjih in tako,
da se ohranja proizvodni potencial kmetijskih zemljišč in da ni
potrebna odstranitev drevja in grmičevja. Linijske infrastrukturne objekte se umesti vzporedno z obstoječimi strukturami
v prostoru (ceste, poti, potoki, rob naselja). 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.
47. člen
(pogoji priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo)
(1) Vse objekte, kjer je treba zagotoviti pitno, se priključi
na javno vodovodno omrežje. Pogoje priključitve urejajo občinski predpisi o preskrbi in odjemu pitne vode. 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.
(2) Vse objekte, ki bodo priključeni na vodovodno omrežje, se obvezno priključi tudi na kanalizacijsko omrežje, razen
objektov izven naselij, kjer je obremenitev odpadne vode nizka in je odvajanje možno le s prečrpavanjem. Na območjih,
kjer ni javne kanalizacije, se odvajanje in čiščenje odpadne
komunalne vode izvede z izgradnjo malih komunalnih čistilnih
naprav ali nepretočnih greznic. Vsebina greznic se obdela na
eni od komunalnih čistilnih naprav. Tehnološke odpadne vode
se odvaja v javno kanalizacijo pod pogojem, da le‑ te po sestavi
ustrezajo komunalni odpadni vodi oziroma predpisom, ki urejajo odvajanje snovi v javno kanalizacijo. Podrobnejše pogoje o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
ureja občinski odlok.
(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). Objekte 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.
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(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 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, predvsem geotermalno energijo in energijo 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
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) 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
48. člen
(celostno ohranjanje KD)
(1) V Občini Tišina je kulturna dediščina zavarovana z
Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov na
območju Občine Tišina (Uradni list RS, št. 99/07) ter evidentirana v registru kulturne dediščina na območju Občine Tišina.
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.
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49. člen
(ohranjanje narave)
(1) Na območju Občine Tišina je več območij varstva narave in sicer: območja naravnih vrednot, ekološko pomembno
območje (EPO Mura), 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 Naravovarstvenih smernicah za Občinski prostorski
načrt Občine Tišina (ZRSVN, OE Maribor, november 2008), ki
so sestavni del Občinskega prostorskega načrta in se hranijo
na sedežu Občine Tišina.
50. 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 Tišina 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.
51. 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, erozijsko in požarno ogroženih območjih ter ukrepe za
zaklanjanje v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami. Za zagotavljanje varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami se pri vseh posegih v prostor upošteva predpise s področja varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
(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. V kolikor predvidena območja
poselitve posegajo 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 upoštevajo pogoji 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, vplive obstoječih in novih industrijskih objektov
na načrtovanje novih naselij ter pogoje za prevoz ljudi in živali
ter transport v cestnem, železniškem, cevnem, ladijskem in
letalskem 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.
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52. člen

57. člen

(obrambne potrebe)

(neoviran dostop funkcionalno oviranim osebam)

Na območju Občine Tišina ni objektov ali naprav za
obrambne zadeve, zato posebni pogoji za obrambo niso definirani.

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.

7. Skupni prostorski izvedbeni pogoji glede
varovanja zdravja
53. 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.
54. 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.
55. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Na podlagi predpisov o hrupu v okolju in predpisov
o ocenjevanju hrupa v okolju se poselitvena območja uvrstijo
v območje III. stopnje varstva pred hrupom, razen območij
poslovnih con, ki se uvrstijo v območje s IV. stopnjo varstva
pred hrupom. V IV. stopnjo varstva pred hrupom se uvrstijo tudi
območja kmetijskih zemljišč.
(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.
56. 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 in sončne svetlobe,
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.

8. Omejitve za uporabo zemljišča na podlagi predpisov
posameznih nosilcev prostora
58. 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 lokalnih občinskih cestah je 8,0 m na
vsako stran od cestnega sveta, pri javnih poteh 6,0 m, pri javnih
poteh za kolesarje 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. Pogoje o gradnji,
vzdrževanju in varstvu občinskih cest določa občinski odlok o
občinskih cestah
(3) Vodovarstvena območja vodnih virov so zavarovana z
občinskim Odlokom o zaščiti vodnih virov na območju Občine
Tišina (Uradni list RS, št. 105/99). 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. Na območje Občine Tišina
sega vplivni pas vodnega zajetja Črnske meje, ki je zavarovan
z Odlokom o zavarovanju vodnih virov Črnske meje, Krog in
Fazanerija (Uradni list RS, št. 34/00). Pri izvajanju posegov na
tem območju je treba upoštevati določila navedenih odlokov
ter določila Pravilnika gospodarjenja na kmetijskih zemljiščih,
kmetijah in posestvih na vodovarstvenem območju Občine
Tišina (Uradni list RS, št. 105/99).
(4) Zunanja meja priobalnega zemljišča pri reki Muri in
reki Ledavi, ki sta vodi 1. reda, sega 15,0 m od meje vodnega
zemljišča, pri ostalih potokih (Mokoš, Dobel) pa 5,0 m. Na vodnem in priobalnem zemljišču so posegi dovoljeni izjemoma v
primerih, ki jih določajo predpisi o vodah.
(5) Del območja Občine Tišina je v vplivnem območju
letališča Murska Sobota, preko območja občine potekajo tudi
zračne poti, zato je pri načrtovanju objektov, instalacij in naprav,
ki so višje od 100 m od okoliškega 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 DOLOČBE
59. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati:
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Murska Sobota za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana občine Murska
Sobota za obdobje 1986–1990 za območje občine Tišina (Uradni list RS, št. 93/99),
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2. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planov Občine Tišina (Uradni list RS, št. 13/03).
3. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ravninski del
občine Murska Sobota (Uradne objave, št. 23/91), v delu, ki se
nanaša na območje Občine Tišina,
4. Odlok o uskladitvi prostorskih izvedbenih aktov s prostorskimi sestavinami planov Občine Tišina (Uradni list RS,
št. 93/99),
5. Odlok o uskladitvi prostorskih izvedbenih aktov s prostorskimi sestavinami planov Občine Tišina (Uradni list RS,
št. 13/03).
60. 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 Tišina in na podlagi prostorskih ureditvenih
pogojev za nižinski del Občine Murska Sobota, se konča na
podlagi navedenih aktov.
61. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
62. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-0033/2009
Tišina, dne 14. januarja 2010
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

TREBNJE
193.

Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 213. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05, 93/05, 111/05,
120/06, 126/07) in Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 76/08) je Občinski svet
Občine Trebnje na 31. redni seji dne 13. 1. 2010 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa javnega dobra
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi zemljišče poti parc. št. 25/153 v izmeri 1719 m2, katastrska
občina 1410 Mirna, zkv 1331.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 7113-25/2007
Trebnje, dne 13. januarja 2010
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.
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Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni
obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega
podrobnega prostorskega načrta in okoljskega
poročila za »industrijsko cono Trebnje«

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 ZVO‑1B), 43. člena Zakona o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo ZVO‑1‑UPB1
– Uradni list RS, št. 39/06, 70/08 – ZVO‑1B) ter na podlagi
41. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in
80/98) župan Občine Trebnje objavlja

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega
prostorskega načrta in okoljskega poročila
za »industrijsko cono Trebnje«
1. Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za »industrijsko cono Trebnje«, ki ga je izdelalo podjetje GPI gradbeno projektiranje
in inženiring, d.o.o. pod številko projekta OPPN – 11/2008.
Razgrne se tudi Okoljsko poročilo za obravnavano območje,
ki ga je izdelalo podjetje Aquarius d.o.o. Ljubljana, pod številko 1184/08 OP.
2. Prostorska ureditev je namenjena ureditvi nove industrijske cone kot širitev območja že obstoječih industrijsko–proizvodnih dejavnosti na vzhodnem delu mesta Trebnje.
Temeljne usmeritve razvoja mesta Trebnje so podane
v okviru urbanistične zasnove (Uradni list RS, št. 49/93), ki
je na vzhodnem obrobju naselja, severno od obstoječega
industrijskega kompleksa Trimo predvidela površine za proizvodne dejavnosti, skladišča in terminale. Na večjem delu
tega območja je sprejet Zazidalni načrt »industrijska–trgovska–podjetniška cona Trebnje« – I. faza (Uradni list RS,
št. 65/02).
Prostorski akt določa merila in pogoje za gradnjo in posodobitev infrastrukturnih objektov in stavb.
3. Ureditveno območje tangira zemljišča z naslednjimi
parcelnimi številkami (po pododsekih):
Območje predvidene industrijske cone Trebnje se nahaja
na vzhodnem delu mesta Trebnje severno od regionalne ceste
RIII 651 Trebnje–Novo mesto, med območjem tovarne Akripol
na zahodu in obstoječo individualno stanovanjsko pozidavo
Dolenje Nemške vasi na vzhodu. Na severu zajema celotno
območje, ki je v veljavnem planu predvideno za gradnjo.
Obravnavano območje, ki je namenjeno za širitev proizvodnih dejavnosti meri cca 16 ha in obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:
k.o. Češnjevek:
753/6, 757/1, 757/2, 758/1, 758/2, 759, 760, 761, 764/1,
764/3, 796/1, 798, 800, 801, 802/1, 802/3, 802/4, 802/5, 803,
804/1, 804/2, 807/3, 807/4, 807/5, 807/6, 807/7, 807/8, 808/1,
808/2, 808/3, 809, 812/2, 812/3, 812/4, 812/5, 812/6, 813/1,
813/2, 813/3, 814/2, 818/1, 818/2, 818/3, 820/1, 820/10, 820/11,
820/12, 820/13, 820/14, 820/15, 820/16, 820/17, 820/2, 820/7,
820/8, 820/9, 827/1, 827/2, 827/3, 833/3, 833/4, 833/5, 835/1,
835/2, 836/10, 836/11, 836/12, 836/13, 836/14, 836/15, 836/16,
836/6, 836/6, 836/7, 836/8, 836/9, 838/10, 838/11, 838/12,
838/13, 838/14, 838/15, 838/16, 838/5, 838/7, 838/8, 838/9, del
840/4, 841/3, del 845/3, 866/1, del 867, del 868/1, del 868/2,
del 1185/1, 1185/2, 1189/2, 1191/1, del 1192/4, 1192/5, 1192/6,
del 1193, del 1194/1
k.o. Trebnje:
del 620/1, 620/2, 816/10, 816/7.
V območje obravnave se vključijo tudi vsi koridorji infrastrukture, za katero bo potrebno izvesti priključke izven cone
same (električni vod do RTP, iztok meteorne kanalizacije v vo-
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dotok Temenice, priključitev fekalne kanalizacije na obstoječo).
Območje obravnave zajema dodatno še zemljišča z naslednjimi
parcelnimi številkami:
Daljnovod:
k.o. Medvedje selo: 753/4, 750/1, 749, 747/1, 746/1, 745,
748, 744, 743, 1186, 718/1, 717/1
k.o. Češnjevek: 167, 166/1, 166/2, 165/1, 165/2, 165/2,
1103, 162, 163, 605/2, 605/10.
Odvajanje voda:
1214, 1215/2, 871/2, 1212/4, 1212/1, 1212/5, 868/2,
910/3, 910/2 vse k.o. Češnjevek.
3. Javna razgrnitev bo potekala v prostorih Občine Trebnje od 28. 1. 2010 do vključno 26. 2. 2010.
4. Javna obravnava bo v sredo, 10. 2. 2010 ob 17. uri v
Gasilnem domu Ponikve.
5. Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalca
prostorskega akta in okoljskega poročila podrobneje obrazložila ureditve in prisotnim podala dodatna pojasnila.
6. V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo
pisne pripombe in predloge na razgrnjeni dopolnjeni osnutek
prostorskega akta in okoljskega poročila, in sicer na naslov
Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje ali na elektronski naslov obcina.trebnje@trebnje.si ali jih na kraju razgrnitve
vpišejo v knjigo pripomb oziroma jih podajo ustno na zapisnik
na javni obravnavi. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan
javne razgrnitve.
Če pripombe in predloge poda lastnik nepremičnine iz
obravnavanega območja mora poleg podatkov o nepremičnini
navesti še svoje ime in priimek ter naslov.
Občina Trebnje bo proučila pripombe in predloge javnosti
in do njih zavzela stališča, ki bodo objavljena na spletni strani
občine in bodo posredovana Krajevni skupnosti Dolenja Nemška vas.
7. Javno naznanilo se objavi v časopisu Glasilo občanov
ter na spletni strani Občine Trebnje (http://www.trebnje.si/), kjer
bo v času javne razgrnitve objavljeno tudi gradivo dopolnjenega
osnutka prostorskega akta.
Št. 007-1/2010
Trebnje, dne 19. januarja 2010
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.
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ODLOK
o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne
občinske gospodarske javne službe zbiranja
in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov na območju
Občine Vitanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, Občina Vitanje
(v nadaljevanju: koncedent) določa predmet in pogoje za oddajo koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske
javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov na območju Občine Vitanje (v nadaljevanju: javna
služba) ter ureja druga vprašanja v zvezi s koncesijo za
izvajanje javne službe.
2. člen
Javno službo iz 1. člena tega odloka lahko izvaja pravna
oseba, ki se ji v skladu z zakonom, ki ureja izvajanje gospodarskih javnih služb in zakonom, ki ureja javno‑zasebno partnerstvo, podeli koncesijo (v nadaljevanju: koncesionar, izvajalec)
v obsegu in pod pogoji določenimi s tem odlokom.
3. člen
Odlok določa:
1. dejavnosti, ki so predmet javne službe,
2. območje izvajanja in uporabnike storitev javne službe
ter razmerja do uporabnikov,
3. pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne službe (v
nadaljevanju: koncesionar),
4. javna pooblastila koncesionarju,
5. splošne pogoje za izvajanje javne službe,
6. vrsta in obseg monopola,
7. začetek in čas trajanja koncesije,
8. način podelitve koncesije,
9. viri financiranja javne službe,
10. način plačila koncesionarja,
11. nadzor nad izvajanjem javne službe,
12. prenehanje koncesijskega razmerja,
13. druge pogoje za izvajanje javne službe.
II. DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET JAVNE SLUŽBE

VITANJE
195.

Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje
obvezne občinske gospodarske javne
službe zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov ter odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
na območju Občine Vitanje

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06 – UPB1 in 70/08), 32. 33., 34. in 36. člena Zakona
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98
in 127/06) v zvezi z Zakonom o javno‑zasebnem partnerstvu
(Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Vitanje (Uradni list RS, št. 17/96) ter
Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06 in 21/07)
je Občinski svet Občine Vitanje na 17. redni seji dne 21. 12.
2009 sprejel

4. člen
Predmet javne službe je zbiranje in prevoz komunalnih
odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje
komunalnih odpadkov za območje Občine Vitanje ter izvajanje drugih storitev, potrebnih za nemoteno opravljanje javne
službe.
5. člen
Predmet javne službe obsega storitve, ki so določene
v 10. členu Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na
območju Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 5/10).
III. OBMOČJE IZVAJANJA IN UPORABNIKI STORITEV
JAVNE SLUŽBE TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV
IN KONCEDENTA
6. člen
Območje izvajanja javne službe je območje celotne Občine Vitanje.
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7. člen
Uporabniki storitev javne službe so vse pravne osebe in
fizične osebe, ki imajo na območju Občine Vitanje stalno ali začasno prebivališče in pri katerih nastajajo komunalni odpadki in
njim podobni odpadki iz trgovine, industrije in javnega sektorja,
vključno z ločeno zbranimi frakcijami.
8. člen
Storitve, ki so predmet javne službe, so kot javne dobrine
zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji. Uporaba storitev
javne službe je za uporabnike iz 7. člena tega odloka obvezna.
9. člen
Uporabniki storitev javne službe so koncesionarju dolžni
plačevati stroške izvajanja storitev po ceni, ki se oblikuje v
skladu z določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev
obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in skladno z
določili koncesijske pogodbe.
10. člen
Dolžnosti koncesionarja so predvsem:
– izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z
zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo in zagotavljati
uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami ter kvalitetno opravljanje javne službe, v skladu s predpisi
in v javnem interesu;
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in
standarde, povezane z izvajanjem javne službe;
– kot dober gospodarstvenik uporabljati in/oziroma vzdrževati objekte, naprave in druga sredstva, namenjena izvajanju
javne službe;
– vzdrževati objekte in naprave koncesije tako, da se,
ob upoštevanju časovnega obdobja trajanja koncesije ohranja
njihova vrednost;
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe
in koncesije;
– sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin, oziroma
opravljanje storitev, ki so predmet koncesije ali v povezavi z
njo;
– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v
zvezi z izvajanjem koncesije;
– pravočasno odgovoriti uporabnikom na njihove pobude
in/ali pritožbe;
– oblikovati predloge cen oziroma sprememb tarife storitev;
– obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le‑ti
uvedeni s predpisom;
– pripravljati projekte za pridobivanje finančnih sredstev
iz drugih virov;
– vodenje evidenc in katastrov v zvezi z javno službo in
izvajanjem koncesije, usklajenih z občinskimi evidencami;
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige;
– pripraviti ustrezne poslovne načrte, letne programe in
dolgoročne plane javne službe, letna poročila, kakor tudi druge
kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti;
– poročati koncedentu o izvajanju koncesije;
– v prvotno stanje povrniti nepremičnine, na katerih so se
izvajala vzdrževalna in druga dela;
– obveščati druge pristojne organe (inšpekcije …) o kršitvah.
Glede zadev, ki niso posebej urejene s tem odlokom,
zlasti glede oskrbovalnih standardov, razvrstitve objektov in
naprav, vzdrževalnih in organizacijskih standardov in drugih
standardov in normativov za izvajanje javne službe, se mora izvajalec javne službe ravnati po predpisih pristojnega ministra.
Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki statusni spremembi, vključno s kontrolno spremembo kapitalske
strukture. Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori, če
je zaradi sprememb prizadet interes koncedenta, ali če so zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske
pogodbe, lahko koncedent pod pogoji iz tega odloka, razdre
koncesijsko pogodbo.
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11. člen
Za izvajanje gospodarske javne službe je odgovoren
koncesionar. Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren
za tudi škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z upravljanjem
gospodarske javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje
ali pogodbeni (pod)izvajalci Občini Vitanje, uporabnikom ali
tretjim osebam.
Koncesionar je pred sklenitvijo koncesijske pogodbe,
dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z
razširitvijo na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico skleniti
zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne vsote, določeno s koncesijsko pogodbo – zavarovanje
dejavnosti (za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem gospodarske javne službe in za škodo, ki
jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem gospodarske javne
službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali
drugim osebam).
12. člen
Koncesionar lahko izvaja tudi druge dejavnosti, za katere
je registriran, vendar pa njihovo izvajanje ne sme vplivati na
opravljanje javne službe.
Koncesionar mora za vsako javno službo voditi ločeno
računovodstvo po določilih zakona, veljavnega za gospodarske družbe. Smiselno enako tudi v primeru, ko koncesionar
opravlja posamezno javno službo na območju drugih lokalnih
skupnosti.
13. člen
Dolžnosti koncedenta so zlasti:
– da zagotavlja izvajanje vseh storitev predpisanih z zakonom, s predpisi o načinu izvajanja javne službe in s tem
odlokom ter v skladu s pogoji, ki so navedeni v tem odloku;
– da zagotavlja takšno višino plačil in ceno storitev, da je
ob normalnem poslovanju možno zagotoviti ustrezen obseg in
kakovost storitev ter vzdrževanje objektov, naprav in opreme
koncesije, da se lahko, ob upoštevanju časovnega obdobja
trajanja koncesije, ohranja njihova vrednost;
– da zagotovi sankcioniranje uporabnikov zaradi onemogočanja izvajanja storitev javne službe;
– da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaščenih izvajalcev, ki bi med dobo trajanja koncesije izvajali
storitve javne službe na področju občine;
– pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih ugovorih
oziroma pritožbah uporabnikov.
14. člen
Uporabniki imajo od koncesionarja zlasti pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev koncesionarja,
– pravico do zagotovljenih cen storitev,
– pravico do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev,
– zahtevati vse obvezne in neobvezne storitve javne
službe,
– vpogleda v evidence – kataster oziroma v zbirke podatkov, ki jih vodi koncesionar in se nanašajo nanj,
– uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi
z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi.
Uporabnik storitev javne službe se lahko v zvezi z izvajanjem javne službe pritoži koncesionarju in koncedentu, če
meni, da je bila storitev javne službe opravljena v nasprotju s
tem odlokom.
15. člen
Uporabniki imajo do koncesionarja zlasti dolžnost:
– upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti neovirano opravljanje storitev javne službe,
– redno plačevati storitve v skladu z veljavnimi tarifami,
– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javne službe oziroma sporočiti koncesionarju vsako spremembo,
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– nuditi koncesionarju potrebne podatke za vodenje katastra – obveznih zbirk podatkov.
Če uporabnik storitev koncesionarju, ki ima namen opraviti dela v okviru storitev javne službe, tega ne dovoli ali mu
to onemogoči, je koncesionar o tem dolžan obvestiti pristojno
inšpekcijo oziroma drug nadzorni organ.
Inšpektor iz prejšnjega odstavka lahko na pobudo koncesionarja odredi uporabniku storitev, da zagotovi vse, kar je
potrebno za izvedbo storitev javne službe.
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vodenja katastra, finančno – operativnega vidika in razvojnega
vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje pogojev iz sedme do
sedemnajste alineje tega člena;
– da izpolnjuje druge pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek
oddaje javnih naročil.
Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge pogoje za izvajanje koncesije, ki jih določajo drugi predpisi.
V. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU

IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
16. člen
Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba. Prijavo na
javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi
predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja
med več osebami in njihova zaveza, da bodo v primeru izbora
za koncesionarja ustanovili pravno‑organizacijsko obliko, s katero bo koncedent ustanovil razmerje statusnega partnerstva.
Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V primeru
skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana družba
udeležena le pri eni (skupni) prijavi.
17. člen
V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis)
mora prijavitelj dokazati, da izpolnjuje naslednje pogoje:
– je registriran za opravljanje dejavnosti, ki so predmet
javne službe;
– ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje javne službe;
– da zaradi kaznivega dejanja podkupovanja ni bil pravnomočno obsojen;
– ni zoper njega uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
– ima poravnane davke, prispevke in druge zakonsko
določene dajatve;
– ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane;
– lahko s polnim oziroma s sorazmerno krajšim delovnim
časom na javni službi zaposli osebo z najmanj VII. stopnjo
strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka;
– zaposluje najmanj eno osebo s petimi leti delovnih
izkušenj pri dejavnosti, ki je predmet koncesije in s strokovno
izobrazbo najmanj VII. stopnje tehnične smeri;
– je finančno in poslovno usposobljen za opravljanje javne
službe;
– razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi
kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju izvajanja koncesije;
– razpolaga z zadostnim obsegom opreme in naprav
oziroma potrebnih sredstev za delo in da razpolaga s poslovnim prostorom na območju občine, oziroma na drugačen
način nesporno dokaže, da lahko tudi sicer nemoteno opravlja
dejavnost;
– razpolaga s pogodbami za zagotavljanje obdelave odpadkov s prevzemniki, kolikor le‑te ne zagotavlja sam,
– je sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine,
ki so predmet izvajanja koncesije;
– je sposoben zagotavljati izvajanje storitev na kontinuiran in kvaliteten način ob upoštevanju tega odloka, predpisov,
normativov in standardov;
– da zagotavlja interventno izvajanje javne službe ob
vsakem času;
– je usposobljen za vodenje katastra ter da razpolaga z
ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo vodenje;
– se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki
jo z izvajanjem koncesije lahko povzroči državi, občini ali tretji
osebi;
– predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti

18. člen
Koncedent bo koncesionarju podelil zlasti naslednja javna
pooblastila:
– da izvaja javno službo v skladu s predpisi Republike
Slovenije in Občine Vitanje ter koncesijsko pogodbo,
– da uporablja zbiralnice ločenih frakcij in zbirni center v
namene izvajanja javne službe,
– da upravlja (izkorišča) in vzdržuje objekte in naprave
potrebne za izvajanje javne gospodarske službe;
– da prevzema vodenje vseh evidenc, ki so za opravljanje predmetne gospodarske javne službe potrebne, skladno z
veljavnimi predpisi;
– da vodi dela za investicijske posege v objekte in naprave potrebne za izvajanje javne gospodarske službe.
19. člen
Koncedent lahko določi koncesionarju tudi druga javna
pooblastila, ki se opredelijo v koncesijski pogodbi.
VI. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
20. člen
Koncesionar mora javno službo izvajati v skladu s predpisi
Republike Slovenije in Občine Vitanje ter koncesijsko pogodbo.
Koncesijska pogodba ne more biti v nasprotju s koncesijskim
aktom in predpisi o gospodarskih javnih službah ter ravnanju
z odpadki.
21. člen
Izvajanje javne službe zagotavlja koncesionar z opremo,
objekti in napravami, ki so njegova last, jih ima v najemu ali
kakorkoli drugače zagotovi. Koncesionar izvaja javno službo v
svojem imenu in za svoj račun.
22. člen
Določene dejavnosti javne službe lahko koncesionar, ob
soglasju koncedenta, zagotavlja s podizvajalci.
Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja storitev preko pogodbe s podizvajalcem v razmerju do koncedenta
in uporabnikov ter tretjih oseb v zvezi s tem nastopati v svojem
imenu in za svoj račun.
VII. VRSTA IN OBSEG MONOPOLA
23. člen
Javno službo izvaja koncesionar na podlagi podeljene
koncesije in sklenjene koncesijske pogodbe v kateri se določijo
pravice ter obveznosti koncedenta in konceionarja. Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na celotnem območju
Občine Vitanje:
– izključno oziroma posebno pravico opravljati javno službo,
– izključno oziroma posebno pravico dobave, postavitve
in vzdrževanja občinske infrastrukture (objektov in opreme), ki
služi za izvajanje javne službe,
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano izvajanje in kvalitetno opravljanje javne službe v skladu s predpisi in
v javnem interesu.
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24. člen
Koncesionar je po pooblastilu koncedenta edini in izključni
izvajalec koncesionirane javne službe na celotnem območju
Občine Vitanje.
V izjemnih primerih lahko koncesionar, ob soglasju koncedenta in po predpisanem postopku, sklene z drugim usposobljenim izvajalcem pogodbo o začasni pomoči, v okviru katere
lahko druga oseba opravlja posamezne storitve javne službe
na območju občine.
25. člen
Koncesionar je pristojen pri izvajanju predmetne dejavnosti izdajati dovoljenja in druge akte, ki so predpisani z zakonom
ali drugimi predpisi.
VIII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
26. člen
Koncesijsko razmerje za dejavnost iz 1. člena tega odloka
nastane, koncesionar pa pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
27. člen
Koncesijsko razmerje traja 5+5 let.
Koncesijska pogodba se lahko po njenem izteku podaljša
zgolj iz razlogov in pod pogoji določenimi v zakonu.
Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesionar mora pričeti izvajati koncesijo
najkasneje v 30 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe.
Koncesijsko obdobje ne teče v času, ko zaradi višje sile ali
razlogov na strani koncedenta, koncesionar ne more izvrševati
bistvenega dela tega koncesijskega razmerja.
Koncesijska pogodba mora biti z novim koncesionarjem
sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena
prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku navedenega
roka.
IX. NAČIN PODELITVE KONCESIJE
28. člen
Koncesionarja koncedent izbere z enotnim javnim razpisom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, Portalu
javnih naročil RS in na spletni strani Občine Vitanje.
Javni razpis se lahko objavi tudi v drugih medijih, vendar
ne pred obveznimi objavami iz prejšnjega odstavka.
Koncesionar mora izpolnjevati pogoje po zakonu, predpisih Občine Vitanje, javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
V postopku izbire mora koncedent zagotoviti transparentno in enakopravno obravnavanje kandidatov.
29. člen
Sklep o javnem razpisu sprejme župan. Z njim določi
razpisne pogoje in način dokazovanja izpolnjevanja pogojev
iz 9. člena tega odloka (vsebino listin, organ, ki listino izda,
…). Z razpisnimi pogoji župan ne sme določati novih pogojev
za opravljanje dejavnosti (pogojev za koncesionarja), ki so
določeni s tem odlokom.
30. člen
Javni razpis se objavi po določbah tega odloka, v skladu
z zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb in ob
smiselni uporabi zakona, ki ureja področje javnih naročil.
Javni razpis določa zlasti:
1. navedbo in sedež koncedenta,
2. podatke o objavi koncesijskega akta,
3. predmet, naravo ter obseg koncesije,
4. območje izvajanja predmeta koncesije,
5. začetek in predviden čas trajanja koncesije,
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6. postopek izbire koncesionarja,
7. merila za izbor koncesionarja,
8. pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za izvajanje
predmeta koncesije,
9. način dokazovanja izpolnjevanja pogojev in usposobljenosti za izvajanje koncesije,
10. druge obvezne sestavine prijave, ter jezik, v katerem
morajo biti prijave napisane, in drugo potrebno dokumentacijo
(pogoji za predložitev skupne ponudbe …),
11. način zavarovanja resnosti prijave,
12. kraj, čas in plačilne pogoje za dvig razpisne dokumentacije,
13. kraj in rok za predložitev prijav ter pogoje za njihovo
predložitev,
14. naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja ponudb,
15. rok za izbiro koncesionarja,
16. rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu
javnega razpisa,
17. organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe,
18. odgovorne osebe za dajanje pisnih in ustnih informacij
v času objave razpisa,
19. druge podatke, pomembne za izvedbo javnega razpisa.
Javni razpis lahko vključuje tudi druge podatke, mora pa
jih vključevati, če to zahteva zakon ali na njegovi podlagi izdan
predpis.
31. člen
Koncedent mora v javnem razpisu oblikovati jasna in
transparentna merila za izbor koncesionarja, ki bodo omogočila
izbor ekonomsko najugodnejšega kandidata.
Merila, po katerih koncedent izbira najugodnejšo prijavo,
morajo biti v razpisni dokumentaciji opisana in ovrednotena
(določen način njihove uporabe) ter navedena v vrstnem redu
od najpomembnejšega do najmanj pomembnega.
32. člen
Koncedent pripravi razpisno dokumentacijo, katere sestavni deli morajo biti enaki vsebini razpisa. V času objave
javnega razpisa mora omogočiti ponudnikom vpogled v razpisno dokumentacijo in jim jo na podlagi zahteve tudi predati. V
razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki bodo
kandidatom omogočili izdelati popolne prijave.
33. člen
Koncedent je dolžan ponudnikom posredovati dodatna
pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, najpozneje šest dni
pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila
zahteva ponudnika za pojasnitev ponudbe posredovana šest
dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. V istem roku sme ponudnik dopolniti razpisno dokumentacijo in ustrezno podaljšati
rok za oddajo ponudb.
34. člen
Ponudba mora vsebovati vse z razpisom in razpisno dokumentacijo zahtevane podatke.
35. člen
Ponudba se vloži neposredno pri koncedentu ali se mu
pošlje po pošti. Za pravočasno vloženo se šteje ponudba, ki je
prispela na naslov naročnika, ne glede na vrsto prenosa pošiljke, najkasneje zadnji dan razpisanega roka in do ure določene
z javnim razpisom. Nepravočasno prispele prijave se neodprte
vrnejo vlagatelju.
36. člen
Rok za prijavo na javni razpis za izvajanje javne službe
mora omogočiti ponudnikom pripravo ponudbe in ne sme biti
krajši od tridesetih dni.
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37. člen
Javni razpis je uspešen, če je koncedent prejel vsaj eno
pravočasno in popolno prijavo. Prijava je popolna, če ima vse
v javnem razpisu zahtevane podatke.
Če koncedent ne pridobi nobene popolne prijave, se javni
razpis ponovi. Javni razpis se ponovi tudi, če koncesionar ni bil
izbran ali če s prijaviteljem, ki je bil izbran za koncesionarja, v
predpisanem roku ni bila sklenjena koncesijska pogodba.
38. člen
V postopku vrednotenja prijav se sme od prijaviteljev
zahtevati zgolj takšna pojasnila ali dopolnitve, ki nikakor ne
vplivajo na ocenjevanje skladno s postavljenimi merili za izbor
koncesionarja oziroma na drugačno razvrstitev njihovih ponudb
glede na ostale ponudbe. Če komisija ugotovi, da dokumentacija ponudnika formalno ni popolna, pozove ponudnika, da jo
dopolni in mu določi rok za dopolnitev dokumentacije. Rok za
dopolnitev ne sme biti daljši od osem dni.
Če prijavitelj v določenem roku odpravi pomanjkljivosti,
se šteje, da je vloga popolna, v nasprotnem primeru pa je
nepravilna.
39. člen
Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje
o najugodnejšem ponudniku opravi strokovna komisija, ki jo
imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva
člana. Vsi člani komisije morajo imeti najmanj visokošolsko
izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno presojo vlog. Predsednik in člani strokovne
komisije ne smejo biti s kandidatom, njegovim zastopnikom,
članom uprave, nadzornega sveta ali pooblaščencem v poslovnem razmerju ali kako drugače interesno povezani, v sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega
četrtega kolena, v zakonski zvezi ali sovraštvu do vštetega drugega kolena četudi je zakonska zveza že prenehala, ali živeti
z njim v zunajzakonski skupnosti ali pa v registrirani istospolni
partnerski skupnosti. Predsednik in člani komisije ne smejo biti
osebe, ki so bile zaposlene pri kandidatu ali so kako drugače
delali za kandidata, če od prenehanja zaposlitve ali drugačnega
sodelovanja še ni pretekel rok treh let. Izpolnjevanje pogojev
za imenovanje v strokovno komisijo potrdi vsak član s pisno
izjavo. Če izvejo za navedeno dejstvo naknadno, morajo takoj
predlagati svojo izločitev. Člani strokovne komisije ne smejo
neposredno komunicirati s ponudniki, ampak le posredno preko
koncedenta. Izločenega člana strokovne komisije nadomesti
nadomestni član strokovne komisije.
40. člen
Po končanem odpiranju strokovna komisija pregleda prijave in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Po končanem
pregledu in vrednotenju komisija sestavi poročilo ter navede,
katere prijave izpolnjujejo razpisne zahteve, ter razvrsti te prijave tako, da je razvidno, katera izmed njih najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na
ustreznost postavljenim merilom. Komisija posreduje poročilo
(obrazloženo mnenje) organu koncedenta, ki vodi postopek
izbire koncesionarja.
Neposredno pred izdajo odločbe o izbiri se stranke na
ustni obravnavi seznanijo s potekom postopka in njihovim
uspehom v postopku ter se jim določi rok, ki ne sme biti daljši
od 15 dni, da podajo svoje pripombe. Če v tem roku pripombe
niso podane, se šteje, da stranke nimajo pripomb.
41. člen
Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v roku
28 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske
pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja. O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave z upravno odločbo,
najkasneje v roku 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v roku
28 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske
pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja. Zoper
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upravno odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena pritožba.
O pritožbi odloča župan.
42. člen
Koncesionar pridobi pravice dolžnosti iz koncesijskega
razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe. Najkasneje 14 dni
po dokončnosti odločbe o izboru pošlje koncedent izbranemu
koncesionarju v podpis koncesijsko pogodbo, ki jo mora koncesionar podpisati v roku 14 dni od prejema. Koncesijska pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem v imenu Občine Vitanje sklene njen župan.
43. člen
Koncesionar izvaja koncesijo v svojem imenu in za svoj
račun. Koncesionar nosi celotno tveganje povpraševanja po
storitvah javne službe in druga tržna tveganja koncesije. Koncesionar ni upravičen do nobenih garancij ali plačil koncedenta
zaradi tega, ker prihodki iz koncesije ne dosegajo načrtovanih.
Koncesionar ni upravičen do poplačila katerihkoli vlaganj v
objekte in naprave koncesije od koncedenta, razen v primeru
predčasnega prenehanja koncesije skladno s tem odlokom in
koncesijsko pogodbo.
44. člen
Koncesijska pogodba, ki je v bistvenem nasprotju s koncesijskim aktom, kot je veljal ob sklenitvi pogodbe, je neveljavna. Če gre za manjša ali nebistvena neskladja, se uporablja
koncesijski akt.
45. člen
S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita
vsa vprašanja koncesijskega razmerja, in sicer:
– obliko in namen koncesije;
– medsebojne obveznosti v zvezi z uporabo in vzdrževanjem naprav ter objektov koncesije;
– spremembe v družbi koncesionarja, o katerih mora ta
pridobiti soglasje koncedenta;
– možnosti vstopa v koncesijsko razmerje namesto dosedanjega koncesionarja;
– pogodbene kazni ter razloge za odpoved, razvezo in
razdrtje pogodbe ter pravice in obveznosti pogodbenih strank
v takih primerih;
– pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja v
zvezi z izvajanjem javne službe;
– pogoje za oddajo poslov podizvajalcem;
– dolžnost koncesionarja poročati koncedentu o vseh dejstvih in pojavih, ki utegnejo vplivati na izvajanje javne službe na
način in pod pogoji, določenimi v koncesijskem aktu;
– način finančnega in strokovnega nadzora s strani koncedenta;
– pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega
izvajanja javne službe;
– medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, povzročeno z izvajanjem ali neizvajanjem javne službe;
– razmerja ob spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah;
– način spreminjanja koncesijske pogodbe;
– prenehanje koncesijske pogodbe in njegove posledice
ter njeno morebitno podaljšanje;
– posledice spremenjenih okoliščin, višje sile in aktov
javne oblasti koncedenta.
46. člen
Organ koncedenta, pristojen za izdajanje odločb in drugih
aktov v zvezi s koncesijo, je občinska uprava.
X. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
47. člen
Koncesionar si zagotavlja plačilo za opravljene storitve
javne službe z zaračunavanjem opravljenih storitev uporabnikom storitev, iz proračuna Občine Vitanje ter drugih virov.
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48. člen
Cene storitev za opravljanje dejavnosti iz 3. člena tega
odloka morajo biti oblikovane v skladu s predpisi, ki urejajo
področje oblikovanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Cenik storitev je sestavni
del koncesijske pogodbe.
XI. NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA
49. člen
Plačilo koncesionarja koncedentu za izvajanje javne službe na podlagi tega odloka ni predvideno.
XII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
50. člen
Nadzor nad izvajanjem podeljene koncesije izvaja pristojni organ, v okviru svojega delovnega področja in zakonskih pooblastil. Nadzor lahko zajema vse okoliščine v zvezi z
izvajanjem javne službe, zlasti pa zakonitostjo in strokovnostjo
izvajanja.
Nadzorstvo iz prvega odstavka opravljajo občinski inšpektorji, komunalni nadzornik in občinski redarji.
Službe, navedene v drugem odstavku tega člena, lahko
pri opravljanju nadzora ob ugotovitvi, da koncesionar ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja, izdajajo
odločbe ter odrejajo druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti
izvrševanje določb tega koncesijskega akta ali koncesijske
pogodbe.
51. člen
Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga opravila v zvezi z nadzorom pooblasti ustrezno strokovno službo,
zavod oziroma drugo ustrezno institucijo.
Osebam, ki se izkažejo s pooblastilom župana, mora
koncesionar omogočiti odrejeni nadzor, pregled naprav ter
omogočiti vpogled v dokumentacijo in nuditi zahtevane podatke
ter pojasnila.
52. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja tudi
občinska inšpekcija, ki je tudi pristojna za vodenje postopkov o
ugotovljenih prekrških ter ostali državni organi, ki imajo takšno
pristojnost po samem zakonu.
53. člen
Finančni nadzor nad poslovanje koncesionarja izvaja pristojni občinski organ. Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem strokovnega in finančnega nadzora uredita koncedent in
koncesionar s koncesijsko pogodbo.
Koncesionar mora koncedentu omogočiti odrejeni nadzor,
vstop v svoje poslovne prostore, pregled objektov in naprav
koncesije ter omogočiti vpogled v dokumentacijo (letne računovodske izkaze …), v kataster javne službe oziroma vodene
zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo ter nuditi zahtevane
podatke in pojasnila.
Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan, potekati pa mora tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti
koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času
koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta.
O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov
pooblaščenec.
54. člen
Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar
ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja,
mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti,
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oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz koncesijskega akta ali
koncesijske pogodbe.
XIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
55. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– s prenehanjem koncesionarja,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom javne službe v režijo.
56. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem,
– z odstopom od koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo.
57. člen
Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za katerega je bila koncesijska pogodba
sklenjena.
58. člen
Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem preneha:
– če je proti koncesionarju uveden postopek zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski
postopek,
– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere
utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnje pravilno izvajanje
koncesije,
– če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno,
da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so
vplivali na podelitev koncesije,
– če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da nastaja večja škoda uporabnikom njegovih storitev ali tretjim
osebam,
– če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem
delu ne bo izpolnil svoje obveznosti.
V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prve točke
prvega odstavka lahko začne koncedent s postopkom za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe. Postopek za razdrtje
koncesijske pogodbe koncedent ustavi (umik tožbe), če je
uveden postopek zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek zavrnjen, če je prisilna
poravnava sklenjena ali potrjena, v primeru prodaje ponudnika
kot pravne osebe (v stečaju) ali vsake druge, z vidika izvajanja
koncesijskega razmerja sorodne posledice. Pogoji iz druge
oziroma tretje točke prejšnjega odstavka, na podlagi katerih
lahko začne koncedent postopek za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe, so izpolnjeni v trenutku, ko postane sodna
ali upravna odločba, s katero je bila koncesionarju iVitanjena
kazenska ali upravna sankcija, pravnomočna. Obstoj razlogov
iz četrte in točke prejšnjega odstavka se podrobneje določi v
koncesijski pogodbi.
Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe,
tako, da to koncesionarju onemogoča izvajanje koncesijske
pogodbe.
Koncesijska pogodba se enostransko razdre po sodni
poti.
Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v
primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanja utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
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Ob razdoru koncesijske pogodbe je koncedent dolžan
koncesionarju v enem letu zagotoviti povrnitev morebitnih revaloriziranih neamortiziranih vlaganj, ki jih ni mogoče ali ni
upravičeno brez posledic vrniti koncesionarju v naravi.
59. člen
Vsaka stranka lahko odstopi od koncesijske pogodbe:
– če je to v koncesijski pogodbi izrecno določeno,
– če druga stranka krši koncesijsko pogodbo, pod pogoji
in na način, kot je v njej določeno.
Ne šteje se za kršitev koncesijske pogodbe akt ali dejanje
koncedenta v javnem interesu, ki je opredeljen v zakonu ali na
zakonu oprtem predpisu, ki se neposredno in posebej nanaša
na koncesionarja in je sorazmeren s posegom v koncesionarjeve pravice.
60. člen
Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi
sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.
Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe
v primeru, da ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih
okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih
enakovredno ocenjenih okoliščin, oziroma nadaljnje opravljanje
dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali nemogoče.
61. člen
Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja koncesionarja.
Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z zakonom in koncesijsko pogodbo določeni pogoji za obvezen
prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali
v primeru prenosa koncesije na koncesionarjeve univerzalne
pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos premoženja, preoblikovanje …). V teh primerih lahko koncedent pod pogoji iz
koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe razdre koncesijsko
pogodbo ali od koncesijske pogodbe odstopi.
Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu s
koncesijskim aktom koncesionarju koncesijo odvzame. Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če ne začne z opravljanjem koncesionirane javne službe
v za to, s koncesijsko pogodbo, določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot javna služba ali kot koncesionirana javna služba.
Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijski pogodbi. Odvzem koncesije je mogoč le če kršitev resno ogrozi
izvrševanje javne službe. Koncedent mora koncesionarju o
odvzemu koncesije izdati odločbo.
Koncesijsko razmerje preneha z dnem pravnomočnosti
odločbe o odvzemu koncesije.
Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje
sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
V primeru odvzema iz druge točke prvega odstavka je
koncedent dolžan koncesionarju povrniti tudi odškodnino po
splošnih pravilih odškodninskega prava.
V primeru odvzema koncesije ali drugega prenehanja po
določbah 42.–45. člena tega odloka lahko koncedent prevzame
koncesionirano gospodarsko javno službo v režijo.
62. člen
Če koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo javno službo
možno bolj učinkovito opravljati na drug način, lahko uveljavi
takojšnji odkup koncesije. Odločitev o odkupu mora sprejeti
Občinski svet, ki mora hkrati tudi razveljaviti koncesijski akt in
sprejeti nov(e) predpis(e) o načinu izvajanja javne službe. Odkup koncesije se izvede na podlagi upravne odločbe in uveljavi
v razumnem roku, ki pa ne sme trajati več kot tri mesece.
Poleg obveze po izplačilu dokazanih neamortiziranih vlaganj koncesionarja, prevzema koncedent tudi obvezo za ustrezno prezaposlitev pri koncesionarju redno zaposlenih delavcev,
namenjenih opravljanju javne službe ter obvezo po povrnitvi
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nastale dejanske škode in izgubljenega dobička za obdobje do
rednega prenehanja koncesijske pogodbe.
63. člen
V primeru prenehanja koncesijskega razmerja mora dotedanji koncesionar nepretrgoma opravljati javno službo do
dneva, ko le – to prevzame drug izvajalec.
XIV. DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
64. člen
Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne, nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi
koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih strank (v
celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se štejejo zlasti
potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke, vojna
ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje javne službe ni možno na
celotnem območju občine ali na njenem delu na način, ki ga
predpisuje koncesijska pogodba.
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati
koncesionirano javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah,
nastalih zaradi višje sile, skladno z izdelanimi načrti ukrepov v
primeru nepredvidljivih napak in višje sile. O nastopu okoliščin,
ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe v takih
pogojih.
V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali
zaradi opravljanja koncesionirane javne službe v nepredvidljivih
okoliščinah.
V primeru višje sile in drugih nepredvidljivi okoliščin lahko
župan poleg koncesionarja aktivira tudi Občinski štab za civilno
zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v občini. V tem primeru prevzame Občinski štab za civilno zaščito nadzor nad izvajanjem ukrepov.
65. člen
Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine,
ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti koncesionarja
in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi koncesijske
pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali
izključno le na koncesionarja, ima koncesionar pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe.
Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso razlog
za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O nastopu
spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske pogodbe v
takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je koncesionar
dolžan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske pogodbe.
66. člen
Koncesija je prenosljiva le s soglasjem koncedenta. Akt
o prenosu koncesije se izda v enaki obliki, kot je bila koncesija
podeljena. Novi koncesionar sklene s koncedentom novo koncesijsko pogodbo. Posledica prenosa koncesijskega razmerja
je vstop prevzemnika koncesije v pogodbena razmerja odstopnika z uporabniki.
67. člen
Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem ter
koncesionarjem in uporabniki storitev javne službe se lahko dogovori izključno uporaba pravnega reda Republike Slovenije.
S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori, da je za odločanje o sporih med koncedentom in koncesionarjem pristojna
arbitraža, kolikor to ni v nasprotju s pravnim redom. V razmerjih
med koncesionarjem in uporabniki storitev javne službe ni
dopustno dogovoriti, da o sporih iz teh razmerij odločajo tuja
sodišča ali arbitraže (prepoved prorogacije tujega sodišča ali
arbitraže).
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XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
68. člen
Postopek za podelitev koncesije po tem odloku prične
župan z objavo javnega razpisa najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi odloka.
69. člen
V primeru, da izvajalec, ki na območju občine opravlja
javno službo, ki je predmet tega koncesijskega akta, ne bi uspel
pridobiti koncesije, je izbrani koncesionar dolžan zagotoviti zaposlitev pri izvajalcu na dan objave javnega razpisa zaposlenim
delavcev, namenjenih opravljanju javne službe, če za to v 14
dneh po dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja sami izrazijo interes. O tej pravici jih mora koncedent pisno obvestiti.
70. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 900-07/2009-011
Vitanje, dne 21. decembra 2009
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

Št.

5 / 25. 1. 2010 /

Stran

555

2. vrsta in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev,
3. pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
5. financiranje javne službe,
6. vrste objektov in opreme za izvajanje javne službe,
7. nadzor nad izvajanjem javne službe,
8. kazenske in prehodne določbe.
3. člen
(cilji javne službe)
Cilji ravnanja s komunalnimi odpadki po tem odloku so:
1. uveljavitev načela »stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov«;
2. izboljšati dostop do storitev javne službe;
3. zagotoviti učinkovit sistem ločenega zbiranja komunalnih odpadkov;
4. zagotoviti oddajo komunalnih odpadkov v obdelavo
preden se jih odstrani z odlaganjem na odlagališču komunalnih
odpadkov;
5. zagotoviti spremljanje količine in vrste odpadkov glede
na vir nastajanja odpadkov, osveščanje in obveščanje uporabnikov javne službe o učinkovitem ravnanju z odpadki ter
izdelavo letnih in dolgoročnih programov ukrepov na področju
ravnanja s komunalnimi odpadki.
4. člen
(uporaba predpisov)

196.

Odlok o načinu opravljanja obvezne
lokalne gospodarske javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki na območju Občine
Vitanje

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO‑1,
Uradni list RS, št. 39/06 – u.p.b. in 70/08), 3. in 7. člena Zakona
o gospodarskih javnih službah (ZGJS, Uradni list RS, št. 32/93
in 30/98), Zakona o javno‑zasebnem partnerstvu (ZJZP, Uradni
list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 – u.p.b. in 76/08), 3. in 26. člena
Zakona o prekrških (ZP‑1, Uradni list RS, št. 3/07 – u. p. b. in
17/08), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Vitanje
(Uradni list RS, št. 17/96) in Statuta Občine Vitanje (Uradni
list RS, št. 113/06 in 21/07) je Občinski svet Občine Vitanje na
17. redni seji dne 21. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o načinu opravljanja obvezne lokalne
gospodarske javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki na območju
Občine Vitanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(javna služba)
Ta odlok določa način, predmet in pogoje opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna
služba) na celotnem območju Občine Vitanje (v nadaljevanju:
občina).
2. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določajo:
1. organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne
službe,

Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega
člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se
uporabljajo republiški predpisi s področja varstva okolja.
5. člen
(opredelitev pojmov)
(1) Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. Komunalni odpadek po tem odloku je odpadek iz gospodinjstva ali njemu po naravi ali sestavi podoben odpadek
iz proizvodnje, trgovine, storitvene ali druge dejavnosti in je
uvrščen v skupino odpadkov s številko 20 s klasifikacijskega
seznama odpadkov in podskupino s številko 15 01 s klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu o ravnanju
z odpadki (v nadaljevanju tega odloka: odpadek).
2. Povzročitelj odpadkov po tem odloku je oseba, katere
delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov (izvirni
povzročitelj odpadkov), oziroma vsaka oseba, ki izvaja predobdelavo, mešanje ali druge postopke, s katerimi se spremenijo
lastnosti ali sestava teh odpadkov.
3. Imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov ali pravna
ali fizična oseba, ki ima odpadke v posesti.
4. Uporabnik storitev javne službe je oseba, ki skladno s
tem odlokom izpolnjuje pogoje za vključitev v sistem obveznega ravnanja s komunalnimi odpadki.
5. Prepuščanje odpadkov po tem odloku je oddaja odpadkov v nadaljnje ravnanje izvajalcu javne službe zbiranja in
prevoza komunalnih odpadkov.
6. Zbiranje odpadkov je prevzemanje odpadkov, ki jih njihovi imetniki prepuščajo izvajalcu javne službe, njihovo razvrščanje ter predhodno skladiščenje zaradi oddaje v obdelavo.
7. Izvajalec javne službe je oseba, ki skladno s tem odlokom opravlja dejavnost javne službe ravnanja s komunalnih
odpadkov.
8. Ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov so odpadki iz podskupine »Ločeno zbrane frakcije (razen 15 01)«
s klasifikacijsko številko 20 01 in ločeno zbrana odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek iz podskupine »Embalaža
(vključno z ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek)«
s klasifikacijsko številko 15 01 s klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu o ravnanju z odpadki.
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9. Ločene frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki niso nevarni odpadki in so določene v predpisu o ravnanju z ločeno
zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe.
10. Nevarne frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki imajo
eno ali več nevarnih lastnosti iz predpisa, ki ureja ravnanje z
odpadki in so določene v predpisu o ravnanju z ločeno zbranimi
frakcijami pri opravljanju javne službe.
11. Kosovni odpadki so odpadki iz podskupine »Drugi komunalni odpadki« s klasifikacijsko številko 20 03 07 s klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu o ravnanju z
odpadki, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za
prepuščanje v zabojnikih, posodah ali vrečkah za odpadke.
12. Mešani komunalni odpadki so odpadki, ki se skladno s
predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, uvrščajo med odpadke
s številko 20 03 01 iz klasifikacijskega seznama odpadkov.
13. Embalaža so vsi izdelki iz kateregakoli materiala, namenjeni temu, da blago, ne glede na to, ali gre za surovine ali
izdelke, obdajajo ali držijo skupaj zaradi hranjenja ali varovanja,
rokovanja z njim, njegove dostave ali predstavitve na poti od
proizvajalca do končnega uporabnika ali potrošnika.
14. Odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek, je odpadna prodajna ali sekundarna embalaža, ki nastaja kot odpadek v gospodinjstvu ali kot po naravi in sestavi gospodinjskim
odpadkom podoben odpadek v industriji ali obrtni, storitveni ali
drugi dejavnosti.
15. Zbiralnica ločenih frakcij ali »Ekološki otok« je pokrit
ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in
začasno hranjenje posameznih ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije
prepuščajo.
16. Zbiralnica nevarnih frakcij je pokrit prostor, opremljen
za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje nevarnih frakcij,
kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe
te frakcije oddajajo.
17. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tovorno vozilo,
opremljeno za ločeno zbiranje nevarnih frakcij, ki s postanki
po določenem urniku na naseljenih območjih omogoča, da
povzročitelj komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te
frakcije oddajajo. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tudi
pokrit prostor ali ustrezen zabojnik, ki se ga za določen krajši
čas začasno uredi in opremi za oddajanje in ločeno zbiranje
teh frakcij.
18. Zbirni center je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in
opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst
ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz širše
okolice izvajalcu javne službe prepuščajo te frakcije in kosovne
odpadke. Zbirni center je lahko hkrati urejen tudi kot zbiralnica
nevarnih frakcij.
19. Prevzemno mesto je vnaprej določen prostor, kjer
uporabniki v predpisanih namenskih posodah ali zabojnikih ali
tipiziranih vrečah za odpadke prepuščajo te odpadke izvajalcu
javne službe.
20. Zbirno mesto je prostor, kjer imajo uporabniki nameščene predpisane namenske posode ali zabojnike za zbiranje
mešanih komunalnih odpadkov v času do prevzema odpadkov.
21. Stavba je stavba po predpisih o graditvi objektov, v
kateri stalno ali začasno prebiva ena ali več oseb.
22. Objekt je objekt po predpisih o graditvi objektov, v ali
na katerem se opravlja proizvodna ali storitvena dejavnost ali je
v javni rabi, ki povzroča nastajanje komunalnih odpadkov.
(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak
pomen kot je določeno v zakonih in v podzakonskih predpisih,
ki so izdani na njihovi podlagi.
6. člen
(Strokovno tehnične naloge javne službe)
(1) Strokovno‑tehnične, organizacijske in razvojne naloge
javne službe, ki z občinskim aktom1 ali pogodbo z izvajalcem
1 Z občinskim aktom se bodo te naloge prenašale na izvajalca
v primeru, da bo občina zagotovila izvajanje javne službe v obliki
javnega podjetja (npr. sklep o ustanovitvi javnega podjetja).
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javne službe niso prenesene na izvajalca javne službe, opravlja
občinska uprava.
(2) Režijski obrat Občine Vitanje skrbi za koordinacijo
med občino in izvajalcem javne službe.
(3) Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge,
ki jih občina lahko prenese na izvajalca javne službe so:
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi
z načrtovanjem razvoja javne službe in izvedbo načrtovanih
infrastrukturnih ureditev;
– zagotavljanje strokovnih podlag v zvezi z načrtovanjem komunalne opremljenosti predvidenega poselitvenega
območja;
– zagotavljanje strokovnih podlag, ki jih občina potrebuje
za izvajanje upravnih nalog pri urejanju javne službe;
– pospeševanje uvajanja informatiziranih procesov za
potrebe javne službe.
(4) Režijski obrat izvaja nadzor nad izvajanjem javne
službe skladno s predpisi in dogovorjenim načrtom nadzora in
zagotavljanja kakovosti.
7. člen
(subsidiarno ukrepanje)
(1) Občina skrbi za odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja zaradi ravnanja s komunalnimi odpadki in krije stroške odprave teh posledic, če jih ni mogoče naprtiti določenim
ali določljivim povzročiteljem ali ni pravne podlage za naložitev
obveznosti povzročitelju obremenitve ali posledic ni mogoče
drugače odpraviti.
(2) Izvajalec javne službe je v primeru iz prejšnjega odstavka dolžan na račun občine zagotoviti zbiranje in prevoz
komunalnih odpadkov, ki povzročajo čezmerno obremenitev
okolja ter oddajo teh odpadkov v obdelavo.
(3) Če se v primeru iz prvega odstavka tega člena povzročitelj ugotovi kasneje, ima občina pravico in dolžnost izterjati
vračilo stroškov iz prejšnjih odstavkov.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
8. člen
(oblika izvajanja javne službe)
Javno službo po tem odloku zagotavlja Občina Vitanje v
obliki koncesionirane gospodarske javne službe (v nadaljnjem
besedilu: izvajalec javne službe) na celotnem območju Občine
Vitanje v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
9. člen
(tehnični pravilnik)
(1) Občinski svet sprejme tehnični pravilnik o zbiranju in
prevozu komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: pravilnik) na
predlog župana. V enaki obliki in postopku se sprejmejo tudi
vse dopolnitve in spremembe pravilnika.
(2) Pravilnik iz prejšnjega odstavka tega člena obsega:
– opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki;
– tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja odpadkov;
– tipizacijo predpisanih posod za odpadke, vključno z merili za določanje izhodiščne prostornine posod za posamezne
kategorije uporabnikov;
– tipizacijo namenskih predpisanih vreč za odpadke in
pogoje njihove uporabe;
– minimalne standarde za določitev prevzemnih mest in
zbiralnic;
– podrobnejše pogoje prepuščanja komunalnih odpadkov
v zbirnih centrih;
– podrobnejšo vsebino katastra zbirnih in prevzemnih
mest, zbiralnic in zbirnih centrov;
– druge pogoje glede minimalnih oskrbovalnih standardov, ki so potrebni za ravnanje z odpadki skladno s predpisi in
nemoteno opravljanje javne službe.
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III. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV

Prevzemanje komunalnih odpadkov

10. člen

(ločeno zbiranje komunalnih odpadkov)

(vrsta in obseg storitev javne službe)
(1) Javna služba po tem odloku obsega storitve zbiranja,
obdelave in prevoza komunalnih odpadkov, ki jih njihovi imetniki prepuščajo izvajalcu javne službe, in sicer:2
1. storitve prevzemanja komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, zbiralnicah in zbirnih centrih, vključno s prevozom
komunalnih odpadkov do zbirnega centra;
2. storitve obdelave komunalnih odpadkov, vključno s
sortiranjem in tehtanjem odpadkov, s katerimi se spreminja
lastnosti odpadkov z namenom zmanjšanja prostornine ali teže
odpadkov pred njihovim odlaganjem, z namenom zmanjšanja
biološko razgradljivih snovi v odpadkih, z namenom zmanjšanja nevarnih lastnosti, lažjega ravnanja z njimi ali povečanja
možnosti za njihovo predelavo;
3. storitve predhodnega skladiščenja komunalnih odpadkov zaradi oddaje odpadkov v nadaljnjo obdelavo ali za
odlaganje, vključno s prevozom preostankov odpadkov po obdelavi iz prejšnje alineje na regijsko odlagališče za nenevarne
odpadke.
(2) Storitve iz prejšnjega odstavka so v okviru opravljanja
javne službe kot javne dobrine zagotovljene vsakomur pod
enakimi pogoji.
11. člen
(uporabniki storitev javne službe)
(1) Uporaba storitev iz prejšnjega člena je obvezna za vse
uporabnike storitev javne službe.
(2) Uporabnik storitev javne službe je vsak imetnik komunalnih odpadkov, ki ima ne glede na pravni temelj:
– pravico do uporabe stavbe ali dela stavbe, v kateri stalno ali začasno prebiva ena ali več oseb;
– pravico do uporabe objekta ali dela objekta, v ali na
katerem se opravlja storitvena ali proizvodna dejavnost;
– pravico do upravljanja objekta v javni rabi, ki povzroča
nastajanje komunalnih odpadkov;
– pravico do uporabe počitniških objektov.
(3) Kot dokazilo, da ima imetnik odpadkov pravico do
uporabe stavbe ali objekta, se šteje zlasti dokazilo o lastništvu,
najemna in podnajemna pogodba ali pisno soglasje lastnika
oziroma upravljavca stavbe ali objekta. Imetnik odpadkov je
dolžan obvestiti izvajalca javne službe o pridobitvi statusa uporabnika iz prejšnjega odstavka v roku osmih dni od izpolnitve
predpisanih pogojev.
(4) Če je imetnikov pravice do uporabe nepremičnin iz
drugega odstavka tega člena več, imajo skupaj nerazdelno
pravice in obveznosti uporabnika storitev javne službe.
(5) Če v skladu s prejšnjimi odstavki ni mogoče določiti
uporabnika storitev javne službe, je uporabnik storitev javne
službe lastnik stavbe ali dela stavbe oziroma objekta ali dela
objekta, v kateri stalno ali začasno prebiva ena ali več oseb
oziroma v ali na katerem se opravlja storitvena ali proizvodna
dejavnost ali objekta v javni rabi, ki povzroča nastajanje odpadkov. Če je lastnikov nepremičnine več, imajo skupaj nerazdelno
pravice in obveznosti uporabnika storitev javne službe.
(6) Imetniki odpadkov, ki na podlagi prejšnjih odstavkov
izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa uporabnika glede več
nepremičnin na območju občine, so za vsako nepremičnino posebej dolžni uporabljati storitve javne službe po tem odloku.
(7) Uporabniki iz prejšnjih odstavkov so prosti obveznosti
po tem odloku, če izvajalcu javne službe izkažejo, da stavba ali
objekt oziroma del stavbe ali objekta ni v uporabi neprekinjeno
že najmanj tri mesece.
2 Pri opredelitvi dejavnosti javne službe je potrebno izhajati
iz zakonskega pojma zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (3.
alineja 149. člena ZVO-1) ter podrobnejše opredelitve tega pojma
v Uredbi o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, št. 34/08).
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12. člen
(1) Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti, da se v
okviru javne službe ločeno zbirajo in prevzemajo naslednje
ločene frakcije komunalnih odpadkov:
– papir in drobna lepenka, vključno z drobno odpadno
embalažo iz papirja ali lepenke,
– drobna odpadna embalaža iz stekla,
– drobna odpadna embalaža iz plastike ali sestavljenih
materialov,
– drobna odpadna embalaža iz kovine,
– kuhinjski odpadki (biološko razgradljivi kuhinjski odpadki
in biološko razgradljivi odpadki);
– mešana odpadna komunalna embalaža zbrana od vrat
do vrat.
(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da se nevarne
frakcije zbirajo ločeno od drugih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov.
(3) Ostanki komunalnih odpadkov, ki se ne zbirajo ločeno
na podlagi prejšnjih odstavkov, se zbirajo kot mešani komunalni
odpadki.
(4) Imetniki odpadkov prepuščajo komunalne odpadke
izvajalcu javne službe z odlaganjem v tipizirane in označene
zabojnike, posode ali vreče, postavljene na prevzemnih mestih, zbiralnicah in zbirnih centrih pod pogoji in na način, ki so
določeni s tem odlokom.
13. člen
(prevzemanje ločeno zbranih frakcij)
(1) Storitve prevzemanja ločenih frakcij obsegajo:
– prevzemanje odpadne embalaže zbrane po sistemu od
vrat do vrat izmenično s prevzemanjem mešanih komunalnih
odpadkov,
– redno prevzemanje ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih
frakcij,
– redno prevzemanje ločenih frakcij v zbirnih centrih,
– redno prevzemanje kosovnih odpadkov v zbirnih centrih
in
– občasno prevzemanje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih kosovnih odpadkov.
(2) Storitve prevzemanja nevarnih frakcij obsegajo:
– redno prevzemanje nevarnih frakcij v zbiralnicah nevarnih frakcij,
– redno prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji
komunalnih odpadkov oddajajo v zbirnem centru ali premičnih
zbiralnicah nevarnih frakcij.
(3) Podrobneje se obseg in vsebina storitev ter način ločenega zbiranja odpadkov iz prvega in drugega odstavka tega
člena določi z letnim programom ravnanja z ločeno zbranimi
frakcijami, ki mora vsebovati podatke, določene s predpisom o
ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami. Program za vsako naslednje leto izdela izvajalec javne službe in ga posreduje občini v
potrditev najpozneje do 30. novembra v tekočem letu.
14. člen
(sistem »door to door«)
(1) Izvajalec javne službe s sistemom »door to door«
ki vključuje uporabo namenske rumene vreče zagotavlja pri
uporabnikih storitve izvorno ločevanje in prevzem naslednjih
vrst odpadne embalaže:
– odpadna embalaža iz papirja;
– odpadna embalaža iz plastike;
– odpadna embalaža iz kovin;
– odpadna embalaža iz sestavljenih materialov.
(2) V rumeno vrečo se ne odlaga:
– steklena embalaža;
– časopisni papir;
– večje škatle;
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– ostanki hrane;
– nečiste vrečke in embalaža;
– nevarni odpadki (baterije, pločevinke barv, razredčil,
kartuše).
(3) Uporabniki storitve javne službe papir in steklo zbirajo ločeno v škatlo ali posebno vrečo in ga po urniku na dan
odvoza odložijo na prevzemno mesto oziroma ga oddajo na
obstoječih ekoloških otokih.
15. člen
(zbiralnice ločenih frakcij)
(1) Izvajalec javne službe mora za prevzemanje ločenih frakcij zagotoviti zbiralnice ločenih frakcij, ki morajo biti
opremljene s tipiziranimi posodami ali zabojniki za prevzemanje ločenih frakcij komunalnih odpadkov iz prvega odstavka
13. člena tega odloka.
(2) Zbiralnice ločenih frakcij so prostorsko razporejene:
– najmanj ena zbiralnica ob večjih trgovinah ali trgovskih
centrih, zdravstvenih domovih, bolnišnicah, šolah in otroških
vrtcih;
– najmanj ena zbiralnica v naseljih z manj kot 100 prebivalcev.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek zbiralnic ni treba urediti
v naseljih na območju z gostoto poselitve manj kot 300 prebivalcev na km2, če je v okviru opravljanja javne službe zagotovljeno
ločeno zbiranje frakcij iz prvega odstavka 12. člena tega odloka
na izvoru (od vrat do vrat po sistemu »rumena vreča«).
(4) Iz zbiralnic se redno in nemoteno zagotavlja ločen
prevoz frakcij v zbirni center.
16. člen
(zbiralnice nevarnih frakcij)
(1) Izvajalec javne službe mora za prevzemanje nevarnih
frakcij zagotoviti zbiralnice nevarnih frakcij, ki morajo biti opremljene s tipiziranimi in označenimi posodami ali zabojniki za
prevzemanje nevarnih frakcij komunalnih odpadkov, in sicer
najmanj:
– eno zbiralnico nevarnih frakcij v naselju z več kot 25.000
prebivalci,
– dve zbiralnici nevarnih frakcij v naselju z več kot 60.000
prebivalci,
– eno zbiralnico nevarnih frakcij na vsakih 60.000 prebivalcev v naselju z več kot 100.000 prebivalci.
(2) V naseljih z več kot 1000 prebivalci, v katerih ni
zbiralnice nevarnih frakcij, se ločeno zbiranje nevarnih frakcij
zagotavlja najmanj enkrat v koledarskem letu s premično zbiralnico nevarnih frakcij po vnaprej določenem urniku, ki ga določi
izvajalec javne službe.
(3) Če je premična zbiralnica iz prejšnjega odstavka tovorno vozilo, mora njegov postanek v posameznem naselju
trajati vsaj tri ure.
(4) Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih
odpadkov v naseljih iz drugega odstavka tega člena najmanj
štirinajst dni pred ločenim zbiranjem nevarnih frakcij v premični
zbiralnici obvestiti o času in načinu prevzema z obvestilom,
objavljenim v sredstvih javnega obveščanja in na drug krajevno
običajen način.
17. člen
(urejanje in vzdrževanje zbiralnic)
(1) Zbiralnice se uredijo na javnih površinah lokalnega
pomena, ki so dostopne za transportna vozila, če se s tem ne
ogroža njihova splošna raba. Kadar bi bila lahko zaradi ureditve
zbiralnice ogrožena splošna raba javne površine, občina zagotovi drugo primerno javno površino.
(2) Izvajalec javne službe opremi zbiralnico z zabojniki
ali posodami za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Tipi in
oznake zabojnikov ali posod za posamezne ločene in nevarne
frakcije ter označbe zbiralnic se določijo s tehničnim pravilnikom iz 9. člena tega odloka.
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(3) Izvajalec javne službe mora zbiralnice vzdrževati tako,

– povzročitelji komunalnih odpadkov lahko nedvoumno
ugotovijo, katere vrste frakcij se v zbiralnici zbirajo,
– se ločene frakcije prepuščajo in začasno hranijo tako,
da je možna njihova ponovna uporaba, predelava ali odstranjevanje skladno s predpisi,
– na kraju zbiralnice ne prihaja do onesnaževanja okolja
in
– lahko ločene frakcije prepuščajo vsi povzročitelji komunalnih odpadkov ne glede na njihovo prebivališče.
(4) V zbiralnici nevarnih frakcij mora nevarne frakcije, ki
jih oddajajo povzročitelji komunalnih odpadkov, prevzemati za
ločeno zbiranje in začasno skladiščenje teh frakcij usposobljena oseba.
(5) Izvajalec javne službe mora prepuščene ločene frakcije in oddane nevarne frakcije v zbiralnicah redno prevzemati in
jih v začasno skladiščenje, predelavo ali odstranjevanje odpremljati s tako opremljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje
odpadkov ne povzroča prašenja in povzroča čim manj hrupa,
med prevozom pa ne prihaja do raztresanja odpadkov.
18. člen
(prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov)
(1) Prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov se opravlja na prevzemnih mestih, kjer so uporabniki dolžni po vnaprej
določenem urniku prepustiti te odpadke izvajalcu javne službe
v tipiziranih posodah s prostornino 120 l, 240 l, 500 l, 1100 l ali
v tipiziranih zabojnikih.
(2) Druge posode, zabojniki ali tipizirane vrečke za prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov, ki jih določa pravilnik iz
9. člena tega odloka, se lahko uporabijo samo, če iz objektivno
opravičljivih razlogov (na primer zaradi nedostopnosti ali velike
oddaljenosti od prevzemnega mesta ali izrednega povečanja
količine odpadkov) ni mogoče uporabiti posode ali zabojnika
iz prejšnjega odstavka. V teh primerih morajo uporabniki do
prevzema hraniti odpadke pri sebi.
(3) Prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov poteka
izmenično s prevzemanjem rumene vreče.
(4) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzemanje
mešanih komunalnih odpadkov na območju Občine Vitanje
najmanj:
– enkrat na vsakih štirinajst dni v ožjem mestnem središču;
– enkrat na vsakih štirinajst dni v predelih s pretežno
večstanovanjsko gradnjo;
– enkrat mesečno v predelih s pretežno individualno
gradnjo.
(5) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzemanje
mešanih komunalnih odpadkov na območju naselij najmanj
enkrat mesečno.
(6) Izvajalec javne službe ne sme prevzemati mešanih
komunalnih odpadkov, če je v njih tudi odpadna embalaža, ki
ni komunalni odpadek.
19. člen
(velikost in število obveznih posod za odpadke)
(1) Velikost in število obveznih posod oziroma zabojnikov
za posamezne uporabnike odpadkov določi izvajalec javne
službe. Glede na pogostnost prevzemanja odpadkov iz tretjega
odstavka prejšnjega člena se število obveznih posod ali zabojnikov in njihovo velikost določi z upoštevanjem predvidene
najmanjše količine prepuščenih odpadkov in števila povzročiteljev odpadkov skladno z merili, določenimi s pravilnikom iz
9. člena tega odloka.
(2) Kadar zaradi prostorskih ali tehničnih razlogov ni
mogoče zagotoviti zadostnega števila prevzemnih mest za
namestitev posod ali zabojnikov za vse uporabnike, se za
zbiranje mešanih komunalni odpadkov določijo skupne posode
ali zabojniki, katerih število in velikost določi izvajalec javne
službe skladno z merili, določenimi s pravilnikom iz 9. člena
tega odloka.
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(3) Uporabniki so dolžni na svoje stroške zagotoviti nabavo in vzdrževanje tipiziranih posod, zabojnikov ali vrečk za
prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov na prevzemnih
mestih.
(4) Če količina prepuščenih odpadkov redno presega
prostornino posod ali zabojnikov za odpadke, lahko izvajalec
javne službe določi ustrezno povečanje prostornine posode ali
zabojnika oziroma povečanje števila posod ali zabojnikov.
20. člen
(prevzemna mesta)
(1) Prevzemna mesta se praviloma določijo na javnih
površinah, če se s tem ne ogroža njihova splošna raba. Če
prevzemnega mesta ni mogoče določiti na javni površini, se
prevzemno mesto lahko določi tudi na zasebnem zemljišču
uporabnika.
(2) Prevzemno mesto je lahko oddaljeno največ 100 m od
roba prometne poti smetarskega vozila.
(3) Prevzemno mesto določi uporabnik v soglasju z izvajalcem javne službe. Če do soglasja ne pride, določi prevzemno
mesto na predlog katere koli stranke Režijski obrat Občine
Vitanje.
21. člen
(zbirna mesta)
(1) V času do predvidenega prevzema mešanih komunalnih odpadkov se odpadki zbirajo v posodah ali zabojnikih, ki so
nameščeni na zasebnih površinah ali v zasebnih prostorih pri
uporabnikih (zbirna mesta). Uporabniki morajo zagotoviti, da
se odpadki zbirajo na način, ki ne povzroča emisije vonjav in
onesnaževanja okolice.
(2) Uporabnik mora pred predvidenim časom prevzemanja mešanih komunalnih odpadkov zagotoviti, da se posoda
ali zabojnik prestavi z zbirnega mesta na prevzemno mesto,
po prevzemu odpadkov pa prazne posode ali zabojnike takoj
vrne na zbirno mesto.
(3) Če s tem soglaša izvajalec javne službe, so lahko
prevzemna mesta hkrati tudi zbirna mesta.
22. člen
(zbirni center)
(1) V zbirnem centru izvajalec javne službe v okviru obratovalnega časa zagotavlja ločeno zbiranje v zabojnikih in posodah za naslednje frakcije:
– papir in lepenka vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
– stekla vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
– plastike, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali
sestavljenih materialov,
– odpadkov iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz
kovin,
– les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
– oblačila,
– tekstil,
– jedilno olje in maščobe,
– barve, črnila, lepil in smol, ki ne vsebujejo nevarnih
snovi,
– detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– baterije in akumulatorje, ki niso razvrščene v skupine
16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu
odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,
– električne in elektronske opreme, ki ne vsebujejo nevarnih snovi in
– kosovne odpadke.
(2) Zbirni centri so prostorsko razporejeni na način, da
se uredi:
– najmanj en zbirni center za vsako naselje z več kot
8.000 prebivalci;
– najmanj dva zbirna centra za naselje z več kot 25.000
prebivalci;
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– najmanj en zbirni center na vsakih 8.000 prebivalcev v
naseljih z več kot 100.000 prebivalci.
(3) V zbirnem centru lahko prepustijo odpadke vsi, ki imajo status uporabnika skladno z 11. členom tega odloka.
23. člen
(ureditev in vzdrževanje zbirnega centra)
(1) Izvajalec javne službe mora zbirni center urediti in
vzdrževati tako, da:
– povzročitelji komunalnih odpadkov lahko nedvoumno
ugotovijo, katere vrste frakcij se v zbirnem centru zbirajo,
– se ločeno zbrane frakcije v zbirnem centru oddajajo, razvrščajo in začasno hranijo tako, da je možna njihova ponovna
uporaba, predelava ali odstranjevanje skladno s predpisi, in
– na kraju zbirnega centra in v njegovi okolici ne prihaja
do onesnaževanja okolja.
(2) Izvajalec javne službe mora zagotavljati reden prevzem v zbirnem centru zbranih frakcij in jih v začasno skladiščenje, predelavo ali odstranjevanje odpremljati s tako opremljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje odpadkov ne
povzroča prašenja in povzroča čim manj hrupa, med prevozom
pa ne prihaja do raztresanja odpadkov.
24. člen
(prevzemanje kosovnih odpadkov)
(1) V okviru javne službe mora biti v vsakem naselju ne
glede na število prebivalcev najmanj enkrat v koledarskem letu
zagotovljeno prevzemanje kosovnih odpadkov na prevzemnih
mestih kosovnih odpadkov, ki jih določi izvajalec javne službe
v obvestilu iz tretjega odstavka tega člena.
(2) V okviru prevzema kosovnih odpadkov iz prejšnjega
odstavka mora biti zagotovljeno tudi prevzemanje opreme, ki
se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi.
(3) Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih
odpadkov najmanj štirinajst dni pred prevzemom iz prejšnjih
odstavkov obvestiti o času in načinu prevzema z naznanilom,
objavljenim na krajevno običajen način.
(4) Imetniki kosovnih odpadkov morajo preden prepustijo
te odpadke izvajalcu javne službe zagotoviti, da se kosovni
odpadek večjih dimenzij razstavi na več kosov tako, da posamezni kos odpadka vsebuje pretežno eno ločeno frakcijo in ni
pretežak ali prevelik za ročno nakladanje na vozilo za prevoz
kosovnih odpadkov.
(5) Prevzemanje kosovnih odpadkov ni redna storitev prevzemanja komunalnih odpadkov. Stroške prevzemanja kosovnih odpadkov krije imetnik kosovnih odpadkov in so vračunani
v stroških ravnanja z odpadki.
25. člen
(javne prireditve)
(1) Za čas trajanja javne prireditve na prostem, na kateri
se pričakuje več kot 1.000 udeležencev, mora organizator na
kraju prireditve zagotoviti posode ali zabojnike za ločeno zbiranje ločenih frakcij iz prvega odstavka 12. člena tega odloka
ter ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov. Podrobneje
dogovorita vrsto in obseg storitve javne službe organizator
prireditve in izvajalec javne službe s pogodbo.
(2) Organizatorji so dolžni obvestiti izvajalca javne službe
o nameravani prireditvi najmanj štirinajst dni pred datumom
izvedbe prireditve.
26. člen
(ukrepanje v primeru nepravilno odloženih odpadkov)
(1) Če so na zemljišču v lasti občine ali države nezakonito
odloženi komunalni odpadki, odredi občinska inšpekcija izvajalcu javne službe njihovo odstranitev, ta pa jih mora odstraniti
v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki na račun lastnika
zemljišča, v primeru, da izvaja posest nad zemljiščem druga
oseba, pa na račun osebe, ki izvaja posest.
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(2) Če se kasneje odkrije povzročitelja nezakonito odloženih odpadkov, ima občina pravico in dolžnost od njega izterjati
vračilo stroškov iz prejšnjega odstavka.
(3) Če so odpadki nezakonito odloženi na zemljišču v lasti
osebe zasebnega prava, odredi odstranitev komunalnih odpadkov
občinska inšpekcija lastniku ali drugemu posestniku zemljišča.
Obdelava komunalnih odpadkov
27. člen
(obdelava komunalnih odpadkov)
V okviru javne službe po tem odloku se zagotavljajo naslednje storitve obdelave komunalnih odpadkov:
– predelava odpadnega lesa v sekance;
– storitve obdelave biološko razgradljivih odpadkov v
kompostarnah in napravah za mehansko‑biološko obdelavo
odpadkov;
– storitve predobdelave komunalnih odpadkov z namenom zmanjšanja prostornine ali teže odpadkov pred njihovim
odlaganjem ali zmanjšanja nevarnih lastnosti zaradi njihovega
odlaganja na odlagališče za nenevarne odpadke;
– storitve predobdelave komunalnih odpadkov z namenom povečanja možnosti za njihovo predelavo.
28. člen
(razvrščanje komunalnih odpadkov)
V okviru javne službe se z izvornim razvrščanjem komunalnih odpadkov zagotavlja predhodno ločevanje komunalnih
odpadkov na osnovne frakcije:
– Odpadna komunalna embalaža (vse frakcije)
– Biološko razgradljivi in kuhinjski odpadki
– Kosovni odpadki
– Nevarni odpadki.
29. člen
(tehtanje komunalnih odpadkov)
V okviru javne službe se zagotavljajo storitve tehtanja
naslednjih odpadkov:
– odpadne embalaže, katero mora izvajalec javne službe
skladno s predpisi oddati osebi za ravnanje z odpadno embalažo,
– ločene frakcije, ki gredo v predelavo,
– vsake pošiljke odpadnih jedilnih olj, ki se oddajo v
predelavo,
– nevarne frakcije, ki gredo v predelavo ali odstranjevanje,
– preostanek odpadkov, ki gre na odlaganje.
Predhodno skladiščenje komunalnih odpadkov
30. člen
(predhodno skladiščenje)
(1) V okviru javne službe se zagotavlja skladiščenje odpadkov pri izvajalcu javne službe v zbirnih centrih z namenom
in za čas, ki je potreben, da se odpadki lahko pripravijo za
prevoz do osebe, ki skladno s predpisi o ravnanju z odpadki
izvaja nadaljnjo obdelavo odpadkov.
(2) V storitev iz prejšnjega odstavka je vključen tudi prevoz preostanka komunalnih odpadkov po obdelavi iz 27. člena
tega odloka na odlagališče za nenevarne odpadke.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV
JAVNE SLUŽBE
31. člen
(pogoji obratovanja)
(1) Izvajalec javne službe mora pri opravljanju javne službe zagotoviti:
– nabavo in vzdrževanje opreme iz 43. člena tega odloka;
– redno higiensko vzdrževanje opreme iz prejšnje alineje,
vključno z rednim razkuževanjem in pranjem;
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– urejanje in vzdrževanje prostorov, na katerih je nameščena oprema zbiralnic in zbirnih centrov;
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o zbranih komunalnih odpadkih skladno s predpisi, ki urejajo ravnanja
z odpadki;
– evidentiranje števila prevzemov posod za vsako posamezno prevzemno mesto po posameznem imetniku odpadkov.
(2) Storitve javne službe se morajo opravljati na način,
da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov
in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili:
– čezmerno obremenitev voda, zraka, tal,
– čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami,
– bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin, ali
– škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana
po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu kulturne
dediščine.
32. člen
(register prevzemnih mest)
(1) Izvajalec javne službe mora voditi register prevzemnih
mest z naslednjimi podatki:
– lokacija prevzemnega mesta za mešane komunalne
odpadke,
– identifikacijska oznaka iz katastra stavb za vsako posamezno stavbo ali del stavbe, v kateri nastajajo mešani komunalni odpadki,
– ulica in hišna številka stavbe.
(2) V registru prevzemnih mest se vodijo tudi naslednji
podatki, ki so potrebni za določitev cene in obračun storitev
javne službe:
– firma oziroma ime ter sedež oziroma prebivališče uporabnikov,
– število članov posameznega gospodinjstva v stavbi,
– površina poslovnih prostorov za pravne osebe, ki opravljajo gospodarsko ali negospodarsko dejavnost,
– velikost in število posod ali zabojnikov oziroma delež na
skupni posodi ali zabojniku po posameznem uporabniku,
– količina prevzetih mešanih komunalnih odpadkov po
posameznem uporabniku.
33. člen
(javna obvestila)
(1) Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih
odpadkov na območju, za katerega uredi zbiralnico ločenih
frakcij ali zbiralnico nevarnih frakcij ali zbirni center, z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja in na druge krajevno
običajne načine obvestiti o:
– lokaciji zbiralnice ali zbirnega centra;
– času obratovanja zbiralnice nevarnih frakcij ali zbirnega
centra;
– ločenih ali nevarnih frakcijah, ki se prepuščajo;
– načinu prepuščanja ali oddajanja ločeno zbranih frakcij;
– načinu predvidene predelave ali oddajanja ločeno zbranih frakcij;
– drugih pogojih za prevzem ločenih frakcij.
(2) Izvajalec javne službe mora povzročitelje kuhinjskih odpadkov na območju, za katerega uredi prevzemanje kuhinjskih odpadkov, z javnim naznanilom v sredstvih
javnega obveščanja in na druge krajevno običajne načine
obvestiti o:
– območju in načinu prepuščanja kuhinjskih odpadkov;
– drugih pogojih za prepuščanje kuhinjskih odpadkov;
– pogojih, pod katerimi se zbrani kuhinjski odpadki oddajajo v predelavo, obveščanje pa ponoviti vsakih šest mesecev.
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36. člen

(redno obveščanje)

(obveznosti uporabnikov)

(1) Izvajalec javne službe je dolžan v sredstvih javnega
obveščanja in na druge krajevno običajne načine redno obveščati in na druge načine seznanjati uporabnike, da naj:
– izločijo iz komunalnih odpadkov čim več ločenih frakcij
in jih prepuščajo v rumenih/embalažnih vrečah, zbiralnicah
ločenih frakcij ali zbirnih centrih,
– izločijo iz komunalnih odpadkov nevarne frakcije in
jih oddajajo v zbiralnicah ali premičnih zbiralnicah nevarnih
frakcij,
– prepuščajo ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali v katerih so zmešani nevarni odpadki, kot
nevarne frakcije,
– hranijo ločene in nevarne frakcije varno in neškodljivo
za okolje, dokler jih ne prepustijo ali oddajo izvajalcu javne
službe,
– ne mešajo ločenih ali nevarnih frakcij z drugimi komunalnimi odpadki tako, da jih ni možno izločati pri razvrščanju
komunalnih odpadkov v sortirnici,
– prepuščajo odpadna zdravila, odpadna olja ali druge
ločene ali nevarne frakcije, za katere je zbiranje s predpisom
urejeno na poseben način, tako kot je predpisano,
– prepuščajo kosovne odpadke in opremo, ki se uporablja v gospodinjstvih in vsebuje nevarne snovi, na prevzemnih
mestih ali v zbirnih centrih in
– razstavijo kosovni odpadek večjih dimenzij tako, da
posamezni kos vsebuje pretežno eno ločeno frakcijo in ni
pretežak ali prevelik za ročno nakladanje na vozilo za prevoz
kosovnih odpadkov.
(2) Izvajalec javne službe mora povzročitelje kuhinjskih
odpadkov v sredstvih javnega obveščanja in na druge krajevno
običajne načine redno obveščati o:
– prepovedi mešanja kuhinjskih odpadkov z drugimi komunalnimi odpadki, vključno z zelenim vrtnim odpadom;
– izločanju vseh kuhinjskih odpadkov iz komunalnih odpadkov in njihovem obveznem prepuščanju izvajalcu javne
službe kot ločeno zbrano frakcijo ali o možnosti lastne predelave v kompost v hišnih kompostnikih;
– varni in za okolje neškodljivi hrambi kuhinjskih odpadkov
pred prepustitvijo izvajalcu javne službe.

Uporabniki imajo obveznost:
– obvestiti izvajalca javne službe o spremembah, ki vplivajo na obračun cene storitev javne službe iz 35. ali 36. člena
tega odloka na posebnem obrazcu najkasneje v 8 dneh po
nastanku spremembe;
– redno prepuščati komunalne odpadke in jih ločevati
skladno z zagotovljenimi storitvami javne službe;
– zagotoviti, da so posode, zabojniki ali tipizirane vreče
dan prevzema nameščeni na prevzemnem mestu;
– zagotoviti, da so pokrovi posod ali zabojnikov na prevzemnih mestih zaprti;
– vzdrževati čistočo na prevzemnih mestih, razen kadar
izvajalec javne službe onesnaži prevzemno mesto;
– zagotoviti izvajalcu javne službe neoviran dostop do
prevzemnega mesta.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV
JAVNE SLUŽBE
35. člen
(pravice uporabnikov)
(1) Uporabniki imajo pravico:
– do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja
storitev javne službe, ki je enako dostopna vsem uporabnikom
na območju občine po posameznih kategorijah uporabnikov,
– do uporabe skupne posode ali zabojnika za mešane
komunalne odpadke pod pogojem, da izvajalcu javne službe
predložijo soglasja vseh uporabnikov skupne posode,
– do uskladitve velikosti ali števila posod skladno z evidentiranim številom opravljenih prevzemov odpadkov, vendar
ne več kot enkrat letno.
(2) Izvajalec javne službe odobri zmanjšanje velikosti
in/ali števila posod oziroma zabojnikov za odpadke na podlagi
zahteve uporabnika iz tretje alineje prejšnjega odstavka pod
pogojem, da:
– prostornina obstoječe posode ali zabojnika ni manjša od
prostornine najmanjše količine komunalnih odpadkov, določene
na podlagi pravilnika iz 9. člena tega odloka oziroma če število
posod ni manjše od števila posod, določenega na podlagi istega pravilnika, in če
– ugotovi, da so se v obdobju zadnjih šestih mesecih komunalni odpadki prepuščali na prevzemnem mestu te stavbe
v zaprtih in ne popolnoma polnih posodah.

37. člen
(prepovedi)
(1) Imetnikom odpadkov je prepovedano:
– prepuščati odpadke v posodah ali zabojnikih za ločeno
zbiranje frakcij, ki niso namenjene tem odpadkom;
– mešati nevarne frakcije z ločenimi frakcijami ali komunalnimi odpadki ali mešati posamezne nevarne frakcije med
seboj;
– prepuščati odpadne prenosne baterije in akumulatorje
kot mešani komunalni odpadek;
– prepuščati odpadno električno in elektronsko opremo
kot mešani komunalni odpadek;
– sežigati in/ali odlagati odpadke v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov;
– nameščati posode ali zabojnike za odpadke zunaj predvidenega prevzemnega mesta;
– odlagati odpadke ob posodah ali zabojnikih;
– prepuščati odpadke v vrečkah, ki niso namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov;
– brskanje po posodah ali zabojnikih ter razmetavanje
odpadkov;
– pisati na posode ali zabojnike za ločene frakcije ter lepiti
plakate nanje.
(2) Sežiganje suhih odpadkov z vrtov v majhnih količinah,
ki nastajajo na hišnih vrtovih, je dovoljeno samo podnevi, vendar tako, da sežiganje ne traja dlje kot dve uri. Pri sežiganju
suhih odpadkov je treba preprečiti nevarnosti in neprijetnosti,
ki nastanejo zaradi sežiganja.
VI. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
38. člen
(viri financiranja storitev javne službe)
Viri financiranja storitev javne službe so:
– plačila uporabnikov za storitev javne službe po veljavnih
cenah storitev javne službe (smetarina),
– sredstva od prodaje ločenih frakcij, sposobnih za predelavo,
– drugi viri, določeni s predpisom lokalne skupnosti ali
zakonom oziroma na njegovi podlagi sprejetem predpisu.
39. člen
(viri financiranja javne infrastrukture)
Viri financiranja infrastrukture so sredstva:
– iz proračuna občine,
– iz sredstev razvojnih skladov,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz taks in drugih virov, določenih s predpisom lokalne
skupnosti ali zakonom oziroma na njegovi podlagi sprejetem
predpisu.
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40. člen

43. člen

(oblikovanje cen)

(oprema izvajalca javne službe)

(1) Cene storitev javne službe določi občinski svet s
sklepom na predlog izvajalca javne službe, pri čemer morata
oba upoštevati, da je cena oblikovana skladno s predpisom,
ki ureja oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb.
(2) Cena se oblikuje kalkulativno za letno ali dveletno
proračunsko obdobje na osnovi upoštevanja vseh upravičenih
stroškov, vključno z normalnim tržnim donosom na sredstva
izvajalca javne službe, zmanjšanih za prihodke:
– od prodaje ločenih frakcij, sposobnih za predelavo,
– iz dotacij, donacij in subvencij za opravljanje storitev
javne službe,
– iz proračuna občine.
(3) Stroške storitev obdelave komunalnih odpadkov in
odlaganja preostanka komunalnih odpadkov izvajalec javne
službe prevzame v kalkulacijo na osnovi cen izvajalcev teh
storitev, v kolikor teh storitev skladno s 27. členom tega odloka ne izvaja sam.
(4) Cene storitev izvajalca javne službe med uporabniki
ali skupinami uporabnikov za istovrstne storitve ne smejo
biti diferencirane, razen če ti dokazljivo povzročajo različne
stroške. Stroški dostopa do storitve ne smejo biti razlog diferenciacije.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se cena
storitve za zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov
določi diferencirano glede na velikost posode ali zabojnika
ter pogostnost prevzemanja odpadkov na način, ki spodbuja
uporabnike k ločenemu zbiranju odpadkov.
(6) Podrobneje se določi način oblikovanja cen za obračun storitev javne službe s tarifnim pravilnikom, ki ga sprejme
občinski svet na predlog župana.

Oprema, ki je potrebna za izvajanje javne službe, v lasti
izvajalca je:
– vozila za prevoz vseh vrst odpadkov,
– delovni stroji,
– premične zbiralnice nevarnih frakcij,
– posode in zabojniki za prepuščanje ločenih frakcij v
zbiralnicah,
– oprema za občasno prevzemanje kosovnih odpadkov,
– oprema za razvrščanje odpadkov v sortirnici in predhodno skladiščenje odpadkov pred njihovo predelavo ali odstranjevanje,
– vozila in naprave za pranje in vzdrževanje posod in
zabojnikov.

41. člen
(obračun storitev javne službe)
(1) Izvajalec obračuna storitve javne službe uporabniku
na podlagi cenika iz prvega odstavka 40. člena tega odloka
za vsako trimesečje.
(2) Obveznost plačevanja cene za storitve javne službe
nastane z dnem, ko imetnik odpadkov na območju, kjer je organizirano izvajanje posameznih storitev javne službe, pridobi
status uporabnika skladno z 11. členom tega odloka.
(3) Kot merilo za razdelitev stroškov storitev javne službe
med posamezne uporabnike se upošteva število prebivalcev
s stalnim ali začasnim prebivališčem v posamezni stavbi
oziroma delu stavbe, če gre za gospodinjstva, oziroma razmerje med površino poslovnih prostorov, če gre za osebe, ki
opravljajo storitveno ali proizvodno dejavnost.
(4) Uporabniki so dolžni obvestiti izvajalca javne službe
o vsaki spremembi, ki skladno s prejšnjim odstavkom vpliva
na obračun storitev javne službe v roku osmih dni od nastanka
spremembe.

VIII. NADZOR
44. člen
(nadzorni organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata
pristojni občinski inšpekcijski organ.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih
namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
(3) Pristojni občinski inšpekcijski organ ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec
javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona,
ki ureja varstvo osebnih podatkov.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
45. člen
(prekrški izvajalca javne službe)
(1) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec
javne službe, če:
– ne pripravi letnega programa ravnanja z ločeno zbranimi frakcijam z vsebino in v roku, kot je to določeno v tretjem
odstavku 13. člena tega odloka;
– ne zagotovi izvajanje javne službe po vrsti in obsegu
storitev, kot je to določeno v 11. do 30. členu tega odloka;
– ne vodi registra prevzemnih mest na način, kot je to
določeno v 32. členu tega odloka;
– ne obvešča uporabnikov na način, kot je to določeno
v 33. in 34. členu tega odloka;
– pri zaračunavanju opravljenih storitev javne službe
ne upošteva cen storitev, ki jih določi občinski svet skladno s
40. členom tega odloka.
(2) Z globo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
46. člen

VII. VRSTE OBJEKTOV IN OPREME ZA IZVAJANJE
JAVNE SLUŽBE
42. člen
(infrastruktura lokalnega pomena v lasti občine)
Gospodarska javna infrastruktura lokalnega pomena, ki
je potrebna za izvajanje javne službe, v lasti občine je:
– zemljišča in objekti zbiralnic;
– zemljišča in objekti zbirnih centrov;
– zemljišča in objekti prevzemnih mest na javnih površinah;
– zemljišča in objekti za obdelavo odpadkov.

(prekrški uporabnikov – pravne osebe)
(1) Z globo 1400 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja svojo dejavnost, če:
– v roku ne obvesti izvajalca javne službe o pridobitvi
statusa uporabnika (tretji odstavek 11. člena);
– na zahtevo izvajalca javne službe ne nabavi ali vzdržuje posode ali zabojnika (tretji odstavek 199. člena);
– ne zagotovi neoviranega dostopa izvajalcu javne službe do prevzemnega mesta (šesta alineja 366. člena);
– ne odstrani prazne posode ali zabojnika iz prevzemnega mesta po prevzemu odpadkov (drugi odstavek
21. člena);
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– ne zagotovi zbiranja odpadkov na zbirnem mestu tako,
da se prepreči nastanek emisij vonjav in onesnaženje okolice
(prvi odstavek 21. člena);
– v roku ne obvesti izvajalca javne službe o spremembah, ki vplivajo na obračun storitev javne službe (četrti odstavek 41. člena).
(2) Z globo 400 evrov se za prekršek iz tretjega odstavka
tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.

Št.

(prekrški uporabnikov – fizične osebe)

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

197.

49. člen
Osnutek Tehničnega pravilnika iz 9. člena tega odloka z
obrazložitvijo pripravi izvajalec v sodelovanju s komunalnim
podjetjem Občine Vitanje najkasneje v roku dvanajst mesecev
po uveljavitvi tega odloka.
50. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Vitanje
(Uradni list RS, št. 31/97).
51. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 900-07/2009-010
Vitanje, dne 21. decembra 2009
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

Cenik daljinskega ogrevanja

CENIK
daljinskega ogrevanja
1.
Zaradi spremembe cene zemeljskega plina pri distributerju Petrol Energetika, d.o.o., Ljubljana se v mestu Zreče s 1. 2.
2010 spremeni cena toplotne energije.
Povprečna cena za MWh toplotne energije se zniža za
2,5824%, tako da znaša nova povprečna cena toplotne energije 75,6927 Eur/MWh.
Pri fiksnem delu cene ni sprememb.
2.
Navedena cena daljinskega ogrevanja je oblikovana skladno z uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare
in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni list RS, št. 30/09).
Na navedeno ceno se skladno z Zakonom o davku na
dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano vrednost.
Št. 129/2010-02
Zreče, dne 20. januarja 2010

48. člen

(priprava Tehničnega pravilnika)
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SPITT d.o.o., Cesta na Roglo 11/j, Zreče, skladno s
97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07)
objavlja

Direktor
SPITT d.o.o.
Djura Sabo l.r.

(vzpostavitev ločenega zbiranja kuhinjskih odpadkov)
Izvajalec javne službe mora zagotoviti ločeno zbiranje in prevzemanje kuhinjskih odpadkov pri povzročiteljih
kuhinjskih odpadkov na zemljepisno zaokroženih območjih
poselitve z več kot 2.000 prebivalci in z gostoto poselitve
več kot 20 prebivalcev na 1 ha najpozneje do 31. decembra
2009 ter na območjih poselitve z več kot 2.000 prebivalci in z
gostoto poselitve več kot 10 prebivalcev na 1 ha najpozneje
do 31. decembra 2010.

Stran
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47. člen
Z globo 400 evrov se za prekršek kaznuje uporabnik –
fizična oseba, če:
– v roku ne obvesti izvajalca javne službe o pridobitvi
statusa uporabnika (tretji odstavek 11. člena);
– na zahtevo izvajalca javne službe ne nabavi ali vzdržuje posode ali zabojnika (tretji odstavek 19. člena);
– ne zagotovi neoviranega dostopa izvajalcu javne službe do prevzemnega mesta (šesta alineja 36. člena);
– ne odstrani prazne posode ali zabojnika iz prevzemnega mesta po prevzemu odpadkov (drugi odstavek
21. člena);
– ne zagotovi zbiranja odpadkov na zbirnem mestu tako,
da se prepreči nastanek emisij vonjav in onesnaženje okolice
(prvi odstavek 21. člena);
– v roku ne obvesti izvajalca javne službe o spremembah, ki vplivajo na obračun storitev javne službe (četrti odstavek 41. člena).
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ČRENŠOVCI
198.

Odlok o dopolnitvah Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Črenšovci

Na podlagi prvega odstavka 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 –
ZVO-1B in 108/09) 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 25. redni seji dne 20. 1.
2010 sprejel

ODLOK
o dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Črenšovci
1. člen
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 92/09) se v poglavju a) prva alineja
35. člena dopolni z besedilom: »in ureditev cest in komunalne
infrastrukture.«.
2. člen
V poglavju a) se v drugem odstavku 36. člena za prvo
alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– razširitve ter obnove obstoječih cest in poti«.
Dosedanja druga, tretja in četrta alineja postanejo tretja,
četrta in peta alineja.

Stran
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3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. OS-151/25-10
Črenšovci, dne 20. januarja 2010
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

199.

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene
storitev odlaganja preostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
za leto 2010

Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO1A in 70/08), 59. člen Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP),
5. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni
list RS, št. 63/09) 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 25. seji dne 20. 1. 2010 sprejel

SKLEP
o določitvi višine subvencioniranja cene storitev
odlaganja preostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
za leto 2010
I.
Občina Črenšovci bo storitve javne službe odlaganja odpadkov v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture, le-to subvencionirala v višini 50%.
II.
Kot osnova za plačilo cene uporabe javne infrastrukture
v letu 2010 bo za uporabnike – gospodinjstva oziroma druge
povzročitelje komunalnih odpadkov, ki ne opravljajo pridobitne
dejavnosti na območju Občine Črenšovci, je cena v višini
116,16 EUR za 1 tono odloženih odpadkov, h kateri se prištejejo še vsi ostali stroški, ki so sestavni del cene storitve javne
službe odlaganja odpadkov.
Razliko do polne cene v višini 95,16 EUR, to je 47,58 EUR,
Občina Črenšovci priznava kot subvencijo k ceni storitve javne
službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture in jo bo pokrila iz sredstev občinskega proračuna.
III.
Sredstva subvencije bo Občina Črenšovci nakazala javnemu podjetju Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.,
kot regijskemu izvajalcu javne službe odlaganja preostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, na podlagi
posebej sklenjene pogodbe.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. OS-149/25-10
Črenšovci, dne 20. januarja 2010
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.
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SLOVENSKA BISTRICA
200.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč in merilih za odmero komunalnega
prispevka na območju Občine Slovenska
Bistrica

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica je na podlagi
74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list
RS, št. 33/07), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list
RS, št. 95/07) ter 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 63/02 in 43/07) na 22. redni
seji dne 18. 1. 2010 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
in merilih za odmero komunalnega prispevka
na območju Občine Slovenska Bistrica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina)
S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo in predvideno komunalno opremo,
ki so določena v Programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje Občine Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: program
opremljanja), ki ga je izdelal Razvojni center inženiringi Celje,
d.o.o. (št. proj. 645/09, oktober 2009).
2. člen
(Namen programa opremljanja)
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za obstoječo in predvideno komunalno opremo.
Program opremljanja vsebuje naslednje podlage za odmero
komunalnega prispevka:
– obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme,
– skupne in obračunske stroške po posameznih vrstah
komunalne opreme in po obračunskih območjih,
– preračun obračunskih stroškov na m2 parcele in na m2
neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah opreme
in obračunskih območjih in
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka,
ki so razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne
površine, faktor dejavnosti, olajšave in oprostitve za določene
kategorije objektov ter možnost obročnega odplačevanja komunalnega prispevka.
3. člen
(Pojmi)
Komunalna oprema po tem odloku zajema:
– objekte in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih
lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih,
ki urejajo varstvo okolja,
– objekte in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih
lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo
energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske
ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem
besedilu: zavezanec) plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani
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vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen
gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to
vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe. Obračunska območja se določijo za obstoječo komunalno opremo
in predvideno novo komunalno opremo iz občinskega načrta
razvojnih programov v okviru občinskega proračuna za tekoče
in naslednje leto.
Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih
stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive
zavezance. V obračunske stroške komunalne opreme se štejejo tudi vsi stroški obstoječe in novo predvidene komunalne
opreme, ki so jih oziroma jih bodo pokrile iz pokrile iz svojih
proračunskih virov Krajevne skupnosti.
Stavbno zemljišče je zemljiška parcela ali njen del, na
kateri je možno graditi objekt oziroma je objekt že zgrajen,
in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek.
Za parcelo po tem pravilniku se šteje tudi gradbena parcela iz
veljavnih prostorskih aktov.
Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih
površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836. Kot
vsota neto tlorisnih površin na obračunskem območju se štejejo
neto tlorisne površine vseh obstoječih objektov ter dopustne neto
tlorisne površine na še nezazidanih parcelah. Te se za predvidene objekte izračunajo na podlagi prostorskega akta občine.

Obračunsko območje za obstoječo komunalno opremo
je za vse vrste komunalne opreme enako območju celotne
občine.
Za komunalno opremo, ki predstavlja razširitev oziroma izboljšavo obstoječe komunalno opreme in je zajeto v
občinskem načrtu razvojnih programov v okviru občinskega
proračuna za tekoče in naslednje leto je enako območju celotne občine.
Grafična opredelitev obračunskih območij ter prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme je podana v prilogi
tega odloka.
Obračunsko območje za posamezno vrsto komunalne
opreme se lahko spremeni, razdeli na več obračunskih območij. Spremembe obračunskih območij se sprejmejo na način, ki
je določen za spremembe in dopolnitve tega odloka.
Vključitev novih območij pozidave bo opravljena s spremembami in dopolnitvami tega odloka, v določenih specifičnih
primerih pa s posebnim programom opremljanja.
V primerih sklenitve pogodbe o opremljanju se obračunsko območje določi:
– na način določen s tem odlokom za obstoječo komunalno opremo in komunalno opremo, določeno v načrtu razvojnih
programov občine v okviru občinskega proračuna za tekoče in
naslednje leto,
– v mejah sprejetih prostorskih aktov za komunalno opremo določeno v le-teh.

II. OPREDELITEV KOMUNALNE OPREME IN NAČINA
DOLOČITVE OBRAČUNSKIH OBMOČIJ

III. OPREDELITEV SKUPNIH IN OBRAČUNSKIH
STROŠKOV PO OBRAČUNSKIH OBMOČJIH
IN POSAMEZNIH VRSTAH OBSTOJEČE
KOMUNALNE OPREME

4. člen
(Določitev komunalne opreme in obračunskih območij)
Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme na območju Občine Slovenska Bistrica (v nadaljnjem tekstu: občina)
je razviden v izdelanem programu opremljanja.
Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno
opremo na območju občine:
– grajeni objekti javnega dobra (ceste, trgi, javna parkirišča),
– javna razsvetljava,
– oskrba z vodo,
– odvajanje komunalne in padavinske vode ter čiščenje
odpadne vode,
– ravnanje z odpadki.

5. člen
(Skupni in obračunski stroški)
Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme so izračunani z upoštevanjem cen na dan 30. 9. 2009
oziroma cen upoštevanih v načrtu razvojnih programov v okviru
proračuna za tekoče in naslednje leto.
Grajeno javno dobro in javna razsvetljava
Skupni in obračunski stroški za komunalno opremo z
značajem grajenega javnega dobra in druge podobne komunalne opreme (druge javne površine, javna razsvetljava) so
naslednji:

Stroški komunalne opreme v €
Obračunsko
območje

EM

lokalne ceste in javne poti

Območje občine

m

600.814

druge javne površine (hodniki za pešce …)

Območje občine

m

39.155

javna razsvetljava

Območje občine

m

124.630

Omrežje

Količina

Skupni
stroški

Tuji viri

Obračunski
stroški

SKUPAJ

69.785.321

0

69.785.321

  grajeno javno dobro in druge javne površine

62.307.521

0

62.307.521

  javna razsvetljava

7.477.800

0

7.477.800
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Skupni in obračunski stroški za v načrtih razvojnih programov občine predvidene komunalne opreme z značajem
grajenega javnega dobra in druge podobne komunalne opreme so naslednji:
Stroški komunalne opreme v €
Komunalna oprema

Obračunsko območje

Rok
izvedbe

Skupni
stroški

Tuji viri

Obračunski
stroški

lokalne ceste in javne poti

Območje občine

2011

9.439.342

4.272.737

5.166.605

druge javne površine

Območje občine

2011

619.183

166.666

452.517

javna razsvetljava

Območje občine

2011

204.041

0

204.041

4.439.403

5.823.163

SKUPAJ
Vodovodno omrežje
Skupni in obračunski stroški obstoječega vodovodnega
omrežja so naslednji:

Obračunsko
območje

Komunalna oprema

Stroški komunalne opreme v €
EM

Količina

Transportno in primarno omrežje

m

22.733

Sekundarno omrežje

m

286.500

Skupaj

m

309.234

  javno omrežje

m

268.722

6.893.004

6.893.004

  omrežje v upravljanju KS

m

15.700

454.433

454.433

  omrežje vključeno v omrežja drugih občin

m

9.236

264.924

264.924

  skupaj javno omrežje

m

293.658

7.612.361

0

7.612.361

  omrežje v zasebni lasti

m

15.576

450.843

450.843

0

m

309.234

8.063.204

450.843

7.612.361

Skupni
stroški

Tuji viri

Obračunski
stroški

Objekti in naprave (vodarne, vodohrani, črpališča)

  od tega

Območje
občine

Vrednost javnega omrežja

Skupni in obračunski stroški za v načrtih razvojnih
programov občine predvideno vodovodno omrežje so naslednji:

Komunalna oprema

Obračunsko
območje

Rok
izvedbe

Stroški komunalne opreme v €
Skupni
stroški

Tuji viri

Obračunski
stroški

Oskrba z vodo v porečju Dravinje

2011

8.170.220

5.971.190

2.199.030

Druge naložbe v novogradnjo
in rekonstrukcijo

2011

4.307.167

1.365.624

2.941.543

12.477.387

7.336.814

5.140.573

SKUPAJ

Območje občine
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Kanalizacijsko omrežje
Skupni in obračunski stroški obstoječega kanalizacijskega omrežja so naslednji:

Komunalna oprema

Stroški komunalne opreme v €

Obračunsko
območje

EM

Količina

Čistilne naprave
Kanalizacijsko omrežje

m

44.496

  Meteorna kanalizacija

m

9.482

  Mešana kanalizacija

m

20.272

  Fekalna kanalizacij

m

14.742

Vrednost javnega omrežja

Območje občine

Skupni
stroški

Tuji viri

Obračunski
stroški

5.577.946

4.989.545

588.401

1.577.130

0

1.577.130

7.155.076

4.989.545

2.165.531

Skupni in obračunski stroški za v načrtih razvojnih
programov občine predvideno kanalizacijsko omrežje so
naslednji:
Stroški komunalne opreme v €
Komunalna oprema

Rok
izvedbe

Obračunsko območje

Gradnja in rekonstrukcija kanali. omrežja

2011

Čistine naprave in drugi objekti in naprave
SKUPAJ

Območje občine

Skupni
stroški

Tuji viri

Obračunski
stroški

1.031.853

0

1.031.853

0

0

0

1.031.853

0

1.031.853

Ravnanje s komunalnimi odpadki
Skupni in obračunski stroški obstoječe opreme s področja ravnanja s komunalnimi odpadki so naslednji:
Stroški komunalne opreme v €
Obračunsko
območje

Komunalna oprema

EM

Količina

Odlagališče, CERO

kom

1

Zbirni centri za ločeno zbiranje odpadkov

kom

175

Skupni
stroški

Tuji viri

Obračunski
stroški

1.050.624

1.013.555

37.069

Drugi objekti in naprave
Vrednost javnega sredstev

Območje občine

Skupni in obračunski stroški za v načrtih razvojnih programov občine predvidene komunalne opreme s področja
ravnanja s komunalnimi odpadki so naslednji:
Stroški komunalne opreme v €
Komunalna oprema

Projekt CERO

Obračunsko območje

Rok
izvedbe

2011

Skupni
stroški

Tuji viri

Obračunski
stroški

14.366.934

12.731.581

1.635.353
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6. člen
(Skupni in obračunski stroški novo predvidenih OPPN)
Skupne in obračunske stroške ter podrobnejša merila za
izračun komunalnega prispevka za prostorske enote zajete v
občinskih podrobnejših prostorskih načrtih (OPPN), v okviru katerih je opredeljena pozidava večjih kompleksov za specifične
namene (poslovne cone, industrijske cone), bo občina določila
v okviru posebnih programov opremljanja, ki jih bo občinski
svet občine sprejel kot sestavni del odloka o OPPN ali v obliki
posebnega odloka.

gljivost, mesta priključkov, kvaliteta izvedbe) z oceno stroškov
izvedbe,
– zagotoviti izdelavo potrebne projektne dokumentacije
ter pridobiti potrebna dovoljenja (po zakonu o gradnji objektov),
ter občini predlagati sklenitev pogodbe o opremljanju. Vsebina
pogodbe o opremljanju mora biti skladna s predpisano.
IV. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV
OPREMLJANJA NA ENOTO MERE

7. člen

8. člen

(Pogodba o opremljanju)
Občina bo z namenom pospešitve pozidave na posameznih območjih, dopustila možnosti, da s posameznim investitorjem oziroma s skupino investitorjev sklene pogodbo o
opremljanju dela ali celotne predvidene komunalne opreme. V
teh primerih bo investitor moral:
– pokriti stroške izdelave občinskega podrobnejšega prostorskega načrta (OPPN) za območje predvidene pozidave,
– zagotoviti vso potrebno dokumentacijo za v OPPN
predvideno komunalno opremo,
– zagotoviti gradnjo celotne ali dela komunalne opreme v
kvaliteti, ki bo omogočila prenos zgrajene komunalne infrastrukture v upravljanje izvajalcem javnih služb na območju občine,
– zagotoviti gradnjo javne komunalne opreme, ki ni v lasti
občine (elektro, plinovodno, telekomunikacijsko) omrežje, a je
predvidena v sprejetih OPPN,
– predložiti program opremljanja, ki zajema natančni opis
komunalne opreme na območju OPPN (dolžina, širina, zmo-

(Obračunski stroški na enoto mere)
Obračunske stroške za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme po obračunskih območjih, opredeljene v točki
III tega odloka, se preračunajo na m2 površine parcel (Cp(ij)) in
na m2 neto tlorisne površine (Ct(ij)).
Preračunani obračunski stroški po posamezni vrsti komunalne opreme, podanih v tem odloku, predstavljajo seštevek
stroška za obstoječo in v načrtu razvojnih programov predvidene komunalne opreme.
9. člen
(Izračun povprečnih obračunskih stroškov na enoto mere)
Povprečni obračunski stroški po posamezni vrsti komunalne opreme in po posameznih obračunskih območjih so
naslednji:
Grajeno javno dobro, druge javne površine in javna razsvetljava:

Obračunski
stroški v €

Vsota
z. parcel

Vsota
NTPS

Obstoječe stanje

69.785.321

17.980.978

  grajeno javno dobro in druge javne površine

62.307.521

  javna razsvetljava

Opis

Stroški na enoto v €
Cp(ij)

Ct(ij)

2.535.733

3,881

27,521

17.980.978

2.535.733

3,465

24,572

7.477.800

17.980.978

2.535.733

0,416

2,949

Razširitev omrežja (NRP)

5.823.163

17.980.978

2.535.733

0,324

2,296

  grajeno javno dobro in druge javne površine

5.619.122

17.980.978

2.535.733

0,313

2,216

204.041

17.980.978

2.535.733

0,011

0,080

SKUPAJ

75.608.484

17.980.978

2.535.733

4,205

29,817

grajeno javno dobro in druge javne površine

67.926.643

17.980.978

2.535.733

3,778

26,788

javna razsvetljava

7.681.841

17.980.978

2.535.733

0,427

3,029

  javna razsvetljava

NTPS = neto tlorisne površine stavb
Vodovodno omrežje:
Opis

Obračunski
stroški v €

Vsota

Vsota

Stroški na enoto v €

z. parcel

NTPS

Cp(ij)

Ct(ij)

Obstoječe stanje

7.612.362

17.980.978

2.535.733

0,423

3,002

Razširitev omrežja (NRP)

5.140.573

17.980.978

2.535.733

0,286

2,027

SKUPAJ

12.752.935

17.980.978

2.535.733

0,709

5,029
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Kanalizacijsko omrežje:
Obračunski
stroški v €

Vsota z. parcel

Vsota
NTPS

Obstoječe stanje

2.165.531

17.980.978

Razširitev omrežja (NRP)

1.031.853

SKUPAJ

3.197.384

Opis

Stroški na enoto v €
Cp(ij)

Ct(ij)

2.535.733

0,120

0,854

17.980.978

2.535.733

0,057

0,407

17.980.978

2.535.733

0,178

1,261

Obračunski
stroški v €

Vsota
z. parcel

Vsota
NTPS

37.069

17.980.978

Razširitev omrežja (NRP)

1.635.353

SKUPAJ

1.672.422

Ravnanje z odpadki:
Opis
Obstoječe stanje

Stroški na enoto v €
Cp(ij)

Ct(ij)

2.535.733

0,002

0,015

17.980.978

2.535.733

0,091

0,645

17.980.978

2.535.733

0,093

0,660

10. člen
(Povprečni obračunski stroški na enoto za Poslovno
stanovanjsko cono Bistrica)
Za novogradnjo v okviru obračunskega območja zajetega v okviru Programa opremljanja Podjetniške cone »Bistrica«, sprejetega 26. maja 2005 (Uradni list RS, št. 56/05)
se upoštevajo revalorizirani skupni in obračunski stroški iz
omenjenega programa zmanjšani za vrednosti stroškov upoštevanih pri izračunu vrednosti obstoječe opreme. Na ta način
izračunani povprečni stroški po posameznih vrstah komunalne opreme so naslednji:

Opis

Povprečni stroški
Cp(ij)

Ct(ij)

4,518

32,037

3,881

27,521

vodovodno omrežje

0,423

3,002

kanalizacijsko omrežje

0,120

0,854

ravnanje z odpadki

0,093

0,660

PREDVIDENA OPREMA

7,32

10,66

5,631

8,197

vodovodno omrežje

0,214

0,311

kanalizacijsko omrežje

1,480

2,154

11,842

42,698

OBSTOJEČA OPREMA
grajeno javno dobro in druge
javne površine + javna razsvetlj.
javna razsvetljava

grajeno javno dobro in druge
javne površine in javna razsvetlj.
javna razsvetljava

ravnanje z odpadki
SKUPAJ
grajeno javno dobro in druge
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Povprečni stroški

Opis

Cp(ij)

Ct(ij)

javne površine in javna razsvetlj.

9,512

35,717

vodovodno omrežje

0,637

3,313

kanalizacijsko omrežje

1,600

3,008

ravnanje z odpadki

0,093

0,660

Za zavezance, ki na obravnavanem območju spreminjano
površino parcel, neto tlorisne površine ali namembnost stavb
se upoštevajo povprečni stroški iz 9. člena tega odloka.

Šifra
kategorije
(CC-SI
Struktura)

Tip objekta

Faktor
dejavnosti

V. PODROBNEJŠA MERILA
ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

123

Trgovske in druge stavbe za storitveno dejavnost

1,3

11. člen

124

Stavbe za promet in stavbe za
izvajanje elektronskih komunikacij

1,3

125

Industrijske stavbe in skladišča

0,8

126

Stavbe splošnega družbenega
pomena

0,7

127

Druge nestanovanjske stavbe

0,7

(Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri z upoštevanjem naslednjih meril:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva dejanska
velikost parcele. Delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka se določi v višini 50%.
Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh dejanskih
tlorisnih površin objekta. Delež neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka se določi v višini 50%.
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo se upošteva tako, da se ugotovi na katero vrsto javne
komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt in
ali mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne
opreme. Kot javna komunalna oprema se šteje komunalna
oprema, v katero je občina ali krajevna skupnost vložila lastna proračunska sredstva. Občina z odmero komunalnega
prispevka zagotavlja zavezancu možnost priključitve na že
zgrajeno komunalno opremo, katere oddaljenost od stavbišča
je manjša od oddaljenosti, predvidene v predpisih za obvezno
priključitev na javno komunalno infrastrukturo (v pravilniku o
vodooskrbi s pitno vodo in odvajanju ter čiščenju odpadne
vode, je določena obveznost priključitve na posamezno javno
omrežje vseh stavb, katerih oddaljenost od javnega omrežja
ni večja 200 m).
Namembnost objekta se upošteva tako, da se za posamezne vrste objektov uporabi faktorje, ki so podani v spodnji
tabeli.

za vse ostale vrste objektov se določi faktor dejavnosti 1,0.
12. člen
(Izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme
izračuna
KPijse
= (A
Cpnaslednji
(Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)
parcela x na
i j x Dp) + način:

KPij = (Aparcela x Cpi j x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)

111

Večstanovanjske stavbe

1,1

Zgornje oznake pomenijo:
KP = Σ KPij
– KPij:
znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na
KP = Σobračunskem
KPij
posameznem
območju,
– Aparcela: površina parcele,
– Cpij:
obračunski stroški, preračunani na m2 parcele
na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
– Dp:
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (min. 0,3, max. 0,7; Dp + Dt = 1),
– Ctij:
obračunski stroški, preračunani na m2 neto
tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
– Kdejavnost: občina določi faktor dejavnosti, če odlok ne
določi drugače, je faktor dejavnosti 1,
– Atlorisna: neto tlorisna površina objekta,
– Dt:
delež neto tlorisne površine objekta pri izraKPij = (Aparcela x Cp
Dp) + (Kdejavnost
x Atlorisna
Ctij xmax.
Dt)
i j x komunalnega
čunu
prispevka
(min.x 0,3,
0,7; Dp + Dt = 1),
KPij =– (A
x Atlorisna
x Ctij x Dt)
i: parcela x Cp
posamezna
vrsta komunalne
opreme,
i j x Dp) + (Kdejavnost
– j:
posamezno obračunsko območje.
Celotni komunalni KP
prispevek
izračuna na naslednji
= Σ KPse
ij
način:

121

Gostinske stavbe

1,1

KP = Σ KPij

12202

Stavbe bank, pošt, zavarovalnic

1,3

12203

Druge upravne in pisarniške stavbe

1,3

KP celotni komunalni prispevek
KPij komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne
opreme.

Šifra
kategorije
(CC-SI
Struktura)

Tip objekta

Faktor
dejavnosti
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Na prikazani način se komunalni prispevek izračuna za
obstoječo in novo predvideno komunalno opremo.
13. člen
(Posebni primeri odmere komunalnega prispevka)
V primeru da gradbena parcela ni določena se upošteva
površina stavbišča, pomnoženega s faktorjem 1,5.
V primeru da iz predložene dokumentacije ni možno razbrati neto tlorisne površine se upošteva gradbena parcela
podeljena s faktorjem 2,0.
V primeru da zavezanec spreminja neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost, se komunalni
prispevek odmeri tako, da se izračunata višina komunalnega
prispevka po spremembi neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta in višina komunalnega prispevka pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta.
Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja
pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi
in komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Če pa je razlika negativna,
se komunalni prispevek ne plača.
V primeru da zavezanec gradi objekt, katerega višina je
na koti zemljišča (dvorišča, igrišča, eno nivojska parkirišča in
podobni objekti) in za katerega iz tega razloga neto tlorisna
površina ni določena, se pri odmeri komunalnega prispevka
upošteva neto tlorisna površina enaka 0.
V primeru da zavezanec gradi pomožne stavbe (garaže,
vrtne ute, nadstreški …), za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, se pri odmeri komunalnega prispevka upošteva
površina zemljiške parcele enaka 0. To ne velja za primere, ko
zavezancu komunalni prispevek še ni bil odmerjen ob gradnji
glavnega objekta in ko zavezanec gradi tovrstne objekte na
parceli, ki ni bila upoštevani pri gradnji glavnega objekta.
14. člen
(Oprostitev plačila komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo:
– gospodarske javne infrastrukture državnega in lokalnega značaja,
– vseh vrst stavb, katerih investitor je občina,
– stavb po Enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) iz
postavke 112 (več stanovanjske stavbe), 113 (stanovanjske
stavbe za posebne namene), 122 (stavbe javne uprave), 126
(stavbe splošnega družbenega pomena), 241 (objekti za šport,
rekreacijo in drugi objekti za prosti čas), kolikor so njihovi investitorji zavodi, ustanove in podjetja, ki jih je ustanovila občina
in v kolikor so te stavbe namenjene izvajanju neprofitnih dejavnosti oziroma niso namenjene nadaljnji prodaji.
Oprostitve plačila dela ali celotne vrednosti komunalnega
prispevka so možne tudi za gradnjo vseh drugih stavb. O oprostitvah odloča občinski svet občine. Oprostitve se v proračunu
občine obravnavajo v skladu z veljavnimi predpisi.
15. člen
(Revalorizacija povprečni obračunskih stroškov na enoto)
Povprečni obračunski stroški na enoto mere se pri odmeri
komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega
letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije,
pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. Kot izhodiščni
datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa
opremljanja.
VI. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
16. člen
(Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor
oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno
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opremo, ali ki povečuje površino zemljišča ali neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
17. člen
(Odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se po tem odloku odmeri na celotnem območju občine. Za odmero komunalnega prispevka
je zadolžena pristojna služba občine ne glede na to ali je za
posamezno vrsto komunalne opreme pristojna občina ali krajevna skupnost.
Komunalni prispevek se odmeri z odmerno odločbo na
zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
Kadar se komunalni prispevek odmerja za potrebe gradnje, ga odmeri pristojni organ občinske uprave z odločbo na
zahtevo zavezanca ali ko od upravne enote v zavezančevem
imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja. V tem primeru mora biti k vlogi priložen tisti
del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben
za odmero komunalnega prispevka.
Komunalni prispevek se odmerja po uradni dolžnosti v
primeru izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča.
Pristojni organ občinske uprave bo zavezancu odmeril
komunalni prispevek samo za že zgrajeno komunalno opremo, v kolikor v proračunu občine v tekočem ali naslednjem
letu gradnja predvidene komunalne opreme ni opredeljena
na način, ki zagotavlja priključitev zavezanca na predvideno
komunalno opremo v rokih do zaključka izteka proračunskega
obdobja.
18. člen
(Rok za izdajo odmerne odločbe in pritožbe na odločbo)
Rok za izdajo odločbe je 15 dni, o izdani odločbi pa občina
obvesti tudi upravno enoto.
Če o odmeri komunalnega prispevka ni odločeno v predhodno opredeljenem roku, plačilo komunalnega prispevka ni
pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ne glede na navedeno mora biti plačilo komunalnega prispevka izvršeno v roku,
opredeljenem v odločbi.
Zoper odločbo o odmeri komunalnega prispevka je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Rok za odločitev o
pritožbi je 30 dni.
19. člen
(Plačilo komunalnega prispevka in pravice zavezanca)
Zavezanec plača komunalni prispevek v enkratnem znesku v roku, skladnem z veljavnimi predpisi (zakon o upravnem
postopku). Rok plačila mora biti opredeljen v odmerni odločbi.
S plačilom komunalnega prispevka je zavezancu zagotovljena priključitev na že zgrajeno komunalno opremo oziroma
mu je zagotovljeno, da bo ta zgrajena v roku in obsegu kot to
določa program opremljanja.
S plačilom komunalnega prispevka zavezanec poravna
vse stroške priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
S plačilom komunalnega prispevka prevzema občina obveznost, da bo zagotovila možnost priključitve na že zgrajeno
komunalno opremo oziroma bo zagotovljena možnost priključitve na predvideno komunalno opremo v roku in obsegu, kot
ga določa program opremljanja.
Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec iz prejšnjega člena pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o
medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na
komunalno opremo.
20. člen
(Vračilo komunalnega prispevka)
Če je investitor plačal komunalni prispevek, pa ne vloži
zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do
vračila plačanega komunalnega prispevka. Vračilo plačanega
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komunalnega prispevka se opravi v roku 30 dni po prejemu
obvestila o ne izdanem gradbenem dovoljenju.
21. člen
(Namembnost komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje
komunalne opreme. Občina z odlokom, s katerim sprejme občinski proračun, določi komunalni prispevek kot namenski prihodek. Sredstva, zbrana s komunalnimi prispevki, lahko občina
porablja samo za namen gradnje komunalne opreme skladno z
načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
Za komunalno opremo, ki je v upravljanju krajevnih
skupnosti, predstavlja komunalni prispevek, če ni s sklepom
občinskega sveta drugače določeno, vir financiranja gradnje
komunalne opreme na območju krajevne skupnosti, na kateri
investitor gradi objekt.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(Prenehanje veljavnosti aktov)
Z dnem veljave tega odloka preneha veljati Odlok o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje
stavbnega zemljišča na območju Občine Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 33/97).
Programi opremljanja, ki so bili sprejeti na podlagi Uredbe
o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni
list RS, št. 117/04 in 74/05) in Pravilnika o merilih za odmero
komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04 in 75/05), se
uporabljajo še največ šest mesecev po sprejemu občinskega
prostorskega načrta.
Programi opremljanja, ki so bili sprejeti v skladu z Navodilom o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni
list RS, št. 4/99), prenehajo veljati z dnem uveljavitve tega
odloka.
23. člen
(Odmerni postopki v teku in že izdane odmerne odločbe)
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postopkih, v katerih do začetka veljave tega odloka še niso bile
izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka, dokonča
po dosedanjih predpisih. Vse do sprejema odloka že plačane
začasne odmerne odločbe, postanejo dokončne.
V času od pričetka veljavnosti tega odloka in do 31. 12.
2010 (prehodno obdobje) se komunalni prispevek odmeri z
odmerno odločbo tako, da se končni odmerni znesek zmanjša
za 10 odstotkov (%).
24. člen
(Uskladitve in spremembe tega odloka)

Uradni list Republike Slovenije
201.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o redarski službi v Občini Slovenska Bistrica

Na podlagi 14., 15. in 16. člena Zakona o varnosti cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – UPB5, 57/08 – ZLDUVCP,
73/08 Odl. US: U-I-295/05-38), 45. člena Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 29/07 Odl. US: U-I56/06-31,
58/07 Odl. US: U-I-34/05-9, 16/08 Odl. US: U-I-414/06-7, 17/08
(21/08 – popr.), 76/08 – ZIKS-1C), 21., 29. in 49. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08
Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US:
U-I-427/06-9, 79/09), 2. člena Zakona o občinskem redarstvu
(Uradni list RS, št. 139/06) ter 10. in 28. 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 22. redni
seji dne 18. januarja 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o redarski
službi v Občini Slovenska Bistrica
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o redarski
službi v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 44/01).
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinska redarska služba v skladu z zakonom in programom varnosti skrbi za javno varnost in javni red na območju
občine in je ustanovljena za nadzor varnega in neoviranega
cestnega prometa v naseljih, varovanje cest in okolja v naseljih
in na občinskih cestah zunaj naselij, za varnost na občinskih
javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, za varovanje javnega premoženja, naravno in kulturno dediščino in
vzdrževanje javnega reda in miru.
Občinsko redarstvo je občinski prekrškovni organ, pooblaščen za odločanje o prekrških z delovnega področja občinskega redarstva.«
3. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge občinskega redarstva kot pooblaščene uradne
osebe opravljajo vodja občinske inšpekcijske in redarske službe ter občinski redarji, na podlagi pooblastil, določenih s tem
odlokom, drugimi splošnimi akti, s katerimi občina ureja zadeve
iz svoje pristojnosti in pooblastilom župana.
Naloge iz prejšnjega odstavka tega člena se opravljajo v
okviru Občinske inšpekcije Občine Slovenska Bistrica.«
4. člen se črta.

4. člen

Občina bo uskladila program opremljanja in ta odlok z
občinskim prostorskim načrtom najkasneje v roku 6 mesecev
po njegovem sprejetju.
Spremembe in dopolnitve tega odloka pripravi pristojna
služba občine. Spremembe in dopolnitve se sprejmejo po enakem postopku kot ta odlok.

5. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z aktom o sistemizaciji delovnih mest občinske uprave
se določi število delovnih mest, stopnja strokovne izobrazbe ter
drugi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati zaposleni za opravljanje
nalog občinskega redarstva.«

25. člen

6. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Oblika službene izkaznice, uniforma ter druga oprema
redarja je predpisana s Pravilnikom o opremi in načinu uporabe
opreme občinskih redarjev (Uradni list RS, št. 78/07) in Pravilnikom o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih
redarjev (Uradni list RS, št. 103/07).«

(Veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 033-126/2009-22/5
Slovenska Bistrica, dne 18. januarja 2010
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

7. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pri izvrševanju nalog iz 2. člena odloka imajo občinski
redarji naslednja pooblastila:

Uradni list Republike Slovenije
– opozorilo,
– ustna odredba,
– ugotavljanje istovetnosti,
– varnostni pregled osebe,
– zaseg predmetov,
– zadržanje storilca prekrška in kaznivega dejanja,
– uporaba fizične sile, sredstev za vklepanje in vezanje in
plinskega razpršilca,
– vodenje postopka in izdajanje plačilnih nalogov po zakonu o prekršku,
– izvajanje drugih ukrepov, za katere so pooblaščeni z
zakonom, drugim predpisom ali občinskim odlokom.«
8. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski redarji imajo ob izvajanju pooblastil, ki izhajajo iz občinskih odlokov, pravico odrejati ukrepe za sanacijo
nepravilnosti.
Stranke so dolžne:
– posredovati občinskim redarjem zahtevane podatke in
pojasnila ter nuditi pomoč v zvezi z upravljanjem nadzora,
– odpraviti ugotovljene nepravilnosti v roku, ki je določen
z odredbo občinskih redarjev,
– omogočiti občinskim redarjem nemoteno opravljanje
nadzora.«
9. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski redarji so za svoje delo odgovorni vodji občinske inšpekcijske in redarske službe.«

ki:

10. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek posameznik,

– ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti v roku, ki je določen z odredbo občinskega redarja,
– ne omogoči občinskemu redarju nemoteno opravljanje
nadzora,
– ne posreduje občinskemu redarju zahtevanih podatkov
in pojasnil ter ne nudi pomoči v zvezi z upravljanjem nadzora.
Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje
pravno osebo z globo 1250 eurov, samostojnega podjetnika
posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost z globo 500 eurov in prav tako se kaznuje tudi odgovorno osebo pravne osebe, odgovorno osebo samostojnega
podjetnika posameznika oziroma odgovorno osebo posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost z globo 400 evrov.«
KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 033-126/2009-22/15
Slovenska Bistrica, dne 18. januarja 2010
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

202.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni
denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini
Slovenska Bistrica

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-UPB-1) (Uradni list RS, št. 100/05) in 10. člena Statuta
Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99,
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65/02 in 43/07) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na
22. redni seji dne 18. 1. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o enkratni
denarni pomoči ob rojstvu otroka
v Občini Slovenska Bistrica
1. člen
V Pravilniku o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka
v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 43/07) se druga
alinea 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»– da je vsaj eden od staršev novorojenca državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Slovenska
Bistrica.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 033-126/2009-22/11
Slovenska Bistrica, dne 18. januarja 2010
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

203.

Sklep o določitvi cene socialnovarstvene
storitve pomoč družini na domu

Na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu – uradno
prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 36/04), določil Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 36/02), določil Uredbe o merilih za
določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev
(Uradni list RS, št. 38/02 in 124/04) in 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 22. redni
seji dne 18. 1. 2010 sprejel

SKLEP
o določitvi cene socialnovarstvene storitve
pomoč družini na domu
I.
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica daje soglasje k
ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je
predlagal izvajalec Center za socialno delo Slovenska Bistrica,
v višini 14,99 EUR/uro.
II.
Ob upoštevanju subvencije Republike Slovenije in Občine
Slovenska Bistrica znaša prispevek uporabnika za uro opravljene storitve pomoči na domu 4,00 EUR.
III.
Občina Slovenska Bistrica subvencionira ceno urne postavke v višini 8,39 EUR.
IV.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-126/2009-22/13
Slovenska Bistrica, dne 18. januarja 2010
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.
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VSEBINA
165.
166.

167.
168.
169.
170.

171.

172.
173.
174.

MIRNA PEČ

VLADA

Uredba o nadomestilu za zmanjšanje dohodka iz
kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom
vodovarstvenega režima
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register

182.
481
485

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

488
489

199.

Odlok o dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Črenšovci
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v
Občini Dravograd
Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2010

178.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

186.

493
500
500

201.
202.
203.

501

563

191.

564

503
504

180.

Sklep o uskladitvi višine enkratne denarne pomoči
za novorojence v Občini Medvode

511
513
514
515

564
572
573
573

516
518

TIŠINA

193.
194.

Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega
prostorskega načrta in okoljskega poročila za »industrijsko cono Trebnje«

521

TREBNJE
547

547

VITANJE

508
196.

MEDVODE
181.

Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za
leto 2010
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov
društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Šmarje pri Jelšah
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine
Tišina

195.

508

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
in merilih za odmero komunalnega prispevka na
območju Občine Slovenska Bistrica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o redarski službi v Občini Slovenska Bistrica
Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Slovenska
Bistrica
Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve
pomoč družini na domu

192.

507

LENDAVA
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Lendava
Pravilnik o merilih za podaljšanje obratovalnega
časa gostinskih obratov na območju Občine Lendava

511

ŠMARJE PRI JELŠAH
190.

KRANJSKA GORA

179.

511

SLOVENSKA BISTRICA
200.

KOČEVJE
177.

510

POSTOJNA

491

DRAVOGRAD
176.

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o urejanju
in čiščenju javnih zelenih površin na območju Občine Postojna
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Postojna
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvi
in varnosti cestnega prometa v Občini Postojna
Sklep o določitvi območij parkiranja in cen parkirnin
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
ureditvenega načrta Titova cesta v Postojni

188.
189.

ČRENŠOVCI
198.

185.

187.

BREŽICE
Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2010

Sklep o ukinitvi začasnih ukrepov

490

OBČINE
175.

184.
487

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Seznam gozdnih semenskih objektov – stanje na
dan 1. 1. 2010
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2009
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 2009

510

NOVA GORICA

MINISTRSTVA

Pravilnik o vodenju evidence o trgovini z živalmi
prosto živečih vrst
Pravilnik o pogojih za opravljanje javne gozdarske
službe v Zavodu za gozdove Slovenije
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o uradnem nadzoru krme neživalskega izvora pri
uvozu iz tretjih držav
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o pristojbinah na
področju veterinarstva

183.

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko cono »Postaja«
Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega
osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje »Nad postajo«

Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja
in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov na območju Občine Vitanje
Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki na območju Občine Vitanje

548
555

ZREČE
509

197.

Cenik daljinskega ogrevanja

563
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Zakon o izvrševanju kazenskih
sankcij (ZIKS-1)
neuradno prečiščeno besedilo z novelama
ZIKS-1C in ZIKS-1D ter stvarnim kazalom
mag. Janeza Topliška
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1), sprejet
leta 2000, je v skoraj desetih letih doživel veliko
sprememb, nazadnje maja lani.
Zadnja novela je spremenila zakon v nekaterih
določbah, ki obravnavajo uklonilni zapor, najbolj pa so
v zadnje uradno prečiščeno besedilo posegle
spremembe in dopolnitve iz leta 2008, ko je bila
spremenjena več kot tretjina členov.

CCena:

28 EUR

Število strani: 128
Dimenzija: 14,0 cm × 20,0 cm

N A R O Č I L N I C A

Vezava: mehka

Knjiga obsega neuradno prečiščeno besedilo zakona
in stvarno kazalo. Za lažje pregledovanje besedila sta
zadnji spremembi zakona, ZIKS-1C in ZIKS-1D,
natisnjeni polkrepko.

vezava

Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1)
• mehka vezava

cena:

28,00 €

Podjetje

Število izvodov
Oddelek

Ime in priimek
Matična št.

E-pošta
Davčna št.

Davčni zavezanec

Ulica in številka

Kraj

Podpis in žig

Datum

DA

NE
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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

Datum

DA

NE
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