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Resolucija o strategiji nacionalne varnosti
Republike Slovenije (ReSNV-1)

Na podlagi 109. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni
zbor na seji dne 26. marca 2010 sprejel

RESOLUCIJO
o strategiji nacionalne varnosti
Republike Slovenije
(ReSNV-1)
1. Uvod
Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: resolucija) je temeljni razvojno‑usmerjevalni dokument na področju nacionalne varnosti.
Zato se z resolucijo opredeljujejo nacionalni interesi in nacionalnovarnostni cilji Republike Slovenije, analizira varnostno
okolje, viri ogrožanja varnosti in varnostna tveganja države,
določa izhodišča politike odzivanja Republike Slovenije na
posamezne varnostne grožnje in tveganja ter določa najširše
sistemsko‑organizacijske rešitve celovitega delovanja države
pri zagotavljanju nacionalne varnosti.
Zagotavljanje nacionalne varnosti Republike Slovenije
temelji na Ustavi Republike Slovenije, spoštovanju človekovih
pravic in temeljnih svoboščin ter demokracije in načel pravne
države. Pri tem se upoštevajo sprejeti nacionalni razvojni dokumenti, zakoni in podzakonski akti in spoštujejo načela mednarodnega prava ter pravice in obveznosti Republike Slovenije,
prevzete z mednarodnimi pogodbami.
Resolucija predstavlja podlago za pripravo in dopolnjevanje posebnih strateških in drugih razvojnih ter doktrinarnih
dokumentov na področju nacionalne varnosti in za normativno,
organizacijsko ter vsebinsko urejanje vprašanj v zvezi z zagotavljanjem nacionalne varnosti Republike Slovenije.
2. Interesi in cilji Republike Slovenije
Izhodišče za zagotavljanje nacionalne varnosti Republike Slovenije so nacionalni interesi in nacionalnovarnostni cilji
Republike Slovenije, ki izhajajo iz temeljnih vrednot slovenske
družbe. Njihovo uresničevanje prispeva k dobrobiti in napredku Republike Slovenije ter njenih prebivalcev, zato zaščita
in obramba nacionalnih interesov ter ciljev predstavljata srž
zagotavljanja nacionalne varnosti.

2.1 Nacionalni interesi Republike Slovenije
Nacionalni interesi Republike Slovenije so življenjski in
strateški. Trajna življenjska interesa Republike Slovenije sta
ohranitev neodvisnosti, suverenosti in ozemeljske celovitosti
države ter ohranitev nacionalne identitete, kulture in samobitnosti slovenskega naroda tako znotraj mednarodno priznanih
meja Republike Slovenije kot v zamejstvu in po svetu.
Strateški interesi Republike Slovenije so priznavanje in
spoštovanje nedotakljivosti njenih mednarodno priznanih meja
in državnega območja, vključno s stikom teritorialnega morja z
odprtim morjem, delovanje demokratičnega parlamentarnega
političnega sistema, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, krepitev pravne in socialne države, blaginja
prebivalcev in celovit razvoj družbe, zaščita življenja in visoka
stopnja vseh oblik varnosti prebivalcev, zaščita pravic in razvoj
slovenske avtohtone narodne skupnosti v sosednjih državah,
mir, varnost in stabilnost v svetu ter ohranitev okolja in naravnih
virov Republike Slovenije.
Republika Slovenija bo svoje življenjske in strateške interese uresničevala samostojno, z intenzivnim dvostranskim
delovanjem ter z dejavno vlogo v regiji in v Organizaciji združenih narodov, Evropski uniji, Natu in drugih mednarodnih
organizacijah. Pri tem bo uporabljala mehanizme in sredstva,
ki so skladni z določili mednarodnega prava.
2.2 Nacionalnovarnostni cilji Republike Slovenije
Republika Slovenija bo svoje življenjske in strateške interese uveljavljala z uresničevanjem nacionalnovarnostnih ciljev. Ti cilji so učinkovito delovanje pravne in socialne države,
visoka stopnja varnosti, ki temelji na ustrezni preventivi, organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti vseh zmogljivosti,
potrebnih za učinkovito in pravočasno odkrivanje ter odzivanje
na sodobne vire ogrožanja in varnostna tveganja, učinkovito
varovanje okolja ter ohranjanje naravnih in zagotavljanje strateških virov, krepitev dobrih odnosov s sosednjimi in z drugimi
državami, trden in stabilen mednarodni politično‑varnostni položaj Republike Slovenije, ohranjanje miru ter krepitev varnosti
in stabilnosti v mednarodni skupnosti.
3. Geopolitični in geostrateški položaj Republike
Slovenije ter njeno mednarodno varnostno okolje
3.1 Geopolitični in geostrateški položaj Republike Slovenije
Republika Slovenija je celinska in pomorska država. Njen
geostrateški položaj v evropskem in širšem prostoru je pose-
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ben in ostaja takšen tudi v razmerah vse močnejše globalizacije
in krepitve transnacionalnih povezav.
Republika Slovenija leži na ozemlju, kjer se stikajo srednjeevropski, južnoevropski in sredozemski geostrateški ter
geopolitični prostor, kar ji nudi politične, gospodarske, družbene, kulturne in druge prednosti ter priložnosti, prinaša pa tudi
določena varnostna tveganja.
Ozemlje Republike Slovenije prečkajo najkrajše kopenske
poti, ki zahodno in srednjo Evropo povezujejo z jugovzhodno
Evropo in Azijo, ter najkrajše in najugodnejše poti iz srednjeevropskih celinskih območij do obale Jadranskega morja in iz
vzhodne in jugovzhodne Evrope do Apeninskega polotoka.
Pomembne primerjalne prednosti Republike Slovenije kot
članice Evropske unije in Nata bodo tudi v prihodnje izhajale iz
njenih zgodovinskih, političnih, gospodarskih, socialnih, etničnih, kulturnih in drugih povezav z območjem Jugovzhodne
Evrope. Te prednosti bo Republika Slovenija izkoristila zlasti
za oblikovanje svojega prispevka h krepitvi politične stabilnosti
in varnosti v regiji, kar bo pomembno z vidika zagotavljanja
njenih dobrih političnih in gospodarskih odnosov z državami te
regije ter s tem zaščite njenih nacionalnih interesov. Pri tem bo
namenila posebno pozornost sodelovanju s tistimi državami v
regiji, ki niso v celoti vključene v evroatlantske integracije.
3.2 Mednarodno varnostno okolje
Republike Slovenije
Sodobno mednarodno varnostno okolje je kompleksno,
soodvisno, podvrženo nepredvidljivim spremembam in ima
globalne razsežnosti. Zaradi nastajanja novih in ponovnega
vzpona starih svetovnih centrov moči se krepi njegov multipolarni značaj. Vse to se odraža tudi v varnostnih grožnjah in
tveganjih. Popuščanje napetosti v odnosih med državami v
evroatlantskem prostoru je prineslo pozitivne spremembe pri
odzivanju na grožnje in tveganja varnosti.
Na spreminjanje mednarodnega varnostnega okolja bodo
v prihodnje vplivale predvsem podnebne spremembe, omejenost naravnih in drugih strateških virov, neugodna globalna
demografska, finančna, gospodarska in socialna gibanja, nenadzorovano trgovanje z občutljivimi materiali in storitvami,
poglabljanje razlik med bogatimi in revnimi v svetu, obstoj kriznih žarišč, pojav po obliki in naravi novih konfliktov ter različni
učinki globalizacije.
V evroatlantskem prostoru se je verjetnost izbruha oboroženih meddržavnih spopadov močno zmanjšala, hkrati pa se je
povečala ranljivost držav v tem prostoru na asimetrične grožnje
in tveganja, katerih nosilec so praviloma nedržavni subjekti,
njihov učinek pa ima poudarjeno transnacionalno razsežnost.
Na varnost evroatlantskega prostora bo tudi v prihodnje najbolj
vplivalo politično‑varnostno in drugo dogajanje na Zahodnem
Balkanu, v Vzhodni Evropi, na Južnem Kavkazu, Bližnjem in Srednjem vzhodu, v Severni in Podsaharski Afriki ter Južni Aziji.
V močno soodvisnem sodobnem mednarodno varnostnem okolju si nobena država svoje (nacionalne) varnosti ne
more več zagotavljati povsem samostojno. Zato je zlasti za
evroatlantski prostor, v katerem sta ključna dejavnika ohranjanja in zagotavljanja mednarodnega miru in varnosti Evropska
unija in Nato, značilno politično, gospodarsko, kulturno, znanstveno‑tehnološko, varnostno, obrambno, zaščitno‑reševalno
ter drugo povezovanje in sodelovanje držav, kar prinaša temu
prostoru večjo varnost in stabilnost. Stabilnost in varnost evroatlantskega prostora pa sta močno odvisna tudi od procesa
nadaljnje širitve Evropske unije in Nata.
V mednarodno varnostnem okolju Republike Slovenije
ima največji pomen območje Jugovzhodne Evrope. Čeprav so
države Zahodnega Balkana na poti pokonfliktne politično‑varnostne stabilizacije in so aktivno vključene v proces približevanja evroatlantskim integracijam, nekatere še vedno niso
dosegle zadostne trdnosti z vidika svojih medetničnih odnosov
in demokratičnosti državne ureditve, hkrati pa se soočajo z običajnimi tranzicijskimi pojavi. Takšne razmere v regiji sicer lahko
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upočasnijo vključevanje držav v evroatlantske integracije, toda
nacionalne varnosti Republike Slovenije resno ne ogrožajo.
Mogoče je pričakovati, da bo spodbujanje gospodarskega in
družbenega razvoja regije prek mednarodne razvojne pomoči
in pomoči pri vzpostavljanju učinkovite državne uprave ter uveljavljanju vladavine prava in demokratičnih vrednot prispevalo
k nadaljnji krepitvi varnosti in stabilnosti v regiji.
4. Viri ogrožanja in tveganja nacionalne varnosti
Republike Slovenije
V mednarodnem in nacionalnovarnostnem okolju 21. stoletja se soočamo z raznovrstnimi sodobnimi viri ogrožanja in
tveganja varnosti. Njihovi nosilci so praviloma nedržavni subjekti, po naravi pa so kompleksni, pogosto težko predvidljivi in
imajo lahko multiplikatorski značaj in učinek. Republika Slovenija je na različne vire ogrožanja in tveganja dodatno občutljiva
zaradi svoje geografske raznolikosti, omejenosti naravnih virov
in prostora ter ozemeljske prehodnosti.
Viri ogrožanja in tveganja nacionalne varnosti Republike
Slovenije se z vidika porekla pojavljajo na globalni, nadnacionalni in nacionalni ravni.
4.1 Globalni viri ogrožanja in tveganja
nacionalne varnosti
Za globalne vire ogrožanja in tveganja je poleg globalnega porekla in univerzalno‑lokalnih posledic njihovega delovanja
značilno, da zaradi svojega multiplikatorskega značaja vplivajo
na nastanek drugih varnostnih groženj in tveganj ter hkrati
povečujejo njihove učinke in posledice. Med te vire sodijo zlasti podnebne spremembe, finančna, gospodarska in socialna
tveganja ter krizna žarišča.
4.1.1 Podnebne spremembe
Podnebne spremembe so zelo pomembna varnostna grožnja zaradi svojega izrazitega multiplikativnega značaja in učinka. Dvig temperature zraka in gladine morja, spremenjeni padavinski vzorci in intenzivnejši izredni vremenski dogodki bodo
zaostrili pomanjkanje življenjskih virov, kot sta hrana in voda,
ter povečali pogostost in intenzivnost naravnih nesreč v obliki
poplav, suš, vodnih ujm in podobno. Neposredne posledice teh
sprememb se bodo tudi v prihodnje odražale v veliki gospodarski in materialni škodi, ki jo bodo povzročali različni vremenski
in okoljski pojavi. Posredne posledice podnebnih sprememb pa
se bodo pojavljale v obliki političnih, gospodarskih in energetskih kriz ter migracijskih, socialnih, zdravstveno‑epidemioloških
in drugih groženj ter tveganj, vključno z možnostjo nastanka
novih in zaostrovanja obstoječih konfliktov.
Podnebne spremembe že vplivajo na nacionalno varnost
Republike Slovenije. Neposredna grožnja, izhajajoča iz tovrstnih
sprememb, je predvsem večji obseg naravnih nesreč zaradi večje pogostosti in intenzivnosti izrednih vremenskih dogodkov.
4.1.2 Globalna finančna, gospodarska
in socialna tveganja
Globalna finančna in gospodarska tveganja, ki imajo med
drugim za posledico zmanjšanje stopnje zaposlenosti prebivalstva, lahko prerastejo v obsežnejšo ali celo splošno socialno
krizo. V razmerah dalj časa trajajoče globalne finančne in gospodarske krize lahko izvajanje gospodarskih, socialnih in drugih
reform v Republiki Sloveniji in mednarodnem okolju spodbudi
družbene napetosti in konflikte ter s tem oteži učinkovito obvladovanje nadnacionalnih in nacionalnih varnostnih groženj in
tveganj, kar lahko dodatno oslabi nacionalno varnost Republike
Slovenije. Globalna finančna, gospodarska in socialna tveganja
lahko nevarno ogrozijo slovenske gospodarske interese v tujini in
povečajo nevarnost prihoda tujega kapitala sumljivega ali drugače spornega izvora v državo. Posredno lahko tovrstna tveganja
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izzovejo tudi druge grožnje ter dodatno zmanjšujejo blaginjo in
nacionalno varnost Republike Slovenije.
4.1.3 Krizna žarišča
Krizna žarišča z oboroženimi spopadi in spopadi nizke
intenzitete ogrožajo varnost in so tveganje za stabilnost širše
mednarodne skupnosti. Zaradi teh žarišč se mednarodna skupnost sooča s pojavom nestabilnih in propadlih držav, nevarnostjo porasta organiziranega kriminala ter grobimi kršitvami
človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Vse to neposredno
vpliva na migracijske tokove ter nastajanje zatočišč za delovanje terorističnih skupin.
Republika Slovenija se kot članica evroatlantskih integracij in drugih mednarodnih organizacij sooča z geografsko bolj
oddaljenimi regionalnimi kriznimi žarišči. Razširitev oboroženih
spopadov s teh kriznih žarišč na Republiko Slovenijo je malo
verjetna, večja pa je verjetnost vpliva teh spopadov na območje
Jugovzhodne Evrope.
Največji vpliv na nacionalno varnost Republike Slovenije
ima nedokončana pokonfliktna obnova Zahodnega Balkana,
ki se kaže predvsem v večji verjetnosti nastanka nevojaških
virov ogrožanja, kot so organiziran kriminal, korupcija, ilegalne
migracije in trgovina z ljudmi, orožjem in drogami ter terorizem.
Tudi odprta etnična in verska vprašanja v regiji ostajajo potencialno tveganje za nacionalno varnost Republike Slovenije.
Republika Slovenija skladno s svojimi nacionalnimi interesi
sodeluje v mednarodnih operacijah in misijah na posameznih
kriznih žariščih, s čimer dejavno prispeva k mednarodnemu miru,
varnosti in stabilnosti. Njena prisotnost na teh območjih lahko pomeni tudi tveganje v smislu izpostavljenosti ozemlja naše države
terorizmu in drugim oblikam nevojaških groženj. Povečuje se tudi
možnost, da postanejo mednarodne sile na kriznem žarišču, v
katerih sodelujejo predstavniki Republike Slovenije, tarča napada pripadnikov sprtih strani in organiziranega kriminala.
4.2 Nadnacionalni viri ogrožanja in tveganja
nacionalne varnosti
Nadnacionalni viri ogrožanja in tveganja nacionalne varnosti imajo transnacionalno poreklo in čezmejne razsežnosti.
Med te vire ogrožanja in tveganja sodijo predvsem terorizem,
nedovoljene dejavnosti na področju konvencionalnega orožja,
orožij za množično uničevanje in jedrske tehnologije, organiziran kriminal, nezakonite migracije, kibernetske grožnje in
zloraba informacijskih tehnologij in sistemov, dejavnost tujih
obveščevalnih služb in vojaške grožnje.
4.2.1 Terorizem
Terorizem je danes v svetu ena največjih varnostnih groženj in tveganj. V sodobnih razmerah se terorizem povezuje z
drugimi varnostnimi grožnjami, zlasti z organiziranim kriminalom, nedovoljenimi dejavnostmi na področju orožij za množično
uničevanje in jedrske tehnologije, nezakonitimi migracijami ter
trgovino z ljudmi, orožjem in prepovedanimi drogami. Cilji terorističnih groženj in napadov so zlasti kritična infrastruktura,
civilno prebivalstvo, državni predstavniki in ustanove, diplomatsko‑konzularna predstavništva ter pripadniki mednarodnih sil
na mednarodnih operacijah in misijah.
Ogroženost Republike Slovenije od delovanja terorističnih
organizacij in skupin je danes sorazmerno nizka, v prihodnje pa
bo močno odvisna od političnega, gospodarskega in varnostnega delovanja Republike Slovenije v mednarodnem okolju.
4.2.2 Nedovoljene dejavnosti na področju
konvencionalnega orožja, orožij za množično uničevanje
in jedrske tehnologije
Širjenje konvencionalnega orožja, zlasti osebnega in lahkega, streliva, industrijskih in vojaških razstreliv, drugih nevar-
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nih substanc in materialov in blaga z dvojno rabo, ki je lahko
predmet ilegalne mednarodne trgovine predvsem z območja
razpadlih držav ter preteklih in današnjih kriznih žarišč, je zaradi nevarnosti uporabe teh sredstev in materialov za klasična
kriminalna dejanja ter za delovanje terorističnih ali organiziranih
kriminalnih skupin, pomembna potencialna grožnja mednarodni
varnosti in s tem tudi nacionalni varnosti Republike Slovenije.
Po naravi podobna, vendar z vidika posledic še večja
potencialna varnostna grožnja je širjenje materialov, blaga z
dvojno rabo, drugih sredstev, industrijskih naprav in znanj, potrebnih za proizvodnjo jedrskega in drugih orožij za množično
uničevanje, vključno z raketnim balističnim orožjem.
Varnostno zaskrbljujoče je tudi, da nekatere države, še
posebej tiste, ki podpirajo različne oblike terorizma in ekstremizma, pri razvoju in uporabi jedrske tehnologije v civilne
namene, ne sprejemajo norm, sprejetih v okviru mednarodnega
(jedrsko) neširitvenega režima ali te norme zavestno kršijo.
4.2.3 Organiziran kriminal
Organiziran kriminal je kot grožnja mednarodni in nacionalni varnosti tesno povezan z državami z nedelujočimi ali
šibkimi ustanovami. Njegova glavna tarča so razvite države.
Posebej pomembne čezmejne varnostne grožnje, povezane
z delovanjem organiziranega kriminala, so tihotapstvo prepovedanih drog, trgovina z ljudmi, nezakonite migracije, ilegalna
trgovina z orožjem in visoko trošarinskim blagom, korupcija,
pranje in ponarejanje denarja ter ponarejanje listin in blagovnih
znamk. Dodatno težavo predstavljajo po eni strani povezave
med organiziranim kriminalom in terorizmom, po drugi strani
pa vstopanje organiziranega kriminala v nedovoljene dejavnosti na področju trgovanja z orožjem, blagom z dvojno rabo ter
strateškimi materiali.
Organiziran kriminal pomeni kompleksno in dolgoročno
grožnjo varnosti Republike Slovenije, čeprav je mogoče pričakovati, da bo naša država z vidika delovanja mednarodnih kriminalnih združb, zlasti tistih vzdolž tako imenovane balkanske
poti, tudi v prihodnje predvsem tranzitno‑logistična in v manjši
meri ciljna država.
4.2.4 Nezakonite migracije
Republike Slovenije se nezakonite migracije dotikajo
predvsem zaradi poteka migracijskih tokov čez njeno ozemlje.
Z vstopom Republike Slovenije v schengenski prostor ter z
njenim prevzemom varovanja zunanje meje Evropske unije, se
spreminjajo tudi poti nezakonitih migrantov in njihova struktura.
Po ukinitvi nadzora na notranjih mejah Evropske unije je vse
bolj pogost pojav državljanov tretjih držav, ki nedovoljeno prestopajo notranjo mejo z namenom tranzita, v manjši meri, zlasti
pri ilegalnih migrantih z območja Jugovzhodne Evrope, pa je
Republika Slovenija tudi ciljna država. Dodatno težo pridobiva
ta varnostna grožnja zaradi svoje povezanosti z delovanjem
organiziranega kriminala in terorizma.
Pritisk migracijskih tokov na Republiko Slovenijo nasploh
in še posebej iz smeri Jugovzhodne Evrope, bodo tudi v prihodnje pomembno opredeljevale družbeno‑gospodarske in
politično‑varnostne razmere v svetu in v navedeni regiji. Širši
obseg nezakonitih migracij lahko na splošno ogrozi varnost in
zdravje prebivalcev naše države.
4.2.5 Kibernetske grožnje in zloraba informacijskih
tehnologij in sistemov
Sodobna družba je močno odvisna od neprekinjenosti
in zanesljivosti delovanja informacijskih sistemov. Motnje v
delovanju teh sistemov zato pomenijo resno grožnjo delovanju
javnega in zasebnega sektorja nasploh, predvsem pa ključnih
funkcij države in družbe.
Zaradi razvejanosti informacijskih in komunikacijskih
sistemov, neomejenosti kibernetskega prostora in težav pri
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nadzoru nad tem prostorom, lahko tudi v Republiki Sloveniji
pričakujemo širitev različnih oblik računalniške kriminalitete,
zlasti kibernetskih vdorov in napadov državnih in nedržavnih subjektov, ki jih prostorsko in časovno ne bo mogoče
omejiti.
4.2.6 Dejavnost tujih obveščevalnih služb
Delovanje tujih obveščevalnih služb na območju in v zvezi
z Republiko Slovenijo se kaže v pridobivanju podatkov o političnem, gospodarskem in varnostnem dogajanju v naši državi
ter o njenih aktivnostih in pobudah v mednarodni skupnosti.
Obveščevalna dejavnost iz tujine doslej ni bila usmerjena proti
strateškim interesom Republike Slovenije, niti na neposredno
ogrožanje ciljev njene nacionalne varnosti. Tuje obveščevalne
službe skušajo pridobiti obveščevalne podatke predvsem preko
legalnih oblik delovanja in javno dostopnih virov, ki jih omogočajo demokratična družbena ureditev Republike Slovenije in
sodobne informacijske tehnologije.
Z aktivnejšo vlogo Republike Slovenije v okviru mednarodne skupnosti, zlasti v Evropski uniji in Natu, se je okrepilo
klasično obveščevalno delovanje nekaterih tujih držav proti
Republiki Sloveniji. Pri tem izstopa interes za pridobitev vseh
vrst tajnih podatkov ter zanimanje za slovenske diplomatske in
gospodarske aktivnosti v mednarodnem okolju.
Tuje obveščevalne in varnostne službe bi lahko tudi v
prihodnje agresivneje delovale proti predstavnikom Republike
Slovenije v tujini, zlasti proti tistim, ki so udeleženi v mednarodnih operacijah in misijah, in tistim, ki diplomatsko in poslovno
delujejo v tujini.
4.2.7 Vojaške grožnje
Vojaške grožnje se bodo v prihodnje odražale predvsem
v obliki lokalnih in regionalnih nestabilnosti, ki lahko hitro presežejo svoj lokalni oziroma regionalni okvir. Kot posledica
vojn, oboroženih spopadov in spopadov nizke intenzivnosti na
kriznih žariščih bo naraščala verjetnost groženj asimetrične
narave. Bojišče prihodnosti bo poleg kopnega, morja in zraka
obsegalo tudi kibernetsko okolje in vesolje.
V prihodnosti se nasprotniki ne bodo pojavljali samo v
obliki držav, temveč tudi v različnih nedržavnih ali nadnacionalnih oblikah. Zaradi neizenačenih konvencionalnih vojaških
zmogljivosti, ki jih posedujejo različni subjekti v mednarodnem
varnostnem okolju, bo postala pomembna nova oblika vojaškega ogrožanja varnosti, hibridno bojevanje, ki poleg konvencionalnih vključuje tudi uporabo terorističnih, kriminalnih in
drugih neregularnih oblik delovanja, informacijske tehnologije
ter različnih gospodarskih in drugih sredstev.
Republika Slovenija kratkoročno in srednjeročno neposredno vojaško ni ogrožena, toda v bistveno spremenjenih
mednarodnih ali regionalnih politično‑varnostnih okoliščinah
lahko postane izpostavljena tudi vojaškim grožnjam. Nestabilne politično‑varnostne razmere in občasni izbruhi spopadov
nizke intenzivnosti v vzhodnem in jugovzhodnem delu Evrope
opozarjajo na latentno prisotnost vojaških groženj tudi v evroatlantskem prostoru in posledično vplivajo na varnostne razmere
na tem prostoru.
Zaradi aktivnega sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah so lahko vojaškim grožnjam izpostavljeni tudi pripadniki slovenskih kontingentov pri opravljanju svojih nalog v tujini, zlasti v povezavi z uporabo elementov
hibridnega bojevanja.
4.3 Nacionalni viri ogrožanja in tveganja
nacionalne varnosti
Nacionalni viri ogrožanja in tveganja nacionalne varnosti
so po izvoru povezani z dogajanjem in pojavi v nacionalnem
okolju, mednje pa sodijo predvsem ogrožanje javne varnosti,
naravne in druge nesreče, omejenost naravnih virov ter degra-
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dacija življenjskega okolja, zdravstveno‑epidemiološke grožnje
ter določeni dejavniki negotovosti.
4.3.1 Ogrožanje javne varnosti
V zapletenih razmerah finančne, gospodarske in socialne
krize se lahko ogrožanje javne varnosti pojavlja v obliki povečanega obsega napadov na življenje in premoženje ljudi, gospodarske kriminalitete, korupcije, finančnih prevar, ponarejanje
listin, denarja in blaga, kibernetske in okoljske kriminalitete ter
množičnih kršitev javnega reda in miru. Ti pojavi lahko med
prebivalstvom okrepijo nezadovoljstvo z delovanjem ali vsaj
nezaupanje v učinkovitost delovanja institucij nacionalnega
varnostnega sistema in države nasploh, kar je dodaten element
slabitve posameznikove ter nacionalne varnosti.
Revščina in drugi socialni problemi, posledice podnebnih
sprememb, naravnih in drugih nesreč ter nezakonite migracije,
so pojavi, ki lahko dodatno vplivajo na nove pojavne oblike in
intenziteto kriminalitete ter na pogoje za njihov nastanek.
Glede na splošno zaostrovanje političnih, socialnih, gospodarskih, varnostnih in drugih razmer v svetu, je v prihodnje
tudi v Republiki Sloveniji mogoče pričakovati več kršitev javnega reda in miru, vključno s hujšimi kršitvami, ki lahko posledično
prerastejo v kazniva dejanja z vsemi posledicami za varnost
posameznika in širše skupnosti.
Določeno nevarnost predstavljajo tudi različna ekstremistična gibanja in organizacije, saj lahko njihovo sicer legitimno
izražanje mnenj in stališč prerase v zanikanje ali kršenje temeljnih človekovih pravic in svoboščin, nenadzorovano nasilje
in s tem v ogrožanje človekovega dostojanstva, varnosti in
življenja.
4.3.2 Naravne in druge nesreče
Naravne in druge nesreče so stalnica ogrožanja prebivalcev, premoženja, kulturne dediščine, okolja in drugih dobrin
Republike Slovenije.
Med naravnimi nesrečami Republiko Slovenijo najbolj
ogrožajo potresi, poplave, neurja, suše, veliki požari v naravnem okolju ter množični pojavi nalezljivih bolezni pri ljudeh, živalih in rastlinah. Intenzivnost in pogostost nekaterih
naravnih nesreč se povečuje zaradi podnebnih sprememb,
prekomernega obremenjevanja okolja in rabe naravnih virov
ter neustreznih posegov v prostor. Ob vedno večji ranljivosti za
izredne vremenske dogodke je vpliv podnebnih sprememb na
pogostost naravnih nesreč eden ključnih dejavnikov človeške
blaginje v prihodnosti.
Med drugimi nesrečami, ki jih povzroči človek s svojo
dejavnostjo ali ravnanjem, Republiko Slovenijo ogrožajo predvsem cestnoprometne in industrijske nesreče, pa tudi nesreče
kot posledica različnih oblik namernega ogrožanja. Verjetnost
nastanka tovrstnih nesreč je različna, prav tako možne posledice. Industrijske nesreče so zaradi tehnoloških ukrepov
sicer manj verjetne kot naravne nesreče, imajo pa lahko poleg
kratkotrajnih tudi dolgotrajne posledice za ljudi, živali in okolje.
Najhujše posledice bi povzročile industrijske nesreče v obratih
z nevarnimi snovmi. Zaradi čezmejnih učinkov nesreč z nevarnimi snovmi je lahko Republika Slovenija ogrožena tudi ob
tovrstnih nesrečah v tujini.
Neugodne gospodarske razmere in posledično zmanjševanje sredstev za izvajanje preventivnih varnostnih ukrepov
lahko v povezavi z drugimi dejavniki tveganja in negotovosti
povečajo verjetnost industrijskih in drugih nesreč, ki jih povzroči
človek.
4.3.3 Omejenost naravnih virov ter degradacija
življenjskega okolja
Zaradi neprimerne rabe naravnih virov v preteklosti se
kažejo resni negativni vplivi tako v naravi kot v človekovem
bivalnem okolju.
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Ker je Republika Slovenija močno energetsko in surovinsko odvisna od uvoza, bo z vidika njene nacionalne varnosti
tudi v prihodnje pomembna predvsem stabilna in zadostna
oskrba z energetskimi viri in strateškimi surovinami, ki bo lahko
motena zaradi nestabilnosti na globalnem trgu energentov in
strateških surovin ter nezanesljivih oskrbovalnih poti. Zaradi
globalnega segrevanja ozračja in onesnaževanja okolja je možno, da se bo Republika Slovenija v prihodnosti soočila tudi
s težavami pri oskrbi s kakovostno pitno vodo in z omejenimi
naravnimi danostmi za pridelavo zdrave hrane.
Kakovost okolja v Republiki Sloveniji se zaradi izvajanja
politik in ukrepov za varovanje okolja na splošno sicer izboljšuje, vendar je okolje na nekaterih območjih še vedno preveč
onesnaženo. Največjo obremenitev za okolje in odločilni vpliv
na procese v prostoru, bodo tudi v prihodnje povzročali industrija, energetika, kmetijstvo, promet, poselitev in turizem, ki bodo
hkrati še naprej ključni nosilci razvoja in dejavniki zagotavljanja
blaginje v družbi.
4.3.4 Zdravstveno-epidemiološke grožnje
V razmerah vse večje globalizacije in povezanosti sveta lahko varnost in blaginjo prebivalcev Republike Slovenije
ogrožajo tudi množični pojavi nalezljivih človeških, živalskih ali
rastlinskih bolezni.
Verjetnost pojava in širjenja nalezljivih bolezni dodatno
povečujejo migracije prebivalstva, naravne in druge nesreče
ter terorizem. Zaradi epidemij in pandemij nalezljivih bolezni
je lahko ogroženo nemoteno delovanje ključnih funkcij države
in družbe.
4.3.5 Dejavniki negotovosti
Poleg zgoraj obravnavanih groženj in tveganj je treba
upoštevati še določene negativne dejavnike, ki lahko vplivajo
na varnost in stabilnost Republike Slovenije v smislu povzročanja določene negotovosti. Ti dejavniki sicer neposredno ne
ogrožajo nacionalne varnosti Republike Slovenije, toda v zaostrenih notranjih in mednarodnih razmerah lahko povzročijo
socialne nemire, nestabilnosti ali celo odkrite konflikte in tako
postanejo relevantna varnostna grožnja.
Revščina in druge oblike socialne negotovosti lahko v
zaostrenih finančnih in gospodarskih razmerah ter s tem povezano visoko stopnjo brezposelnosti in nerednim prejemanjem
dohodkov iz dela in socialnih nadomestil, prizadenejo velik del
prebivalstva Republike Slovenije. V primeru dalj časa trajajoče
gospodarske in finančne krize bodo revščina ter druge oblike
socialne negotovosti najbolj prizadele že sicer socialno najbolj
šibke skupine prebivalstva.
V Republiki Sloveniji lahko podobno kot ponekod drugod v
Evropi za posebej pomemben dejavnik negotovosti opredelimo
tudi negativna demografska gibanja, saj sodi naša država med
članice Evropske unije z najnižjo rodnostjo. Negativne posledice staranja prebivalstva so prisotne že danes, v zaostreni obliki
pa se bodo pokazale čez nekaj desetletij.
Negativne posledice globalizacije in komercializacije otežujejo ohranjanje in razvijanje kulturnega ustvarjanja in varovanje kulturne dediščine slovenskega naroda ter z njima
povezanega obstoja kulturne raznolikosti, jezikovne identitete
in ustvarjalnosti, ki so pomemben temelj narodove in državne
suverenosti.
Različnim virom ogrožanja je v sodobnem času še posebej izpostavljena kritična infrastruktura, ki s svojim delovanjem
zagotavlja izvajanje ključnih funkcij države in družbe. S tega
vidika lahko tudi ogroženost kritične infrastrukture vpliva na
nacionalno varnost Republike Slovenije. S terorističnimi napadi in drugimi grožnjami, motenjem, blokadami in povzročeno
škodo na področju kritične infrastrukture se lahko resno ogrozi
zdravje, varnost ali blaginjo državljanov ter nemoteno delovanje
države in javnih služb.
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5. Odzivanje Republike Slovenije na grožnje
in tveganja nacionalne varnosti
5.1 Vrste politik za odzivanje Republike Slovenije
na grožnje in tveganja nacionalne varnosti
Nacionalnovarnostna politika
Nacionalnovarnostna politika Republike Slovenije je uravnotežena celota vizije, strategij, programov, načrtov in dejavnosti države, potrebnih za odzivanje na vire ogrožanja in tveganja
njene nacionalne varnosti ter s tem za uresničevanje njenih
nacionalnovarnostnih ciljev, usmerjenih k zaščiti slovenskih
nacionalnih interesov.
Nacionalnovarnostno politiko Republike Slovenije sestavljajo zlasti zunanja politika, obrambna politika, politika zagotavljanja notranje varnosti ter politika varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami. V skladu s sodobnim večdimenzionalnim
razumevanjem pojma nacionalne varnosti pa se upošteva tudi
varnostni vidik politike države na gospodarskem, socialnem,
okoljskem, zdravstvenem, demografskem, izobraževalnem,
znanstveno‑tehnološkem, informacijskem in drugih področjih.
Temeljni namen uresničevanja nacionalnovarnostne politike Republike Slovenije bo tudi v prihodnje zagotoviti čim
višjo stopnjo človekove varnosti, ustrezen družbeni razvoj in
blaginjo slovenske družbe ter ohraniti nacionalno identiteto
slovenskega naroda, poleg tega pa skupaj z uresničevanjem
sprejetih mednarodnih obveznosti naše države prispevati k
ohranjanju miru ter h krepitvi varnosti in stabilnosti v širši in ožji
mednarodni skupnosti.
Republika Slovenija bo razvijala mehanizme za krepitev
splošne varnostne kulture, ki je utemeljena na ozaveščanju,
preventivi, strpnosti, solidarnosti, sodelovanju in pomoči med
ljudmi ter na kulturi miru in nenasilja pri zagotavljanju var
nosti.
Zunanja politika
Eden temeljnih ciljev zunanje politike Republike Slovenije
je zagotavljanje in krepitev varnega in stabilnega položaja
države v mednarodni skupnosti. Ta zunanjepolitični in nacionalnovarnostni cilj bo Republika Slovenija tudi v prihodnje
uresničevala s sodelovanjem v Organizaciji združenih narodov,
Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi, Svetu Evrope
ter drugih mednarodnih organizacijah in povezavah. Kot članica
Evropske unije in Nata si bo zagotavljala mesto v skupnosti držav, ki jih povezujejo sodobne civilizacijske vrednote in interesi,
kot so spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
parlamentarna demokracija, vladavina prava, tržno gospodarstvo ter kolektivna obramba in varnost.
V mednarodnih odnosih se bo Republika Slovenija zavzemala za mirno reševanje sporov med državami, krepitev sodelovanja in zaupanja med njimi ter dosledno spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Aktivna bo v prizadevanjih
za nizkoogljični trajnostni razvoj mednarodne skupnosti.
Republika Slovenija si bo prizadevala svojo varnost dolgoročno zagotavljati predvsem z urejenimi odnosi s sosednjimi
državami in z državami Srednje in Jugovzhodne Evrope, ki
bodo temeljili na enakopravnosti, medsebojnem spoštovanju in
zaupanju ter upoštevanju temeljnih načel demokracije in mednarodnega prava, vključno z varstvom in zaščito narodnostnih
manjšin in etničnih skupin.
Pri določanju svojih zunanjepolitičnih prednosti bo Republika Slovenija upoštevala stanje in možen razvoj političnih,
gospodarskih in varnostnih razmer v Evropi in svetu ter izhajala
iz tistih interesov in ciljev, ki so temeljni za varnost in razvoj
Republike Slovenije. Še naprej bo krepila zavezništvo z Združenimi državami Amerike in partnerstvo z Rusko federacijo ter
si prednostno prizadevala za razvoj političnih, gospodarskih,
kulturnih in drugih odnosov s sredozemskimi in bližnjevzhodnimi državami ter z Brazilijo, Indijo in Kitajsko. Samostojno in kot
članica Evropske unije in Nata bo razvijala partnerske odnose
z državami vzhodne soseščine in Srednje Azije.
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Obrambna politika
Obrambna politika Republike Slovenije bo tudi v prihodnje usmerjena v zagotavljanje obrambnih zmogljivosti države, potrebnih za zagotavljanje nacionalne obrambe v sistemu
kolektivne obrambe in varnosti. Konceptualno, organizacijsko
in po obsegu usklajen razvoj teh zmogljivosti bo prilagojen
potrebam odzivanja na vojaške in nevojaške vire ogrožanja
nacionalne varnosti. Pri tem bodo temeljna vodila nadaljnja
krepitev kakovosti obrambnih zmogljivosti na račun njihove
količine ter prevzemanje sorazmernega deleža bremena pri
kolektivni obrambi in varnosti.
Obrambna politika bo zagotavljala nadaljnji razvoj
obrambnega sistema Republike Slovenije skladno z načeli
obrambnega planiranja v Natu in Evropski uniji ter usklajenost
in povezljivost obrambnega podsistema z drugimi podsistemi
sistema nacionalne varnosti Republike Slovenije.
Obrambna politika Republike Slovenije bo usmerjena tudi
v zagotavljanje sposobnosti za uresničevanje sprejetih mednarodnih obveznosti države. Mednarodne aktivnosti Republike
Slovenije na obrambnem področju bodo skladne z določili mednarodnega prava in bodo prednostno usmerjene v mednarodne
operacije in misije v okviru Nata in Evropske unije, ki bodo
neposredno vplivale na nacionalno varnost Republike Slovenije. To bo prispevalo k večji varnosti in stabilnosti Republike
Slovenije ter uspešnejšemu uveljavljanju njenih nacionalnih
interesov, kakor tudi k njeni večji prepoznavnosti in verodostojnosti v mednarodni skupnosti.
Politika zagotavljanja notranje varnosti
Politika zagotavljanja notranje varnosti bo temeljila na
spoštovanju ustavnih načel, predpisov in načel mednarodnega
prava ter sprejetih obveznosti Republike Slovenije v mednarodni skupnosti. Usmerjena bo v varovanje in zaščito ustavne
ureditve in institucij demokratičnega političnega sistema, v
zagotovitev nepretrganega delovanja sistema oblasti na celotnem ozemlju Republike Slovenije ter spoštovanja človekovih
pravic in temeljnih svoboščin, v boj proti kriminalu, v varovanje
javnega reda ter v izvajanje zakonodaje in notranjega, sodnega in parlamentarnega nadzora nad delovanjem varnostnih in
obveščevalnih služb.
Izboljšati se mora preiskanost kaznivih dejanj in učinkovitost vodenja postopkov vseh pristojnih organov. Republika
Slovenija bo posebno pozornost namenila varovanju schengenskih meja ter razvijala nove oblike sodelovanja pri zagotavljanju notranje varnosti v okviru Evropske unije, s sosednjimi
in drugimi državami v regiji.
Politika na področju notranje varnosti se bo uresničevala
skozi področne strategije nosilnih institucij varnostnega sistema
s poudarkom na varovanju in zaščiti življenja, osebne varnosti
ter premoženja ljudi, boju proti kriminaliteti, varovanju institucij
države, njenih predstavnikov, kritične infrastrukture ter na zagotavljanju javnega reda in miru.
Politika varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Politika varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami bo
tudi v prihodnje naravnana v krepitev zmogljivosti za celovito
obvladovanje naravnih in drugih nesreč, ki obsega preventivo, pripravljenost, ukrepanje ob nesrečah, zagotavljanje
osnovnih pogojev za življenje in obnovo. Glavni poudarki
bodo na krepitvi preventivnih dejavnosti, načrtnem povečevanju zmogljivosti za pravočasno napovedovanje, odkrivanje, spremljanje in opozarjanje na nevarnosti, reorganizaciji
sil za zaščito, reševanje in pomoč na vseh ravneh glede na
sprejete normativne in druge rešitve ter aktivnem mednarodnem sodelovanju na področju varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami. Hitreje bo treba razvijati in posodabljati
infrastrukturne sisteme za delovanje sil za zaščito, reševanje
in pomoč.
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5.2 Odzivanje Republike Slovenije na globalne vire ogrožanja
in tveganja nacionalne varnosti
5.2.1 Odzivanje na podnebne spremembe
Republika Slovenija se zaveda, da bo mogoče zaostrovanje podnebnih sprememb omejiti le z odločnimi globalnimi
in univerzalnimi ukrepi, zato bo tudi sama pripravila in izvajala
politike za prilagajanje podnebnim spremembam, s katerimi bo
omejila in zmanjšala škodljive posledice ter zagotovila obvladovanje tveganj v spremenjenih podnebnih razmerah. Te politike
bodo temeljile na usmeritvah in aktivnostih Organizacije združenih narodov in Evropske unije ter hkrati upoštevale posebne
nacionalne pogoje Republike Slovenije.
V okviru Organizacije združenih narodov in Evropske unije si bo Republika Slovenija prizadevala za sklenitev svetovnega sporazuma za blaženje posledic in prilagajanje podnebnim
spremembam s ciljem zaustavitve dvigovanja povprečne temperature na Zemlji. V povezavi z razvojem tehnološko visoko
razvitega gospodarstva si bo prizadevala doseči mednarodne
standarde pri zmanjševanju okolju škodljivih emisij, državam v
razvoju pa bo nudila pomoč pri njihovem prilagajanju podnebnim spremembam in obvladovanju emisij toplogrednih plinov.
Republika Slovenija si bo prizadevala predvsem za učinkovito prilagajanje celotne družbe podnebnim spremembam,
pri čemer bo poudarek na interdisciplinarnosti in medsektorski
usklajenosti ukrepov. Kratkoročno bo pozornost prednostno
namenila nadgrajevanju sistemov za zgodnje opozarjanje pred
izrednimi vremenskimi dogodki.
5.2.2 Odzivanje na globalna finančna, gospodarska
in socialna tveganja
V razmerah globalne finančne in gospodarske krize bo
prizadevanje Republike Slovenije usmerjeno v blažitev posledic
te krize predvsem z ukrepi za povečanje zaupanja v finančne
institucije, izboljšanje likvidnosti gospodarskih družb in ohranjanje delovnih mest, s fiskalnimi spodbudami za upočasnitev
padanja gospodarske rasti ter s spodbujanjem konkurenčnosti
in povečanjem izdatkov za raziskave, razvoj in izobraževanje.
Gospodarska politika bo temeljila na enakovrednem
obravnavanju gospodarske, socialne in okoljske razsežnosti
blaginje ter trajnostnem razvoju. Republika Slovenija si bo
prizadevala preseči povprečno raven gospodarske razvitosti v
Evropski uniji, izboljšati kakovost življenja njenih prebivalcev,
zagotoviti trajnostni razvoj na gospodarskem in socialnem področju ter spodbujati ustvarjalno in odprto družbo.
5.2.3 Odzivanje na krizna žarišča
Republika Slovenija se bo tudi v prihodnje zavzemala za
aktivno vključevanje mednarodne skupnosti v urejanje razmer
na različnih kriznih žariščih. Pri tem bo sama izhajala iz določil
mednarodnega prava in nacionalne strategije za sodelovanje
v mednarodnih operacijah in misijah, s katero bo opredelila
pogoje, načine in obseg svojega sodelovanja v mednarodnih
operacijah in misijah skladno z nacionalnimi interesi ter razpoložljivimi viri in zmogljivostmi. Varnostna tveganja ne bodo
odvrnila Republike Slovenije od uresničevanja njenih nacionalnih interesov v mednarodni skupnosti ter od izpolnjevanja obveznosti in uveljavljanja pravic, ki izhajajo iz njenega članstva
v mednarodnih organizacijah.
Republika Slovenija bo dajala prednost mednarodnim
operacijam in misijam v okviru Nata in Evropske unije, zlasti na
tistih kriznih žariščih, ki bolj neposredno vplivajo na nacionalno
varnost Republike Slovenije, kot so območje Jugovzhodne
Evrope, Bližnjega vzhoda in vzhodnega evropskega sosedstva
Srednje Azije ter severne Afrike. S politiko aktivnega sodelovanja v mednarodnih operacijah in misijah na območju Jugovzhodne Evrope, kjer ima poleg varnostnih tudi gospodarske
in druge interese, bo izkoriščala svojo primerjalno prednost v
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okviru Evropske unije in Nata, ki izhaja iz njene geografske
bližine tej regiji ter zgodovinske povezanosti z njo.
Republika Slovenija bo v prihodnje svoje delovanje na
kriznih žariščih dopolnila z oblikami, s katerimi bo lahko učinkoviteje in hitreje prispevala k stabilizaciji kriznih žarišč. Gre
za celovitejši pristop, ki vključuje civilno vojaško sodelovanje,
sodelovanje mednarodnih institucij in nevladnih organizacij
ter združuje elemente humanitarne in psihosocialne pomoči
prizadetemu prebivalstvu, gospodarsko pomoč, pomoč pri razvoju demokratičnih političnih in oblastnih ustanov, reforme in
usposabljanje varnostnih struktur ipd.
5.3 Odzivanje Republike Slovenije na nadnacionalne vire
ogrožanja in tveganja nacionalne varnosti
5.3.1 Odzivanje na področju boja proti terorizmu
Republika Slovenija bo tudi v prihodnje zagovarjala popolno nesprejemljivost terorizma kot oblike razreševanja konfliktov
in načina uresničevanja interesov. Pri tem se bo v mednarodni
skupnosti dosledno zavzemala za spoštovanje vrednot, kot so
demokracija, človekove pravice in temeljne svoboščine, človeška varnost in vladavina prava, ker je to dolgoročno najučinkovitejši ukrep v boju proti tej nadnacionalni grožnji. Pri oblikovanju
politike in sprejemanju protiterorističnih ukrepov bo dosledno
spoštovala določila mednarodnega prava, zlasti prava človekovih pravic, prava beguncev in humanitarnega prava.
Odzivanje Republike Slovenije na področju boja proti terorizmu bo tudi v prihodnje temeljilo na integriranem nacionalnem
in mednarodnem resornem sodelovanju. Republika Slovenija
bo zagotavljala dosledno implementacijo pravnih instrumentov
in strategij, sprejetih v okviru Organizacije združenih narodov,
Evropske unije in drugih mednarodnih organizacij ter v okviru
bilateralnega sodelovanja, še posebej na področju omejevalnih
in preprečevalnih ukrepov ter pravosodnega sodelovanja v
kazenskih zadevah, povezanih s terorizmom. Z lastnimi omejevalnimi ukrepi bo po potrebi dodatno zaščitila svoje nacionalne
interese.
Zaradi učinkovitejšega proaktivnega zoperstavljanja terorizmu bo Republika Slovenija sprejela nacionalni program zaščite pred terorizmom in nacionalni akcijski načrt za učinkovito
zoperstavljanje tej nadnacionalni varnostni grožnji.
5.3.2 Odzivanje na nedovoljene dejavnosti na področju
konvencionalnega orožja, orožij za množično uničevanje
in jedrske tehnologije
Republika Slovenija si bo prizadevala za polno implementacijo ter čim širšo veljavnost mednarodnih pogodb in
sporazumov ter drugih dokumentov in ukrepov s področja razoroževanja in uravnavanja oboroževanja, vključno s preprečevanjem nedovoljenih dejavnosti na področju konvencionalnega
orožja ter preprečevanje širjenja orožij za množično uničevanje,
blaga z dvojno rabo, strateških materialov ter jedrske in drugih
občutljivih tehnologij brez mednarodnega nadzora.
Poleg tega se bo Republika Slovenija aktivno vključevala
v nastajanje novih mednarodnih mehanizmov na navedenih področjih. Ob sodelovanju vseh pristojnih organov in ustanov bo
izvajala enotno in usklajeno politiko delovanja države na področju razoroževanja, uravnavanja oboroževanja, preprečevanja
nedovoljenih dejavnosti na področju konvencionalnega orožja
ter širjenja orožij za množično uničevanje, blaga z dvojno rabo,
strateških materialov ter jedrske in drugih občutljivih tehnologij
brez mednarodnega nadzora. Mednarodne pogodbe, sporazume in izvozne režime z navedenih področij bo Republika
Slovenija uveljavila z ustreznimi predpisi.
5.3.3 Odzivanje na organiziran kriminal
Odzivanje Republike Slovenije na organiziran kriminal ne
bo omejeno zgolj na represivno ukrepanje, ampak bo v večji
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meri kot doslej usmerjeno v učinkovito preventivno delovanje
ter aktivno sodelovanje v mednarodnih univerzalnih in regionalnih organizacijah. Takšno delovanje bo oprto na obveščevalno
kriminalistično dejavnost ter intenzivno operativno sodelovanje in stalno izmenjavo informacij in obveščevalnih podatkov
s tujimi policijami, varnostnimi in obveščevalnimi službami,
Europolom, Interpolom, Eurojustom in drugimi mednarodnimi
policijsko‑varnostnimi organizacijami, katerih članica je Republika Slovenija. Na nacionalni ravni pa bo Republika Slovenija
razvila kriminalistično obveščevalno dejavnost ter uveljavljala
nove metode in preiskovalne tehnike za učinkovitejše zoperstavljanje vsem oblikam mednarodnega kriminala.
Republika Slovenija bo organizacijsko in kadrovsko okrepila
delo na področju preiskovanja zahtevnejših kaznivih dejanj, zlasti
korupcije, pranja denarja, kaznivih dejanj, povezanih s kršitvijo
finančnih in računovodskih predpisov, ter aktivno podprla vzpostavitev stalne mednarodne informacijske baze o mednarodnih
organiziranih kriminalnih združbah in terorističnih skupinah.
5.3.4 Odzivanje na nezakonite migracije
Republika Slovenija bo svojo politiko na področju preprečevanja nezakonitih migracij in obvladovanja migracij nasploh
uresničevala skladno z nacionalno zakonodajo ter dokumenti,
standardi in usmeritvami Evropske unije in Organizacije združenih narodov.
Z namenom omejevanja in preprečevanja nezakonitih migracij bo Republika Slovenija spremljala in analizirala stanje na
tem področju, izvajala nadzor na mejnih prehodih in izravnalne
ukrepe v notranjosti države, preprečevala nezakonito prebivanje imigrantov v državi, spodbujala tozadevno sodelovanje
s sosednjimi državami ter v okviru Evropske unije sodelovala
pri izmenjavi statističnih podatkov in izdelavi analiz tveganj o
nezakonitih migracijah in čezmejni kriminaliteti ter pri izvajanju
skupnih aktivnosti na schengenski meji. Posebno pozornost bo
namenjala izmenjavi operativnih podatkov s policijami sosednjih držav in držav članic Evropske unije, zlasti pa s policijami
držav Jugovzhodne Evrope, ki so izvor nezakonitih migracij.
5.3.5 Odzivanje na kibernetske grožnje in zlorabo
informacijskih tehnologij in sistemov
Republika Slovenija bo na področju kibernetske varnosti
izdelala nacionalno strategijo za odzivanje na kibernetske grožnje in zlorabo informacijskih tehnologij ter sprejela potrebne
ukrepe za zagotovitev učinkovite kibernetske obrambe, v katero bosta v največji možni meri vključena javni in zasebni sektor.
Ena od prioritetnih nalog na področju zagotavljanja kibernetske
varnosti bo tudi ustanovitev nacionalnega koordinacijskega
organa za kibernetsko varnost.
Republika Slovenija bo dejavno zatirala kriminaliteto,
povezano z objavo in širjenjem nelegalnih vsebin na svetovnem spletu, ki se nanašajo na poveličevanje, opravičevanje ali
vzpodbujanje terorizma, širjenje rasne in verske nestrpnosti ter
ksenofobije, z zlorabo izdelovanja eksplozivov in z izdelavo in
razširjanjem gradiva, ki prikazuje spolne zlorabe otrok.
5.3.6 Odzivanje na dejavnost tujih obveščevalnih služb
Obveščevalne in varnostne službe Republike Slovenije
bodo tudi v prihodnje redno obveščale nosilce nacionalnovarnostnega sistema o interesih in aktivnostih tujih obveščevalnih
služb ter predlagale določene ukrepe zoper obveščevalno dejavnost iz tujine. Pri tem bodo tesno sodelovale z odgovornimi
nosilci na področju varovanja tajnih podatkov Republike Slovenije, Nata in Evropske unije.
V sistemu nacionalne varnosti Republike Slovenije se bo
okrepila protiobveščevalna koordinacija za izmenjavo ugotovitev in zaznav o dejavnosti tujih obveščevalnih služb ter pripravo
ukrepov za učinkovitejše preprečevanje delovanja teh služb.
Obveščevalne in varnostne službe Republike Slovenije bodo
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v zvezi s protiobveščevalno zaščito države tudi krepile sodelovanje z varnostnimi organi in službami Evropske unije in Nata
ter njunih članic, tako pri izmenjavi informacij in obveščevalnih
podatkov, kot tudi pri varnostnem preverjanju oseb, ki imajo
dostop do tajnih podatkov.
5.3.7 Obveščevalna dejavnost Republike Slovenije
Pridobivanje, vrednotenje in pravočasno posredovanje
obveščevalnih podatkov in varnostnih informacij, pomembnih
za uspešno delovanje nosilcev nacionalnovarnostnega sistema
Republike Slovenije, bo tudi v prihodnje pomembna podlaga
za učinkovito odzivanje države na sodobne varnostne grožnje
in tveganja. To še zlasti velja za obveščevalne informacije o
terorizmu in organiziranem kriminalu, nezakonitih migracijah,
širjenju orožij za množično uničevanje, zlorabah in pretoku
blaga z dvojno rabo ter razmerah na kriznih žariščih. Zaradi
celovitega obravnavanja obveščevalnih podatkov ter usklajenega usmerjanja obveščevalne dejavnosti se bo v sistemu
nacionalne varnosti Republike Slovenije okrepila obveščevalna
koordinacija. Začelo se bo vzpostavljati nacionalni sistem za
zgodnje opozarjanje na posredno in neposredno nevarnost
nadnacionalnih varnostnih groženj in tveganj.
5.3.8 Odzivanje na vojaške grožnje
Odzivanje Republike Slovenije na vojaške grožnje bo
temeljilo na skupnih prizadevanjih in delovanju v okviru Nata
in Evropske unije. S ciljem preprečevanja vojaških groženj bo
Republika Slovenija še naprej aktivno delovala pri medsebojnem uravnoteženju varnostno‑obrambnih interesov v okviru
Nata, Evropske unije, Organizacije za varnost in sodelovanje
v Evropi in Organizacije združenih narodov ter drugih mednarodnih regionalnih pobud in oblik sodelovanja.
Republika Slovenija bo zagotavljala ustrezno obrambno
pripravljenost, ki vključuje ustrezen obseg in strukturo, opremljenost in usposobljenost Slovenske vojske ter nevojaških
zmogljivosti.
Sposobnost učinkovitega odzivanja Republike Slovenije
na vojaške grožnje bo predvsem odvisna od zagotovitve pogojev za primerno in pravočasno preoblikovanje Slovenske vojske
z vidika njene organiziranosti, opremljenosti in usposobljenosti
ob upoštevanju sodobnih trendov razvoja oboroženih sil.
Razvoj zmogljivosti Slovenske vojske bo temeljil na usklajenosti potreb in zmožnosti Republike Slovenije ter bo usmerjen
k načrtnemu doseganju ustrezne stopnje pripravljenosti in uporabnosti vojaških zmogljivosti za nacionalno obrambo ter uresničevanje sprejetih mednarodnih obveznosti naše države.
Slovenska vojska bo v prihodnosti sposobna skupnega
delovanja v večnacionalnem vojaškem okviru, tako v konvencionalnih kot v asimetričnih oblikah bojnega delovanja, sodobna
vojaška oprema in oborožitev pa bo zagotavljala največjo možno zaščito njenim pripadnikom pri izvajanju nalog in podlago
za doseganje ustrezne stopnje povezljivosti.
5.4 Odzivanje Republike Slovenije na nacionalne vire
ogrožanja in tveganja nacionalne varnosti
5.4.1 Odzivanje na ogrožanje javne varnosti
Z namenom pravočasno odkrivati, predvsem pa učinkovito preprečevati in preganjati vse vrste kriminalitete, bo
Republika Slovenije tudi v prihodnje zagotavljala združeno in
usklajeno delovanje ustrezno usposobljenega in opremljenega policijskega, pravosodnega, upravnega in redarstvenega
segmenta sistema notranje varnosti, poleg tega pa bo krepila
sodelovanje z regionalnimi mednarodnimi varnostnimi institucijami ter prenašala in promovirala dobre prakse v regiji. Zaradi
kompleksnosti preprečevanja kriminalitete si bo prizadevala
zagotoviti ustrezno raven partnerstva med javnim in zasebnim
ter skladnost politik in strategij različnih resorjev, ki lahko prispevajo k uspešnemu spopadanju s kriminaliteto.
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Republika Slovenija bo na državni ravni podpirala in razvijala učinkovit sistem za pregon kaznivih dejanj na področju
korupcije ter gospodarske in organizirane kriminalitete. Problematiko na področju usposabljanja, opremljanja in ustrezne
organiziranosti policije bo uredila s področno strategijo.
Republika Slovenija bo varovala svoje državne meje skladno z evropskimi in nacionalnimi predpisi in standardi. Tudi v
prihodnje bo nadgrajevala ukrepe za izboljšanje varnosti prometa in v ta namen podpirala dejavnost nacionalnega organa
za varnost prometa. Hujše kršitve javnega reda in miru bo preprečevala z razvijanjem preventivnih ukrepov in z usmerjenim
preventivnim delom. Posebno pozornost bo namenjala tudi
boju proti prepovedanim drogam.
5.4.2 Obvladovanje naravnih in drugih nesreč
Republika Slovenija si bo za obvladovanje naravnih in
drugih nesreč prizadevala za nadaljnji skladnejši razvoj sistema
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in njegovo večjo
učinkovitost ter racionalnost. Zagotovljena bo večja usklajenost med vsemi zmogljivostmi države, podsistemi nacionalne
varnosti ter med lokalno in državno ravnjo. Težilo se bo k večji
izenačenosti zmogljivosti za zaščito in reševanje med lokalnimi
skupnostmi in ustrezno razvilo zmogljivosti širših lokalnih skupnostih po njihovi uveljavitvi.
Ob sočasnem zagotavljanju čim boljše odzivnosti sil za
zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah,
bo večja pozornost kot doslej namenjena preventivnim dejavnostim, kot so potresno varna gradnja, premišljeni posegi v
prostor, ukrepi za zmanjšanje posledic toče in suše ter preventivni protipožarni ukrepi na požarno najbolj ogroženih območjih
zahodnega dela države. Izboljšana bo tudi preventivna dejavnost v zvezi s protipoplavno zaščito in zaščito pred plazovi. S
krepitvijo funkcije zavarovalništva na področju varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami se bo zmanjšala socializacija
tveganj in posledic nesreč. Republika Slovenija bo krepila odgovornost pristojnih organov in organizacij za načrtno uvajanje
preventivnih ukrepov v dejavnosti iz njihove pristojnosti. Za bolj
usklajeno izvajanje preventivne dejavnosti na področju varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami bo vzpostavljen ustrezen
koordinacijski mehanizem.
Republika Slovenija si bo prizadevala za nadaljnji razvoj
lastnih zmogljivosti za odzivanje na naravne in druge nesreče,
pri čemer bo upoštevala multiplikativen učinek posameznih virov
varnostnih groženj in tveganj. Poudarek bo na dograjevanju infrastrukturnih sistemov, zlasti informacijsko‑komunikacijskih, ter
izboljševanju pogojev delovanja služb, enot in drugih sestav, ki
jih za zaščito, reševanje in pomoč organizirajo društva ter druge
nevladne organizacije. Nadaljnji razvoj sil za zaščito, reševanje
in pomoč bo temeljil na modularni organiziranosti in prilagodljivosti konkretnim razmeram. Izboljšal se bo tudi položaj reševalcev,
ki prostovoljno sodelujejo pri zaščiti in reševanju. Eno od težišč
dejavnosti bo tudi krepitev ozaveščenosti in usposobljenosti
prebivalstva za izvajanje osebne in vzajemne zaščite.
Republika Slovenija bo na področju varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami tudi v prihodnje intenzivno sodelovala s
sosednjimi državami, še posebej v obmejnih območjih, hkrati pa
si bo prizadevala za krepitev mehanizma civilne zaščite Evropske unije kot ključnega mehanizma za zagotavljanje pomoči v
razmerah, ki presegajo nacionalne zmogljivosti, in za solidarno
zagotavljanje pomoči državam članicam Evropske unije in drugim državam. Na podlagi sklenjenih mednarodnih pogodb bo
dejavna tudi v mednarodnih organizacijah, in sicer predvsem v
obliki medsebojnega obveščanja o nevarnostih in posledicah naravnih in drugih nesreč ter medsebojne pomoči ob nesrečah.
5.4.3 Odzivanje na omejenost naravnih virov
in degradacijo življenjskega okolja
Na področju zaščite naravnih virov in varovanja okolja
bo Republika Slovenija upoštevala lastne cilje in standarde in
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tiste, ki veljajo v Evropski uniji. Njeno odzivanje bo usmerjeno
predvsem v zmanjševanje izpusta toplogrednih plinov, ohranjanje biotske raznovrstnosti, zmanjševanje onesnaženosti tal,
učinkovito upravljanje z vodami, izboljševanje kakovosti zraka,
zmanjševanje količine odpadkov in pospeševanje njihovega recikliranja ter zniževanje emisije hrupa in elektromagnetnih emisij. Pri skrbi za družbeni razvoj se bo upoštevalo vsa zakonsko
opredeljena načela varstva okolja, zagotavljalo vključevanje
okoljskih vsebin in načel trajnostnega razvoja v programe drugih resorjev ter krepilo zavest državljanov o pomenu varovanja
okolja. Republika Slovenija bo vplivala na zmanjševanje onesnaženosti okolja tudi s spodbujanjem uvajanja visoko razvitih
tehnologij.
Na področju kmetijske dejavnosti si bo Republika Slovenija prizadevala za ohranjanje, varovanje in širjenje obstoječih
kmetijskih zemljišč in drugih potencialov za pridelavo hrane in
krme ter prilagajanje kmetijstva posledicam podnebnih sprememb.
Zadostno oskrbo s ključnimi energetskimi viri si bo Republika Slovenija zagotavljala s primerno diverzifikacijo virov
preskrbe, posebno pozornost pa bo namenjala tudi večji izrabi
lokalnih virov obnovljive energije in prehodu na nadomestne
vire. Podpirala bo miroljubno uporabo jedrske energije, ki bo
pod mednarodnim jedrsko neširitvenim nadzorom in bo temeljila na upoštevanju najvišjih meril tehnične in fizične varnosti.
5.4.4 Odzivanje na zdravstveno-epidemiološke grožnje
Republika Slovenija si bo na področju zdravstvenega varstva prizadevala vzpostaviti učinkovit sistem za hitro odkrivanje
zdravstveno‑epidemioloških groženj, ki so posledica spremenjenih naravnih okoliščin ali pa so povezane z delovanjem
človeka ter sistem za ustrezno odzivanje vseh zdravstvenih
služb in drugih družbenih struktur na navedene grožnje. Še
večjo pozornost bo namenila preventivi pred posebej nevarnimi
boleznimi živali in pred boleznimi, ki se z živali prenašajo na
človeka.
Republika Slovenija si bo prizadevala za še tesnejše
sodelovanje s sistemi za zgodnje odkrivanje in obvladovanje zdravstveno‑epidemioloških groženj v državah članicah
Evropske unije in s tovrstnim sistemom Svetovne zdravstvene
organizacije.
5.4.5 Odzivanje na dejavnike negotovosti
Za prihodnost pričakovane bolj ali manj zaostrene in
zapletene gospodarske in družbene razmere bodo nosilcem
politične oblasti, državnim organom in gospodarskim subjektom
narekovale sprejemanje takšnih odločitev, ki bodo zmanjševale
verjetnost, da različne oblike socialnih napetosti in nestabilnosti
prerastejo v neposredno grožnjo nacionalni varnosti Republike
Slovenije.
Republika Slovenija se bo na revščino in druge oblike socialne negotovosti kot družbeni, gospodarski in politični
problem v državi odzivala s spodbujanjem bolj učinkovitega
delovanja trga ob hkratnih ukrepih in usmerjenih posegih države na različnih ravneh, vključno s spodbujanjem humanitarne
dejavnosti in z usmerjenim delovanjem socialnih služb.
Naraščanje brezposelnosti bo Republika Slovenija omejevala s subvencioniranjem delovnega časa ter s širjenjem javnih
del in ukrepov aktivne politike zaposlovanja, izobraževanja,
prezaposlovanja in samozaposlovanja.
Zaradi negativnega demografskega trenda v družbi in
staranja njenega prebivalstva bo Republika Slovenija skrbela
za finančno vzdržno in uravnoteženo politiko na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja z izvajanjem akcijskih
načrtov pristojnih resornih organov in s pravično porazdelitvijo
bremen med upravičenci pokojninskega in invalidskega zavarovanja, poleg tega pa bo skrbela za ustvarjanje boljših življenjskih možnosti mladega dela prebivalstva in izvajala premišljeno
imigracijsko politiko.
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Republika Slovenija bo zaradi zagotovitve učinkovitega
delovanja kritične infrastrukture vzpostavila enotno načrtovanje
ukrepov za njeno zaščito v različnih razmerah. To načrtovanje
bo temeljilo na medresorsko usklajenem zaznavanju ogrožanja kritične infrastrukture države in zagotavljanju ustreznega
odzivanja na te grožnje.
Republika Slovenija bo pri načrtovanju in izvajanju zaščite
kritične infrastrukture zagotovila ustrezno sodelovanje med
javnim in zasebnim sektorjem ter med lastniki in upravljavci
kritične infrastrukture. Vse to bo usklajeno s politiko, načeli
ter ukrepi, ki jih na tem področju uveljavljata Evropska unija
in Nato.
6. Sistem nacionalne varnosti
Republike Slovenije
6.1 Temelji sistema nacionalne varnosti
Republika Slovenija ima za zagotavljanje nacionalne varnosti vzpostavljen sistem nacionalne varnosti, ki temelji na
političnih, pravnih, gospodarskih, socialno‑zdravstvenih, informacijskih, infrastrukturnih, znanstveno‑tehnoloških, izobraževalnih in drugih temeljih ter zmogljivostih države. Pomemben
nacionalnovarnostni temelj je tudi dosežena stopnja varnostne
kulture v družbi.
Dinamično spreminjanje sodobnega varnostnega okolja
ter kompleksnost varnostnih groženj in tveganj v njem, zahtevajo tudi organizacijsko povezanost posameznih resornih
politik, pomembnih z vidika zagotavljanja nacionalne varnosti,
v skladno celoto ter organizacijsko prožnost in prilagodljivost
sistema nacionalne varnosti in njegovih podsistemov. Le tako
je mogoče zagotoviti skladno in pravočasno odzivanje države
na celoten spekter sodobnih virov ogrožanja in tveganja nacionalne varnosti.
6.2 Organiziranost sistema nacionalne varnosti
Zagotavljanje nacionalne varnosti Republike Slovenije temelji na delovanju obrambnega sistema, sistema notranje varnosti ter sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
kot podsistemov sistema nacionalne varnosti, vključuje pa tudi
zunanjepolitične, gospodarske, informacijske in druge dejavnosti, ki neposredno vplivajo na nacionalno varnost. Navedene
(pod)sisteme se bo tudi v prihodnje nadgrajevalo, predvsem pa
povezovalo v skladno celoto z namenom povečevanja učinkovitosti celotnega nacionalnovarnostnega sistema.
Obrambni sistem
Obrambni sistem Republike Slovenije predstavlja celoto
političnih, normativnih, organizacijskih, vojaških, kadrovskih,
materialno‑finančnih, obveščevalno‑varnostnih, informacijsko‑komunikacijskih, razvojno‑raziskovalnih, izobraževalnih in
drugih dejavnosti, ki jih organizira država za učinkovito zagotavljanje obrambe. Tvorijo ga Slovenska vojska kot nosilka
vojaške obrambe in razvoja vojaških zmogljivosti ter nevojaški
deli obrambnega sistema, ki oblikujejo in izvajajo obrambno
politiko, zagotavljajo pogoje za delovanje celotnega obrambnega sistema, zagotavljajo nevojaške zmogljivosti za podporo
Slovenski vojski in zavezniškim silam ter izvajajo priprave in
ukrepe za potrebe obrambe države in delovanje obrambnega
sistema v kriznih razmerah. V obrambni sistem se z izvajanjem
dejavnosti, ki prispevajo k obrambi države, vključujejo tudi drugi
državni organi, organi lokalnih skupnosti ter civilno družbene
organizacije, ki so posebnega pomena za obrambo.
Obrambni sistem se bo s svojo strukturo in organiziranostjo odzival na spremembe v mednarodnem varnostnem okolju
ter spremljal razvoj in odzivanje sodobnih obrambnih sistemov
v svetu. Pri tem se bodo poleg sprejetih zavez, ki izhajajo iz
članstva v Natu in drugih mednarodnih organizacijah, upoštevala načela uravnoteženosti med potrebami in zmožnostmi, kar
pomeni določanje prioritet glede na geografsko umeščenost in
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značilnosti Republike Slovenije, kot tudi načela sodobne vojaške organiziranosti in slovenske vojaške tradicije.
Republika Slovenija bo obseg in strukturo obrambnega
sistema prilagodila dolgoročni razpoložljivosti svojih človeških, materialnih in finančnih virov. Skrbela bo za pravočasno
vzpostavljanje načrtovanih obrambnih sil in zmogljivosti ter
njihov uravnotežen razvoj in si prizadevala za čim večjo
učinkovitost obrambnega sistema. Potrebne sistemske spremembe bo oprla na primerno spremenjene in dopolnjene
normativne podlage.
Razvoj obrambnega sistema Republike Slovenije bo
usmerjen v zagotavljanje njegove še večje povezljivosti v okviru kolektivne obrambe Nata ter skupne varnostne in obrambne
politike Evropske unije. Razvoj Slovenske vojske se bo nadaljeval skladno s sprejetimi oziroma prenovljenimi dolgoročnimi in
srednjeročnimi razvojnimi programi ter sprejetimi cilji sil Nata.
Prednost bo imelo zagotavljanje ključnih zmogljivosti, pripravljenosti in uporabnosti sil Slovenske vojske. Razvoj ključnih
zmogljivosti bo upošteval ugotovitve analiz in spremembe v
strateškem okolju.
Poleg zagotavljanja zmogljivosti za vojaško obrambo kot
temeljnega poslanstva Slovenske vojske, bo poudarek tudi na
zagotavljanju zmogljivosti in sposobnosti Slovenske vojske
za izvajanje njenih drugih nalog, kot so vojaško prispevanje
k mednarodnemu miru, varnosti in stabilnosti, sodelovanje pri
zaščiti in reševanju ter podpora drugim državnim organom in
organizacijam pri zagotavljanju varnosti.
Razvoj dela obrambnega sistema bo usmerjen v zagotavljanje nevojaških zmogljivosti za podporo delovanju Slovenske
vojske in zavezniških sil na ozemlju Republike Slovenije ter v
mednarodnih operacijah in misijah. Ukrepi, naloge in aktivnosti
tega dela obrambnega sistema se načrtujejo s ciljem zagotoviti
celovito pripravljenost za pravočasno in učinkovito odzivanje
države na vse vrste virov ogrožanja in tveganja od mirnodobnih
kriz do vojne.

turne dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami
s ciljem zmanjšanja števila nesreč ter preprečitve oziroma
zmanjšanja žrtev in drugih posledic teh nesreč. Kot nesreča se
obravnavajo tudi posledice vojne, uporabe orožij ali sredstev za
množično uničevanje ter posledice terorističnih napadov in drugih oblik množičnega nasilja. Sistem varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami obsega programiranje, načrtovanje, organiziranje, izvajanje, nadzor in financiranje ukrepov ter dejavnosti
za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami zagotavljajo
v okviru svojih pristojnosti oziroma pravic in dolžnosti prebivalci
Republike Slovenije bodisi kot posamezniki bodisi prostovoljno
organizirani v društva, strokovna združenja ter druge nevladne
organizacije, ki opravljajo dejavnost, pomembno za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, javne reševalne službe,
gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije ter lokalne
skupnosti in država.
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se uresničuje kot enoten in celovit podsistem nacionalne varnosti na ravni
lokalne oziroma širše samoupravne skupnosti, regije in države.
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je povezan
z drugimi podsistemi sistema nacionalne varnosti in je vpet v
mednarodne mehanizme na tem področju.
Razvoj sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na normativnem in organizacijskem področju bo usmerjen
v dejavnosti za uspešno prilagoditev novi pokrajinski organiziranosti Republike Slovenije, uveljavljanju celovitega pristopa k
varstvu pred nesrečami s poudarkom na preventivnih dejavnostih, številčnemu zmanjšanju dolžnostnih sestav ob hkratnem
povečanju učinkovitosti vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč
ter krepitvi zmožnosti za vzajemno zagotavljanje reševalne
pomoči v okviru Evropske unije in z državami v regiji.

Sistem notranje varnosti
Sistem notranje varnosti predstavljajo institucionalni nosilci varnostnih nalog. V ta sistem so vključeni tudi pravosodni
in drugi državni organi ter institucije, ki z uresničevanjem
nalog prispevajo k notranji stabilnosti in varnosti. Republika
Slovenija za zagotavljanje notranje varnosti razvija učinkovit,
fleksibilen in odziven varnostni sistem ter omogoča sodelovanje in vključevanje drugih subjektov pri opravljanju zadev
in nalog javne varnosti. Notranjo varnost zagotavlja z delovanjem institucij javne varnosti, policije, državnega tožilstva,
inšpekcijskih in nadzornih organov, obveščevalno‑varnostnih
služb, drugih državnih organov, organizacij z javnimi pooblastili, različnih varnostnih služb in organizacij zasebnega
prava ter organov lokalne samouprave na temelju njihovega
medsebojnega sodelovanja, tako v Republiki Sloveniji, kot
na mednarodni ravni. Pri upravljanju zadev javne varnosti
se vzpostavlja tudi sodelovanje z organizacijami, združenji
in iniciativami državljanov, lokalno skupnostjo ter v okvirih
javno‑zasebnega partnerstva.
Nadaljevalo se bo s krepitvijo pripravljenosti za preprečevanje in obvladovanje sodobnih virov ogrožanja, varovanje
kritične infrastrukture in izboljševanje kakovosti varovanja premoženja na vseh ravneh.
Razvoj sistema notranje varnosti bo na normativnem in
organizacijskem področju usmerjen v dejavnosti za zagotavljanje večje stopnje notranje varnosti, s poudarkom na razvoju območja svobode, vladavine prava in človekovih pravic,
razvoju in izvajanju nalog nacionalnega preiskovalnega urada,
nacionalnega organa za varnost prometa, nacionalnega forenzičnega laboratorija ter razvijanje in pospeševanje preventivne
dejavnosti na vseh področjih notranje varnosti.

Skladno s parlamentarno organiziranostjo državne oblasti v Republiki Sloveniji so v upravljanje in vodenje sistema
nacionalne varnosti vključeni organi zakonodajne in izvršilne
veje oblasti.
Državni zbor, ki predstavlja politično (institucionalno) raven upravljanja in vodenja sistema nacionalne varnosti, določa
zakonske okvire in dolgoročne smernice razvoja nacionalnovarnostne politike in sistema nacionalne varnosti. S sprejemanjem državnega proračuna zagotavlja materialne možnosti za
uresničevanje nacionalnovarnostne politike in preko pristojnih
delovnih teles izvaja nadzor nad področjem nacionalne varnosti, predvsem pa nad zakonitostjo dela obveščevalnih in
varnostnih služb.
Predsednik republike je po ustavi vrhovni poveljnik
obrambnih sil Republike Slovenije.
Vlada, ki kot nosilka izvršilne veje oblasti predstavlja politično‑izvršilno raven upravljanja in vodenja sistema nacionalne
varnosti, usmerja in usklajuje izvajanje nacionalnovarnostne
politike in delovanje sistema nacionalne varnosti na vseh ravneh in v ta namen sprejema potrebne politične, pravne, organizacijske, finančne in druge ukrepe.
Kot svoj posvetovalni in usklajevalni organ za področje
nacionalne varnosti ima vlada Svet za nacionalno varnost,
aktivnosti za delovanje Sveta za nacionalno varnost pa operativno usklajuje njegov sekretariat. Svet za nacionalno varnost
usklajuje nacionalnovarnostno politiko ter usmerja in usklajuje
dejavnosti, ki se izvajajo zaradi uresničevanja interesov in ciljev
nacionalne varnosti Republike Slovenije.
Vlada bo v naslednjem obdobju delovanje še v večji meri
prilagodila novim zahtevam pri vodenju sistema nacionalne
varnosti s ciljem učinkovitejšega odzivanja države na možne
grožnje in tveganja nacionalne varnosti.
Na normativnem in organizacijskem področju se bo na
ravni države nadaljevalo z uveljavljanjem usklajenih postopkov, mehanizmov in ukrepov za učinkovito odzivanje na vse

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je
namenjen zagotavljanju varstva ljudi, živali, premoženja, kul-

6.3 Upravljanje in vodenje sistema
nacionalne varnosti
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vire ogrožanj in varnostnih tveganj v nacionalnem okolju ter
za prispevanje k obvladovanju kriz v mednarodnem okolju. Pri
tem bodo upoštevana načela kriznega upravljanja in rešitve
na področju kriznega upravljanja, uveljavljene v Evropski uniji
in Natu. S tem bodo zagotovljeni pogoji za učinkovito načrtovanje in izvajanje priprav v posameznih podsistemih sistema
nacionalne varnosti.
Republika Slovenija bo za pravočasno, usklajeno in učinkovito odzivanje v razmerah, ki presegajo zmožnosti posameznih podsistemov nacionalne varnosti, nadgradila sistem
nacionalne varnosti, zlasti pa njegov upravljalno‑vodstveni podsistem, z namenom povečanja sposobnosti države za učinkovito soočanje s kompleksnimi kriznimi pojavi. Za usklajevanje
različnih vidikov kriznega upravljanja v državi bo ustanovljen
poseben nacionalni organ.
V postopku oblikovanja in uveljavljanja pokrajin kot širših
samoupravnih skupnosti, se bo proučilo in novi politično‑teritorialni organiziranosti po potrebi prilagodilo tudi posamezne
naloge in pristojnosti na različnih področjih in podsistemih
nacionalne varnosti.
7. Uresničevanje in dopolnjevanje resolucije
Uresničevanje te resolucije bo na podlagi pristojnosti,
ki jih določajo ustava, zakoni, poslovnik Državnega zbora in
odloki, izdani na podlagi tega poslovnika, spremljal Državni
zbor neposredno in preko pristojnih delovnih teles. Državni
zbor bo po potrebi celovito ocenil uveljavljanje resolucije ter
jo dopolnil.
8. Začetek veljavnosti resolucije
Ta resolucija začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve te resolucije preneha veljati Resolucija
o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 56/01).
Št. 200-01/10-5/22
Ljubljana, dne 26. marca 2010
EPA 857-V

Št.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
Sveta za elektronske komunikacije

Na podlagi 148. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – uradno prečiščeno besedilo,
102/07 – ZDRad in 110/09) ter tretjega odstavka 108. člena
in 201. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS,
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji
dne 26. marca 2010 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi Sveta
za elektronske komunikacije
I.
Odlok o ustanovitvi Sveta za elektronske komunikacije
(Uradni list RS, št. 56/01, 39/02, 13/03, 19/05, 68/06, 100/07 in
46/09) se v besedilu IV. točke spremeni v naslednjem:
razreši se:
mag. Daniel COPOT
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imenuje se:
Rok MATJAŽ.
II.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 326-09/10-4/12
Ljubljana, dne 26. marca 2010
EPA 929-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

1191.

Sklep o imenovanju viceguvernerke in članice
Sveta Banke Slovenije

Na podlagi 36. člena in petega odstavka 37. člena Zakona
o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno
besedilo) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na
seji dne 26. marca 2010 sprejel

SKLEP
o imenovanju viceguvernerke in članice
Sveta Banke Slovenije
Za viceguvernerko in članico Sveta Banke Slovenije se
imenuje mag. Stanislava ZADRAVEC CAPRIROLO za dobo
šestih let.
Št. 450-03/10-31/5
Ljubljana, dne 26. marca 2010
EPA 928-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik
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Sklep o sestavi in imenovanju predsednika,
podpredsednika ter članov in namestnikov
članov Preiskovalne komisije Državnega zbora
za ugotovitev in oceno dejanskega stanja v
zvezi z ustanovitvijo izdajateljev, izdajanjem in
financiranjem brezplačnih tednikov Slovenski
tednik in Ekspres, zaradi obstoja suma, da
sta bila izdana z namenom vplivati na volitve
poslancev v Državni zbor leta 2008, in sicer
v korist političnih strank takratne vladajoče
koalicije oziroma zaradi obstoja suma, da gre
za njihovo prikrito (pred)volilno kampanjo
oziroma financiranje političnih strank

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije, 3. člena
Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93
in 63/94 – KZ), 4. in 5. člena ter prvega, drugega, tretjega in
petega odstavka 6. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi
(Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03) ter šeste alineje 36. člena
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS,
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Akta o odreditvi
parlamentarne preiskave (Uradni list RS, št. 19/10) je Državni
zbor na seji dne 26. marca 2010 sprejel
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SKLEP
o sestavi in imenovanju predsednika,
podpredsednika ter članov in namestnikov
članov Preiskovalne komisije Državnega zbora
za ugotovitev in oceno dejanskega stanja v zvezi
z ustanovitvijo izdajateljev, izdajanjem
in financiranjem brezplačnih tednikov Slovenski
tednik in Ekspres, zaradi obstoja suma, da
sta bila izdana z namenom vplivati na volitve
poslancev v Državni zbor leta 2008, in sicer
v korist političnih strank takratne vladajoče
koalicije oziroma zaradi obstoja suma, da gre
za njihovo prikrito (pred)volilno kampanjo
oziroma financiranje političnih strank
I.
Preiskovalna komisija ima predsednika, podpredsednika,
5 članov in 5 namestnikov članov, ki se imenujejo izmed poslancev Državnega zbora.
V Preiskovalni komisiji ima:
Poslanska skupina Socialnih demokratov 1 člana in 1
namestnika člana,
Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 1
člana in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina ZARES – nova politika 1 člana in 1
namestnika člana,
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev
Slovenije 1 člana in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina Poslanski klub Liberalne demokracije
Slovenije 1 člana in 1 namestnika člana.
II.
V Preiskovalno komisijo se imenujejo:
za člane:
za namestnike članov:
Melita ŽUPEVC, PS SD
Matjaž HAN, PS SD
Aleksander ZORN, PS SDS
Eva IRGL, PS SDS
Tadej SLAPNIK, PS ZARES
Cvetka ZALOKAR ORAŽEM,
PS ZARES
Joško GODEC, PS DeSUS
Franc JURŠA, PS DeSUS
Anton ANDERLIČ, PS
Miran JERIČ, PS PK LDS
PK LDS
izmed članov se imenujeta:
za predsednico:
Melita ŽUPEVC, PS SD
za podpredsednika:
Tadej SLAPNIK, PS ZARES.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor.
Št. 020-04/10-66/23
Ljubljana, dne 26. marca 2010
EPA 935-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

1193.

Sklep o imenovanju predsednika Upravnega
odbora Sklada za financiranje razgradnje
Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja
radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne
elektrarne Krško

Na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o Skladu
za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
(Uradni list RS, št. 47/03 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08

Uradni list Republike Slovenije
in 77/08) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo), je Državni zbor
na seji dne 26. marca 2010 sprejel

SKLEP
o imenovanju predsednika Upravnega odbora
Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne
elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih
odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
V Upravni odbor Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz
Nuklearne elektrarne Krško se imenuje:
za predsednika:
Dimitrij MARJANOVIĆ,
za čas do izteka mandata v letu 2007 imenovanega
Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz
Nuklearne elektrarne Krško (Uradni list RS, št. 11/07).
Št. 412-01/10-34/9
Ljubljana, dne 26. marca 2010
EPA 936-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
1194.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o radijskih
frekvencah, ki se smejo uporabljati brez
odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc

Na podlagi tretjega odstavka 35. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 102/07 – ZDRad in 110/09) izdaja minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o radijskih frekvencah,
ki se smejo uporabljati brez odločbe o dodelitvi
radijskih frekvenc
1. člen
V Pravilniku o radijskih frekvencah, ki se smejo uporabljati
brez odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc (Uradni list RS,
št. 45/05, 37/06 in 13/08) se tabela v prilogi nadomesti s tabelo
iz priloge, ki je sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-145/2009-23
Ljubljana, dne 18. marca 2010
EVA 2009-3211-0021
Gregor Golobič l.r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Priloga

EN 300 330-2

42 dBμA/m na 10 metrov

- 7 dBμA/m na 10 metrov

< 10%

Ni omejitev

< 1%

Ni omejitev

< 10%

Ni omejitev

OBRATOVALNI
CIKLUS

Ni določeno

Ni določeno

Ni določeno

Ni določeno

Ni določeno

Ni določeno

Ni določeno

ŠIRINA KANALA

Sklicevanje v tem stolpcu je le informativno. Veljavni seznam harmoniziranih standardov je objavljen na spletni strani Evropske komisije
http://europa.eu.int/comm/enterprise/rtte/harstand.htm. Uporaba harmoniziranih standardov ustvarja domnevo o skladnosti z zahtevami predpisov, ki urejajo
radijsko in telekomunikacijsko terminalsko opremo, zato je njihova uporaba zelo priporočena. Proizvajalec lahko odstopi od uporabe teh standardov, vendar se
mora v tem primeru posvetovati s priglašenim organom. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani http://europa.eu.int/comm/enterprise/rtte/index_en.htm.

1

naprave kratkega dosega:

27 090 - 27 100 kHz

EN 300 135-2

EN 300 330-2

- 7 dBμA/m na 10 metrov

9 dBμA/m na 10 metrov

7 dBμA/m na 10 metrov

-5 dBuA/m na 10 metrov

72 dBμA/m na 10 metrov

MOČ/MAGNETNO POLJE

Št.

železniške aplikacije (sistem
Eurobalise)

mobilne radiokomunikacije kratkega
dosega PR27

aktivni medicinski vsadki ultra nizkih
moči

naprave kratkega dosega:

železniške aplikacije

EN 302 609

EN 300 220

železniške aplikacije (sistem
Eurobalise)

naprave kratkega dosega:

EN 302 608

EN 300 330-2

EN 300 330-2

EN 300 330-2

HARMONIZIRANI
STANDARD1

naprave kratkega dosega:

železniške aplikacije (sistem
Euroloop)

naprave kratkega dosega:

aktivni medicinski vsadki ultra nizkih
moči

naprave kratkega dosega:

26,960 – 27,410 MHz

12,5 – 20 MHz

11 100 – 16 000kHz

4234 kHz

4516 kHz

315 – 600 kHz

naprave kratkega dosega:

9,000 - 20,05 kHz

induktivne aplikacije

UPORABA

RADIJSKE
FREKVENCE

PRILOGA
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3689

148 – 149,1 MHz

40,965 – 40,985 MHz

naprave za opazovanje živali

naprave kratkega dosega:

daljinsko vodenje modelov

naprave kratkega dosega:

daljinsko vodenje modelov

naprave kratkega dosega:

daljinsko vodenje modelov

naprave kratkega dosega:

daljinsko vodenje modelov

naprave kratkega dosega:

daljinsko vodenje modelov

naprave kratkega dosega:

daljinsko vodenje modelov

naprave kratkega dosega:

daljinsko vodenje modelov

naprave kratkega dosega:

daljinsko vodenje zrakoplovnih
modelov

naprave kratkega dosega:

EN 300 220-3

EN 300 220-3

EN 300 220-3

EN 300 220-3

EN 300 220-3

EN 300 220-3

EN 300 220-3

EN 300 220-3

EN 300 220-3

EN 302 510-2

do 10mW e.r.p.

100 mW e.r.p.

100 mW e.r.p.

100 mW e.r.p.

100 mW e.r.p.

100 mW e.r.p.

100 mW e.r.p.

100 mW e.r.p.

100 mW e.r.p.

1 mW e.r.p.

Ni omejitev

Ni omejitev

< 10%

Do 100%

OBRATOVALNI
CIKLUS

10 kHz

10 kHz

Ni določeno

50 kHz
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40,915 – 40,935 MHz

40,865 – 40,885 MHz

40,815 – 40,835 MHz

40,765 – 40,785 MHz

40,715 – 40,735 MHz

40,66 – 40,70 MHz

34,995 – 35,225 MHz

EN 300 220-3

aktivni medicinski vsadki ultra nizkih
moči

10 mW e.r.p.

MOČ/MAGNETNO POLJE

Št.

naprave kratkega dosega:

EN 300 422-2

HARMONIZIRANI
STANDARD1

3690 /

30 – 37,5 MHz

naprave kratkega dosega:

29,7 – 47 MHz

radijski mikrofoni (ozkopasovni
avdio)

UPORABA

RADIJSKE
FREKVENCE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

169,4875 – 169,5875
MHz

169,4750 – 169,4875
MHz

pripomočki za naglušne

naprave kratkega dosega:

socialni alarmi

naprave kratkega dosega:

terminali v storitvi mobilnih satelitskih
komunikacij

sistem sledenja in izsleditve blaga

naprave kratkega dosega:

sistem odčitavanja števcev

naprave kratkega dosega:

pripomočki za naglušne

naprave kratkega dosega:

EN 300 422

EN 300 220-3

Določi operater
mobilnih satelitskih
komunikacij

EN 300 220

EN 300 220

EN 300 422

EN 300 220-3

HARMONIZIRANI
STANDARD1

500 mW e.r.p.

500 mW e.r.p..

Določi operater mobilnih
satelitski komunikacij

500 mW e.r.p.

500 mW e.r.p.

500 mW e.r.p.

do 10mW e.r.p.

MOČ/MAGNETNO POLJE

Do 100 %

Določi operater
mobilnih satelitski
komunikacij

< 1%

< 10%

Do 100%

OBRATOVALNI
CIKLUS

Max 50 kHz

12.5 kHz

Določi operater
mobilnih satelitski
komunikacij

Max 50 kHz

Max 50 kHz

Max 50 kHz

ŠIRINA KANALA

Št.

2170 – 2200 MHz

1980 – 2010 MHz

1670 – 1675 MHz

1646,5 – 1660,5 MHz

1610 – 1645,5 MHz

1518 – 1559 MHz

406 – 406,1 MHz

400,15 – 401 MHz

399,9 – 400,05 MHz

387 – 390 MHz

312 – 315 MHz

148 – 150,05 MHz

137 – 138MHz

169,4 – 169,475 MHz

169,4 – 169,475 MHz

169,4 – 169,475 MHz

naprave kratkega dosega:

151,8 – 152,0 MHz

naprave za opazovanje živali

UPORABA

RADIJSKE
FREKVENCE

Uradni list Republike Slovenije
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3691

naprave kratkega dosega:

169,5875 – 169,6000
MHz

naprave kratkega dosega:

174 – 216 MHz

za terminale
končnega
uporabnika v
sistemu določi
operater mobilnih
komunikacijskih
storitev
EN 300 296-2

profesionalni digitalni mobilni radio
PMR446

446,1 – 446,2 MHz

EN 302 537

terminali javnih komunikacijskih
storitev

aktivni medicinski vsadki ultra nizkih
moči

naprave kratkega dosega:

EN 302 537

EN 302 054-2

406,1 – 430 MHz

405 -406 MHz

naprave kratkega dosega:

401 – 402 MHz

aktivni medicinski vsadki ultra nizkih
moči

meteorološke radio sonde

400,15 – 406 MHz

EN 300 422-2

EN 300 422-2

500 mW e.r.p.

25 μW e.r.p.

25 μW e.r.p.

500 mW

50 mW e.r.p.

10 mW e.r.p.

2 mW e.r.p.

500 mW e.r.p.

MOČ/MAGNETNO POLJE

500 mW e.r.p.

6,25 kHz ali 12,5
kHz

25 kHz

25 kHz

Ni omejitev za
naprave, ki
uporabljajo LBT,
drugače ≤0.1%
Ni omejitev za
naprave, ki
uporabljajo LBT,
drugače ≤0.1%

Ni določeno

200 kHz

50 kHz

12.5 kHz

ŠIRINA KANALA

Ni omejitev

Do 100%

Do 100 %

OBRATOVALNI
CIKLUS

Št.

radijski mikrofoni (profesionalni
mikrofoni)

pripomočki za naglušne

naprave kratkega dosega:

EN 300 220-3

HARMONIZIRANI
STANDARD1

3692 /

173,965 – 174,015
MHz

socialni alarmi

UPORABA

RADIJSKE
FREKVENCE

Stran

27 / 2. 4. 2010
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naprave kratkega dosega:

470 – 862 MHz

terminal: 5 dBm

bazna postaja:
-80dBm/200kHz
terminal: 5 dBm

EN 301 502
EN 301 419-1,2,3
za terminale
končnega
uporabnika v
sistemu določi
operater javnih
komunikacijskih
storitev
EN 301 502
EN 301 419-1,2,3

naprave za GSM na palubi plovil
(GSMOBV)

terminali javnih komunikacijskih
storitev

naprave za GSM na palubi plovil
(GSMOBV)

880 – 915 MHz

915 – 921 MHz

925 – 960 MHz
EN 301 511

EN 301 511

bazna postaja:
-80dBm/200kHz

za terminale
končnega
uporabnika v
sistemu določi
operater javnih
komunikacijskih
storitev

50 mW e.r.p.

10 mW e.r.p.

MOČ/MAGNETNO POLJE

terminali javnih komunikacijskih
storitev

EN 300 422-2

HARMONIZIRANI
STANDARD1

870 – 876 MHz

radijski mikrofoni (profesionalni
mikrofoni)

UPORABA

RADIJSKE
FREKVENCE
Do 100 %

OBRATOVALNI
CIKLUS
200 kHz

ŠIRINA KANALA

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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3693

naprave za GSM na palubi plovil
(GSMOBV)

naprave kratkega dosega:

1 710 – 1 785 MHz

1 785 – 1 800 MHz

naprave kratkega dosega:

1 795 – 1 800 MHz

mobilne komunikacije na krovu
zrakoplova (MCA)

naprave za GSM na palubi plovil
(GSMOBV)

terminali v javni komunikacijski
storitvi

1 805 – 1 880 MHz

1 805 – 1 880 MHz

1 900 – 1 980 MHz

brezžične zvokovne aplikacije

terminali javnih komunikacijskih
storitev

1 785 – 1 805 MHz

terminal: 0dBm

EN 301 419-1,2,3
EN 301 908-1

EN 301 511

bazna postaja:
-80dBm/200kHz

20 mW e.i.r.p.

50 mW e.i.r.p.

Do 100 %

Do 100%

Ni določeno

200 kHz

ŠIRINA KANALA
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EN 301 502

EN 302 480

EN 301 419 – 1, 2,
3, 7

EN 301 511

EN 301 502

EN 301 357-2

EN 302 326

EN 301 840-2

10 mW e.i.r.p.

terminal: 0dBm

EN 301 419-1,2,3

EN 301 511

bazna postaja:
-80dBm/200kHz

EN 301 502

OBRATOVALNI
CIKLUS

Št.

EN 302 480

EN 301 419 – 1, 2,
3, 7

MOČ/MAGNETNO POLJE

3694 /

radijski mikrofoni (profesionalni
mikrofoni)

EN 301 502

naprave za mobilne komunikacije na
krovu zrakoplova (MCA)

1 710 – 1 785 MHz
EN 301 511

HARMONIZIRANI
STANDARD1

UPORABA

RADIJSKE
FREKVENCE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 301 908-1

terminali v javni komunikacijski
storitvi

naprave kratkega dosega:

2 110 – 2 170 MHz

2 446 – 2 454 MHz

sprejemniki zemeljskih postaj v
satelitski komunikacijski storitvi

3 400 – 4 200 MHz

Omejeno na uporabo v zaprtih prostorih

EN 302 502

glej ECC/REC(06)04

(10 mW/1MHz)

200 mW max srednja2

glej
ECC/REC(06)04

Ni omejitev

OBRATOVALNI
CIKLUS

glej
ECC/REC(06)04

Ni določeno

ŠIRINA KANALA
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2

BFWA

EN 301 893

EN 302 326-2

EN 301 459

EN 301 447

EN 301 443

EN 301 430

EN 301 427

EN 301 360

500 mW e.i.r.p.

MOČ/MAGNETNO POLJE

Št.

5 725 – 5 875 MHz

naprave kratkega dosega:

5 150 – 5 350 MHz

visoko zmogljivo radijsko lokalno
omrežje (HIPERLAN)

terminali v javni komunikacijski
storitvi

3 410 – 3 800 MHz

17,7 – 20,2 GHz

10,7 – 12,75 GHz

terminali v javni komunikacijski
storitvi

2 500 – 2 690 MHz

železniške aplikacije (avtomatska
identifikacija vagonov)

EN 301 908-1

terminali v javni komunikacijski
storitvi

2 010 – 2 025 MHz

EN 300 761-2

HARMONIZIRANI
STANDARD1

UPORABA

RADIJSKE
FREKVENCE

Uradni list Republike Slovenije
Stran

3695

naprave kratkega dosega:

13,4 – 14,0 GHz

24,05 – 24,25 GHz

naprave kratkega dosega:

24 – 24,25 GHz

senzorji premikanja in naprave za
alarmiranje

naprave kratkega dosega:

EN 300 440-3

EN 300 440-2

EN 301 428

EN 301 427

EN 300 440-2

EN 300 748

EN 300 440-2

EN 300 440-2

100 mW e.i.r.p.

100 mW e.i.r.p.

do 50 dBw (e.i.r.p.)

25 mW e.i.r.p.

500 mW e.i.r.p.

25 mW e.i.r.p.

Ni omejitev

Ni omejitev

Ni omejitev

Ni omejitev

Ni omejitev

Ni omejitev

Ni omejitev

Ni določeno

Ni določeno

Ni določeno

Ni določeno

Ni določeno

Ni določeno

Ni določeno

27 / 2. 4. 2010

nespecifične naprave

terminali v satelitskih komunikacijskih
sistemih

14,25 – 14,5 GHz

senzorji premikanja in naprave za
alarmiranje

terminali v javni MMDS komunikacijski
storitvi

senzorji premikanja in naprave za
alarmiranje

naprave kratkega dosega:

11,7 – 12,5 GHz

10,5 – 10,6 GHz

senzorji premikanja in naprave za
alarmiranje

naprave kratkega dosega:

9 200 – 9 975 MHz

EN 302 448

ŠIRINA KANALA

Št.

EN 302 340

EN 302 186

zemeljske postaje na zrakoplovih
(AES) in plovilih (ESV)

5 925 – 6 425 MHz

Ni omejitev

OBRATOVALNI
CIKLUS

3696 /

14 – 14,5 GHz

ES 200 674

cestno-transportna in prometna
telematika (sistemi cesta-vozilo,
predvsem za pobiranje cestnine)

8 W e.i.r.p.

2 W e.i.r.p

EN 300 674

naprave kratkega dosega:

5 795 – 5 815 MHz

MOČ/MAGNETNO POLJE

HARMONIZIRANI
STANDARD1

UPORABA

RADIJSKE
FREKVENCE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

naprave kratkega dosega:

63 – 64 GHz

244 - 246 GHz

122 - 123 GHz

fiksni linki

57 - 59 GHz

ISM naprave

EN 300 224-2

100 mW e.i.r.p.

100 mW e.i.r.p.

MOČ/MAGNETNO POLJE

Ni omejitev

Ni omejitev

OBRATOVALNI
CIKLUS

Ni določeno

Ni določeno

Ni določeno

ŠIRINA KANALA

Št.

senzorji v satelitskih komunikacijah v
pasovih za radioastronomijo,
satelitsko raziskovanje Zemlje in
meteorologijo

sprejemniki v storitvi standardne
frekvence in časovnih signalov

− prizemeljski in satelitski

− analogni in digitalni,

radiodifuzni sprejemniki:

prizemeljski in satelitski

terminali v radionavigacijski in
varnostni storitvi (npr. GPS,
GLONASS, GNSS, EPIRB, SAR…)

terminali v storitvi osebni klic (pager)

nespecifične naprave

naprave kratkega dosega:

nespecifične naprave

naprave kratkega dosega:

cestno-transportna in prometna
telematika (sistemi vozilo-vozilo in
cesta-vozilo)

EN 301 459

terminali v satelitskih komunikacijskih
komunikacijahh

29,5 – 30 GHz
EN 301 751

HARMONIZIRANI
STANDARD1

UPORABA

RADIJSKE
FREKVENCE

Uradni list Republike Slovenije

27 / 2. 4. 2010 /
Stran

3697

Stran

3698 /

Št.

27 / 2. 4. 2010
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USTAVNO SODIŠČE
1195.

Odločba o ugotovitvi, da je tretji odstavek
66. člena Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-40/09-15
Datum: 4. 3. 2010

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevama Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani,
na seji 4. marca 2010

o d l o č i l o:
1. Tretji odstavek 66. člena Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno
prečiščeno besedilo) je v neskladju z Ustavo.
2. Državni zbor mora ugotovljeno neskladje odpraviti v
roku šestih mesecev po objavi te odločbe v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Obrazložitev
A.
1. Delovno in socialno sodišče v Ljubljani zahteva oceno
ustavnosti tretjega odstavka 66. člena Zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ‑1). Izpodbijana določba naj bi bila v neskladju s 14., z 22., s 34. in še zlasti
s 50. členom in s prvim odstavkom 52. člena Ustave. Sodišče
navaja, da je v postopku za priznanje pravic iz invalidskega
zavarovanja ugotovilo, da je pri tožniku podana III. kategorija
invalidnosti, ker za svoje delo kmeta ni več zmožen, zmožen
pa je opravljati drugo ustrezno delo v okviru svojega poklica
(tj. strojnega tehnika). Ker je bil tožnik kot član kmečkega
gospodarstva zavarovan po 16. členu ZPIZ‑1 (kmetje), naj mu
skladno s tretjim odstavkom 66. člena ZPIZ‑1 (vseh) pravic iz
naslova invalidnosti ne bi bilo mogoče priznati. Predlagatelj navaja, da po tretjem odstavku tega člena pridobi zavarovanec iz
15. člena (samozaposleni) in iz 16. člena tega zakona pravice
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v primeru I. in
II. kategorije invalidnosti, v primeru III. kategorije invalidnosti pa
uveljavi pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega
in pravico do delne pokojnine, če izpolnjuje pogoje, ki jih določa
zakon za pridobitev teh pravic. Predlagatelj meni, da je razlikovanje med invalidi III. kategorije glede na status zavarovanja
ustavno sporno. Navedena določba naj bi različno obravnavala
delavce v rednem delovnem razmerju in zavarovance, ki so
obvezno zavarovani kot kmetje oziroma njihovi družinski člani
po 16. členu ZPIZ‑1 (in po 15. členu ZPIZ‑1 kot samostojni
podjetniki). Navedeno naj bi pomenilo, da ni varovano temeljno
načelo obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
tj. da se z obveznim zavarovanjem zavarovancem na podlagi
dela, prispevkov ter po načelih vzajemnosti in solidarnosti zagotavljajo pravice za primer starosti, invalidnosti, smrti, telesne
okvare ter potrebe po stalni pomoči in postrežbi (prvi odstavek
3. člena ZPIZ‑1). Navaja, da te pravice izhajajo iz dela, kar naj
bi pomenilo tudi, da je delo zavarovanca in plačilo zanj podlaga za višino prispevkov in odmero ter obseg pravic, ki iz njih
izvirajo (9. člen ZPIZ‑1). Tretji odstavek 66. člena ZPIZ‑1 naj
bi navedene pravice ožil in jih vezal le na status zavarovanca
v času nastanka invalidnosti. Določeni kategoriji zavarovancev
naj bi vzel pravice, ki naj bi jih pridobili na podlagi obveznega

zavarovanja. Predlagatelj navaja, da imajo zavarovanci, ki
so postali invalidi III. kategorije invalidnosti in jim je priznana
pravica do dela s krajšim delovnim časom od polnega brez
dodatnih omejitev, pravico do delne invalidske pokojnine, in
sicer tudi zavarovanci iz 15. in 16. člena ZPIZ‑1. Zavarovanci
z istim statusom, ki so za delo, ki so ga opravljali v času nastanka invalidnosti, popolnoma nezmožni in so zmožni le za
drugo ustrezno delo (tak je primer zavarovanca, pri katerem
je sodišče prekinilo postopek), pa pravice do delne invalidske
pokojnine nimajo, čeprav je njihova delovna zmožnost bolj
prizadeta. Po mnenju predlagatelja je zato izpodbijana ureditev
za te zavarovance bolj stroga kot za zavarovance v rednem
delovnem razmerju. Ureditev naj bi bila z vidika načela enakosti
sporna tudi glede plačila prispevkov za obvezno pokojninsko
in invalidsko zavarovanje ter iz tega naslova izhajajočih pravic
III. kategorije invalidnosti. Po mnenju predlagatelja izpodbijana
določba določa za določeno kategorijo zavarovancev manjši
obseg pravic, pri tem pa ne upošteva nobenih drugih kriterijev,
razen navedenega. Ker naj bi izpodbijana določba dajala zavarovancem z enako kategorijo invalidnosti različne pravice, naj
bi bila diskriminacijska, v neskladju z načeli pravne in socialne
države in z načeli obveznega pokojninskega in invalidskega
zavarovanja. Na diskriminacijskost ureditve naj bi kazal tudi
97. člen ZPIZ‑1, ki naj bi omogočal, da osebe, ki niso obvezno
zavarovane, ki so izgubile delo ali ki so po lastni krivdi prekinile delovno razmerje oziroma obvezno zavarovanje, pridobijo
pravice kot invalidi III. kategorije.
2. Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je po začetku
postopka s prvo zahtevo vložilo še eno zahtevo za oceno
ustavnosti tretjega odstavka 66. člena ZPIZ‑1. Navaja, da
sta izvedenska organa Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod) v postopku za
priznanje pravic iz invalidskega zavarovanja ugotovila, da je
pri tožniku podana III. kategorija invalidnosti, ker ni zmožen za
delo na delovnem mestu, na katerega je bil razporejen – zidar,
da pa je s polnim delovnim časom in z delovnim naporom, ki
ne poslabša njegove invalidnosti, zmožen opravljati drugo delo
v svojem poklicu oziroma delo na drugem delovnem mestu z
(ugotovljenimi) omejitvami. Zavod naj bi zahtevo za priznanje
pravic iz invalidskega zavarovanja zavrnil, saj pri tožniku, ki je
zavarovan na podlagi 15. člena ZPIZ‑1 (samozaposleni), ni podana invalidnost I. oziroma II. kategorije ter je zmožen s polnim
delovnim časom in z delovnim naporom opravljati drugo delo
v svojem poklicu z omejitvami in ker ni zdravstvenega razloga
za delo v skrajšanem delovnem času. Ker naj bi Zavod štel, da
tožnik ni invalid po 60. členu v povezavi s tretjim odstavkom
66. člena ZPIZ‑1, mu ni priznal pravic iz invalidskega zavarovanja. Prej navedeno oceno naj bi potrdil tudi izvedenski organ
v socialnem sporu. Sodišče navaja, da je tožnik zavarovan
kot samostojni podjetnik na podlagi 15. člena ZPIZ‑1. Prav ta
status pa naj bi tožniku, kljub ugotovljenemu zdravstvenemu
stanju, glede na tretji odstavek 66. člena ZPIZ‑1 onemogočal
pridobitev pravic iz invalidskega zavarovanja. V nadaljevanju
navaja za neustavnost ureditve enake razloge kot v prvi zahtevi. Navaja še, da naj bi bili na podlagi ZPIZ‑1 samostojni podjetniki v slabšem položaju kot po prej veljavni ureditvi (Zakon
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Uradni list RS,
št. 12/92 in nasl. – ZPIZ/92). V tem smislu naj bi šlo za kršitev
načela zaupanja v pravo (2. člen Ustave). Dodaja, da naj bi
bilo že aprila 2007 predlagano, da bi tudi samozaposleni in
določene druge kategorije zavarovancev lahko pridobili pravico
do premestitve in pravico do ustreznih nadomestil in bili s tem
izenačeni z zaposlenimi. Pridobitev pravic naj bi bila vezana
na pretežni del skupnega obveznega zavarovanja. Pravic na
podlagi II. in III. kategorije invalidnosti naj ne bi pridobil zavarovanec, ki bi pretežni del zavarovanja do ugotovljene invalidnosti
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dosegel v zavarovanju za ožji obseg. Predlagana sprememba
naj ne bi bila uzakonjena, ker je bil predlog spremembe zakona
umaknjen pred obravnavo na ekonomsko socialnem svetu.
3. Ustavno sodišče je (prvo) zahtevo poslalo v odgovor
Državnemu zboru Republike Slovenije. Ta v odgovoru navaja,
da vsebina pravice do socialne varnosti v Ustavi ni določena,
zato je v okviru polja proste presoje z zakonom določil krog
upravičencev, vrsto in obseg upravičenj ter pogoje za pridobitev
in način uresničevanja pravic. Navaja še, da vlagatelj zahteve ni posebej navedel pravic, za katere naj bi bili prikrajšani
zavarovanci – kmetje. Pridružuje se mnenju Vlade Republike
Slovenije, da gre pri invalidih III. kategorije, ki so zavarovani
kot kmetje na podlagi 16. člena ZPIZ‑1, za drugačen dejanski (in specifičen) položaj v primerjavi s položajem drugih
invalidov III. kategorije oziroma zavarovancev, ki jih navaja
vlagatelj zahteve. Ker naj kmetje (enako naj bi veljalo za druge
samozaposlene) ne bi imeli delodajalca, naj bi zakonodajalec
njihovo zavarovalno podlago samostojno uredil. Ker naj bi bila
ta kategorija zavarovancev v bistvu sama po sebi delodajalec,
naj zakonodajalec ne bi mogel – v uresničevanje določenih
pravic – vključiti delodajalca, kot to velja za druge zavarovance
(npr. glede dolžnosti premestitve na drugo delovno mesto, pa
tudi druge dolžnosti, ki jih za delodajalca pri zagotavljanju pravic invalidov predvideva ZPIZ‑1). Državni zbor meni še, da mu
razlike v dejanskih stanovih navedenih zavarovancev, invalidov,
dajejo podlago za razlikovanje, urejeno v izpodbijani določbi.
Zato meni, da tej ureditvi ni mogoče očitati diskriminacije, prav
tako naj bi bila neutemeljena druga zatrjevanja protiustavnosti
ureditve.
4. Svoje mnenje o zahtevi je poslala Vlada. Zakonodajalec naj bi pri določanju različnega obsega pravic iz invalidskega zavarovanja izhajal iz različnega pravnega položaja
zavarovanca delavca in zavarovanca samozaposlenega oziroma kmeta pri obračunavanju prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje. Druge pravice (npr. pravica do premestitve na drugo ustrezno delo) naj se zaradi njihove narave in
specifičnosti ne bi mogle zagotoviti osebam, ki so zavarovane
kot samozaposleni oziroma kmetje. Vlada meni, da je treba
pri vprašanju uveljavljanja pravic iz invalidskega zavarovanja za posamezne kategorije zavarovancev upoštevati novo
opredelitev invalidnosti, ki je bila uveljavljena z ZPIZ‑1, tj.
invalidnost kot izguba pridobitne zmožnosti (za katerokoli organizirano delo) in zmanjšanje ali izguba poklicne delovne
zmožnosti za delo v svojem poklicu.1 V postopku ugotavljanja
preostale delovne zmožnosti naj bi bilo v primerih nastanka
invalidnosti III. kategorije ugotovljeno, da je zavarovančeva
delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za manj kot 50%
ali da zavarovanec še lahko dela v svojem poklicu s polnim
delovnim časom, vendar ne na delovnem mestu, na katero je
razporejen. Zavarovanec, ki kot samozaposleni ali kmet opravlja samostojno pridobitno, poklicno ali kmetijsko dejavnost,
naj ne bi bil razporejen na delovno mesto, saj ni v odvisnem
delovnem razmerju in mu delovnega mesta ni določil delodajalec, zato naj ne bi bilo mogoče ugotavljati izgube delovne
zmožnosti glede na »delovno mesto, na katerega je bil razporejen«. Prav tako naj v primeru ugotovljene izgube delovne
1 Z ZPIZ-1 so bile uveljavljene številne novosti v invalidskem
zavarovanju. To temelji na drugačnih načelih kot invalidsko zavarovanje, urejeno v ZPIZ/92. V ospredju je funkcija poklicne rehabilitacije kot glavnega instrumenta za ponovno vključitev zavarovancev,
pri katerih je zaradi zdravstvenega stanja nastopila zmanjšana delovna zmožnost, v delovni proces. Sam potek rehabilitacije, pogoji
in višina nadomestil, do katerih so upravičeni invalidi po ZPIZ-1,
so zasnovani tako, da ne le spodbujajo, temveč predvsem zaradi
svojih materialnih posledic do določene mere tudi silijo delovnega
invalida v iskanje ustrezne zaposlitve. Zakon določa nove pravice
in pogoje za njihovo uveljavitev. V določeni meri so podobne tistim
po ZPIZ/92, vendar pa zaradi drugačne zasnove sistema z njimi
niso primerljive (povzeto po Zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom Jožeta Kuhlja, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2000, str. 80–82).
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zmožnosti za delo, ki ga zavarovanec samostojno opravlja v
okviru registrirane dejavnosti, ne bi bilo subjekta, ki bi bil dolžan zavarovancu zagotoviti pravico do premestitve na drugo
ustrezno delo v skladu z odločbo o ugotovljeni invalidnosti
ter preostali delovni zmožnosti. Pravic, ki naj bi jih delodajalec zagotavljal zavarovancu v delovnem razmerju na podlagi
101. do 104. člena ZPIZ‑1, naj ne bi bilo mogoče zagotoviti
samozaposlenemu zavarovancu, saj naj ne bi bilo subjekta, ki
bi ga zakon k temu zavezoval, oziroma subjekta, od katerega
bi bilo mogoče zagotovitev teh pravic izterjati. Delo, ki ga zavarovanec opravlja v okviru registrirane dejavnosti, naj bi se
obravnavalo kot »svoj poklic« in na takšni podlagi naj bi bilo
mogoče ugotoviti le, ali je prišlo do zmanjšanja zavarovančeve
delovne zmožnosti za svoj poklic in za koliko je takšna delovna
zmožnost zmanjšana. Zavarovanec, ki samostojno opravlja
pridobitno, poklicno ali kmetijsko dejavnost in pri katerem je
ugotovljeno, da ni več zmožen za delo s polnim delovnim časom, lahko pa opravlja določeno delo vsaj s polovico polnega
delovnega časa, naj bi na podlagi preostale delovne zmožnosti
lahko opravljal to dejavnost z delovnim časom v obsegu, ki
ustreza njegovi preostali delovni zmožnosti, in pridobil pravico
do delne invalidske pokojnine. Šlo naj bi za opravljanje iste,
že registrirane dejavnosti, ustrezen obseg dela skladno z odločbo Zavoda o preostali delovni zmožnosti pa naj bi uresničil
zavarovanec sam, saj do prerazporeditve ne pride. Zato naj
bi bila v tretjem odstavku 66. člena ZPIZ‑1 izrecno urejena
pravica navedenih zavarovancev do dela s krajšim delovnim
časom od polnega in pravica do delne pokojnine, saj naj bi
bilo tem zavarovancem glede na specifičnost njihovega položaja oziroma statusa to pravico mogoče zagotoviti. Glede na
specifični status kmetov in članov kmetijskih gospodarstev, ki
samostojno opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini in glavni
poklic ter izpolnjujejo druge pogoje za obvezno zavarovanje,
naj se ti tako ne bi mogli enačiti z zavarovanci v odvisnem razmerju. Vlada navaja še, da sistem pokojninskega zavarovanja
kot eden od sistemov socialnega zavarovanja temelji na delu
in vplačanih prispevkih iz tega naslova. Tekoče financiranje
pokojninskega in invalidskega zavarovanja naj bi potekalo s
prispevki, ki jih po določeni stopnji zavezanci plačujejo Zavodu. Samozaposlenim, ki se v obvezno zavarovanje vključijo
na podlagi opravljanja določene dejavnosti, kmetom itd. naj bi
se prispevki obračunavali od zavarovalne osnove, ki jo sami
izberejo. Zato naj bi bili, glede na to, da zaposleni nimajo
možnosti izbire zavarovalne osnove, s takšno ureditvijo samozaposleni in kmetje v izrazito ugodnejšem položaju. V zvezi z
navedbami predlagatelja glede 97. člena ZPIZ‑1 Vlada navaja,
da je treba navedeno določbo obravnavati širše, in sicer glede
na naravo nadomestil za invalidnost. Pravica do nadomestila
za invalidnost naj bi bila pravica do denarnega nadomestila,
ki je povezana s kategorijo invalidnosti in z delovnopravnim
statusom delovnega invalida. ZPIZ‑1 naj bi v 97. členu določal
delovnemu invalidu za pridobitev pravice do ustreznega denarnega nadomestila iz invalidskega zavarovanja dodaten pogoj.
In sicer naj bi se delovni invalid, ki ob nastanku invalidnosti ni
vključen v obvezno zavarovanje, oziroma ki je ob nastanku ali
po nastanku invalidnosti izgubil delo ali po lastni krivdi prekinil
delovno razmerje ali obvezno zavarovanje, moral v roku 30 dni
po dokončnosti odločbe o pravici iz invalidskega zavarovanja
oziroma po prenehanju delovnega razmerja prijaviti Zavodu
Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju Zavod
za zaposlovanje). Delovni invalid, ki je prijavljen pri Zavodu
za zaposlovanje, naj bi bil ves čas svoje brezposelnosti na
razpolago za delo ter naj bi aktivno iskal zaposlitev in sprejel
ustrezno zaposlitev, če mu je ta priskrbljena. Če ne bi izpolnjeval teh pogojev, naj ga Zavod za zaposlovanje ne bi več vodil v
registru brezposelnih oseb in tako tudi ne bi bil več upravičen
do pravice do nadomestila za invalidnost.
5. Odgovor Državnega zbora in mnenje Vlade sta bila poslana predlagatelju, ki nanju ni odgovoril. Druga zahteva ni bila
poslana Državnemu zboru, ker so navedbe v obeh zahtevah v
bistvenem enake.
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B. – I.
6. Ustavno sodišče je zahtevi združilo zaradi skupnega
obravnavanja in odločanja.
7. Temeljno načelo obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja je, da se z obveznim zavarovanjem
zavarovancem na podlagi dela, prispevkov ter po načelih
vzajemnosti in solidarnosti zagotavljajo pravice za primere
starosti, invalidnosti, smrti, telesne okvare ter potrebe po
stalni pomoči in postrežbi (prvi odstavek 3. člena ZPIZ‑1).
Z obveznim zavarovanjem se zagotavljajo pravica do pokojnine, pravice iz invalidskega zavarovanja, dodatne in druge
pravice (prvi odstavek 4. člena ZPIZ‑1). Pravice iz obveznega
zavarovanja pridobi zavarovanec izključno na podlagi plačila
prispevkov, če za posamezne primere zakon ne določa drugače (peti odstavek 7. člena ZPIZ‑1). Obvezno zavarovanje
za vse primere2 se pod pogoji iz 16. do 18. člena ZPIZ‑1
nanaša tudi na kmete in člane kmečkega gospodinjstva ter
na samozaposlene.
8. Po točki b) prvega odstavka 4. člena ZPIZ‑1 so pravice
iz invalidskega zavarovanja naslednje:
– pravica do poklicne rehabilitacije,
– pravica do nadomestila za invalidnost,
– pravica do premestitve in dela s krajšim delovnim časom od polnega,
– pravica do drugih nadomestil iz invalidskega zavarovanja in
– pravica do povrnitve potnih stroškov.3
Z obveznim zavarovanjem se zagotavlja tudi pravica
do invalidske pokojnine (točka a) prvega odstavka 4. člena
ZPIZ‑1).
9. Za primer nastanka invalidnosti III. kategorije4 zakon za
zavarovance predpisuje naslednje pravice:
– invalidska pokojnina pod pogoji iz tretje alineje prvega
odstavka 67. člena ZPIZ‑1,
– pravica do premestitve in nadomestila pod pogoji iz
tretje alineje prvega odstavka 91. člena in 92. člena ZPIZ‑1,
– pravica do dela s krajšim delovnim časom od polnega in
delna invalidska pokojnina pod pogoji iz 93. člena ZPIZ‑1,
– pravica do nadomestila za invalidnost pod pogoji iz
prvega in tretjega odstavka 94. člena ZPIZ‑1 in
– pravica do povračila potnih stroškov pod pogoji iz
107. člena ZPIZ‑1.
10. Pridobitev navedenih pravic pa ni odvisna le od
izpolnjevanje pogojev, ki jih zakon predpisuje za pridobitev
posamezne pravice. Katere od v prejšnji točki navedenih
pravic bo invalid III. kategorije ob izpolnjevanju drugih pogojev lahko pridobil, je odvisno tudi od statusa zavarovanca
(pravnega razmerja, ki je podlaga za obvezno zavarovanje).
Iz zakona izhaja, da so vse pravice iz invalidskega zavarovanja zagotovljene le zavarovancem 13. in 14. člena ZPIZ‑1
(zaposleni). Tretji odstavek 66. člena ZPIZ‑1 določa, da
2 Z zavarovanjem za vse primere zavarovanja je zavarovancem zagotovljena možnost pridobitve katerekoli pravice, določene z
zakonom. Več glej J. Kuhelj, Zakon o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju z uvodnimi pojasnili in s stvarnim kazalom, Uradni list
Republike Slovenije, Ljubljana 2000, str. 22–34.
3 Podrobneje so navedene pravice urejene v IV. poglavju
ZPIZ-1, v členih 80 do 108. Členi 60 do 66 istega poglavja vsebujejo splošne določbe v zvezi s pravicami na podlagi invalidnosti, med
drugim v 66. členu ZPIZ-1 splošne pogoje za pridobitev pravic na
podlagi invalidnosti.
4 Po tretji alineji drugega odstavka 60. člena ZPIZ-1 gre za
invalidnost III. kategorije, če zavarovanec s predhodno poklicno
rehabilitacijo ali brez nje ni več zmožen za delo s polnim delovnim
časom, lahko pa opravlja določeno delo vsaj s polovico polnega
delovnega časa (zmanjšana delovna zmožnost), oziroma če je
zavarovančeva delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za
manj kot 50 % ali če zavarovanec še lahko dela v svojem poklicu s
polnim delovnim časom, vendar pa ni zmožen za delo na delovnem
mestu, na katerega je razporejen (omejena zmanjšana delovna
zmožnost).
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samozaposleni in kmetje (zavarovanci iz 15. in iz 16. člena ZPIZ‑1) v primeru III. kategorije invalidnosti lahko (ob
izpolnjevanju pogojev, ki jih za pridobitev teh pravic določa
zakon) pridobijo le pravico do dela s krajšim delovnim časom
od polnega in pravico do delne invalidske pokojnine. Gre
za pravico, ki se prizna le v primeru ugotovitve zmanjšane
delovne zmožnosti (93. člen ZPIZ‑1). Če se ugotovi omejena
zmanjšana delovna zmožnost, pa kmetu oziroma samozaposlenemu ne gre nobena pravica. Navedena določba
omejuje obseg pravic iz invalidskega zavarovanja za kmete
in samozaposlene.
B. – II.
11. Predlagatelj navaja, da sta bila tožnika v trenutku nastanka invalidnosti zavarovana po 15. (samozaposleni) oziroma
po 16. členu ZPIZ‑1 (kmetje) in da je pri njiju podana III. kategorija invalidnosti – omejena zmanjšana delovna zmožnost, tj.
da nista več zmožna opravljati dela, ki sta ga opravljala v času
nastanka invalidnosti, lahko pa (z ugotovljenimi omejitvami) še
delata v svojem poklicu s polnim delovnim časom. Predlagatelj
ugotavlja, da, za razliko od zavarovancev po 14. in 14. členu
ZPIZ‑1 (zaposleni), glede na tretji odstavek 66. člena ZPIZ‑1
tem zavarovancem ni mogoče priznati nobene izmed pravic na
podlagi invalidnosti.
12. Predlagatelj meni, da je izpodbijana ureditev v neskladju s številnimi določbami Ustave, obrazloženo pa utemeljuje le neskladje z drugim odstavkom 14. člena Ustave.
Ustavno sodišče je zato izpodbijano ureditev preizkusilo z
vidika zatrjevanega neskladja s tem členom Ustave.
13. Splošno načelo enakosti pred zakonom iz drugega
odstavka 14. člena Ustave zahteva, da zakonodajalec bistveno
enake položaje ureja enako. Če zakonodajalec takšne položaje
ureja različno, mora za razlikovanje obstajati razumen razlog,
ki izhaja iz narave stvari (prim. odločbo Ustavnega sodišča št.
U‑I‑68/04 z dne 6. 4. 2006, Uradni list RS, št. 45/06 in OdlUS
XV, 26).
14. Ustavno sodišče v nadaljevanju te odločbe primerja
položaj zavarovancev kmetov in samozaposlenih, za katere
je ugotovljeno, da lahko opravljajo drugo ustrezno delo v
svojem poklicu s polnim delovnim časom, gre za omejeno
zmanjšano delovno zmožnost), s položajem zavarovancev
delavcev, ki so v enakem položaju, tj. niso zmožni za delo na
svojem delovnem mestu, na katerega so razporejeni, lahko pa
še delajo v svojem poklicu s polnim delovnim časom (omejena
zmanjšana delovna zmožnost). Pri presoji skladnosti izpodbijane ureditve z drugim odstavkom 14. člena Ustave je treba
najprej odgovoriti na vprašanje, ali gre pri teh dveh vrstah
zavarovancev z vidika zagotavljanja pravic iz invalidskega
zavarovanja za enaka položaja, ki zahtevata enako pravno
obravnavanje.
15. Državni zbor trdi, da je pri določanju pravic na podlagi
invalidnosti izhajal iz različnega pravnega položaja zavarovanca delavca in zavarovanca kmeta, saj se glede na različnost
njunih pravnih položajev nekatere pravice po naravi stvari ne
morejo nanašati na kmete (npr. pravica do premestitve na
drugo delo). Enako navaja Vlada in dodaja, da se ta različnost
oziroma različen obseg pravic odraža tudi v različnem obračunavanju prispevkov.
16. Trditev, da gre pri zavarovancu delavcu in zavarovancu kmetu za različno obračunavanje prispevkov, ne drži. Osnova za obračunavanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje je bruto plača oziroma bruto zavarovalna osnova
zavarovanca (glej 207. člen ZPIZ‑1). Da so osnove za obračunavanje prispevkov glede na podlago za zavarovanje različne,
je samo po sebi umevno. Kako se določajo zavarovalne osnove
za samozaposlene zavarovance in za druge zavarovance,
ki ne prejemajo plače, določa 209. člen ZPIZ‑1. Uvrstitev v
zavarovalno osnovo se določi na podlagi zadnje odločbe o
odmeri davka iz dejavnosti oziroma zadnje odločbe o odmeri
dohodnine in glede na podatke o povprečni oziroma minimalni
plači za leto, na katero se nanaša davek iz dejavnosti (drugi
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odstavek 209. člena ZPIZ‑1). Podrobnejše določbe o postopku
za razvrščanje v zavarovalne osnove vsebuje Pravilnik o postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove (Uradni list RS,
št. 49/06 in 38/07). Glede na navedeno ne drži navedba Vlade,
da si kmetje in samozaposleni lahko sami izbirajo zavarovalne
osnove.5 Obračunavanje prispevkov torej ne more biti razlog
za zatrjevanje različnosti položajev. Kot je navedeno v 5. točki
obrazložitve, se obvezno zavarovanje za vse primere nanaša
tudi na kmete.
17. Iz navedenega izhaja, da gre za enaka položaja.
Da so zavarovanci na podlagi plačila prispevkov za vse primere zavarovanja v enakem položaju, ne glede na to, ali so
zavarovani na podlagi delovnega razmerja ali kot samozaposleni, je Ustavno sodišče že presodilo. Napisalo je, da njihov
enak položaj zahteva njihovo enako obravnavanje (odločba
št. U‑I‑358/04 z dne 19. 10. 2006, Uradni list RS, št. 112/06 in
OdlUS XV, 72).
18. Ugotovitev, da gre za enaka položaja, ne pomeni
nujno, da morata imeti obe vrsti zavarovancev iste (enake)
pravice. Že zaradi različne narave kmetijske dejavnosti oziroma
opravljanja dejavnosti samozaposlenega in dela pri delodajalcu
(vse) pravice ne morejo biti enake (npr. pravica do premestitve iz 91. člena ZPIZ‑1 se po naravi stvari ne more nanašati
na kmete oziroma samozaposlene, saj jo lahko zagotavlja le
delodajalec). Iz zahteve po enakem obravnavanju pa izhaja,
da mora biti obema vrstama zavarovancev, ki sta v enakem
položaju, v okviru invalidskega zavarovanja zagotovljena enaka
raven varstva.
19. Na podlagi tretjega odstavka 66. člena ZPIZ‑1 kmet
oziroma samozaposleni lahko uveljavita pravico kot invalida
III. kategorije le, če je pri njiju ugotovljena zmanjšana delovna
zmožnost. V takem primeru lahko uveljavita pravico do dela s
krajšim delovnim časom od polnega in pravico do delne invalidske pokojnine. Ta pravica namreč pripada le v primeru, če kmet
oziroma samozaposleni s predhodno poklicno rehabilitacijo ali
brez nje ni več zmožen za delo s polnim delovnim časom, lahko
pa opravlja določeno delo vsaj s polovico delovnega časa (prvi
odstavek 93. člena ZPIZ‑1). V takšnem primeru sta izenačena
z zavarovanci delavci. Če pa je ugotovljena omejena delovna
zmožnost, tj. ko kmet oziroma samozaposleni ni več sposoben
opravljati svojega dela kot kmet oziroma dela, ki ga je opravljal
kot samozaposleni, lahko pa opravlja drugo ustrezno delo v
svojem poklicu s polnim delovnim časom, Zakon kmetu oziro5 To so omogočale, ob nekaterih omejitvah, prejšnje ureditve.
Glej tudi N. Belopavlovič, A. Cvetko, M. Kalčič, J. Kuhelj, N. Plavšak
in B. Rangus, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju s
komentarjev, GV Založba, Ljubljana 2000, str. 713–714.
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ma samozaposlenemu ne daje nobenih pravic iz invalidskega
zavarovanja.6
20. Nasprotno pa je delavec – invalid III. kategorije, ki ni zmožen za delo na delovnem mestu, na katerega je razporejen, lahko
pa še dela v svojem poklicu s polnim delovnim časom, upravičen
do pravice do premestitve in nadomestila (91. in 92. člen ZPIZ‑1)
in pravice do nadomestila za invalidnost (94. člen ZPIZ‑1). Če mu
ni zagotovljena ustrezna zaposlitev oziroma prerazporeditev, pa
mu ob izpolnjevanju starostnega pogoja pripada tudi invalidska
pokojnina (tretja alineja 67. člena ZPIZ‑1).
21. Očitno je torej, da je obseg pravic (raven varstva)
primerjanih zavarovancev bistveno različen. Odgovoriti je
treba na vprašanje, ali za tako razlikovanje obstaja razumen razlog, ki izhaja iz narave stvari. Takšen razlog po
oceni Ustavnega sodišča ni izkazan. Tak razlog tudi ne
izhaja iz odgovora Državnega zbora oziroma mnenja Vlade.
Dejstvo, da gre za različno naravo dejavnosti in da morajo
biti zato pravice prilagojene naravi dejavnosti (18. točka
obrazložitve te odločbe), ni razumen razlog za ugotovljeno
neenako obravnavanje. Zato je Ustavno sodišče ugotovilo,
da je izpodbijana ureditev v neskladju z drugim odstavkom
14. člena Ustave.
22. Ker gre za položaj iz prvega odstavka 48. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno
prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS), je Ustavno sodišče sprejelo ugotovitveno odločbo. Zakonodajalcu je določilo
rok šestih mesecev za odpravo ugotovljene neskladnosti z
Ustavo.
C.
23. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
48. člena ZUstS in druge alineje drugega odstavka 46. člena
Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07) v
sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnici in sodniki dr. Mitja
Deisinger, mag. Marta Klampfer, mag. Miroslav Mozetič, dr.
Ernest Petrič, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je
sprejelo soglasno. Sodnica Klampfer je dala pritrdilno ločeno
mnenje.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik
6 Kot svoj poklic se šteje delo na delovnem mestu, na katero
je zavarovanec razporejen, in vsa dela, ki ustrezajo zavarovančevim telesnim in duševnim zmožnostim, za katera ima ustrezno
strokovno izobrazbo, dodatno usposobljenost in delovne izkušnje,
ki se zahtevajo za določena dela skladno z zakoni ali s kolektivnimi
pogodbami (tretji odstavek 60. člena ZPIZ-1).
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OBČINE
CANKOVA
1196.

Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne
službe zbiranja komunalnih odpadkov na
območju Občine Cankova

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list, RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06
– ZJZP) in 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06 – Skl. US, 39/06 – UPB1, 49/06
– ZMetD, 66/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A
in 70/08, 108/09), 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni
list RS, št. 32/07) ter Odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Cankova (Uradni list RS, št. 46/00 in 12/07) je Občinski
svet Občine Cankova na 25. seji dne 23. 3. 2010 sprejel

ODLOK
o načinu opravljanja gospodarske javne službe
zbiranja komunalnih odpadkov na območju
Občine Cankova
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(javna služba)
Ta odlok določa način opravljanja gospodarske javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki, ki zajema zbiranje
odpadkov vključno z nadzorovanjem teh postopkov v nadaljevanju besedila: javna služba) na celotnem območju Občine
Cankova (v nadaljevanju: občina).
2. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določajo:
1. organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne
službe,
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. viri financiranja javne službe, način oblikovanja cene in
obračun storitev javne službe,
6. vrsta in obseg objektov in opreme, potrebnih 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. omogočiti 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. preprečevanje neorganiziranega oziroma divjega odlaganja odpadkov;
6. zagotoviti spremljanje količine in vrste odpadkov glede
na vir nastajanja odpadkov, osveščanje in obveščanje upo-

rabnikov javne službe o učinkovitem ravnanju z odpadki ter
izdelavo letnih in dolgoročnih programov ukrepov na področju
ravnanja s komunalnimi odpadki.
4. člen
(uporaba predpisov)
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 je odpadek iz gospodinjstva ali
njemu po naravi ali sestavi podoben odpadek iz trgovine,
industrije in javnega sektorja, vključno z ločeno zbranimi frakcijami storitvene ali druge dejavnosti in je uvrščen v skupino
odpadkov s številko 20 s klasifikacijskega seznama odpadkov
in v podskupino s številko 15 01 s klasifikacijskega seznama
odpadkov, določenega v predpisu o ravnanju z odpadki (v nadaljevanju besedila: odpadek).
2. Povzročitelj odpadkov 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 ravnanja
s komunalnimi odpadki.
5. Prepuščanje odpadkov 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 komunalnimi
odpadki.
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.
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 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,
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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 zabojnikih ali vrečkah za
odpadke prepuščajo te odpadke izvajalcu javne službe.
20. Zbirno mesto je prostor, kjer imajo uporabniki nameščene predpisane namenske zabojnike ali vrečke za zbiranje
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 s pogodbo za izvajanje javne službe niso prenesene na izvajalca javne službe, opravljajo pristojne službe
občine.
(2) Pristojne službe občine skrbijo za koordinacijo med
občino in izvajalcem javne službe.
(3) S tem odlokom se podeli izvajalcu javne službe javno
pooblastilo za:
– dajanje smernic, mnenj, pogojev in soglasij v skladu s
predpisi,
– vodenje potrebnih evidenc,
– sprejem tehničnega pravilnika,
– vodenje katastra javne službe oziroma registra prevzemnih mest.
(4) Pristojne službe občine izvajajo nadzor nad izvajanjem
javne službe skladno s predpisi in dogovorjenim načrtom nadzora ter 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
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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)
Občina zagotavlja gospodarsko javno službo s podelitvijo
koncesije na osnovi javnega razpisa koncesionarju (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) na celotnem območju
Občine Cankova v obsegu in pod pogoji določenimi s tem
odlokom.
III. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
9. člen
(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:
1. storitve prevzemanja komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, zbiralnicah in zbirnih centrih, vključno s prevozom
komunalnih odpadkov do zbirnega centra;
2. 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.
10. 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:
1. pravico do uporabe stavbe ali dela stavbe, v kateri
stalno ali začasno prebiva ena ali več oseb;
2. pravico do uporabe objekta ali dela objekta, v ali na
katerem se opravlja storitvena ali proizvodna dejavnost;
3. pravico do upravljanja objekta v javni rabi, ki povzroča
nastajanje komunalnih odpadkov.
(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 15 dni od izpolnitve
predpisanih pogojev.
(4) Če je imetnikov pravice do uporabe nepremičnin iz
drugega odstavka tega člena več, imajo skupaj nerazdelne
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
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na katerem se opravlja storitvena ali proizvodna dejavnost ali
objekta v javni rabi, ki povzroča nastajanje odpadkov.
(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.
Prevzemanje komunalnih odpadkov
11. člen
(ločeno zbiranje komunalnih odpadkov)
(1) Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti, da se v
okviru javne službe ločeno zbirajo in prevzemajo ločene frakcije
komunalnih odpadkov.
(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 in/ali vrečke, postavljene na prevzemnih mestih, zbiralnicah in zbirnih centrih pod pogoji in na način, ki so določeni
s tem odlokom.
12. člen
(prevzemanje ločeno zbranih frakcij)
(1) Storitve prevzemanja ločenih frakcij obsegajo:
1. redno prevzemanje ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih
frakcij,
2. redno prevzemanje ločenih frakcij v zbirnih centrih,
3. redno prevzemanje kosovnih odpadkov v zbirnih centrih in
4. občasno prevzemanje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih kosovnih odpadkov.
(2) Storitve prevzemanja nevarnih frakcij obsegajo:
– 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 o naseljih in številu prebivalcev, ki se jim zagotavlja prevzemanje komunalnih odpadkov;
– podatke o številu in lokacijah prevzemnih mest ter velikosti zabojnikov in številu prevzemov komunalnih odpadkov;
– podatke o načrtovani letni količini zbranih komunalnih
odpadkov po posameznih naseljih;
– časovno razporeditev prevzemanja komunalnih odpadkov, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v
zabojnikih na prevzemnih mestih;
– časovno razporeditev prevzemanja komunalnih odpadkov, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v
vrečkah;
– naselja, kjer se komunalni odpadki prepuščajo samo v
namenskih tipiziranih vrečkah;
– način prodaje vrečk uporabnikom storitev javne službe;
– število zabojnikov in vrečk, ki jih bo nabavil izvajalec v
letu programa;
– način naročanja pranja zabojnikov;
– podatke o izločanju ločenih frakcij z razvrščanjem komunalnih odpadkov;
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– opis zabojnikov in vozil za prevzemanje komunalnih
odpadkov, ki jih bo izvajalec javne službe nabavil v letu programa;
– način obveščanja uporabnikov storitev javne službe.
(4) Program za vsako leto izdela izvajalec javne službe in
ga posreduje občini v potrditev najpozneje do 31. 3. tekočega
leta.
13. člen
(zbiralnice ločenih frakcij)
Izvajalec javne službe mora za prevzemanje ločenih frakcij zagotoviti zbiralnice ločenih frakcij, ki morajo biti opremljene
s tipiziranimi zabojniki za prevzemanje ločenih frakcij komunalnih odpadkov iz prvega odstavka 11. člena tega odloka.
14. člen
(zbiralnice nevarnih frakcij)
Izvajalec javne službe mora za prevzemanje nevarnih
frakcij zagotoviti zbiralnice nevarnih frakcij, ki morajo biti opremljene s tipiziranimi in označenimi zabojniki za prevzemanje
nevarnih frakcij komunalnih odpadkov v skladu s predpisom,
ki ureja prevzemanje nevarnih frakcij.
15. 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
za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Tipi in oznake zabojnikov za posamezne ločene frakcije ter označbe zbiralnic se
določijo s tehničnim pravilnikom.
(3) Izvajalec javne službe mora zbiralnice vzdrževati tako,
da:
– 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 v občini.
(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 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.
16. 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 zabojnikih s prostornino 120 l, 240 l, 1.100 l in/ali
namenskih tipiziranih vrečkah.
(2) Druge netipizirane vrečke za prepuščanje mešanih
komunalnih odpadkov, ki jih določa tehnični pravilnik, se lahko
uporabijo samo, če iz objektivno opravičljivih razlogov (na primer
nedostopnosti zaradi vremenskih razmer in stanja na cestah ni
mogoče uporabljati zabojnika iz prejšnjega odstavka). V teh primerih morajo uporabniki do prevzema hraniti odpadke pri sebi.
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(3) Izvajalec javne službe ne sme prevzemati od uporabnikov mešanih komunalnih odpadkov, če je v njih tudi odpadna embalaža, ki ni in ki je komunalni odpadek, in biološko
razgradljive snovi (odpadni papir, lepenka in tekstil; odpadki iz
zelene biomase in naravnega lesa, ki nastanejo kot odpadki
z vrtov in iz parkov in kot odpadki pri predelavi rastlin, ki niso
namenjene prehrani; odpadna hrana in organski odpadki, ki
nastanejo pri proizvodnji ali pripravi hrane, to so predvsem
kuhinjski odpadki iz gospodinjstev, menz in restavracij, biološko
razgradljivi odpadki, ki nastajajo pri pripravi hrane rastlinskega
izvora in biološko razgradljivi odpadki, ki nastanejo pri pripravi
in predelavi mesa, rib in drugih živil živalskega izvora; odpadki
pri obdelavi in predelavi lesa in drugi odpadki iz lesa, lubja,
plute in slame).
17. člen
(velikost in število obveznih zabojnikov za odpadke)
(1) Velikost in število obveznih zabojnikov za posamezne
uporabnike odpadkov določi izvajalec javne službe. Glede na
pogostnost prevzemanja odpadkov iz tretjega odstavka prejšnjega člena se število obveznih zabojnikov in njihovo velikost
določi z upoštevanjem predvidene najmanjše količine prepuščenih odpadkov in števila povzročiteljev odpadkov v gospodinjstvu skladno z merili, določenimi s tehničnim pravilnikom.
(2) Uporabniki so dolžni na svoje stroške povrniti škodo
za poškodovane zabojnike po lastni krivdi oziroma kupiti nove
in nositi stroške nakupa. Uporabniki so dolžni na svoje stroške
zagotoviti tipizirane vrečke za prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij.
(3) Če količina prepuščenih odpadkov redno presega
prostornino zabojnikov za odpadke, lahko pri izvajalcu javne
službe uporabniki 1x mesečno prevzamejo večjega in/ali dodatnega.
(4) Za novega uporabnika zabojnike zagotavlja izvajalec
javne službe in so njegova last, uporabniki pa plačujejo mesečno nadomestilo za uporabo teh zabojnikov v okviru cene
ravnanja z odpadki.
18. 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 ob njegovem predhodnem pisnem soglasju, ki ga
pridobijo pristojne službe občine.
(2) Prevzemno mesto za odpadke mora biti dostopno
vozilom za neoviran prevzem odpadkov, urejeno na prostem
in je lahko istočasno tudi mesto praznjenja zabojnikov v vozilo
oziroma sme biti oddaljeno največ 5 metrov od roba prometne
poti vozila za odvoz odpadkov.
(3) Prevzemno mesto določi uporabnik v soglasju z izvajalcem javne službe. Če do soglasja ne pride, določi prevzemno
mesto na predlog katere koli stranke pristojni organ občine.
(4) Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja zabojnikov ne sme biti stopnic ali drugih ovir.
19. člen
(dostop do prevzemnih mest)
(1) Izvajalec javne službe je dolžan prevzeti odpadke na
prevzemnih mestih, če je možen dostop do teh mest.
(2) Najmanjša širina dovozne poti za specialno vozilo do
prevzemnega mesta odpadkov in za prevoz odpadkov mora biti
3 m, svetla višina pa 4 m.
(3) Slepa cesta, ob robu katere so prevzemna mesta za odpadke, mora imeti zaključek z obračališčem. Obračališče mora
biti izvedeno v obliki črke »T« z najmanjšim zunanjim radiem
12 m ter najmanjšim notranjim radiem 6,5 m. Obračališče je lahko urejeno tudi na drug način, če vozila na njem obračajo enako
učinkovito, kot to zagotavlja obračališče iz prejšnjega stavka.
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(4) Notranji najmanjši radij dovozne poti do prevzemnega
mesta za odpadke v križišču ali krivini mora biti 6,5 m, razen pri
dvosmernih lokalnih cestah, kjer je lahko najmanjši radij 3 m in
je zagotovljena preglednost križišča.
20. člen
(zbirna mesta)
(1) V času do predvidenega prevzema mešanih komunalnih odpadkov se odpadki zbirajo v zabojnikih, ki so nameščeni
na zasebnem 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 (najpozneje
do 6.00 ure zjutraj na dan odvoza) prevzemanja mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij zagotoviti, da se zabojnik
prestavi z zbirnega mesta na prevzemno mesto, po prevzemu
odpadkov pa prazne zabojnike takoj vrne na zbirno mesto.
(3) Povzročitelji mešanih komunalnih odpadkov in ločenih
frakcij morajo zagotoviti, da so pokrovi zabojnikov popolnoma
zaprti in namenske tipizirane vrečke za zbiranje odpadkov
zvezane, ne glede na to, ali se nahajajo na zbirnem ali prevzemnem mestu.
(4) Povzročitelji mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij ne smejo odlagati mešanih komunalnih odpadkov,
ločenih frakcij, nevarnih frakcij in kosovnih odpadkov ob in/ali
na zabojnike ali jih prepuščati v vrečkah, ki niso namenjene
prepuščanju teh odpadkov.
(5) Lastniki, uporabniki ali upravljavci objektov, kjer nastajajo mešani komunalni odpadki in ločene frakcije, morajo
izvajalcu javne službe vedno zagotoviti prost dostop do prevzemnega mesta na dan odvoza (npr. tudi v zimskem času, v
času popravil, gradbenih del itd.).
(6) Če s tem soglaša izvajalec javne službe, so lahko
prevzemna mesta hkrati tudi zbirna mesta.
21. člen
(načrtovanje zbirnega in prevzemnega mesta)
(1) V občinskih prostorskih aktih in občinskem podrobnem
prostorskem načrtu (OPPN) ter pri izdaji smernic in mnenj k
OPN in OPPN je potrebno pri načrtovanju zbirnega in prevzemnega mesta upoštevati pogoje tega odloka.
(2) Na zahtevo upravnega organa poda mnenje glede
načrtovanega zbiranja odpadkov v prostorski ali projektni dokumentaciji pristojni organ občine, s tem da le-ta predhodno
pridobi mnenje izvajalca.
22. člen
(zbirni center)
(1) V zbirnem centru izvajalec javne službe v okviru obratovalnega časa zagotavlja ločeno zbiranje v zabojnikih 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,
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– električne in elektronske opreme, ki ne vsebujejo nevarnih snovi in
– kosovne odpadke.
(2) Zbirni centri so prostorsko razporejeni na način, kot
določa predpis.
(3) V zbirnem centru lahko prepustijo odpadke vsi, ki imajo status uporabnika skladno z 10. 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 električne in
elektronske opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu.
(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.
25. člen
(javne prireditve)
(1) Za čas trajanja javne prireditve na prostem, na kateri
se pričakuje več kot 100 udeležencev, mora organizator na
kraju prireditve zagotoviti zabojnike in/ali namenske tipizirane
vrečke za ločeno zbiranje ločenih frakcij iz prvega odstavka
11. člena tega odloka ter ločeno zbiranje mešanih komunalnih
odpadkov. Podrobneje dogovorita vrsto in obseg storitve javne
službe organizator prireditve in izvajalec javne službe s pisnim
dogovorom.
(2) Organizatorji so dolžni obvestiti izvajalca javne službe
o nameravani prireditvi najmanj 15 delovnih dni pred datumom
izvedbe prireditve.
(3) Najkasneje 24 ur po končani prireditvi morajo organizatorji javne prireditve na svoj stroške prireditveni prostor
očistiti in zagotoviti, da izvajalec proti plačilu prevzame zbrane
odpadke.
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
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skladu s predpisi o ravnanju z odpadki. Pritožba zoper odločbo
ne zadrži njene izvršitve.
(2) Če so na zemljišču v lasti občine ali države nezakonito
odloženi odpadki, ki niso odpadki iz prejšnjega odstavka, odredi občinska inšpekcija izvajalcu javne službe njihovo odstranitev, ta pa jih mora odstraniti v skladu s predpisi o ravnanju z
odpadki. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
(3) Stroške odstranitve odpadkov iz prejšnjih odstavkov
nosi lastnik zemljišča, v primeru, da izvaja posest druga oseba,
pa oseba, ki izvaja posest.
(4) Če policija ali inšpekcija odkrije povzročitelja nezakonito odloženih odpadkov, ima občina pravico in dolžnost od njega
izterjati vračilo stroškov iz prejšnjega odstavka.
(5) Če so odpadki nezakonito odloženi na zemljišču v
lasti osebe zasebnega prava, odredi odstranitev komunalnih
odpadkov občinska inšpekcija lastniku ali drugemu posestniku
zemljišča. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV
JAVNE SLUŽBE
27. člen
(pogoji obratovanja – izvajalec)
(1) Za nemoteno izvajanje javne službe mora izvajalec
zagotoviti tudi:
– oddajo in prepuščanje odpadkov v obdelavo, v skladu
s predpisi,
– vzdrževanje objektov in naprav ter opreme za izvajanje
javne službe,
– redno higiensko vzdrževanje opreme iz prejšnje alineje,
vključno z rednim pranjem zabojnikov proti plačilu naročnika
storitve,
– vodenje evidenc in katastrov v zvezi z javno službo,
– izdelavo letnih in dolgoročnih programov ravnanja z
odpadki,
– zagotavljanje podatkov, poročanje pristojnim službam
ter objavljanje podatkov,
– poročanje občini o izvajanju javne službe,
– redno in pravočasno obveščanje uporabnikov storitev o
posameznih aktivnostih izvajanja javne službe,
– oblikovanje predlogov cen oziroma spremembe tarifnih
postavk,
– obračun storitev javne službe njihovim uporabnikom,
– obveščanje pristojnih organov o kršitvah uporabe storitev javne službe in
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe.
(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.
28. člen
(pogoji obratovanja – občina)
Za zagotavljanje javne službe mora občina zagotoviti:
– izvajanje javne službe v skladu s predpisi,
– cene storitev, ki bodo zagotavljale ob normalnem poslovanju ustrezen obseg in kvaliteto storitev javne službe,
– sankcioniranje povzročiteljev odpadkov, ki ne uporabljajo storitve javne službe in uporabnike storitev, ki ravnajo v
nasprotju s predpisi in navodili izvajalca,
– prostor za postavitev zbiralnic ločenih frakcij in prostor
za prevzemanje nevarnih frakcij s premično zbiralnico nevarnih
frakcij,
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– prostor za zbirni center,
– prostor za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje odpadkov in
– nadzor nad izvajanjem javne službe.
29. člen
(izvajanje javne službe ob nepredvidljivih okoliščinah)
(1) Izvajalec javne službe mora opravljati javno službo tudi
v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile, in sicer
v obsegu in na način, kot se to določi s pogodbo o opravljanju
javne službe ali tehničnim pravilnikom. V primeru višje sile ima
izvajalec ob dokazanih razlogih pravico zahtevati od občine,
povračilo stroškov, ki so nastali pri opravljanju javne službe ob
nepredvidljivih okoliščinah, kolikor povračila teh stroškov ne
more doseči za naslova zavarovanja civilne odgovornosti.
(2) Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata
izvajalec javne službe in občina medsebojno pisno obveščati in
dogovarjati o opravljanju javne službe.
30. člen
(register prevzemnih mest)
(1) Izvajalec javne službe mora voditi register prevzemnih
mest z naslednjimi podatki:
– lokacija prevzemnega mesta za mešane komunalne
odpadke in ločene frakcije (naselje, ulica in hišna številka
stavbe),
– način prepuščanja komunalnih odpadkov in ločenih
frakcij (v zabojniku ali namenskih tipiziranih vrečkah).
(2) V registru prevzemnih mest se vodijo tudi naslednji
podatki, ki so potrebni za določitev cene in obračun storitev
javne službe:
– ime in prebivališče (naslov) uporabnikov oziroma sedež
javne organizacije,
– število članov posameznega gospodinjstva v večstanovanjski stavbi oziroma stanovanjsko poslovni stavbi,
– število odvozov ter velikost, število in vrsta zabojnikov
po posameznem uporabniku,
– količina prevzetih mešanih komunalnih odpadkov po
posameznem uporabniku,
– podatki o plačniku.
(3) Podatki za posamezno stavbo se v registru lahko
spremenijo na osnovi pisnega sporočila ali osebnega obiska pri
izvajalcu javne službe. Sprememba se lahko nanaša na ime,
naslov, velikost, število in vrsto zabojnika, kar plačnik storitve
potrdi z osebnim podpisom. Izvajalec ob vsaki spremembi podatkov v registru uskladi prevzemanje komunalnih odpadkov
in obračun storitev javne službe s spremembami, najpozneje
30 dni po vpisu spremembe v register. V primeru zamenjave
zabojnikov lahko izvajalec v primeru njihovega trenutnega pomanjkanja opravi zamenjavo naknadno, če ustrezni zabojniki
trenutno niso na voljo.
31. 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 javnim
naznanilom na krajevno običajen način 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 na krajevno običajen
način obvestiti o:
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– 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.
32. člen
(redno obveščanje)
(1) Izvajalec javne službe je dolžan na 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 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, 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 z javnim naznanilom na krajevno običajen način
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.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV
JAVNE SLUŽBE
33. člen
(pravice uporabnikov)
(1) Uporabniki imajo pravico:
– do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja
storitev javne službe, ki je enako dostopna vsem uporabnikom
na območju celotne občine,
– do uskladitve velikosti ali števila ali vrste zabojnikov,
vendar ne več kot enkrat mesečno.
(2) Izvajalec javne službe odobri zmanjšanje velikosti in/ali
števila zabojnikov za odpadke na podlagi zahteve uporabnika
iz 2. alineje prejšnjega odstavka pod pogojem, da:
– prostornina obstoječega zabojnika ni manjša od prostornine najmanjše količine komunalnih odpadkov, določene
na podlagi tehničnega pravilnika oziroma če število zabojnikov
ni manjše od števila zabojnikov, določenega na podlagi istega
pravilnika,
– ugotovi, da so se v obdobju zadnjih šestih mesecih komunalni odpadki prepuščali na prevzemnem mestu te stavbe
v zaprtih in ne popolnoma polnih zabojnikih,
– je stavba le v začasni uporabi.

Stran

3708 /

Št.

27 / 2. 4. 2010
34. člen

(obveznosti uporabnikov)
Uporabniki imajo obveznost:
– obvestiti izvajalca javne službe pisno ali z osebnim obiskom o spremembah, ki vplivajo na obračun cene storitev javne
službe, najkasneje v 15 dneh po nastanku spremembe;
– redno prepuščati komunalne odpadke in jih ločevati
skladno z zagotovljenimi storitvami javne službe;
– zagotoviti, da so zabojniki na dan prevzema nameščeni
do 6. ure zjutraj na prevzemnem mestu;
– zagotoviti, da so pokrovi zabojnikov na prevzemnih mestih popolnoma zaprti in namenske tipizirane vrečke za zbiranje
odpadkov zvezane;
– vzdrževati čistočo na prevzemnih mestih, razen kadar
izvajalec javne službe onesnaži prevzemno mesto;
– zagotoviti izvajalcu javne službe neoviran, prost dostop
do prevzemnega mesta;
– povrniti škodo oziroma kupiti nov zabojnik izvajalcu
javne službe, če ga v času uporabe uničijo;
– skleniti pogodbe z izvajalcem javne službe.
35. člen
(prepovedi)
Imetnikom odpadkov je prepovedano:
– prepuščati odpadke v 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 zabojnike za odpadke zunaj predvidenega
prevzemnega mesta;
– odlagati odpadke ob ali na zabojnikih;
– prepuščati odpadke v vrečkah, ki niso namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov;
– brskanje po zabojnikih in razmetavanje odpadkov;
– pisati na zabojnike in lepiti nanje plakate.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
36. člen
(viri financiranja storitev javne službe)
Viri financiranja storitev javne službe so:
– plačila uporabnikov za storitev javne službe po veljavnih
cenah storitev javne službe,
– drugi viri, določeni s predpisom lokalne skupnosti ali
zakonom oziroma na njegovi podlagi sprejetem predpisu.
37. člen
(viri financiranja javne infrastrukture)
Viri financiranja infrastrukture so sredstva:
– iz proračuna občine,
– iz sredstev razvojnih skladov,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz taks, okoljskih dajatev in drugih virov, določenih s
predpisom lokalne skupnosti ali zakonom oziroma na njegovi
podlagi sprejetem predpisu.
38. člen
(oblikovanje cen)
(1) Izvajalec javne službe oblikuje cene storitev javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki v skladu z veljavnimi
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predpisi za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih
služb ter tarifnim pravilnikom o obračunavanju cen gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki.
(2) Obseg storitev, ki oblikujejo ceno storitev izvajanje
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, se podrobneje določi s tehničnim pravilnikom in tarifnim pravilnikom
o obračunavanju cen gospodarskih javnih služb ravnanja z
odpadki.
VII. VRSTE OBJEKTOV IN OPREME POTREBNIH
ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
39. 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;
– drugo, ki je potrebno za izvajanje javne službe.
40. člen
(oprema izvajalca javne službe)
Oprema, ki je potrebna za izvajanje javne službe, v lasti
izvajalca je:
– vozila za prevoz vseh vrst odpadkov,
– delovni stroji,
– premične zbiralnice nevarnih frakcij,
– zabojniki za prepuščanje ločenih frakcij v zbiralnicah,
– oprema za občasno prevzemanje kosovnih odpadkov,
– vozila in naprave za pranje in vzdrževanje zabojnikov,
– druga oprema, ki je potrebna za izvajanje javne službe.
VIII. NADZOR
41. člen
(nadzorni organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja organ
občinske uprave, pristojne za gospodarske javne službe ali
pristojne inšpekcijske službe.
(2) Pristojni občinski inšpekcijski organ ima pravico kadarkoli v pogledati 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
42. člen
(prekrški izvajalca javne službe)
(1) Z globo 5.000 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec
javne službe, če:
– ne pripravi letnega programa ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami z vsebino in v roku, kot je to določeno v tretjem
odstavku 12. člena tega odloka;
– ne zagotovi izvajanje javne službe po vrsti in obsegu
storitev, kot je to določeno v 9. do 26. členu tega odloka;
– ne vodi registra prevzemnih mest na način, kot je to
določeno v 30. členu tega odloka;
– ne obvešča uporabnikov na način, kot je to določeno v
31. in 32. členu tega odloka;
– pri zaračunavanju opravljenih storitev javne službe ne
upošteva cen storitev, ki jih določi občinski svet skladno z
38. členom tega odloka.
(2) Z globo 1.500 evrov se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
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43. člen
(prekrški uporabnikov – pravne osebe)
(1) Z globo 5.000 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 10. člena);
– na zahtevo izvajalca javne službe ne nabavi ali vzdržuje
zabojnika (drugi odstavek 17. člena);
– ne zagotovi neoviranega prostega dostopa izvajalcu
javne službe do prevzemnega mesta (šesta alinea 34. člena);
– ne odstrani praznega zabojnika iz prevzemnega mesta
po prevzemu odpadkov (drugi odstavek 20. člena);
– ne zagotovi zbiranja odpadkov na zbirnem mestu tako,
da se prepreči nastanek emisij vonjav in onesnaženje okolice
(prvi odstavek 20. člena);
– v roku ne obvesti izvajalca javne službe o spremembah, ki vplivajo na obračun storitev javne službe (prva alinea
34. člena).
(2) Z globo 1.500 evrov se za prekršek iz tretjega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali
samostojnega podjetnika posameznika.
44. člen
(prekrški uporabnikov – fizične osebe)
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 10. člena);
– na zahtevo izvajalca javne službe ne nabavi ali vzdržuje
zabojnika (drugi odstavek 17. člena);
– ne zagotovi neoviranega prostega dostopa izvajalcu
javne službe do prevzemnega mesta (šesta alinea 34. člena);
– ne odstrani praznega zabojnika iz prevzemnega mesta
po prevzemu odpadkov (drugi odstavek 20. člena);
– ne zagotovi zbiranja odpadkov na zbirnem mestu tako,
da se prepreči nastanek emisij vonjav in onesnaženje okolice
(prvi odstavek 20. člena);
– v roku ne obvesti izvajalca javne službe o spremembah, ki vplivajo na obračun storitev javne službe (prva alinea
34. člena);
– ne oddaja komunalnih odpadkov ločeno (prvi odstavek
11. člena);
– meša komunalne odpadke med seboj (tretji odstavek
16. člena).
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– druge pogoje glede minimalnih oskrbovalnih standardov, ki so potrebni za ravnanje z odpadki skladno s predpisi in
nemoteno opravljanje javne službe.
(2) Tehnični pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
46. člen
(tarifni pravilnik)
Obračunavanje storitev javne službe ravnaje s komunalnimi odpadki se uredi s tarifnim pravilnikom o obračunavanju cen
gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki, ki ga sprejme
občina.
47. člen
(letno poročilo)
Izvajalec javne službe vsako leto do 31. marca tekočega leta
izdela letno poročilo o izvajanju javne službe za preteklo leto in ga
prav tako posreduje v potrditev pristojnemu organu občine.
48. člen
(veljavnost obstoječe pogodbe)
Do podelitve koncesije o načinu opravljanja gospodarske
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, ki jo občina podeli
koncesionarju, velja Pogodba o opravljanju gospodarske javne
službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na
območju Občine Cankova z dne 2. 3. 2007, sklenjena s podjetjem Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o.
49. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja
in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju
Občine Cankova (Uradni list RS, št. 12/07).
50. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-17/2010
Cankova, dne 23. marca 2010
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
(tehnični pravilnik)
(1) Izvajalec javne službe, v roku treh mesecev od veljavnosti tega odloka, pripravi tehnični pravilnik, s katerim določi
podrobnejša navodila in tehnične normative z namenom, da se
poenoti izvedba in doseže zanesljivo delovanje.
Z njim se uredi zlasti:
– opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki;
– tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja odpadkov;
– tipizacijo predpisanih zabojnikov za odpadke, vključno
z merili za določanje izhodiščne prostornine zabojnikov za
posamezne kategorije uporabnikov;
– tipizacijo namenskih predpisanih vrečk 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;

1197.

Sklep o novih cenah zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06 – Skl. US, 39/06 – UPB1, 49/06
– ZMetD, 66/06 – Odl. US, 33/07, ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A,
70/08, 108/09) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni
list RS, št. 32/07) je občinski svet na 25. redni seji dne 23. 3.
2010 sprejel

SKLEP
o novih cenah zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov
I.
Nove cene zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, ki
ga opravlja podjetje Saubermacher-Komunala Murska Sobota
d.o.o., so naslednje:
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Ostali
odpadki

Biološki Rumena
odpadki
vreča

Cena v
EUR/m3 15,6389 6,7163
4,0166
Cena v
EUR/l
0,0156
0,0067
0,0040
Cena v
EUR/kg
0,1258
0,0224
0,0884
V cene ni vključen 8,5% DDV.

Uradni list Republike Slovenije
Papir

Zbirna
mesta

7,3173

6,1873

0,0073

0,0062

0,0585

0,0811

II.
Nove cene zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
veljajo od datuma, ko podjetje prejme pozitivno strokovno
mnenje ministrstva, pristojnega za okolje, o izpolnjevanju oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih
in drugih ukrepov in normativov za opravljanje javnih služb,
skladno s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in gospodarske
javne službe.
Št. 354-18/2010
Cankova, dne 23. marca 2010
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

Razlog za spremembe in dopolnitve PA je namera pobudnikov Miklavčič Teodorja in Terezije, da objekt, ki je bil
zgrajen leta 1971 kot počitniška hiša na podlagi tedaj veljavne
prostorske in gradbene zakonodaje, dogradi in spremeni v
stanovanjski objekt. Objekt je priključen na javni vodovod, do
njega je mogoč dostop in dovoz.
2. člen
predmet, programska izhodišča in namen
Predmet sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih
pogojev za območje Šmartno v Rožni dolini je novo ureditveno
območje zemljišča, s parc. št. 139/4 in 138/3, k.o. Šmartno, za
umestitev stanovanjskega objekta ob upoštevanju danosti in
omejitev obravnavanega območja ter veljavnih normativov.
Zasnova in tipologija stanovanjske zazidave mora izhajati
iz morfološke analize naselja, upoštevati mora značilnosti ruralnega prostora in obstoječe grajene strukture. Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo (gradbenih parcel) ne sme presegati
faktorjev izkoriščenosti, kot so predpisani v PR Slovenije: F(i)
= 1,2 in F(z) = 0,4.
Pri načrtovanju sprememb in dopolnitev PUP je potrebno upoštevati razvoj celotnega območja in ne le navedenih
parcel.
Pri zasnovi prostorske ureditve je smiselno upoštevati
tudi druga priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list
RS, št. 122/04).
3. člen

CELJE
1198.

Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev za območje
Šmartno v Rožni dolini

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in
17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95,
77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je
župan Mestne občine Celje sprejel

SKLEP
o pripravi Sprememb in dopolnitev prostorskih
ureditvenih pogojev za območje
Šmartno v Rožni dolini
1. člen
ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev
prostorskega akta
Ureditveno območje Šmartno v Rožni dolini zajema staro
vaško naselje s cerkvijo, pokopališčem in podružnično šolo,
ter novejše strnjeno stanovanjsko naselje. Območje je dolgoročno opredeljeno kot lokalno oskrbno središče. V sklopu
opredeljenih ureditvenih območij stavbnih zemljišč v veljavnem PA je možna dopolnilna stanovanjska gradnja, izven
teh pa se sicer po planu opredeljena nezazidana stavbna
zemljišča varujejo za usmerjeno gradnjo in so opredeljena
kot kmetijska.
Po prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske
sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine
Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88,
Uradni list RS, št. 86/01) so zemljišča znotraj predmetnega
ureditvenega območja obravnavana kot stavbna, katerih prostorsko urejanje je opredeljeno s Prostorskimi ureditvenimi
pogoji za območje Šmartno v Rožni dolini, delno pa kot stavbna
zemljišča pod pogojem sprejetja ustreznega prostorskega akta,
ki bi podal pogoje gradnje.

ureditveno območje
Območje sprememb in dopolnitve Prostorskih ureditvenih
pogojev za območje Šmartno v Rožni dolini je zemljišče s parc.
št. 139/4 in 138/3, k.o. Šmartno. Velikost novega ureditvenega
območja je ca. 1600 m2.
Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje
nosilcev urejanja prostora.
4. člen
način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec
na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spremembami in
dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega
plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne
občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01).
Izdelana mora biti v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki
in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
(Uradni list RS, št. 99/07).
Kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti
celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni
osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim
osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev je potrebno upoštevati oziroma preučiti:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje –
Celjski prostorski plan (Uradni list SRS št. 40/86, 4/88, Uradni
list RS, št. 86/01),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Šmartno v Rožni dolini (Uradni list SRS, št. 10/89).
5. člen
roki za postopek
Rokovno je priprava predloga PA vezana na pogodbene
obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem.
Postopek priprave in sprejemanja PA poteka skladno z
določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem na-

Uradni list Republike Slovenije
črtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma
zaključi decembra 2008.

Št.

6. člen

7. člen

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Cerknica za leto
2010 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja
in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del rebalansa proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.

I.

70

71

končne določbe
72

Št. 3505-0015-1/2009-4200 MGM
Celje, dne 24. marca 2010
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

73

74

CERKNICA
1199.

Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto
2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLSUPB2, uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 94/07,
27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09 in 14/10 Odl. US),
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), 18. člena Statuta Občine Cerknica
(Uradni list RS, št. 3/00) in 105. člena Poslovnika občinskega

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

8. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na svetovnem spletu
ter pošlje pristojnemu ministrstvu.
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ODLOK
o proračunu Občine Cerknica za leto 2010

obveznosti v zvezi s financiranjem
Investitor Sprememb in dopolnitev PA sta pobudnika Miklavčič Terezija in Miklavčič Teodor, Šmartno 15 a, 3201 Šmartno v Rožni dolini.
Geodetski načrt za izdelavo sprememb in dopolnitev PA,
si je investitor dolžen pridobiti od pooblaščenega izvajalca na
svoje stroške. Le-ta mora biti v digitalni obliki izdelan v skladu
z 9. členom Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS,
št. 40/04).

Stran

sveta (Uradni list RS, št. 39/00) je Občinski svet Občine Cerknica na 17. redni seji dne 25. 3. 2010 sprejel

nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja OPPN vodi Oddelek
za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta
dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu, so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter
komunalo, Referat za promet in varovanje okolja, Trg Celjskih
knezov 9, Celje;
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o.,Lava 2 a, Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni
energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje;
– Energetika Celje, JP d.o.o.,Smrekarjeva 1, Celje;
– Simbio d.o.o.,Teharska 49, Celje;
– RS – Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje-Območna pisarna Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava
RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom
ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k
predlogu prostorskega akta.
(4) MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za
PA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Kolikor
se v postopku priprave PA ugotovi, da je potrebno pridobiti
predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj
niso našteti, se le-te pridobe v postopku.

27 / 2. 4. 2010 /

II.
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SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopr. dolgo. sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

Proračun 2010
v EUR
14.274.009
9.088.350
7.981.556
6.901.603
806.600
273.353
1.106.794
517.000
6.000
13.000
20.000
550.794
1.928.500
352.500

1.576.000

3.257.159
1.864.050
1.393.110
15.039.817
2.986.913
502.819
87.281
2.257.613
127.500
11.700

Stran
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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
432 Investicijski transferi
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(I.-II.)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAP. 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+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 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.= -III)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA
(na dan 31.12.2009 )

Uradni list Republike Slovenije
3.525.355
72.596
1.435.508
508.913
1.508.338
8.275.428
8.275.428
252.121
115.987
136.134
–765.808

7.500
7.500

7.500

-7.500
450.000
450.000
450.000
100.000
100.000
100.000
–423.308
350.000
765.808
423.308

Splošni del občinskega proračuna sestavljen po področjih
ekonomske klasifikacije do ravni kontov.
Splošni del občinskega proračuna, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun
financiranja in posebni del ter načrt razvojnih programov za
obdobje 2010–2013, ki ga sestavljajo projekti, so priloga k
temu odloku.
Posebni del, ki ga sestavljajo finančni načrti neposrednih
uporabnikov in so razdeljeni na področja proračunske porabe,
glavne in podprograme ter proračunske postavke, te pa na
podskupine in skupine kontov.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodek proračuna je poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
prihodek požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01) ter prihodki iz
naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda in zaradi odlaganja odpadkov.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna. Župan lahko spreminja
vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Projekti, ki niso uvrščeni v načrt razvojnih programov
tekočega leta, za katere se zaradi prenosa plačil iz predhodnega leta prestavi v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih
programov po uveljavitvi proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v prvem
polletju poroča v mesecu juliju in konec leta z zaključnim
računom občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto
2010 in njegovi realizaciji.
5. 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 neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati
100% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda,
3. okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov in
4. fotovoltalike.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini
0,05% skupno doseženih prihodkov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 6.700 €
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 1.252 € odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga.
O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter
pridobitvi nepremičnega premoženja, ki ni planirano v proračunu odloča župan do višine 3.000,00 EUR.

Uradni list Republike Slovenije
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu
finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2010 zadolži.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Cerknica, v letu 2010 ne sme preseči z zakonom določenega zneska.
O soglasju odloča župan.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja) se lahko v letu 2010 zadolžijo samo s
soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča župan in o tem obvesti občinski svet do prve naslednje seje občinskega sveta.

Št.

11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 410-0024/2009
Cerknica, dne 25. marca 2010
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

1200.

Odlok o izločitvi dela naselja Cerknica ter
priključitvi tega dela k naselju Martinjak

Na podlagi 7., 12., 17. in 18. člena Zakona o določanju
območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb
(Uradni list RS, št. 25/08), in 18. člena Statuta Občine Cerknica
(Uradni list RS, št. 03/00) je Občinski svet Občine Cerknica na
17. redni seji dne 25. 3. 2010 sprejel

ODLOK
o izločitvi dela naselja Cerknica ter priključitvi
tega dela k naselju Martinjak

3. člen
Geodetska uprava mora najpozneje v 30 dneh po začetku
veljavnosti odloka po uradni dolžnosti evidentirati spremembe
podatkov o območjih in imenih naselij v registru prostorskih enot.
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5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 353-0002/2009
Cerknica, dne 25. marca 2010
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

1201.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
lokalnih gospodarskih javnih službah

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Energetski
zakon (Uradni list RS, št. 27/07 – UPB2, 70/08), Zakon 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, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19), 18. člena
Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski
svet Občine Cerknica na 17. redni seji dne 25. 3. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih
gospodarskih javnih službah
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 34/96, 44/07) se v 5. členu doda nova, 10. točka, ki glasi:
»10. oskrba s paro in vročo vodo«.
2. člen
V 6. členu odloka se doda nova alineja, ki glasi:
»– izvajanje javno-zasebnega partnerstva«.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-5/2010
Cerknica, dne 25. marca 2010
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

1. člen
Na območju Občine Cerknica se iz območja PE naselja
Cerknica izloči del, ki se priključi naselju Martinjak. Iz PE naselja Cerknica se izloči vrh Slivnice, območje Doma na Slivnici
in objekta radiokluba Ljubljana.
2. člen
Nove meje naselja so prikazane v grafični prilogi v merilu
1:5000 in je sestavni del tega odloka:
Iz območja naselja Cerknica se izločijo zemljišča s parc
št. 2380, 2379/2, *533, 2379/1, 2376/2, 2376/1, 2378, 2376,
2368, 2375/2, 2375/1, 2369, 2370, 2374, 2373, 2371, 2372,
vse k.o. Cerknica.
Vsa navedena zemljišča se priključi PE naselja Martinjak.

Stran

4. člen
Označbe naselja se zaradi spremembe območja naselja
ne spreminjajo.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Cerknica v letu
2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
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1202.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 21. in 213. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo,
14/05 – popr., 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 57/09 in
108/09), Zakona o javnih cestah (uradno prečiščeno besedilo
ZJC-UPB1, Uradni list RS, št. 33/06, 45/08, 57/08, 42/09 in
109/09), Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 41/99)
Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski
svet Občine Cerknica, v zadevi zaznambe grajenega javnega
dobra lokalnega pomena v lasti Občine Cerknica na nepremičninah, na 17. redni seji dne 25. 3. 2010 sprejel
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SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
I.
Občinski svet Občine Cerknica sprejme sklep, da zemlji-

šča s

– parc. št. 2007/52, 2007/53, vpisana v vl. št. 220, katastrska občina 1660 Unec, kjer je vknjižena Družbena lastnina
z imetnikom pravice uporabe Občina Cerknica;
– parc. št. 24/17, 24/24, 993/148, 993/164, 993/165,
993/167, 993/168, vpisane v vl. št. 226 katastrska občina
1659 Rakek, kjer je vknjiženo Splošno ljudsko premoženje, v splošni rabi, v upravi Občinskega ljudskega odbora
Rakek;
– parc. št. 3991, 3979/3, 3979/11, 3979/12, 3979/13
vpisane v vl. št. 994, katastrska občina 1675 Grahovo,
kjer je vpisana Družbena lastnina v splošni rabi (občinske
ceste);
– parc. št. 2122/1, 2122/2, 2122/3, 2122/4, 2123/1, vpisane v vl. št. 1150, katastrska občina 1660 Unec, kjer je vpisano
javno dobro

Uradni list Republike Slovenije
– parc. št. 3979/11, vpisane v vl. št. 994, katastrska občina
1675 Grahovo,
– parc. št. 2122/1, 2122/2, 2122/4 vpisane v vl. št. 1150,
katastrska občina 1660 Unec,
vknjižene kot grajeno javno dobro lokalnega pomena v lasti
Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, matična
številka: 5880157000, se odvzame status grajenega javnega
dobra lokalnega pomena.
II.
Navedene nepremičnine izgubijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na
podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše
zaznamba o grajenem javnem dobru lokalnega pomena.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 478-0-0105/2007
478-0021/2008
4780-1/2005
Cerknica, dne 25. marca 2010

pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena
v lasti Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica,
matična številka: 5880157000.

Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

II.
Pri zemljiščih iz I. točke tega sklepa se dovoli vpis zaznambe, da so navedena zemljišča grajeno javno dobro lokalnega pomena v lasti Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380
Cerknica, matična številka: 5880157000.

ČRNOMELJ

III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 478-0048/2009
478-0-0105/2007
478-0021/2008
4780-1/2005
Cerknica, dne 25. marca 2010
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

1203.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr.,
92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 57/09 in 108/09), Statuta
Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet
Občine Cerknica, v zadevi ukinitve grajenega javnega dobra
lokalnega pomena na nepremičninah, na 17. redni seji dne
25. 3. 2010 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
I.
Nepremičninam s
– parc. št. 993/168, vpisane v vl. št. 226, katastrska občina 1659 Rakek,

1204.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni
obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega
podrobnega prostorskega načrta Tehnološko
razvojnega industrijskega središča (TRIS)
Kanižarica

Na podlagi 50. člena ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07)
in 43. člena ZVO-1 – UPB1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) župan Občine Črnomelj
objavlja

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega
prostorskega načrta Tehnološko razvojnega
industrijskega središča (TRIS) Kanižarica
nitve

1. Kraj in čas javne razgrnitve ter spletni naslov razgr-

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica (v nadaljevanju: OPPN)
bo potekala od 16. aprila 2010 do vključno 15. maja 2010 v
prostorih Občine Črnomelj, soba št. 23, ob delavnikih v času
uradnih ur občinske uprave. Na spletnem naslovu www.crnomelj.si bo dostopna elektronska oblika OPPN.
2. Kraj in čas javne obravnave
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo
21. aprila 2010, ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Črnomelj.
Javno obravnavo bo vodila pristojna služba občinske
uprave skupaj z izdelovalci OPPN.
3. Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za
njihovo posredovanje
Javnost bo lahko podala mnenja in pripombe na dopolnjen osnutek OPPN v pisni obliki, ki jih pošlje na naslov: Občina

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, z oznako »Javna
razgrnitev OPPN TRIS – pripombe«. Pripombe in mnenja bo
možno podati samo v času trajanja javne razgrnitve.
Št. 3505-1/2009-42
Črnomelj, dne 29. marca 2010
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

DOBJE
1205.

Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08), 29. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
109/08, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07
– ZSPDPO) in 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS,
št. 114/06 – UPB-1) je Občinski svet Občine Dobje na 20. redni
seji dne 30. 3. 2010 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Dobje za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Dobje za leto 2010 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
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
Skupina/podskupina kontov
I.

70

71

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

v EUR
Proračun
2010
941.092,00
811.112,00
712.987,00
666.820,00
23.596,00
22.571,00
98.125,00
30.961,00
180,00
47.000,00
19.984,00

72
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KAPITALSKI PRIHODKI
36.164,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
36.164,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
93.816,00
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
62.180,00
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
31.636,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 1.183.599,00
40
TEKOČI ODHODKI
350.784,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
85.215,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
11.898,00
402 Izdatki za blago in storitve
239.571,00
409 Rezerve
14.100,00
41
TEKOČI TRANSFERI
427.912,00
410 Subvencije
17.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
253.141,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
20.911,00
413 Drugi tekoči domači transferi
136.860,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
380.545,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 380.545,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
24.358,00
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
10.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
14.358,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
–242.507,00
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I. – II.)
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
(I.–7102) – (II–403–404)
–254.757,00
(Skupaj prihodki brez prihodkov od
obresti minus skupaj odhodki brez plačil
obresti)
III/2 TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70 + 71) – (40 + 41)
32.416,00
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki
in tekoči transferi)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA
241.251,00
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
241.251,00
750 Prejeta vračila danih posojil
241.251,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.–V)
241.251,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0

Stran
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IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.–V.–VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

X
XI.
XII.

Št.
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Uradni list Republike Slovenije
–1.256,00
0
242.507,00
1.256,00
1.256,00

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim enotnim
kontnim načrtom.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu
preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k
temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobje.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. 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. požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za
namene določene v tem zakonu,
2. prispevki občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo,
3. odstopljena državna taksa za obremenjevanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov v skladu z odločbo pristojnega
ministrstva
4. taksa za obremenjevanje vode,
5. prispevki za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih vod se uporabijo za
namene za katere se pobirajo,
6. prejeta namenska sredstva pristojnih ministrstev za
investicije,
7. pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prihodek, ki zahteva sorazmeren namenski odhodek, ki v proračunu
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prihodkov poveča obseg odhodkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
4. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine
Dobje. Župan lahko tudi pismeno pooblasti druge osebe za
izvrševanje proračuna.
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma
od župana pooblaščena oseba.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju oziroma na prvi naslednji seji in konec leta z zaključnim
računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za
leto 2010 in njegovi realizaciji.
5. člen
(uporaba sredstev proračuna)
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene
in v okviru sredstev, ki so določena s proračunom, ko so

opravljena vsa predhodna predpisana dejanja in pridobljena dokumentacija, dovoljenja ali druga predpisana pravna
podlaga.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav.
Sredstva proračuna iz naslova tekočih transferov se
neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom med
letom praviloma dodeljujejo mesečno na podlagi zahtevkov,
katerim je priložena zahtevana dokumentacija, sredstva iz
naslova investicijskih transferov pa na podlagi zahtevkov,
katerim je priložena finančna dokumentacija o izvršenih
investicijah.
Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene,
pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja
dodeljevanja državnih pomoči.
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost
za plačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo
preveriti in pisno potrditi skrbniki proračunskih postavk.
6. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan lahko na predlog neposrednega proračunskega
uporabnika finančnega načrta odloča o prerazporeditvah pravic
porabe v okviru/med:
1. glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe;
2. področji porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 5%
obsega področja porabe v sprejetem proračunu.
Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana
o prerazporeditvi odpre nov podkonto oziroma poveča obseg
sredstev na podkontu za izdatke ali se odpre nova proračunska postavka, če pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče
predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe
projektov in v primeru pridobitve namenskih prejemkov. Nov
konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke ali pa
se odpre nova proračunska postavka v okviru sredstev posameznega področja proračunske porabe.
7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Investicijsko dokumentacijo potrdi župan.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, 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
uporabnika, od tega:
1. v letu 2010 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
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Št.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

(uveljavitev odloka)

8. člen

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

(spreminjanje in uvrstitve NRP)

Št. 410-0003/2010
Dobje, dne 30. marca 2010
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l.r.

DOBRNA
1206.

9. člen
(proračunski skladi)

(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 200,00 EUR odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga.

Odlok o občinskih cestah Občine Dobrna

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih
cestah (UPB-1, Uradni list RS, št. 33/06 in spremembe 45/08
in 42/09) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS,
št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04) je Občinski svet Občine Dobrna na 26. redni seji dne 11. 3. 2010 sprejel

ODLOK
o občinskih cestah Občine Dobrna
I. SPLOŠNI DOLOČBI

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen

3717

14. člen

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. V primerih, ko sprememba vrednosti projekta,
vrednega nad 80.000,00 EUR, presega 20% prvotno predvidenega obsega potrebnih sredstev za projekt, se to spremembo
utemelji z novelacijo dokumentacije, po predhodnem soglasju
Občinskega sveta Občine Dobje.
Novi projekti vrednosti do 40.000,00 EUR se lahko uvrstijo
v NRP tekočega leta na podlagi odločitve župana, projekti vrednosti nad 40.000,01 EUR pa na podlagi odločitve občinskega
sveta.

Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini
9.600,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi
poročili obvešča občinski svet.

Stran

1. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod
pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi,
ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev objektov,
predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, in ta odlok.
2. člen
(namen odloka)

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži do
višine 0 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Dobje,
v letu 2010 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 EUR.
12. člen
(zadolževanje pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se
lahko v letu 2010 zadolžijo do skupne višine 0 EUR.

Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Dobrna in postopek
njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih
cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne
gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in
sankcioniranjem kršitev tega odloka.
II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA
3. člen
(občinske ceste)
Občinske ceste na območju Občine Dobrna so vse javne
ceste, kategorizirane občinske ceste, ceste v splošni rabi, ceste
kot družbena lastnina v splošni rabi, ki niso kategorizirane kot
državne ceste.
4. člen
(kategorije občinskih cest)

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Občine Dobje v letu
2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

poti.

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste in javne
5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
Občine Dobrna na predlog župana.

Stran
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(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za
ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.
(2) O predlogu za prenos občinske ceste med državne
ceste odloči Občinski svet Občine Dobrna na predlog župana.
(3) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike
Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima
kategorijo, določeno v tem sklepu.
(4) Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravi
po potrebi in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja
občinskih cest za naslednje leto.
7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)
(1) Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim
se najmanj za proračunsko obdobje določijo prednostne naloge
razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja,
sprejme Občinski svet Občine Dobrna na predlog župana.
(2) Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s
katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije, kot rekonstruirana cesta.
8. člen
(opustitev občinske ceste)
(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za
parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu
ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, pri plačilu
primerne odškodnine prenese med nekategorizirane ceste, če
je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te ceste.
(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane ceste
odloči Občinski svet Občine Dobrna na predlog župana.
9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni
promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te
ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.
(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj zadnjih
deset let, če se njen prenos opravi brezplačno in če je vpisana
v zemljiško knjigo.
(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o gozdovih.
(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste odloči Občinski svet Občine Dobrna na predlog župana,
njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena tega
odloka.
10. člen
(planinske, turistične in druge poti)
(1) Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih
cestah in ki so namenjene dostopu do planinskih koč in vrhov
ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov
ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.
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(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu
do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti,
za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljavec
zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna za
uporabnike, katerim je namenjena.
(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega
odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in iz dotacij
občine njihovim upravljavcem.
III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
11. člen
(upravljavec občinskih cest)
Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine,
kategorizirane občinske ceste, v splošni rabi, družbena lastnina
v splošni rabi, upravlja Občina Dobrna.
12. člen
(plani (letni plan) razvoja in vzdrževanja občinskih cest)
(1) Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim
se najmanj za proračunsko obdobje določijo prednostne naloge
razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja,
sprejme Občinski svet Občine Dobrna na predlog župana.
(2) Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s
katerim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka
v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema
po postopku, določenim za občinski proračun, in je njegov
sestavni del.
(3) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih
cest se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na občinskih cestah, ki jih je potrebno popraviti zaradi
naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih
cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod,
zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.) in izvedbe tistih
ukrepov, ki jih je odredil občinski inšpektor za ceste, niso pa
sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih
cest po tem planu.
13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)
Strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne
naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest opravlja občinska uprava Občine Dobrna. Te obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na
občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na
podlagi javnega razpisa in nadzor nad izvajalci;
– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest;
– naloge v zvezi investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in
zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna primerne porabe
občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;
– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in
obdelave zbranih podatkov;
– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za
varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;
– priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri
pripravi in uresničevanju teh programov;
– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in
drugimi predpisi.
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14. člen

20. člen

(financiranje občinskih cest)

(razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest
in upravljavci vodotokov)

Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se
zagotavljajo v proračunu občine.
IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST
15. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)
(1) Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v
skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi
vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim
manjši.
(2) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni
zaradi predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču
ali objektu soseda kot izvedba istih na zemljišču občinske
ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med
sosedom in investitorjem občinske ceste, ustanovi stvarna
služnost za takšno izvedbo.
16. člen
(projektiranje občinskih cest)
(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo
v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih
elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.
(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določijo tudi ureditev občinske ceste in
ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov do objektov
in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne
površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za
gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega
prometa.
17. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)
Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na
zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi
nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.
18. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)
(1) Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine
iz prejšnjega člena v desetih letih ne pričnejo uporabljati za
namene razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z
zakonom.
(2) Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča ali
druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razlastitve,
lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu teh zemljišč
in drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o odkupu se za
določitev višine kupnine smiselno uporabljajo podlage, ki do
bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.
19. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)
(1) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste
določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pristojen občinski organ pri upoštevanju predlogov javnih prevoznikov.
(2) Za gradnjo avtobusnih postajališč mora predlagatelj
pridobiti soglasje občinske uprave. Stroške gradnje avtobusnega postajališča krije njen predlagatelj. Tako zgrajeno
avtobusno postajališče postane del občinske ceste.

(1) Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav,
ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi izgradnje
občinske ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob njem, krije
investitor ceste.
(2) Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podpornega
zidu in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in pragu
za zavarovanje temelja objekta) je sestavni del vzdrževanja
občinske ceste.
(3) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku, ter
obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so sestavni
del vzdrževanja vodotoka.
21. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)
(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi
graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del
ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim
zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve ceste krije
investitor objekta ali naprave.
(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so
nastali zaradi zahteve občinske uprave za boljše elemente
nadomeščenega dela občinske ceste od elementov, določenih
po prejšnjem odstavku.
22. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)
(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske
ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov,
naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njihovi uporabi, mora
tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba opraviti na območju ceste.
(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je
odgovorna občinska uprava.
(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka te teze kije investitor
oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav in napeljav.
23. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Občinska uprava mora o gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce drugih
objektov in naprav v ali ob cestnem telesu najmanj 30 dni pred
začetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma
rekonstrukcijo ceste.
(2) Občinska uprava mora dati investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega na razpolago načrte in
podatke, potrebne za uskladitev del.
(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje
oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in
naprave v občinski cesti.
24. člen
(graditev občinskih cest)
(1) Občinske ceste se gradijo na podlagi sprejetega letnega proračunskega plana Občine Dobrna. Postopek graditve
občinske ceste in objektov na njej mora potekati po predpisih, ki
urejajo graditev objektov in posege v prostor. Izvajalec gradnje
se izbere na podlagi postopka, ki ga predpisujejo predpisi za
oddajo javnih naročil.
(2) Novozgrajena občinska cesta postane javno dobro v
lasti občine.
(3) Uvrstitev novozgrajene ceste v občinske ceste in kategorizacija se opravi po določbah II poglavja tega odloka.
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V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
25. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)
(1) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov,
ki urejajo javne ceste in določbe 30. člena tega odloka, omogočajo varno odvijanje prometa.
(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 30. člena
tega odloka, je odgovoren izvajalec javne službe.
(3) Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje
ukrepov iz prvega odstavka 30. člena tega odloka je odgovorna
pristojna občinska uprava.
26. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)
(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska
javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in organiziranje njihovega obnavljanja.
(2) Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja preko
pogodbenih izvajalcev in v okviru občinske uprave v režijskem
obratu.
(3) Obnovitvena dela oddaja občinska uprava, po postopku
in pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih naročil.
27. člen
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– da bi promet posameznih škodoval tej cesti ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na
zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne
razmere zaradi snega, posledice, odjuge, močnega vetra, poškodb cest zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno), lahko
predstojnik občinske uprave s sklepom začasno, najdalj za čas
enega leta, prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst
vozil na tej cesti ali njenemu delu ali zmanjša dovoljeno skupno
maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi
za takšen ukrep.
(2) Predstojnik občinske uprave mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alineje prejšnjega odstavka,
obvestiti policijo in občinskega inšpektorja najmanj petnajst dni
ter javnost po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred
njihovo označitvijo s prometno signalizacijo na občinski cesti.
(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega
vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih
nesrečah. O teh ukrepih se morajo nemudoma obvestiti policija, občinski inšpektor za ceste in javnost po sredstvih javnega
obveščanja, Izvajalec rednega vzdrževanja in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah o teh ukrepih obvesti tudi
občinsko upravo.
(4) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od enega leta, se določi v skladu z določbo 49. člena tega odloka.
(5) Določbe tega člena se nanašajo na prometno ureditev,
označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.

(vzdrževanje križišč)

31. člen

Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi
cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestnega
sveta občinske ceste, skrbi pristojna služba občinske uprave.

(varovalni pas ob občinski cesti)

28. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah
nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih cestah, po
katerih je dovoljen javni promet, je pristojna občinska uprava.
29. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)
(1) Občinska uprava za ceste lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali
nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto,
ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se
mora občinska uprava predhodno uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za ceste.
(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora
občinska uprava predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste
ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med
preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano
cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg
vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za
prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.
VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH
1. Varstvo občinskih cest
30. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)
(1) Če je občinska cesta v takem stanju,
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet
posameznih vrst vozil,

(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob
občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh
cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem
pasu občinske ceste, so dovoljeni le s soglasjem občinske
uprave.
(3) Občinska uprava izda soglasje iz prejšnjega odstavka,
če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti
interesi varovanja občinske ceste in prometa na njen, njene
širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.
(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas
občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za
zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s 15. členom tega odloka.
(5) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran občinske ceste širok
– pri lokalni cesti
8m
– pri javni poti
6 m.
(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja,
urejena s podrobnimi prostorskimi izvedbenimi akti Občine
Dobrna.
32. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)
(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor ni Občina
Dobrna, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju
občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in
na način, določenimi s soglasjem občinske uprave.
(2) Občinska uprava lahko zahteva od upravljavca vodov
in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe
ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške
prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen, če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo
napeljavo oziroma postavitev.
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(3) Občinska uprava lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali občinsko
cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje
ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.
33. člen
(dela na občinski cesti)
(1) Prekopavanje, spodkopavanje in druga dela na občinski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem občinske uprave.
(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka
se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno,
če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko
cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenja in
zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda.
Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja
ceste in občinsko upravo. Upravljavec naprav in napeljav mora
čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v
prvotno stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca rednega
vzdrževanja ceste in občinsko upravo.
(4) Če mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko
cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti
promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in
napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa
in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo in občinsko
upravo.
34. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)
Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in opravljanje drugih del na zemljišču ali na objektih vzdolž občinske
ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala
cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je potrebno
soglasje občinske uprave. V soglasju se določijo pogoji za
opravljanje teh del.
35. člen
(izredni prevoz)
(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede
osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.
(2) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno
maso, širino, dolžino ali višino, velja za izredni prevoz. Za
izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo
ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom dovoljenih
mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na občinski cesti ali
njene delu s prometnimi znaki.
(3) Za izredni prevoz je potrebo dovoljenje, s katerim se
določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za izredni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po
občinskih cestah, izda občinska uprava v 15 dneh po vložitvi
popolne zahteve. O izdanih dovoljenjih obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja
občinskih cest.
(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavitve
prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije ob
naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in zaradi
obrambnih potreb.
36. člen
(nadzor izrednih prevozov)
(1) Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso
in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajalci
rednega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s policisti
ter medobčinskim inšpektoratom in redarstvom.
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(2) Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz
tretjega odstavka prejšnje teze, policist izključi iz prometa.
Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz in
povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.
37. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)
(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, določene v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena tega odloka, in površine, ki jih za te namene občina določi ob obstoječih
občinskih cestah, občina odda najugodnejšemu ponudniku za
opravljanje teh dejavnosti.
(2) Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav
za opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe
površin iz prejšnjega odstavka, se uredijo s pogodbo, ki jo
podpiše župan.
(3) Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavnosti,
je potrebno soglasje občinske uprave.
38. člen
(priključki na občinsko cesto)
(1) Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in
pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste, se lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem občinske uprave.
S soglasjem se določijo tehnični in drugi pogoji graditve in
vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s prometno
signalizacijo.
(2) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov
in naprav ob njih, je treba ureditev priključkov predvideti že v
lokacijski ali prometni dokumentaciji za te gradnje.
(3) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko cesto, vključno s postavitvijo prometne signalizacije, krije
njegov investitor.
(4) Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je dovoljen
javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signalizacijo v
območju cestnega sveta občinske ceste sestavni del te ceste.
(5) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka
mora sodelovati predstavnik občinske uprave zaradi ugotovitve
njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi v
soglasju iz prvega odstavka tega člena.
39. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)
Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob
izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen, lahko občinska uprava z upravno odločbo zahteva njegovo prilagoditev
spremenjenim razmeram. Stroške preureditve priključka krije
investitor priključka ali njegov pravni naslednik.
40. člen
(ukinitev priključka)
(1) Občinski inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno
ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved uporabe
priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v skladu s
pogoji iz soglasja iz 38. člena ali je zgrajen brez soglasja ali če
ta ni preurejen v skladu z odločbo iz 39. člena tega odloka.
(2) Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka krije
investitor priključka ali njegov pravni naslednik.
41. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
(1) Občinska uprava lahko pristojnemu upravnemu organu za gozdarstvo predlaga, da se gozd vzdolž občinske ceste
ali v njeni bližini, ki je pomemben zaradi njenega varovanja
pred drsenjem zemljišča, bočnega vetra, snežnimi plazovi in
podobnega, razglasi za varovalni gozd skladu predpisi o gozdovih.
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(2) Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogozdujejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sodelovati
z občinsko upravo in prilagoditi vrsto in obseg del tako, da se
zavaruje cesta.
(3) Občina krije del stroškov za pogozditev goljav ter za
ureditev hudournikov in deročih rek glede na pomen, ki ga
imajo takšna dela za varstvo občinske ceste.
42. člen
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)
(1) Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cestami ali
ob njih mora investitor dobiti soglasje občinske uprave.
(2) Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mora
biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške postavitve
in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma upravljavec žičniške naprave.
43. člen
(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)
(1) Kamnolomi, peskokopi in glinokopi, lahko obratujejo
le v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na
stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na varnost
prometa.
(2) Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora
investitor pridobiti soglasje občinske uprave.
44. člen
(omejitve upravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske
ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine
podzemnih voda in bi zato vplivala stabilnost cestnega telesa,
na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na cesti, mora investitor pridobit soglasje občinske uprave. Taka dela se lahko
opravljajo le pod pogoji, ki jih določa soglasje.
45. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)
(1) Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko
cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na
cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet
na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na
cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih
je povzročil.
(2) Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na cesto vodo, odplake in druga tekočine;
2. puščati na cesti sneg ali led;
3. ovirati odtekanje vode s ceste;
4. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
5. voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesarje
in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za vožnjo z
vozili, razen, če sta parkiranje in ustavljanje na njih izrecno
dovoljeni;
6. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali
druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na
ali ob cesti les, opeko odpadni ali drug material ali predmete,
če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali
drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesto ali poslabša
njeno urejenost (maksimalna višina 60 cm od nivelete vozišča,
oddaljenost najmanj 70 cm od voznega pasu);
7. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali druge
svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale promet;
8. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug material ali predmete;
9. nameščati na cesto kakršne koli predmete z namenom
oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja
prometa;
10. poškodovati prometno signalizacijo;
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11. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka
nanjo;
12. puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali kako drugače
onesnaževati cesto;
13. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati živalih v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali graditi
ob cesti napajališča za živali;
14. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako podkovane, da lahko poškodujejo cesto;
15. namerno zažigali ob cesti strnišča, odpade in druge
gorljive snovi;
16. orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v širini
1 m od ceste vzporedno z njo;
17. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo kmetijsko orodje in stroje;
18. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s
coklami;
19. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete
kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele
tovora.
46. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)
(1) Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškoduje vozišča.
(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih
cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.
47. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)
(1) Lastniki nepremičnin ob občinski cesti morajo dopustiti
prost odtok vode in odlaganje snega na njegovo zemljišče, če
se jim s tem ne povzroča škoda.
(2) Lastniki nepremičnin ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih
objektov zaradi njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega
telesa ter postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za
zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti,
hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni
mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste.
(3) Lastniki nepremičnin ob občinski cesti morajo imeti na
strehah objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje
sneg, pritrjene snegolove. Lastniki morajo z objektov ob občinski cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne
ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.
2. Ukrepi za varstvo prometa
48. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)
(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet
na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti
za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 49. člena
tega odloka.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, dovoljenje
za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na cesti,
za katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o oddaji
teh del.
(3) Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti
tudi za športne in druge prireditve na njej. Dovoljenje za zaporo
občinske ceste se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti
na druge javne ceste ali če se promet zaradi zapore ne ustavi
za daljši čas. Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske
ceste se lahko izjemoma izda tudi v primeru, da prometa ni
mogoče preusmeriti na druge javne ceste, vendar samo v času
izven prometnih konic.
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49. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)
(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste
izda občinska uprava. O izdanih dovoljenjih občinska uprava
obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca
rednega vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju mora biti priložena od občinske uprave potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne ali popolne
zapore občinske ceste.
(2) O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi
izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega odstavka 48. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja,
mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom njihovega
izvajanja obvestiti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in
izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se bodo dela
izvajala. Obvestilu mora biti priložena od občinske uprave
potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne prometne
ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.
(3) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi
zapore ceste in čas njenega trajanja.
(4) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena
najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora
vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih
se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času
trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo
začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore
ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni
čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med
prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi
obremenitvami ceste.
(5) Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja tudi
za športne in druge prireditve na občinski cesti.
(6) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj
popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi prometa
obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega obveščanja
najmanj tri dni pred zaporo ceste.
50. člen
(polje preglednosti)
(1) V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo cesto
ali železniško progo v ravnini (pregledni trikotnik) ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno saditi
dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, postavljati predmetov
in naprav ali storiti karkoli drugega, kar bi oviralo preglednost
občinske ceste (polje preglednosti). Lastnik oziroma uporabnik
zemljišča mora v polju preglednosti na zahtevo občinskega
inšpektorja za ceste ali policista odstraniti ovire.
(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju preglednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do odškodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino uredita
lastnik oziroma uporabnik zemljišča in občinska uprava v skladu z zakonom.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik
oziroma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravičen do odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemljišča določena v soglasju občinske uprave iz 31. člena tega
odloka.
51. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)
(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah določi pristojno občinski organ, razen v primerih iz 30. člena tega odloka
in v primerih, ko je njena postavitev, zamenjava, dopolnitev
ali odstranitev posledica odredb o prepovedih ali omejitvah
prometa na javnih cestah, za izdajo katerih so s predpisi o var-
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nosti cestnega prometa pristojni minister, pristojen za promet,
minister, pristojen za notranje zadeve in minister, pristojen za
okolje in prostor.
(2) Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi,
ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno
znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in
podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo v
skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistične in druge
obvestilne signalizacije, odloči pristojni občinski organ s sklepom. Občina ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev
signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev.
52. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)
(1) Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob občinskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov in
drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje je
ob občinskih cestah zunaj naselja prepovedano v varovalnem
pasu ceste. Občinska uprava lahko izda soglasje za njihovo
postavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomembna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna
signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve,
vzdrževanja in odstranitve.
(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega
odstavka se ob občinskih cestah v naselju pojavljajo le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za postavitev
prometne signalizacije v predpisih o javnih cenah. Soglasje
za njihovo postavitev izda občinska uprava. V soglasju določi
pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s predpisu o varstvu
cest in varnosti prometa na njih, ter pogoje na njih, ter pogoje
vzdrževanja in odstranitve teh objektov in naprav.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje
za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko izda
le za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave, sejma
ipd.) in za tiste občinske ceste, ki jih določi pristojni občinski
organ. Transparenti morajo biti izobešeni najmanj 4,5 m nad
voziščem občinske ceste.
53. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah (zunaj naselja))
(1) Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja) opravljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki
neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu z 38. in
39. členom tega odloka zagotoviti ustrezen priključek oziroma
pristop do objekta ter zadostno število mest za parkiranje vozil,
če ta možnost ni zagotovljena z javnim parkiriščem.
(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor
ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mnenje
občinske uprave.
54. člen
(pritožbeni organ)
Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah
tega odloka izdaja občinska uprava, ter zoper sklep iz drugega odstavka 51. člena tega odloka, je dovoljena pritožba na
župana.
VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST
55. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov o
javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste,
nadzirajo pristojne občinske inšpekcijske službe.

Stran

3724 /

Št.

27 / 2. 4. 2010

56. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)
(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih
cest ima občinski inšpektor za ceste ali pooblaščena oseba
poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih predpisih, še
naslednje pravice in dolžnosti:
1. nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in obnavljanja cest ter odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;
2. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in prometa na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo brez
ustreznega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim;
3. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na
cesti, ki ogrožajo varnost prometa;
4. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prometa
na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti začasne
ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;
5. odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
6. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri posegih
v varovalnem pasu ceste;
7. odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekonstruirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana ali še ni
izročena prometu.
(2) Rok za pritožbo zoper odločbo izdano na podlagi
prvega odstavka tega člena, je 8 dni od dneva njene vročitve.
Pritožba zoper odločbo izdano na podlagi tretje, pete in osme
točke tega člena, ne zadrži njene izvršitve.
(3) V zadevah iz pete točke prvega odstavka tega člena,
ko je zaredi neposredne ogroženosti občinske ceste ali varnosti
na njej ogrožena tudi varnost udeležencev v prometu, občinski
inšpektor za ceste odloči po skrajšanem postopku brez zaslišanja strank. V nujnih primerih lahko občinski inšpektor za ceste
odloči ustno ter odredi, da se odločba izvrši takoj.
(4) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima občinski
inšpektor za ceste pravico:
– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale ter
poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospodarskih
družb, podjetnikov posameznikov, drugih organizacij in skupnosti;
– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost
oseb;
– vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so v
skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih osebah,
podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč in
objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, potrebne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka in
predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za
občinske ceste;
– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati da v roku, ki
ga določi občinski inšpektor za ceste, poda pisno pojasnilo in
izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.
(5) O ukrepih, ki jih je odredil po peti točki prvega odstavka tega člena, mora občinski inšpektor za ceste obvestiti
župana, občinsko upravo in policijo.
(6) Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu rednega
vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoje kršitve obveznosti
pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne
službe, lahko poda utemeljen predlog za uveljavitev sankcij,
določenih s pogodbo.
(7) Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni stroški in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z uvedbo postopka), ki
se je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
57. člen
(prekrški)
(1) Z globo 1.250,00 € se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
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1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v
varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja kakršne
koli druge objekte in naprave (drugi odstavek 31. člen);
2. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske,
telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne električne
oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod, toplovod in
druge podobne naprave (prvi odstavek 32. člen);
3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 33. člen);
4. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja
izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih
vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet,
poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja
(34. člen);
5. postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za
te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih
dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spremeni
objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja občinske
uprave (37. člen);
6. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na občinsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s tehničnimi in
drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek 38. člena);
7. vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zavaruje
občinska cesta (drugi odstavek 41. člena);
8. brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi
cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo
(42. člen);
9. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskokope
in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na njej.
(43. člen);
10. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu
občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja
oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in
varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji
tega soglasja (44. člen);
11. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen del
ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na zemljišču in objektih ob
občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto ali objekte na njej
ter ovirala ali ogrožala promet na cesti (45. člen);
12. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki bi
lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 46. člen);
13. vozi motorno vozilo z gosenicami, ki niso obložene s
primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča;
14. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, od katerih se
lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih sveč
s teh objektov, ki ogrožajo varnost v prometu (tretji odstavek
47. člena);
15. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, zaradi opravljanja del na cesti ali športne ali druge
prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek 48. člena);
16. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno ob izvedbi delne
ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obnovitvenih
del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi odstavek
49. člena);
17. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zaporo ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s
predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumentacijo začasne
prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega trajanja
(tretji odstavek 49. člena);
18. ravna v nasprotju omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 50. člena);
19. postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob občinski
cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug objekt ali
napravo za slikovno in zvočno obveščanje ob občinski cesti ali
jih postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja (52. člena).
(2) Z globo 400,00 € se kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
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58. člen
(prekrški posameznikov)
Z globo 500,00 € se za prekršek kaznuje posameznik, ki
stori katero od dejanj iz prvega odstavka prejšnjega člena od
točke 1 do točke 19.
59. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)
(1) Z globo 1.000,00 € se kaznuje za prekršek izvajalec
rednega vzdrževanja občinskih cest, če teh cest ne vzdržuje
redno tako, da omogočajo varno odvijanje prometa (prvi in
drugi odstavek 25. člena).
(2) Z globo 100,00 € se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja
občinskih cest.
60. člen
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(2) Z globo 100,00 € se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba investitorja in posameznik.
(3) Z globo 100,00 € se kaznuje za prekršek odgovorna oseba občinske uprave, če pred začetkom gradnje ali rekonstrukcije
občinske ceste, ne obvesti investitorjev oziroma upravljavcev drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu zaradi pravočasne
medsebojne uskladitve del (prvi odstavek 23. člen).
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
61. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

(kršitev obveznosti uskladitve del)
(1) Z globo 400,00 € se kaznuje za prekršek pravna
oseba, investitor objektov in naprav v ali ob cestnem telesu
občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti občinske
uprave ali pa če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in
načrtov (tretji odstavek 23. člena).
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Št. 007-0010/2010-1(6)
Dobrna, dne 11. marca 2010
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v
Občini Dobrna

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 33/06 in njegove dopolnitve) in
15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99 in
njegove dopolnitve) je Občinski svet Občine Dobrna na 26. redni seji dne 11. 3. 2010 sprejel

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

Cesta

Odsek

Začetek
odseka

Opis

Konec
odseka

Dolžina
[m]

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

1.

450020 450021 C G1 4

Vinska Gora-Prelska-Lokovina

C R2 429

949 2.543 Velenje

2.

450030 450031 C R2 429

Potočnik-Prelska

C 450020

408 1.532 Velenje

3.

450040 450041 C R2 429

Dobrna-Janškovo selo-Vinska G.

C 450020

2.437 4.681 Velenje

4.

450080 450081 C G1 4

Paka-Loke-Ramšak-Dobrna

C 464160

5.479 5.277 Velenje

5.

450090 450091 C G1 4

Paka-Paški Kozjak-Gornji Dolič

C R2 431

1.313 6.314 Velenje, 8.685 Mislinja

6.

460020 460021 C 460010

Trebuhinja-Krištaje

C 464160

3.276 5.417 Vitanje
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Zap.
št.

Cesta
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Odsek

Začetek
odseka

Uradni list Republike Slovenije
Opis

Konec
odseka

Dolžina
[m]

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

7.

460020 460022 C 464160

Krištaje-Paški Kozjak (Pl. d.)

C 450090

1.286

8.

464120 464121 C R3 693

Socka-Vrba-Zavrh

C 464160

2.692 1.133 Vojnik

9.

464160 464161 C R2 429

Dobrna-Hud. graben-Krištaje

C 460020

10.

490460 490463 C 490450

Hramše-Pristova

C R2 429

11.773
440 1.259 Žalec

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Dobrna znaša 30.053 m (30,053 km).
5. člen
Javne poti (JP) v naseljih Občine Dobrna in med naselji so:
Zap.
št.

Cesta

Odsek

Začetek
odseka

Opis

Konec
odseka

Dolžina
[m]

1.

964610 964611 C 464160

Memon-Kolar

Z HŠ 34

175

2.

964610 964612 O 964611

Memon-Horjak

C 464160

136

3.

964680 964681 C 464160

Dobrna-Vrba

Z HŠ 18

1.293

4.

964680 964682 O 964681

Sv. Miklavž-Fižolek

Z HŠ 15

509

5.

964680 964683 O 964682

Božnik-Črep

Z HŠ 16

382

6.

964680 964684 O 964681

Šibanc-Štraus-Doler

Z HŠ 12a

120

7.

964690 964691 O 964681

Vrba-kapela-Čelan

C 464120

582

8.

964690 964692 O 964691

Ožetač-Brezovnik

Z HŠ 11

223

9.

964710 964711 C 450090

Strmec-Kačnik-PD Velenje

Z gozdna

10.

964730 964731 C 450080

Habe-Jurk

Z HŠ 4

209

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

2.223

11.

964730 964732 O 964731

Jurk-Fridek

O 964711

880

12.

964750 964751 C 450040

Pod gradom-Videc-Srebotno

C 450020

608

13.

964760 964761 C R2 429

Vila Pušker-Junke

C R2 429

494

14.

964770 964771 C 464160

Dobrna-Štepihar-Krulec-Žerjav

C 464160

1.544

15.

964790 964791 C R2 429

Dobrna-Vila Zora-Oprčkal

O 965651

1.116

16.

964810 964811 C 464160

Kamnik-kmetija Sp. Marčič

Z HŠ 12

1.813

17.

964820 964821 C R2 429

Dobrna-Pann-Kanižar

Z HŠ 20a

779

18.

964820 964822 C 450020

Pann-Čmaje-Štravs

Z HŠ 20

440

19.

964840 964841 O 965671

Lokovina-zdravilišče

O 965641

1.074

20.

964850 964851 C R2 429

Dobrna-Vinska Gorica

C R2 429

1.187

21.

964860 964861 O 964851

Vinska Gorica-hiša št. 14

Z HŠ 14

224

22.

964860 964862 O 964851

Vinska Gorica-Senič

Z HŠ 25

907

23.

964860 964863 O 964862

Vinska Gorica-Uršjek-Galočnik

Z HŠ 22

800

24.

964870 964871 C R2 429

Vinska Gorica-Lukež

Z HŠ 32a

406

25.

964890 964891 C R2 429

Dobrna-naselje

C R2 429

519

26.

964890 964892 C 450040

Novi Grad-pokopališče

Z pokopa

342

27.

964890 964893 O 964891

pokopališče-Volavec

Z HŠ 3

192

28.

964920 964921 C R2 429

Koren-Blazinšek

Z HŠ 19

432

29.

964930 964931 C 464120

Švab-Landek

O 964991

404 430 Vojnik

30.

964940 964941 C 464160

Dobrna-Mogu

Z HŠ 40

310

31.

964940 964942 O 964941

Žerjav-Voršnik

Z HŠ 45

113

32.

964950 964951 C 464120

Brdce nad Dobrno

C 460020

33.

964950 964952 O 964951

Flis-Osetič

Z HŠ 17

206

34.

964950 964953 O 964951

Marošek-Šumej-črna kuhinja

Z HŠ 4

184

35.

964950 964954 O 964951

Urlčjek-Firer-Mrzidela

Z gozdna

6.407

1.202
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Zap.
št.

Cesta

Odsek

Št.

Začetek
odseka

Konec
odseka

Opis
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Dolžina
[m]

36.

964970 964971 C R2 429

Center Dobrne

O 964851

37.

965530 965531 O 965541

Čreškova-Zavrh

O 964951

38.

965550 965551 C 464120

Blažič-hiša št. 42

Z HŠ 42

466

39.

965550 965552 C 464120

Blažič-hiša št. 49

Z HŠ 49

502

40.

965600 965601 C 464160

Graščina Gutenek-Zavrh

Z HŠ 6

238

41.

965600 965602 O 965601

Gutenek-Golouh

Z HŠ 3b

301

42.

965600 965603 C 464120

Zavrh-Orlčnik

Z HŠ 16b

377

43.

965600 965604 O 964951

Žerjav-Mešl-rezervoar

Z HŠ 30

162

44.

965600 965605 C 464160

Lužar-Kamenik-Doler

Z HŠ 1

268

45.

965610 965611 O 965651

Štimulakova kapela-Kolar

C 450080

459

46.

965630 965631 C 450080

Klanc-Gutenek-Rošer

Z HŠ 57

571

47.

965630 965632 C 450080

Klanc-Gutenek-Stanenčan

Z HŠ 81a

453

48.

965640 965641 C R2 429

Dobrna-Žeblarjeva kapela

C 450080

1.839

49.

965650 965651 O 965641

Švent-Oprčkal-Golčar

C 450080

1.207

50.

965660 965661 C 464160

Čerenak

Z HŠ 13

51.

965670 965671 C 450040

Cesta za Loko

Z HŠ 6

2.996

52.

965750 965751 O 965641

Švent-Pihler-Polenek-Žebl. k.

C 450080

1.814

53.

965750 965752 O 965751

Pihler-Brusl

Z HŠ 35

280

54.

965750 965753 O 965751

Skutnik-Repas

Z HŠ 22

265

Stran

3727

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

188
1.133 840 Vojnik

199

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Dobrna znaša 42.153 m (42,153 km).

6. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom,
je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 37162-3/2010
z dne 27. 1. 2010.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrna (Uradni list
RS, št. 136/04).
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2010-1(6)
Dobrna, dne 11. marca 2010
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

1208.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju
javnih površin, o javni snagi ter videzu naselij
v Občini Dobrna
1. člen
Odlok o urejanju javnih površin, o javni snagi ter videzu
naselij v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 57/03) se spremeni
tako, da se v prvem odstavku 12. člena, za drugim stavkom
dodata tretji in četrti stavek, ki se glasita: »Na območju šolskih
površin, igrišč ter površin vrtca je vodenje psov, z nadzorom ali
brez nadzora, prepovedano. Na šolskih površinah, igriščih ter
površinah vrtca se temu ustrezno namestijo opozorilne table.
Ta prepoved ne velja za službene pse med opravljanjem dolžnosti in za pse vodiče slepih.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0013/2010-1(6)
Dobrna, dne 11. marca 2010
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o urejanju javnih površin, o javni snagi ter
videzu naselij v Občini Dobrna

Na podlagi 6. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, Uradni list RS, št. 70/08 – ZVO-1B, 108/09), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (94/07 – UPB2, 27/08, 76/08,
100/08, 79/09) ter v skladu s 15. členom Statuta Občine Dobrna
(Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06) je
Občinski svet Občine Dobrna na 26. redni seji dne 11. 3. 2010
sprejel

1209.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Dobrna

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 1. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Stran

3728 /

Št.

27 / 2. 4. 2010

– UOFVI-H (Uradni list RS, št. 58/09) ter 15. členom Statuta
Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04
in 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna na 26. redni seji dne
11. 3. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Dobrna
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Dobrna (Uradni list RS, št. 87/99, 36/07,
96/09) se 12. člen spremeni tako, da se odslej glasi:
»Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti
so:
M / 80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
M / 80.422 Drugo izobraževanje,
M / 80.10 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje,
M / 72.6 Druge računalniške dejavnosti,
M / 80.4 Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje,
M / 80.421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol,
M / 80.101 Dejavnost vrtcev,
H / 50.51 Storitve menz,
I / 60.21 Drug kopenski potniški prevoz na rednih progah,
C / 18.120 Drugo tiskanje,
C / 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
G / 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
G / 47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim
blagom,
G / 47.8 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah,
I / 55.209 Druge nastanitve za krajši čas,
I / 56.2 Priložnostna priprava in dostava jedi ter druga
oskrba z jedmi,
J / 58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
J / 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih,
M / 74.300 Prevajanje in tolmačenje,
N / 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup,
N / 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
sredstev v najem in zakup,
N / 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti,
N / 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup,
N / 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem
in zakup,
N / 82.3 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
P / 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
R / 90.010 Umetniško uprizarjanje,
R / 93.190 Druge športne dejavnosti,
S / 95.2 Popravila izdelkov za široko rabo.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje
je v javnem interesu.«
2. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0015/2010-1(6)
Dobrna, dne 11. marca 2010
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.
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1210.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Dobrna

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Zakon
o lokalnih volitvah (ZLV-UPB2), Uradni list RS, št. 22/06) in
9. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99,
15/01, 112/02, 136/04 in 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna na 26. redni seji dne 11. 3. 2010 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Dobrna
1.
V Občinsko volilno komisijo občine Dobrna se za dobo
štirih let imenujejo:
1. Mitja Podpečan, rojen 30. 3. 1981, stanujoč Pristova
17/a, 3204 Dobrna – predsednik komisije,
2. Mateja Smrečnik, rojena 2. 6. 1974, stanujoča Dobrna
8, 3204 Dobrna – namestnica predsednika komisije,
3. Marko Lesjak, rojen 6. 2. 1949, stanujoč Vinska Gorica
6, 3204 Dobrna – član komisije,
4. Tatjana Skutnik, rojena 6. 6. 1979, stanujoča Zavrh nad
Dobrno 20/a, 3204 Dobrna – namestnica člana komisije,
5. Vera Horjak Kravos, rojena 5. 11. 1969, stanujoča Dobrna 34/a, 3204 Dobrna – članica komisije,
6. Marko Deu, rojen 19. 5. 1983, stanujoč Vinska Gorica
1/b, 3204 Dobrna – namestnik članice komisije,
7. Mateja Čerenak, rojena 28. 6. 1971, stanujoča Klanc
58, 3204 Dobrna – članica komisije,
8. Katja Švent, rojena 22. 1. 1979, stanujoča Klanc 9,
3204 Dobrna – namestnica članice komisije.
2.
Sedež komisije je na Dobrni, Dobrna 19, 3204 Dobrna.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0014/2010-1(6)
Dobrna, dne 11. marca 2010
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

GORNJI PETROVCI
1211.

Sklep o spremembi Sklepa o začasnem
financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju
januar–marec 2010

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B,
127/06, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) in 30. člena Statuta Občine
Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine
Gornji Petrovci na 3. korespondenčni seji dne 25. 3. 2010 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o začasnem financiranju
Občine Gornji Petrovci v obdobju
januar–marec 2010
1. člen
V Sklepu o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci
v obdobju januar–marec 2010, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 109/09, se spremeni 1. člen, ki se glasi:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

»S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Gornji Petrovci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od
1. januarja do 31. marca 2010 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja)« se podaljša do 30. 4. 2010 oziroma
do sprejema proračuna«.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2010
dalje.
Št. 007-0002/2010-2
Gornji Petrovci, dne 25. marca 2010
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

HRPELJE - KOZINA
1212.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Hrpelje - Kozina

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 33/06 UPB, 45/08, 57/08, 42/09,
109/09), 5. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Hrpelje
- Kozina (Uradni list RS, št. 43/99 in 86/99) in drugega odstav-

ZP.
ŠT.

CESTA

1.

125010

ODSEK

125011
2.

125020
125021
125022
125023
125024

3.

4.

125030

125050
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Stran

ka 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS,
št. 34/99, 65/02, 24/03 in 75/06) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 28. redni seji dne 18. 3. 2010 sprejel

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

DOLŽINA
V SOS.
OBČINAH
Divača
vsa vozila
1.719

POTEK

ZAČETEK

KONEC

DOLŽ.
V (m)

KOZINA - KAČIČE
KOZINA - MEJA DIVAČA
R2-409 - KLANEC - BEKA - PETRINJE
ODC KLANEC-KRIŽ. KRŽADA
KRŽADA-BEKA
KRŽADA-OCIZLA
KRŽADA-C R2-409 PETRINJE
GRADIŠČE - SLEMENSKA CESTA

C G1-7
C G1-7
C R2-409

C R2-409
C R2-409
C R2-409

5.097
5.097
7.899

C R2-409
O 125023
O 125021
O 125021
C G1-7

O 125023
Z HŠ 22
Z HŠ 12
C R2-409
C R3-940

2.438
3.161
857
1.443
6.727

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

C G1-7

C R3-940

6.727

vsa vozila

C G1-7
C G1-7

C R3-940
C R3-940
Skupaj:

5.342
5.342
25.065

vsa vozila

DOLŽ.
V (m)

NAMEN
UPORABE

125031 GRADIŠČE-RITOMEČE-BREZOVO
BRDO
G1-7 - GRADIŠICA- ARTVIŽE
125051 MATERIJA-SLEM CESTA

3729

NAMEN
UPORABE

Ilirska
Bistrica
202

5. člen
Javne poti (JP) v naseljih Hrpelje in Kozina so:
ZP.
ŠT.

CESTA

1.

625190

ODSEK

POTEK

625200

3.

625210

KONEC

HRPELJE - SLAVNIK

C G1-7

O 143085

4.113

625191 OBČINSKA STAVBA-SLAVNIK

C G1-7

O 143085

3.969

vsa vozila

O 625191

C G1-7

144

vsa vozila

C 125010

C 625270

142

625192 C 625191 - G1-7
2.

ZAČETEK

BRKINSKA ULICA
625201 RODIŠKA UL.-POD VIDEŽEM
625211

C 125010

C 625270

142

DOLINSKA ULICA

C 625220

C 625240

190

ISTRSKA UL. -KOLODVORSKA UL.

C 625220

C 625240

190

vsa vozila
vsa vozila

DOLŽINA
V SOS.
OBČINAH

Stran

3730 /

ZP.
ŠT.

CESTA

4.

625220

Št.
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ODSEK

Uradni list Republike Slovenije
POTEK

ISTRSKA ULICA
625221 JADRAN - R2-409
625222 VAGA- R2-409

5.

625230

6.

625240

JAMSKA ULICA
625231 ISTRSKA UL.- HŠ 10

7.
8.

16.

17.

Z HŠ 10

101

Z HŠ 18

590

vsa vozila

OBRTNIŠKA ULICA

C G1-7

C G1-7

228

625261 MESTNI TRG-G1-7

C G1-7

C G1-7

228

C G1-7

C 625280

401

C G1-7

C 625280

401

C 125010

Z HŠ 15

156

C 125010

Z HŠ 15

156

C G1-7

Z HŠ 8

285

C G1-7

Z HŠ 8

112

vsa vozila

625292 C 25191 - HŠ3

O 625291

Z HŠ 1

127

vsa vozila

625293 C 625293 - HŠ 6

O 625291

Z HŠ 6

46

vsa vozila

C G1-7

Z HŠ NN

327

C G1-7

Z HŠ NN

327

NA GORICI

C 625360

C 625360

494

ODCEP PRI LIPI DESNO

C 625360

C 625360

347

vsa vozila

O 625311

Z ŠTALE

147

vsa vozila

C 625190

C 625360

1.339

POD VIDEŽEM
VODOVODNA ULICA
BOROVA ULICA

INDUSTRIJSKA ULICA

625310

NOVA POT

vsa vozila

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

vsa vozila

625321 SLAVNIŠKA CESTA- ŠOLA

C 625190

C 625360

801

vsa vozila

625322 C 625321- C 625321

O 625321

O 625321

265

vsa vozila

625323 PREČNA ULICA

O 625321

C 625190

144

vsa vozila

625324 SONČNA POT

O 625321

O 625321

129

vsa vozila

C G1-7

C 625190

1.617

C G1-7

C 625190

985

vsa vozila

625332 OIC

O 625331

Z HŠ 46

441

vsa vozila

625333 OIC 2

O 625332

C 625190

191

vsa vozila

OB DOLU

C 625360

C G1-7

239

625341 ODCEP JP-PRIKLJ. G1-7

POD HRIBOM

C 625360

C G1-7

239

TUMOVA ULICA

C G1-7

C 625300

611

625351 ODCEP G1-7 -HŠ

C G1-7

Z HŠ 15

311

vsa vozila

625352 JAGODNA ULICA

O 625351

C 625300

124

vsa vozila

625353 ULICA NIKOLE TESLE

O 625351

Z HŠ 6

176

vsa vozila

C G1-7

Z HŠ 48

678

C G1-7

Z HŠ 48

548

vsa vozila

O 625361

Z CERKEV

130

vsa vozila

C G1-7

C R2-409

195

C G1-7

C R2-409

195

Skupaj:

12.543

ULICA DRAGOMIRJA BENČIČA
BRKINA
625362 UL. DBB- CERKEV

625540

C 625220

O 625241

625361 ODCEP G1-7 - HŠ 48
18.

vsa vozila

625242 KOLODVORSKA UL.- INA

625300

625360

52

vsa vozila

625290

625350

C R2-409

251

625280

625340

O 625221

Z ŽEL.P.

625331 DOSTOPNA OIC - SLAVNIŠKA

15.

vsa vozila

C 625220

625270

625330

534

ISTRSKA UL. - ŽELEZNIŠKA POSTA625241 JA

625312 HRPELJE-ŠTALE

14.

586

C R2-409

101

625260

625320

C R2-409

C G1-7

841

625311
13.

C G1-7

Z HŠ 10

625301 REŠKA CESTA -KOVINAR
12.

NAMEN
UPORABE

Z ŽEL.P.

625291 REŠKA CESTA-HŠ

11.

DOLŽ.
V (m)

C 625220

625281 ODCEP LC-PRIKLJ. R2-409
10.

KONEC

C 625220

KOLODVORSKA ULICA

625271 R2-409 - VODOVODNA UL.
9.

ZAČETEK

OBRTNIŠKA ULICA -2
625541 BAZOVIŠKA CESTA - R2-409

vsa vozila

vsa vozila

DOLŽINA
V SOS.
OBČINAH

Uradni list Republike Slovenije

Št.

27 / 2. 4. 2010 /

Stran

3731

6. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
ZP.
ŠT.

CESTA

1.

562200

2.

3.

ZAČETEK

KONEC

DOLŽ.
V (m)

BUJE-PADEŽ

C 562210

Z HŠ 17

1.242

562201 BUJE-PADEŽ

C 562210

Z HŠ 17

1.242

ODSEK

562220

TATRE - KOZJANE

625030

Z HŠ 1

1.061

Z HŠ 1

977

vsa vozila Divača
1.943

562222 TATRE

O 562221

Z HŠ 22

84

vsa vozila

VRHPOLJE

C G1-7

Z HŠ 9A

6.367

KR.POTOK-SV.TOMAŽ

C G1-7

O 625014

3.136

vsa vozila

625012 KR. POTOK

O 625011

C G1-7

204

vsa vozila

625013 SV.TOMAŽ-DRŽ. MEJA

O 625011

Z HŠ 38

260

vsa vozila

625014 SV. TOMAŽ - C 625011

O 625011

O 625011

2.110

vsa vozila

625015 ODCEP JP625015-HŠ 9/A

O 625011

O 625011

258

vsa vozila

625016 ODCEP JP-HŠ6/A

O 525011

Z HŠ 9A

174

vsa vozila

625017 C 625011 - Z HŠ6

O 625011

Z HŠ 6

225

vsa vozila

MIHELE

C G1-7

Z CERKEV

1.174

C G1-7

Z CERKEV

1.174

NASIREC

625040

C G1-7

C G1-7

1.597

C G1-7

851

vsa vozila

625032 KRVAVI POTOK - NOVO NASELJE

O 625031

C 625020

294

vsa vozila

625033 NASIREC-G1-7

O 625031

C G1-7

452

vsa vozila

C G1-7

C 143050

3.137

C G1-7

Z HŠ 6

3.024

vsa vozila

625042 SKADANŠČINA-POČIVALE

O 625041

C 143050

113

vsa vozila

POLJANE PRI PODGRADU

C R3-630

Z HŠ 4

3.336

SKADANŠČINA
625041 G1-7-SKADANŠČINA

7.

625050

8.

625060

625051 DRŽ.CESTAR-POLJANE

9.

11.

625070

625080

12.

625090

13.

625100

vsa vozila

C G1-7

625031 KRVAVI POTOK-G1-7

6.

Divača
vsa vozila 3.267

C R3-940

625021 KRVAVI POTOK - MIHELE
5.

DOLŽINA
V SOS.
OBČINAH

C R3-940

625010

625020

NAMEN
UPORABE

562221 KOZJANE-TATRE

625011

4.

POTEK

C R3-630

Z HŠ 4

3.336

C R3-630

C R3-630

3.125

625061 ODCEP GOLAC-ZAGRAD

C R3-630

O 143052

1.336

vsa vozila

625062 ZAGRAD-PRIK.GOJAK

O 625061

C R3-630

1.300

vsa vozila

625063 GOJAKI-BRDO

O 625061

Z HŠ 79

350

vsa vozila

625064 GOLAC 62-GOLAC 41

O 625061

Z HŠ 41

139

vsa vozila

OBROV

C G1-7

C R3-630

6.505

625071 G1-7 - JEZERINA

C G1-7

Z HŠ 59A

1.438

vsa vozila

GOLAC - ZAGRAD

vsa vozila

625072 ODCEP IZ R-PRIK JP

O 625071

C R3-630

509

vsa vozila

625073 C 625393 - OBROČ

O 625072

O 625072

127

vsa vozila

625074 ODSEK R-PRIK JP

O 625072

C R3-630

210

vsa vozila

625075 C R640 - HŠ 22

O 625072

Z HŠ 22

37

vsa vozila

625076 JEZERINA-MLIN

O 625071

Z HŠ 056

869

vsa vozila

625077 JEZERINA-JAVORJE

O 625071

C R3-630

3.315

vsa vozila

C R3-940

C 125030

4.007

625081 KRIŽ.OREHEK-PRIK.RITOM.

OREHEK - RITOMEČE

C R3-940

C 125030

3.783

vsa vozila

625082 KOVČICE

O 625081

Z HŠ 23

224

vsa vozila

C G1-7

Z HŠ 14

2.397

VELIKE LOČE
625091 G1-7 -VELIKE LOČE
MARKOVŠČINA-SLIVJE-OREHEK
625101 G1-7 -ŠOLA

C G1-7

Z HŠ 14

2.397

C G1-7

C G1-7

5.533

vsa vozila

C G1-7

O 625103

1.828

vsa vozila

625102 BIFE DIMNICE-625101

O 625101

C G1-7

355

vsa vozila

625103 OŠ-VELIKE LOČE

O 625101

C 625090

701

vsa vozila

Stran

3732 /

ZP.
ŠT.

CESTA

14.

Št.

27 / 2. 4. 2010
ZAČETEK

KONEC

DOLŽ.
V (m)

NAMEN
UPORABE

625104 SLIVJE-PONIKVE

O 625101

C 625110

558

vsa vozila

625105 SLIVJE - HŠ36

O 625101

Z HŠ 36

456

vsa vozila

625106 SLIVJE-OREHEK

O 625105

C 625080

1.635

vsa vozila

G1-7 -MRŠE (SLEMENSKA CESTA)

C G1-7

C R3-940

5.891

ODCEP G1-7 -MRŠE

C G1-7

C R3-940

3.347

vsa vozila

O 625111

O 143036

2.544

vsa vozila

C G1-7

Z HŠ 1

2.574

ODSEK

625110
625111
625112

15.

625120

Uradni list Republike Slovenije
POTEK

ODCEP IZ JP-HOTIČNA
MATERIJA-ODOLINA

625121 REST.AMICO-ODOLINA

16.

625130

C G1-7

Z HŠ 1

1.837

vsa vozila

625122 C 625131 - C 625121

O 625121

C 625530

393

vsa vozila

625123 ODCEP 625120-125050

O 625121

C 125050

344

vsa vozila

C G1-7

C G1-7

651

C G1-7

C G1-7

651

POVŽANE
625131 G1-7-PRIK G1-7

17.

625140

18.

625150

19.

625160

BREZOVICA

C G1-7

Z HŠ 26

5.023

C G1-7

O 625142

2.206

vsa vozila

625142 VAŠKI DOM-KRIŽ.V.DOM

O 625141

Z HŠ 9

812

vsa vozila

625143 PRIKLJUČEK PRI ŠOLI

O 625142

O 625142

218

vsa vozila

625144 HŠ 41-HŠ 14

O 625142

Z HŠ 14

142

vsa vozila

625145 HŠ 19-GORNJI MLINI

O 625142

Z HŠ 26

390

vsa vozila

625146 OD625145-DOLNJI MLINI

O 625145

Z HŠ 23

106

vsa vozila

625147 BRINŠČICA-TABOR

O 625141

C 125050

819

vsa vozila

625148 OBROČ ROŽICE

O 625141

O 625141

161

vsa vozila

625149 ROŽICE-HRIB

O 625148

Z HŠ 16A

169

vsa vozila

C G1-7

C 625140

1.649

625151 G1-7 - PRIKLJUČEK LC

20.

625170

21.

625180

22.

625370

C G1-7

C 625140

1.649

TUBLJE PRI HRPELJAH - RODIK

C G1-7

C 125010

6.741

625161 TUBLJE PRI HRPELJAH - RODIK

C G1-7

O 625162

4.525

625162 CERKEV LEVO-PRIKLJUČEK

O 625161

O 625163

404

vsa vozila

625163 CERKEV DESNO-LC

O 625161

C 125010

651

vsa vozila

625164 RODIK HŠ 24-33

O 625161

O 143001

246

vsa vozila

625165 RODIK HŠ 76

O 625162

O 625166

118

vsa vozila

625166 RODIK HŠ 72-RODIK HŠ 76 A

O 625162

Z HŠ 76A

165

vsa vozila

625167 RODIK HŠ 74-RODIK HŠ 45

O 625162

O 625161

110

vsa vozila

625168 RODIK DO POKOPALIŠČA

O 625167

Z POKO

186

vsa vozila

625169 RODIK HŠ 41-RODIK HŠ 35

O 625161

O 625164

336

vsa vozila

C R2-409

C R3-623

1.597

C R2-409

C R3-623

1.597

C 625400

Z HŠ 66

799

PETRINJE - ČRNOTIČE
625171 PETRINJE-ČRNOTIČE
R2-409 - BRGOD
625181 ODCEP R2-409 -BRGOD
TUBLJE
625371 HŠ 21-PRILJ. NA JP
625372 ODCEP IZ JP-PRIK. - HŠ

23.

625380

MATERIJA
625381 DRŽAVNA CESTA H. ŠT.

24.

25.

625390

625400

vsa vozila

625141 ODCEP G1-7 -VAŠKI DOM

TUBLJE-ROŽICE

C 625400

Z HŠ 66

799

C G1-7

C 625160

385

vsa vozila
vsa vozila

MO Koper
vsa vozila 661
vsa vozila

C G1-7

C 625160

313

vsa vozila

O 625171

Z HŠ 7

72

vsa vozila

C G1-7

C G1-7

353

C G1-7

Z HŠ 17B

211

vsa vozila

625382 C 625381 - DRŽAVNA

O 625381

C G1-7

83

vsa vozila

625383 C 625381 - HŠ 18B

O 625381

Z HŠ18B

59

vsa vozila

C G1-7

C R3-630

492

625391 POŠTA-GOLAC

C G1-7

C R3-630

404

vsa vozila

625392 G1-7 - C 625391

O 625391

C G1-7

88

vsa vozila

C R2-409

C R3-623

8.003

OBROV

R2-409 - PREŠNICA

DOLŽINA
V SOS.
OBČINAH

Uradni list Republike Slovenije
ZP.
ŠT.

26.

CESTA

Št.

29.
30.

NAMEN
UPORABE

625401 R2-409 - OBČ.MEJA KP

C R2-409

C R3-623

4.361

vsa vozila MO Koper
1.689

625402 HŠ 71-PRILJ G1-7

O 625401

C R2-409

1.359

vsa vozila

625403 C G1-7 -PRIKLJ. NA LC

C R2-409

C 125020

867

vsa vozila

625404 PREŠNICA IGRIŠČE

O 625401

Z IGRIŠ.

253

vsa vozila

625405 KLANEC-PODMOST

O 625403

C 125020

441

vsa vozila

625406 SV. PETER-KLANEC

O 625403

C 125020

722

vsa vozila

JAVORJE

C R3-630

Z HŠ 23

73

HŠT-DRŽ CESTA

C R3-630

Z HŠ 23

38

vsa vozila

C R3-630

Z HŠ 24

35

vsa vozila

RODIK - DRŽAVNA

C R2-409

C 125010

1.037

625431 C 125010 - R2-409

C R2-409

C 125010

1.037

OSTROVICA

C R3-940

O 143003

193

625441 OSTROVICA

C R3-940

O 143003

193

625430
625440
625450

32.

625480

33.
34.

35.

C 125010

Z HŠ 93

265

C 125010

Z HŠ 93

265

RODIK NOVO NASELJE

C 125010

Z HŠ 109

375

625461 RODIK NOVO NASELJE

C 125010

Z HŠ 109

375

MRŠE

C R3-940

Z HŠ 13

121

625471 MRŠE

C R3-940

Z HŠ 13

121

C R2-409

C R2-409

1.414

625481 PETRINJE-KRIŽIŠČE

C R2-409

C R2-409

734

vsa vozila

625482 PETRINJE HŠ 15-PETRINJE HŠ 18

O 625481

Z HŠ 18

138

vsa vozila

625483 PETRINJE HŠ 01-PETRINJE HŠ 06

O 625481

Z HŠ 6

103

vsa vozila

625484 PETRINJE HŠ 01A -PETRINJE HŠ 33

O 625481

Z HŠ 33

439

vsa vozila

GOLAC HŠ 66-GOLAC HŠ 55

C R3-630

Z HŠ 55

102

625491 GOLAC HŠ 66-GOLAC HŠ 55

C R3-630

Z HŠ 55

102

C 125020

C 125020

3.324

PETRINJE

625490
625500

BEKA - OCIZLA

625530

38.

625550

625560
625570

Z HŠ 9

208

vsa vozila

C 125020

3.116

vsa vozila

OBROV

C G1-7

C G1-7

314

OBROV HŠ 56-OBROV HŠ 59

C G1-7

C G1-7

314
60

OBROV
GASILSKI DOM - VRTEC

625580

42.

625590

43.

625600

C G1-7

Z HŠ 63A

C G1-7

Z HŠ 63A

60

C G1-7

Z HŠ 28A

106

vsa vozila
vsa vozila

C G1-7

Z HŠ 28A

106

C R3-630

Z HŠ 52A

120

625551 N.NASELJE- DRŽ CESTA

C R3-630

Z HŠ 52A

79

vsa vozila

625552 HŠ-DRŽ CESTA

C R3-630

Z HŠ 50

41

vsa vozila

C 125030

Z HŠ 31

185

C 125030

Z HŠ 31

185

C 125030

Z HŠ 8

216

C 125030

Z HŠ 8

216

C G1-7

C G1-7

584

JAVORJE

GRADIŠČE
GRADIŠČE
625571 TRGOVINA - HŠ 8

41.

vsa vozila

C 125020

625561 HŠ 27- HŠ 31
40.

vsa vozila

O 625501

625531 GASILSKI DOM - VRTEC

39.

vsa vozila

625502 BEKA - OCIZLA

625521 G1-7 - HŠ 63A
37.

vsa vozila

625501 BEKA - VOJAŠNICA
625510
625520

vsa vozila

RODIK NOVO NASELJE

625511
36.

vsa vozila

625451 RODIK NOVO NASELJE
625460
625470

DOLŽINA
V SOS.
OBČINAH

DOLŽ.
V (m)

625410

31.

3733

KONEC

POTEK

625412 SV.IVAN-DRŽ CESTA

28.

Stran

ZAČETEK

ODSEK

625411
27.

27 / 2. 4. 2010 /

GRADIŠČE
625581 HŠ 1 - PRIKLJ. G1-7

C G1-7

C G1-7

584

GRADIŠČE

C G1-7

C 125030

109

625591 G1-7 -GOSTIŠČE JUR.

C G1-7

C 125030

109

GOLAC-POKOPALIŠČE

C R3-630

Z POKO.

442

625601 GOLAC-POKOPALIŠČE

C R3-630

Z POKO.

442

vsa vozila

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

Stran

3734 /

ZP.
ŠT.

CESTA

44.

625610

Št.

27 / 2. 4. 2010

45.

625620

ZAČETEK

KONEC

DOLŽ.
V (m)

JEZERINA

C 125030

Z HŠ 24

587

KRKAVC

C 125030

Z HŠ 24

587

G1-7 - MATERIJA - ARTVIŽE

C 125050

C R3-940

97

C 125050

C R3-940

97

C G1-7

Z HŠ 52A

128

C G1-7

Z HŠ 52A

128

Skupaj:

83.491

ODSEK

625611

Uradni list Republike Slovenije
POTEK

625621 ARTVIŽE-SLEM. CESTA
46.

625630

OBROV
625631 HŠ 54- HŠ 52A

7. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97, 113/09)
pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za
ceste št. 37162-3/2010 z dne 27. 1. 2010.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini
Hrpelje - Kozina objavljen v Uradnem listu RS, št. 43 z dne
4. 6. 1999.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

KAMNIK
1213.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
sprejetju ureditvenega načrta K-9 Šole

Na podlagi 61., 74. in 98. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in
14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08)
je Občinski svet Občine Kamnik na 32. seji dne 24. 3. 2010
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju
ureditvenega načrta K-9 Šole
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o sprejetju ureditvenega načrta K-9 Šole (Uradni list
SRS, št. 21/89), in sicer za del območja ureditvenega načrta, v
nadaljevanju »spremembe in dopolnitve UN«, ki je v veljavnem
Dolgoročnem planu Občine Kamnik namenjen družbenim dejavnostim ter parkovnim in rekreacijskim površinam.
Spremembe in dopolnitve UN je izdelala družba LD 2000
d.o.o., Domžale, pod številko projekta: 01-04/2009, v februarju
2010.

vsa vozila

vsa vozila

vsa vozila

2. člen
Za 1. členom se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
(sestavni deli sprememb in dopolnitev UN)
Sestavni deli sprememb in dopolnitev UN so:
I.
II.
1.
2.
3.

Št. 171-28/2009-15
Hrpelje, dne 18. marca 2010
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.

DOLŽINA
V SOS.
OBČINAH

NAMEN
UPORABE

4.

Besedilo odloka
Grafični del, ki vsebuje naslednje grafične načrte:
Izsek iz dolgoročnega plana
Vplivi in povezave s sosednjimi enotami
urejanja prostora
Načrt območja z načrtom parcelacije
3.1. Katastrski in geodetski načrt s prikazom območja UN
3.2. Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč ter prikaz površin namenjenih javnemu dobru
Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih rešitev prostorskih ureditev
4.1. Načrt odstranitve objektov
4.2. Ureditvena situacija
4.3. Prereza skozi območje
4.4. Etapnost izvedbe
4.5. Prometno tehnična situacija, idejna
višinska regulacija in načrt intervencijskih poti
4.6. Zbirni načrt komunalnih vodov in
naprav

M 1:5000
M 1:2000

M 1:1000
M 1:1000

M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000«

I. MEJA IN OBSEG OBMOČJA
3. člen
V 2. členu se za drugim odstavkom doda novo besedilo,
ki se glasi:
»1. Obseg sprememb in dopolnitev UN
Območje sprememb in dopolnitev UN obsega zemljišča z
naslednjimi parcelnimi številkami:
175/8, 176/1, 176/2, del 176/4, 176/5, 176/6, 177, 178,
284/1, 284/3, 284/8, 284/9, 284/10, 284/11, 285, 286/1, 287/2,
298/1, 311/3, 311/4, 311/5, 311/11, del 311/13, 311/17, 311/19,
311/22, 311/23, 311/24, del 311/25, 312/1, 312/2, 1442/1,
del 1442/2, del 1442/3, del 1443/1, 1443/2, 1502/1, 1502/8,
1502/16, 1502/17, 1502/18 in 1504/7.
Zemljišča se v celoti nahajajo v katastrski občini Kam
nik.
Površina območja sprememb in dopolnitev UN je
43.440 m2.
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2. Meja sprememb in dopolnitev UN
Meja območja sprememb in dopolnitev UN poteka po zemljiščih katastrske občine Kamnik: iz severne točke zemljišča
parc. št. 1443/2 po severovzhodnem robu zemljišča. Ob stiku
z zemljiščem parc. št. 311/25 zavije proti severovzhodu in se
nadaljuje po parcelni meji istega zemljišča in zemljišča parc.
št. 1502/1. Ob stiku z zemljiščem parc. št. 270/5 zavije proti
južnemu robu istega zemljišča. Meja se nato obrne proti severovzhodu in se nadaljuje po robu zemljišč parc. št. 270/5, 270/7,
270/8, 270/9, 270/10, 270/11, 270/12, 271/13, 270/14, 270/15.
V severni točki zemljišča parc. št. 1502/16 se obrne proti
jugovzhodu in poteka dalje po severnem robu zemljišč parc.
št. 284/1, 176/2, 1442/3, 176/2, prečka parc. št. 176/4 in se v
isti liniji nadaljuje po severnem robu zemljišča parc. št. 175/8.
Meja se ob stiku z zemljiščem parc. št. 1504/1 obrne proti jugu
in se nadaljuje po vzhodnem robu zemljišča parc. št. 176/5,
176/1, 1504/7. Meja se nato obrne proti jugu, prečka zemljišče
parc. št. 1442/2 do zemljišča parc. št. 290, kjer se nadaljuje
po severovzhodnem robu parc. št. 290, 291. V severni točki
zemljišča parc. št. 291 se meja obrne proti jugozahodu in se
nadaljuje po jugovzhodnem robu in južnem robu zemljišč parc.
št. 287/2, 286/1, 298/1, 1502/8, po severnem robu zemljišča
parc. št. 304/9. Meja se obrne proti jugu in se po 24,3 m obrne
za 90˚ v smeri proti zahodu. Prečka zemljišča parc. št. 1443/1,
311/25, 311/21, 311/13. Na zahodnem robu parc. št. 311/13 se
obrne proti severu in se nadaljuje po zahodnem robu zemljišč
parc. št. 311/13, 311/4, 311/3 in se zaključi v izhodiščni točki.
Meja območja sprememb in dopolnitev UN je analitično
prikazana s koordinatami lomnih točk obodne parcelacije.
3. Prostorske enote v območju sprememb in dopolnitev UN
Območje sprememb in dopolnitev UN je razdeljeno na
štiri prostorske enote:
P1, P2, P3 – površine, namenjene gradnji objektov in
pripadajočim ureditvam in P4 – površine, namenjene zunanjim
ureditvam.
Obseg in meja območja sprememb in dopolnitev UN ter
prostorske enote so razvidne iz grafičnega načrta št. 3.1. »Katastrski načrt s prikazom območja UN« in 3.2. »Geodetski načrt
s prikazom območja UN«.«
III. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTURNO
OBLIKOVANJE
4. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
(dopustni posegi znotraj območja sprememb
in dopolnitev UN)
Na območju sprememb in dopolnitev UN so dopustni
naslednji posegi:
– priprava stavbnega zemljišča,
– odstranitve objektov in naprav,
– redna in investicijska vzdrževalna dela in rekonstrukcije
objektov,
– sprememba namembnosti objektov,
– gradnja novih objektov,
– gradnja prometne, komunalne, energetske in druge
javne gospodarske infrastrukture,
– urejanje utrjenih in zelenih zunanjih površin.«
5. člen
Za 3.a členom se doda nov 3.b člen, ki se glasi:
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Objekti v območju sprememb in dopolnitev UN so namenjeni kulturi, izobraževanju in športnim dejavnostim.
Dopustna je naslednja namembnost:
– 122
Upravna in pisarniška raba
– 1220301 Drug upravni in pisarniški del stavbe – drugi
podobni deli stavbe
– 1220201 Banke, pošte, zavarovalnice in drugi podobni deli stavbe (samo zavarovalnice)
– 123
Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
– 12301
Trgovske stavbe: samostojne prodajalne
(samo knjigarna)
– 126
Stavbe splošnega družbenega pomena
– 1261001 del stavbe za kulturo in razvedrilo – dvorana
za družabne prireditve, drugi podobni deli
stavbe
– 1262001 Knjižnica
– 1263001 Osnovna šola
– 1265001 Športna dvorana
– 211
Ceste
– 21120
Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste
– 214
Mostovi, viadukti, predori in podhodi
– 21410
Mostovi in viadukti (samo nadhod)
– 21420
Predori in podhodi (samo podhodi)
– 241
Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti
za prosti čas
– 24110
Športna igrišča (razen površin za bazenska
kopališča na prostem, avtomobilske, motoristične, kolesarske ali konjske dirke)
– 24122
Drugi gradbeni inženirski objekti za šport,
rekreacijo in prosti čas (od teh le otroška in
druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi,
ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in
druge urejene zelene površine).
PROSTORSKA ENOTA P1
V prostorski enoti P1 je predvidena ohranitev obstoječega
objekta, v katerem so programi Glasbene šole, Centralne knjižnice Kamnik, Zavoda za zdravstveno zavarovanje, Centra za
socialno delo, Rdečega križa ter ostali programi (v nadaljevanju
»objekt A«) ter ureditev zunanjih površin. Možna je tudi izgradnja prizidka k objektu A za potrebe programov Glasbene šole.
Poveča se število obstoječih površin za mirujoči promet.
PROSTORSKA ENOTA P2
V prostorski enoti P2 je predvidena delna rušitev obstoječega objekta Osnovne šole Toma Brejca ter adaptacija
in dozidava obstoječe osnovne šole. Zgradi se nova športna
dvorana. Predvidena je ureditev zunanjih površin za potrebe
šole in športne dvorane.
PROSTORSKA ENOTA P3
V prostorski enoti P3 je predvidena rušitev obstoječe
Osnovne šole Frana Albrehta. Predvidena je izgradnja nove
osnovne šole in povezava le te z obstoječo in prenovljeno
športno dvorano. Predvidena je ureditev zunanjih površin za
potrebe šole in športne dvorane.
PROSTORSKA ENOTA P4
V prostorski enoti P4 so predvidene večnamenske parkovne površine, otroška igrišča ter površine za potrebe športa
in prireditev.«
6. člen
V 4. členu odloka se črtajo točke A1, A4, A5 in B. Točke
A2, A3, C in D se preimenujejo, in sicer A2 v 1, A3 v 2, C v 3
in D v 4.
7. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:

»3.b člen

»4.a člen

(namembnost znotraj območja sprememb in dopolnitev UN)

(zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve
v območju sprememb in dopolnitev UN)

Del območja sprememb in dopolnitev UN je namenjen
pretežno družbenim dejavnostim, del pa pretežno parkovnim
in rekreacijskim površinam.
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Območje sprememb in dopolnitev UN je sestavljeno iz
dveh programsko različnih delov. Vzhodni in zahodni del ob-
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močja sta namenjena šolskim programom, osrednji del je namenjen športnim in parkovnim zunanjim površinam. Med seboj
sta šoli povezani s peš in kolesarskimi potmi.
PROSTORSKA ENOTA P1
Predvidena je ohranitev objekta A in transformatorske
postaje na vzhodnem robu prostorske enote.
Objekt A je lociran na sredini prostorske enote. Dovozna
pot do objekta in površin za mirujoči promet je preko obstoječe
Kajuhove poti. Obstoječe površine za mirujoči promet se dopolni na vzhodu prostorske enote.
PROSTORSKA ENOTA P2
Del objekta osnovne šole Toma Brejca se poruši. Preostali
del objekta osnovne šole se rekonstruira in adaptira ter prizida.
Ob osnovni šoli se zgradi športno dvorano. Severno od nastalega kompleksa (v nadaljevanju »Objekt B«) se formira šolsko
dvorišče s skupnim vhodom do vseh programov. Pomožni
vhod v športno dvorano je iz paviljona na šolskem dvorišču.
Pod nivojem terena je predvidena klet spremljajočih prostorov
športne dvorane.
Na južni strani so površine za prvo triado in zunanji prostori za dostavo. Ohranja se parkovni prostor in obstoječ vhod
na zahodni strani.
Dovozna pot do objekta je urejena preko obstoječega
desnega uvoza s Šutne po enosmerni poti mimo objekta do
površin za mirujoči promet jugovzhodno od Metalke. Do površin za mirujoči promet se dostopa tudi preko novega krožnega
križišča na Šolski ulici, zahodno od podhoda.
PROSTORSKA ENOTA P3
Objekt osnovne šole Frana Albrehta se odstrani. Obstoječa
športna dvorana ob Šolski ulici se ohrani ter prenovi in dogradi.
Južno od športne dvorane je predviden nov objekt osnovne šole.
Obstoječi športni dvorani se na zahodni strani dogradi prizidek,
ki povezuje športno dvorano in osnovno šolo. Med šolo in telovadnico je predvideno gospodarsko dvorišče. Šola je s šolskim
dvoriščem orientirana proti reki Kamniški Bistrici, glavni vhod pa
je orientiran na zahodno stran proti športnim igriščem. Južno od
predvidenega kompleksa (v nadaljevanju »Objekt C«) so otroška
igrišča in zunanje učilnice za prvo triado.
Obstoječe površine za mirujoči promet se preuredi v
večnamensko ploščad, ki je namenjena tudi parkiranju. Med
večnamensko ploščadjo in reko Kamniško Bistrico se uredi parkovna površina. Dovoz do večnamenske ploščadi in za dostavo
je preko obstoječega desnega uvoza s Šolske ulice. Ohrani in
rekonstruira se dovoz do obstoječih stanovanjskih objektov na
jugovzhodu območja.
PROSTORSKA ENOTA P4
V prostorski enoti je predvidena ureditev parkovnih in
športnih zunanjih površin. Osrednji del je lociran med obema
objektoma osnovnih šol in je namenjen športnim igriščem in
tribunam. Športne površine so namenjene tudi občasnim prireditvam. Prostor med Šolsko ulico in športnimi površinami je
predviden za večnamensko parkovno-rekreacijsko površino.
Južni del območja je namenjen otroškim igriščem.
Dostopi so urejeni za potrebe pešcev in kolesarjev preko
dveh poti. Osrednja pot poteka v smeri sever–jug, med športnimi površinami in objektom B. Druga pot poteka po južni
strani območja in se priključi osrednji poti na jugozahodni strani
prostorske enote P4. Za potrebe prehajanja pešcev v območje
sprememb in dopolnitev UN se ukine obstoječ podhod pod
Šolsko ulico in se nadomesti z novim podhodom.
Zazidalna zasnova je razvidna iz grafičnih načrtov št. 4.2.
»Ureditvena situacija«.«
8. člen
Za 4.a členom se doda nov 4.b člen, ki se glasi:
»4.b člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov
v območju sprememb in dopolnitev UN)
V območju sprememb in dopolnitev UN je dovoljena postavitev naslednjih nezahtevnih objektov v skladu z veljavno
zakonodajo:
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– začasni objekti, namenjeni prireditvam, in sicer kiosk
oziroma tipski zabojnik,
– ograje,
– škarpe in podporni zidovi,
– pomožni infrastrukturni objekti (pločnik in kolesarska
steza ob vozišču ceste, postajališče),
– spominska obeležja.
V območju sprememb in dopolnitev UN je dovoljena postavitev naslednjih enostavnih objektov v skladu z veljavno
zakonodajo:
– začasni objekti, in sicer oder z nadstreškom ter začasna
tribuna za gledalce na prostem,
– vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem, in sicer igrišče za šport in rekreacijo na prostem, kolesarska steza, sprehajalna pot in trimska steza,
– urbana oprema, in sicer nadkrita čakalnica (za avtobus),
javna kolesarnica z nadstreškom, javne telefonske govorilnice, skulpture in druge prostorske inštalacije, vodnjaki oziroma
okrasni bazeni ter otroško igrišče.
Ostalih nezahtevnih in enostavnih objektov ni dopustno
graditi oziroma postavljati.«
9. člen
Za 4.b členom se doda nov 4.c člen, ki se glasi:
»4.c člen
(pogoji za oblikovanje objektov v območju sprememb
in dopolnitev UN)
PROSTORSKA ENOTA P1
Obstoječi vertikalni gabariti objekta A se v celoti ohranjajo.
Dovoljene so spremembe namembnosti, rekonstrukcije (adaptacije, sanacije) in vzdrževalna dela celotnega ali dela objekta.
Pri dozidavi objekta je potrebno upoštevati usklajen oblikovni
princip, izbor materialov in barv znotraj prostorske enote P1.
PROSTORSKA ENOTA P2
Oblikovanje objekta B mora biti v skladu z izbranimi natečajnimi rešitvami. Objekt B je zasnovan v obliki črke Z, ki
oklepa dva odprta prostora na severni in južni strani. Daljši krak
objekta leži vzporedno s Šutno. Objekt B je sestavljen iz dveh
volumnov, ki ju povezuje manjši trakt (šolska avla).
Objekt šole sestavljajo obstoječ del, nova steklena cezura, nov učilniški trakt in športna dvorana s šolsko vhodno avlo.
Ločeno so postavljeni še vhodni paviljon za športno dvorano
ter uta na šolskem igrišču.
Fasada obstoječega dela objekta B ohranja svetle tone
(fasadni elementi, omet, steklo). Obstoječi del objekta B ima
streho oblikovano kot štirikapnico, ostali deli imajo ravno streho, z minimalnim naklonom.
PROSTORSKA ENOTA P3
Oblikovanje objekta C mora biti v skladu z izbranimi natečajnimi rešitvami. Objekt C je sestavljen iz obstoječe športne
dvorane, prizidka in nove šole. V tlorisu je zasnovan v obliki
črke E z osrednjim šolskim atrijem in dvoriščem, ki sta obrnjena
proti reki Kamniški Bistrici. Fasadni elementi so leseni oziroma
iz kompozitnih materialov. Streha objekta je ravna, z minimalnim naklonom.«
10. člen
Za 4.c členom se doda nov 4.d člen, ki se glasi:
»4.d člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin v območju sprememb
in dopolnitev UN)
Zunanji prostor je zasnovan kot preplet tlakovanih in
zelenih površin javnega ali poljavnega značaja. Tlakovane
površine morajo biti enotno oblikovane tako, da je med njimi
vzpostavljeno zvezno prehajanje.
V načrtih zunanjih ureditev je treba v vseh prostorskih
enotah enotno oblikovati naslednje elemente:
– klopi, korita za rože, smetnjaki ipd.,
– drogovi za zastave,
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– stojala za kolesa (pokrita in nepokrita),
– zunanja razsvetlitev.
Vse ureditve morajo omogočiti dostope funkcionalno oviranim ljudem.
PROSTORSKA ENOTA P1
Ohranja se visoko vegetacijo ob Ljubljanski cesti. V največji možni meri se ohranja visoko vegetacijo ob severnem robu
prostorske enote, ki se jo dopolni z novimi zasaditvami. V času
gradnje je drevesa potrebno zaščititi. Posamezna drevesa je
možno nadomestiti z novimi.
Zunanje površine ostajajo namenjene pretežno krožni
enosmerni poti in mirujočemu prometu. Temu se na vzhodni
strani površine povečajo.
PROSTORSKA ENOTA P2
Oblikovanje zunanjih površin mora biti v skladu z izbranimi
natečajnimi rešitvami. Zaščiten park z obstoječo vegetacijo ob
Ljubljanski cesti in Šutni se ohranja. Šolsko dvorišče pred glavnim vhodom je tlakovano. Šolska terasa ob jedilnici je tlakovana
in deloma nadkrita s pergolo ali nadstrešnico. Od obstoječega
parka in dostopne poti jo loči betonska škarpa. Tlakovani so tudi
dostop in površine učilnic na prostem za potrebe prve triade.
Otroško igrišče je razdeljeno na dva dela in sicer na ozelenjen
del in s tartanom tlakovan del. V jugozahodnem delu objekta
je asfaltirana površina za potrebe dostave. Severno od objekta
B je urejen širok asfaltiran dostop do šole, športne dvorane in
športnih površin ter vzporedno z njim dovoz do parkirišč.
PROSTORSKA ENOTA P3
Oblikovanje zunanjih površin mora biti v skladu z izbranimi natečajnimi rešitvami. Brežine se ohranjajo zelene. Obstoječi drevored ob Šolski ulici se ohranja v največji možni meri.
Drevesa, ki se odstranijo zaradi rekonstrukcije Šolske ulice, se
nadomestijo znotraj parkovne površine v prostorski enoti P4.
Osrednji zunanji prostor objekta C je umeščen na vzhodno
stran v atrij in v povezavi z reko Kamniško Bistrico. Urejen je
s tlakovanimi površinami in travnatimi hribčki ter zamejen z
ograjo. Sestavni del ureditve atrija je vodna površina ob brežini
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reke Kamniške Bistrice za izobraževalne namene. Na zahodni strani objekta ob glavnem vhodu je predvidena tlakovana
vstopna ploščad. Med obstoječo športno dvorano in šolskim
objektom je urejeno tlakovano gospodarsko dvorišče. Južni
parapet obstoječe športne dvorane se do začetka nadaljnjih
dovoljenih posegov ozeleni s popenjavkami. Južni rob objekta
opredeljuje odprti prostor prve triade. Prostor je zavarovan z
ograjo in urejen s terasami, travnatimi površinami, posameznimi drevesi, grmovnimi zasaditvami in igrali. Med objektom C in
reko Kamniško Bistrico se obstoječe površine za mirujoči promet preoblikujejo v večnamensko ploščad, ki je namenjena tudi
parkiranju. Med ploščadjo in reko Kamniško Bistrico se uredi
parkovna površina z visoko vegetacijo. Obstoječa dovozna pot
do večnamenske ploščadi in obstoječih stanovanjskih objektov
južno od območja urejanja se rekonstruira. Vzporedno z njo se
uredi tudi peš in kolesarska pot.
PROSTORSKA ENOTA P4
Oblikovanje zunanjih površin mora biti v skladu z izbranimi natečajnimi rešitvami. Prostorska enota P4 je v severnem
delu večnamenska parkovna površina, v osrednjem delu pa
športna površina, dostopna s peš in kolesarskimi potmi. Parkovna površina je v zahodnem delu ozelenjena ter presekana s
kolesarsko in peš potjo. Kvalitetna drevesa v območju se ohranijo in po potrebi sanirajo. V času gradnje jih je treba zaščititi.
Posamezna drevesa je možno nadomestiti z novimi. Možna
je zasaditev dodatnih dreves, grmovnic in ureditev gredic.
V severnem delu je površina tlakovana, namenjena urbanim
športom in temu primerno oblikovana. Vzhodni del parkovne
površine je tlakovan. Športne površine so nekoliko poglobljene.
Namenjene so tudi občasnim prireditvam. Posamezna igrišča
so tlakovana s tartanom. Peš in kolesarske poti so lahko tlakovane. Poti se navezujejo na obstoječe peš in kolesarske poti.
Na športno prireditvenemu prostoru je dovoljena postavitev
začasne opreme za potrebe prireditev.
Zasnova zunanje ureditve je razvidna iz grafičnega načrta
št. 4.2. »Ureditvena situacija«.«

11. člen
Za 4.d členom se doda nov 4.e člen, ki se glasi:
»4.e člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
v območju sprememb in dopolnitev UN)
1. Tlorisni gabariti objektov
Objekt B:
– športna dvorana s povezovalnim traktom:
– vhodni paviljon:
– učilniški trakt:

37,50 x 45,00 m
6,00 x 8,50 m
25,00 x 52,00 m

Objekt C:
– kletna etaža:
– dozidana športna dvorana:
– prizidek športni dvorani:
– učilniški trakt:

70,50 x 112,50 m
58,00 x 40,00 m
49,00 x 9,50 m
67,50 x 63,50 m.

2. Absolutne kote terena in vhodov
Prostorska enota P1:

372,60 m nadmorske višine

Prostorska enota P2:

nov vhod 372,60 m nadmorske višine
obstoječ park 373,55 m nadmorske višine
dovozna pot 372,50 do 376,10 m nadmorske višine
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Prostorska enota P3:

vhod 372,50 m nadmorske višine
dovozna pot 371,30 do 372,50 m nadmorske višine

Prostorska enota P4:

371,30 do 372,50 m nadmorske višine
športne površine 371,70 m nadmorske višine.

3. Višinski gabariti in etažnost objektov
Objekt B:
Etažnost je od P + 3 + M (učilniški trakt) do K + P + 1 (športna
dvorana).
Višinski gabariti:
– streha nad telovadnico:

382,00 m nadmorske višine

– najvišja točka objekta (učilniški trakt):

394,50 m nadmorske višine

Objekt C:
Etažnost je K + P + 2. Južni trakt je P+1.
Višinski gabariti:
– najvišja točka objekta:

+ 390,00 m nadmorske višine

Nad najvišjo točko objektov smejo segati le inštalacijske naprave
in zasloni zanje.
4. Kapacitete objektov
Objekt B:
– BTP nad nivojem terena:

4.350,00 m²

– BTP kletnih etaž:

1.700,00 m²

Objekt C:
– BTP nad nivojem terena:

13.450,00 m²

– BTP kletne etaže:

800,00 m².«
12. člen
Za 4.e členom se doda nov 4.f člen, ki se glasi:
»4.f člen
(odstranitve objektov v območju sprememb in dopolnitev UN)
Za potrebe izgradnje komunalne in prometne infrastrukture, predvidenih objektov in zunanjih ureditev se odstrani
Osnovna šola Frana Albrehta (z delnimi posegi v športno dvorano), delno objekt Osnovne šole Toma Brejca in objekt športne
dvorane Osnovne šole Toma Brejca v celoti.
Odstranitve objektov so razvidne iz grafičnega načrta
št. 4.1. »Načrt odstranitve objektov«.«
13. člen
Za 4.f členom se doda nov 4.g člen, ki se glasi:
»4.g člen
(usmeritve glede posegov na obstoječih objektih v območju
sprememb in dopolnitev UN)
Ohranijo se objekt A na zemljišču parcelna številka 311/11,
311/19, katastrska občina Kamnik, del objekta B na zemljišču
parcelna številka 311/5, katastrska občina Kamnik, objekt športne dvorane ob objektu C na zemljišču parcelna številka 178,
katastrska občina Kamnik in transformatorska postaja Zdravstveni dom na zemljišču parcelna številka 311/17, katastrska
občina Kamnik.
Dopustni posegi na objektu A so redna in investicijsko
vzdrževalna dela, rekonstrukcije (adaptacije, sanacije) ter do-
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zidave znotraj gradbene parcele pA, ki ne presegajo višine
obstoječega objekta.
Dopustni posegi na delu objekta B, ki se ne ruši, so redna
in investicijsko vzdrževalna dela ter rekonstrukcije, adaptacije
in sanacije ki ohranjajo zunanjo podobo objekta v skladu s
soglasjem pristojnih nosilcev urejanja prostora.
Dopustni posegi na športni dvorani objekta C so redna
in investicijsko vzdrževalna dela ter rekonstrukcije, adaptacije, sanacije. Možna je izgradnja nove športne dvorane in
funkcionalna navezava na novo Osnovno šolo Frana Albrehta.
Južni parapet obstoječe športne dvorane se zasadi s popenjavkami.«
14. člen
Za 4.g členom se doda nov 4.h člen, ki se glasi:
»4.h člen
(načrt parcelacije v območju sprememb in dopolnitev UN)
pA – parcela, namenjena obstoječemu objektu A, sega v
prostorsko enoto P1 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 311/4, 311/5, 311/11, del 311/19, del 311/23, del 311/25
in del 1502/18, vse katastrska občina Kamnik.
Površina pA meri 3.370 m2.
pB – parcela, namenjena objektu B, sega v prostorsko
enoto P2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 284/1,
del 284/3, del 311/3, del 311/4, del 311/5, del 311/22, del 312/1,
del 1502/1, del 1502/17, vse katastrska občina Kamnik.
Površina pB meri 6.210 m2.
pC parcela, namenjena objektu C, sega v prostorsko enoto
P3 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 176/1, del
176/2, del 176/6, del 177, del 178, del 284/3, del 284/8, del 285,
del 286/1, del 287/2, del 1442/2, vse katastrska občina Kamnik.
Površina pC meri 8.870 m2.
Mejne točke parcel so opredeljene po Gauss–Kruegerjevem koordinatnem sistemu in so priloga sprememb in dopolnitev UN.
Parcelacija zemljišč je razvidna iz grafičnega načrta številka 3.3. »Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč, ter
prikaz površin, namenjenih javnemu dobru in zasebni rabi«.«
15. člen
Za 4.h členom se doda nov 4.i člen, ki se glasi:
»4.i člen
(javne površine v območju sprememb in dopolnitev UN)
1. Površine, namenjene javnemu dobru
Površine, namenjene javnemu dobru, so površine prostorskih enot P1, P2, P3 in P4 in obsegajo zemljišča s parcelnimi številkami: 175/8, del 176/1, del 176/2, del 176/4, 176/5,
del 176/6, del 177, del 284/1, del 284/3, del 284/8, 284/9,
284/10, 284/11, del 285, del 286/1, 287/2, 298/1, 311/3, del
311/4, 311/5, del 311/13, 311/17, del 311/22, 311/23, 311/24,
del 311/25, del 312/1, 312/2, 1442/1, del 1442/2, del 1442/3,
del 1443/1, 1443/2, del 1502/1, 1502/8, 1502/16, del 1502/17,
1502/18 in 1504/7, vse katastrska občina Kamnik.
Površine, namenjene javnemu dobru, merijo skupaj
24.980 m2.«
IV. KOMUNALNA UREDITEV
16. člen
V 5. členu odloka se v točki 1. Komunalna ureditev črta
besedilo prve in druge alineje.
V točki 1. Komunalna ureditev se za dosedanjo peto alinejo doda naslednje besedilo:
»A. Splošni pogoji za komunalno in energetsko urejanje
v območju sprememb in dopolnitev UN
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske
in telekomunikacijske infrastrukture v območju sprememb in
dopolnitev UN so:
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– Novi objekti znotraj območja sprememb in dopolnitev
UN morajo biti priključeni na obstoječe in predvideno komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje, in sicer kanalizacijsko, vodovodno, vročevodno, plinovodno in elektroenergetsko
omrežje. Priključitev na plinovodno omrežje se izvede v skladu
s potrebami posameznega objekta. Priključitev se izvede po
pogojih posameznih upravljavcev komunalnih vodov;
– Praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma
površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje
infrastrukturnih objektov in naprav;
– V primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora
lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje
javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec
posameznega komunalnega voda pa mora za to od lastnika
imeti pridobljeno notarsko overovljeno služnost, ki jo mora pridobiti investitor, kot povzročitelj sprememb v prostoru;
– Trase komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih
vodov, objektov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z
upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov do
ostalih naravnih ali grajenih struktur;
– Gradnja infrastrukture mora potekati usklajeno;
– Dopustne so naknadne in usklajene spremembe tras
posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe
prostora;
– Dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v
skladu s programi upravljavcev komunalnih vodov in morajo biti
izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve
posameznega komunalnega voda po izdelanih idejnih rešitvah
za to območje;
– Obstoječe komunalne, energetske in telekomunikacijske vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmogljivosti v
skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov in pod pogojem, da so posegi v soglasju
z njihovimi upravljavci;
– Poleg s tem odlokom določenih ureditev komunalne
opreme je dovoljena tudi gradnja drugih linijskih komunalnih
vodov in naprav, kolikor jih je treba zgraditi zaradi potreb predmetnega območja ali sistemskih potreb infrastrukture na širšem
območju pod pogojem, da dodatne ureditve ne onemogočajo
izvedbe ureditev po tem odloku;
– V primeru, da bo izvajalec del pri izvajanju del opazil
neznano komunalno, energetsko ali telekomunikacijsko infrastrukturo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavce
posameznih infrastrukturnih vodov;
– Dovoljena je gradnja in ureditve naslednjih infrastrukturnih objektov: cestne ureditve, gradnja pomožnih energetskih
objektov, razen tipskega zabojnika za skladiščenje jeklenk za
utekočinjen naftni plin, pomožnih telekomunikacijskih objektov,
razen baznih postaj, pomožnih komunalnih objektov, razen
objekta s hidroforno postajo oziroma prečrpališčem, tipske
greznice ali čistilne naprave, zbiralnice ločenih frakcij in vodnega zajetja.
B. Vodovodno omrežje v območju sprememb in dopolnitev UN
Predvidena je gradnja, rekonstrukcija in dograditev vodovodnega omrežja skladno s pogoji upravljavca. Izvesti je
potrebno obnovo javnega vodovoda LŽ 150 z duktilno cevjo
DN 150, in zamenjati obstoječ priklop za glasbeno šolo, ki je
iz pocinkane cevi, z novo cevjo PE 90x5,4. Izvesti je potrebno
nov priključek za naslednja objekta:
– nov priključek DN 80 za objekt B,
– nov priključek DN 80 za objekt C.
Obstoječa priključka za omenjeni šoli se blindira in odstrani. Izvesti je potrebno prestavitev obstoječega vodovoda PE
63x3 ki poteka skozi področje novega stadiona. Predvidena je
prestavitev le tega v novo projektirano kolesarsko stezo, kjer
se zaradi izgradnje zunanjega hidrantnega omrežja poveča
dimenzija na DN 100 (duktil).
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C. Kanalizacijsko omrežje v območju sprememb in dopolnitev UN
Fekalna kanalizacija
Obe osnovni šoli se priključujeta na obstoječe kanalizacijsko omrežje. Priključek za Osnovno šolo Frana Albrehta
se izvede na južni fasadi, priključek za Osnovno šolo Toma
Brejca pa na jugovzhodni fasadi (na del objekta C). Oba
priključka sta iz PVC cevi DN250 in se skladno s smernicami
upravljavca priključujeta na obstoječ fekalni kanal izven območja obstoječih revizijskih jaškov. Priključek se izvede pod
kotom 45°, pred priključkom se vgradi revizijski jašek. V nadaljnjih fazah projektiranja je potrebno pridobiti višinski potek
obstoječega fekalnega kanala in temu primerno prilagoditi
niveleto priključne cevi. V območju povoznih površin se cevi
polno obbetonirajo.
Meteorna kanalizacija
Odvodnjavanje prometnih površin se uredi z odtokom
vode ob robniku v požiralnike z vtokom pod robnikom oziroma z
odtokom vode v muldo in v požiralnike z mrežo (parkirna niša in
servisna cesta ob Šolski ulici). Požiralniki so iz PE (poli etilena).
Iztok iz požiralnikov je v meteorni kanal vodotesne izvedbe iz
PVC cevi in PE jaškov in ima urejen iztok preko lovilca olja v
obstoječ meteorni kanal oziroma v ponikovalnico.
D. Plinovodno omrežje v območju sprememb in dopolnitev UN
Predvidena je gradnja, rekonstrukcija in dograditev plinovodnega omrežja skladno s pogoji upravljavca. Na območju
ureditvenega načrta poteka obstoječ plinovod (p=100 mbar).
Predvideni so sledeči priključki:
– nov priključek DN 80 za objekt B,
– nov priključek DN 80 za objekt C.
Zaradi poteka obstoječega plinovoda na območju predvidenega novega stadiona, je predvidena prestavitev le tega v
novo predvideno kolesarsko stezo in pešpot.
Pri projektiranju oziroma izdelavi tehnične dokumentacije
je potrebno upoštevati obstoječe že zgrajene komunalne naprave in napeljave, tako da je križanje oziroma vzporedni vod
izveden po zahtevah tehničnih predpisov in normativov. Poleg
tega se morajo predvideti ustrezni ukrepi za zagotavljanje
nemotenega vzdrževanja plinovoda in varnost pri obratovanju
plinovoda.
E. Toplovodno omrežje v območju sprememb in dopolnitev UN
Obstoječ toplovod tangira območje prizidka telovadnice
Osnovne šole Frana Albrehta, zato ga je potrebno prestaviti.
Odcep za obstoječo šolo se blindira in ukine, vod za napajanje
objekta Metalka se ohrani. Izvedba prestavitve in morebitne
potrebne zaščite toplovoda naj se izvede po navodilih upravljavca.
Zaradi enotnega sistema ogrevanja za obe tangirani šoli
(ena kotlovnica), je med šolama predvidena izvedba povezovalnega toplovoda. Toplovod bo potekal južno od obeh šol,
po območju predvidenih površin za pešce in kolesarje in po
območju šolskega igrišča Osnovne šole Toma Brejca.
F. Elektroenergetsko omrežje v območju sprememb in
dopolnitev UN
Potrebno je zagotoviti ustrezno minimalno oddaljenost
elektro energetske infrastrukture do načrtovanih objektov skladno z zahtevami veljavnih tehničnih predpisov in standardov ter
veljavno tipizacijo podjetja Elektro Ljubljana d.d. Tam, kjer to ni
mogoče doseči, je potrebno obstoječe vode zaščititi oziroma
prestaviti.
Predvideni so sledeči priključki na distribucijsko omrežje: objekt B – 1x148kW (1x3x255A), objekt C – 1x172kW
(1x3x260A), zunanje igrišče – 1x33kW (1x3x50A) in javna
razsvetljava – 1x7kW (1x3x20A). Napajanje se izvede iz obstoječe TP 20/04 kV Zdravstveni dom. Za ta namen bo potrebna rekonstrukcija transformatorske postaje, ki bo vključevala
vgradnjo nadomestne transformacije ustrezne moči in obnovo
NN stikalnega bloka za potrebe priključevanja obnovljenega
NN omrežja.
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Vsi predvideni zemeljski vodi se uvlečejo v kabelsko kanalizacijo.
G. Telekomunikacijsko omrežje v območju sprememb in
dopolnitev UN
Na obravnavanem območju se bo gradilo optično telekomunikacijsko omrežje in temu je potrebno prilagoditi projektno
dokumentacijo telekomunikacijskih priključkov posameznih
objektov. Pred objektom se predvidi vgradnjo dovodne TK
omarice in cevno povezavo med omarico in objektom. Do
TK omarice mora biti zagotovljen 24 urni dostop. Pri izgradnji
cestne infrastrukture je potrebno zagotoviti koridor za TK kanalizacijo.
Obstoječe telekomunikacijske vode, ki potekajo na obravnavanem območju, je potrebno ustrezno zaščititi ali prestaviti
na osnovi projektne rešitve. Pri projektni rešitvi je potrebno
upoštevati izgradnjo kabelske kanalizacije do priključne točke
obstoječe KK.
Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase
obstoječega TK omrežja in predhodno pridobiti soglasje Telekoma Slovenije d.d. k projektnim rešitvam.
Na območju ureditvenega načrta potekajo zemeljski
in zračni vodi kabelsko komunikacijskega sistema Kamnik.
S predstavniki Zavoda za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega sistema Kamnik se je potrebno dogovoriti o načinu
zaščite obstoječih kablov oziroma izvedbe njihove prestavitve.
Križanje in vzporedni potek druge kabelske kanalizacije je
potrebno izvesti od obstoječega KKS omrežja z naslednjimi
odmiki: kot križanja ne sme biti manjši od 45 stopinj, vertikalni
odmik 0,6 m, horizontalni odmik od zemeljskega KKS omrežja
in KKS objektov pa najmanj 1 m. Pri projektni rešitvi je potrebno
upoštevati izgradnjo kabelske kanalizacije do priključne točke
obstoječe KKS.
H. Alternativni viri energije v območju sprememb in dopolnitev UN
Dopušča se uporaba alternativnih virov za energetsko
oskrbo objektov (geotermalna, sončna ipd.) v skladu s predpisi,
ki urejajo to področje. Pri zasnovi novih objektov naj se upoštevajo principi za zmanjšanje porabe energije.
I. Javna razsvetljava v območju sprememb in dopolnitev
UN
Obstoječa javna razsvetljava se odstrani. Vse javno prometne površine morajo biti opremljene z javno razsvetljavo,
tako da bo zagotovljen ob zmanjšani naravni svetlobi ali ponoči
varen in pravilen potek prometa. Za napajanje razsvetljave je
potrebno predvideti novo odjemno mesto. Pri načrtovanju se
morajo upoštevati mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja, zato se morajo predvideti okolju prijazne svetilke, katerih
delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0%. Vsi
objekti morajo imeti zunanjo razsvetljavo objekta in parkirišča
internega značaja, ki mora biti v skladu z javno razsvetljavo
na tem območju. Vsa instalacija v cestnem svetu mora biti v
zaščitnih ceveh.«
Potek komunalne in energetske infrastrukture je razviden
iz grafičnega načrta številka 4.6. »Zbirni načrt komunalnih
vodov in naprav«.
V točki 2. Prometna ureditev se za drugo alinejo doda
naslednje besedilo:
»A. Motorni promet v območju sprememb in dopolnitev UN
Prometna ureditev območja UN se navezuje na Kajuhovo
pot ter na rekonstruirani Šolsko ulico in Šutno. Rekonstruirani
ulici morata omogočiti uvoze v območje UN z vseh prometnih
smeri.
Na južnem delu je dostop zagotovljen preko javne poti
JP 660331 (Kajuhova pot), na zahodnem delu preko priključka
javne poti JP660332 na lokalno cesto LC 160011 (Šutna) in na
severu preko priključka javne poti JP 660333 na lokalno cesto
LC 160011 (Šolska ulica).
Objekt A se iz južne smeri napaja preko Kajuhove poti.
Ohranja se enosmerna ureditev prometa okrog objekta A. Obstoječe površine za mirujoči promet se dopolni na vzhodu
prostorske enote P1.
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Objekt B se iz severozahodne smeri napaja preko obstoječega desnega priključka s Šutne po enosmerni javni poti do
površin za mirujoči promet. Vozišče javne poti se rekonstruira in
se niveletno prilagodi ureditvi šolskega dvorišča. Širina vozišča
je najmanj 4,00 m. Dostop do površin za mirujoči promet objekta B je predviden tudi iz novega krožnega križišča s Šolske
ulice. Dostava, dovoz in kratkotrajno parkiranje za starše otrok
1. triade se vrši preko Kajuhove poti.
Objekt C se iz severne smeri napaja preko dovozne ceste
s Šolske ulice, ki se rekonstruira.
Obstoječi uvoz s Šolske ceste v prostorsko enoto P3 se
ohrani in uredi izključno za občasno uporabo, za večja dostavna vozila in za potrebe programa objekta B.
Na območju ni drugih površin za motorni promet.
B. Mirujoči promet v območju sprememb in dopolnitev
UN
Vse površine za mirujoči promet za potrebe programov
znotraj območja sprememb in dopolnitev UN se zagotavljajo
na nivoju terena.
Za potrebe mirujočega prometa v območju sprememb
in dopolnitev UN se uredijo dodatne površine ob objektu A,
parkirišče ob objektu B, parkirišče na dvorišču objekta C in parkiranje na večnamenski ploščadi med športno dvorano objekta
C in strugo Kamniške Bistrice.
Za potrebe programov znotraj območja sprememb in dopolnitev UN je treba zagotoviti najmanj 206 parkirnih mest.
V primeru izgradnje prizidka k objektu A je potrebno zagotoviti dodatna parkirna mesta glede na povečan obseg kapacitet prostorske enote P1. Nova parkirna mesta je treba
zagotoviti v radiju 250 m.
C. Kolesarski in peš promet v območju sprememb in
dopolnitev UN
Šolska ulica ima ob južni strani ločeno peš in dvosmerno
kolesarsko stezo, širine 4,20 m. Vzdolž Ljubljanske ceste in
Šutne poteka peš hodnik, širine 1 m.
Osrednja steza za pešce in kolesarje poteka v smeri sever-jug, med športno prireditvenim prostorom in objektom B.
Steza povezuje Šolsko ulico s Kajuhovo potjo. Širina steze je
lahko največ 3,90 m.
Druga steza za pešce in kolesarje poteka od obstoječega
uvoza s Šolske ulice, mimo vzhodne strani objekta C in nato
južno od športno prireditvenega prostora. Steza se naveže na
osrednjo stezo za pešce. Širina steze je 3,75 m.
Glavni dostopi do objektov morajo biti urejeni tako, da so
uporabni za funkcionalno ovirane osebe.
Za potrebe prehajanja pešcev v območje sprememb in
dopolnitev UN se ukine obstoječ podhod pod Šolsko ulico in
se nadomesti z novim podhodom.
Poti, ki niso namenjene intervencijskim vozilom, imajo
lahko manjši profil.
D. Normalni prerezi ulic v območju sprememb in dopolnitev UN
Javna pot v prostorski enoti P3 – severni odsek:
– 2,60 m hodnik za pešce,
– 2,20 m kolesarska steza,
– 5,00 m vozišče (v območju parkirišč).
Javna pot v prostorski enoti P3 – južni odsek:
– 1,50 m hodnik za pešce,
– 2,25 m kolesarska steza,
– 3,50 m široko vozišče (dovozna cesta do obstoječih
objektov).
Javna pot v prostorski enoti P2:
– min. 4,00 m vozišče,
– 2,50 m kolesarska steza,
– 2,50 m hodnik za pešce,
– pravokotno parkiranje na severni strani vozišča.
Dovozna pot v prostorski enoti P1 mora v prečnem profilu zagotavljati dimenzije, ki omogočajo normalno prevoznost
intervencijskemu vozilu.
E. Javni potniški promet v območju sprememb in dopolnitev UN
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Obstoječe avtobusno postajališče na Šolski ulici se z novimi ureditvami prestavi proti vzhodu, nasproti športne dvorane
objekta C.«
V. ETAPNOST
17. člen
6. člen odloka se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»6. člen
(etapnost gradnje v območju sprememb in dopolnitev UN)
Izvedba sprememb in dopolnitev UN se izvede etapno:
1. etapa: izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta
z začasnim povezovalnim hodnikom do športne dvorane ter
rušitev kioska ob športni dvorani (prostorska enota P3),
2. etapa: adaptacija ohranjenega dela Osnovne šole
Toma Brejca z izgradnjo prizidka s telovadnico (prostorska
enota P2),
3. etapa: porušitev stare Osnovne šole Frana Albrehta
s povezovalnim hodnikom do telovadnice (prostorska enota
P3),
4. etapa: izgradnja prizidka in povezave s športno dvorano Osnovne šole Frana Albrehta (prostorska enota P3),
5. etapa: izgradnja športnih igrišč, parkirišč in zunanje
ureditve kompleksa UN K-9 Šole (prostorske enote P1, P2,
P3 in P4).
V času izgradnje nove Osnovne šole Frana Albrehta
(1. etapa) je potrebno rekonstruirati Šolsko ulico in Šutno.
Posegi, dopustni za objekt športne dvorane Osnovne šole
Frana Albrehta, so v časovno neodvisni etapi.
Predhodno je potrebna ureditev pripadajoče komunalne,
energetske in telekomunikacijske ter prometne infrastrukture.«
18. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine ter ohranjanje narave
v območju sprememb in dopolnitev UN)
V območju sprememb in dopolnitev UN so evidentirane
enote kulturne dediščine, ki so vpisane v Register nepremične
kulturne dediščine pod naslednjimi evidenčnimi številkami:
– 213 – Kamnik – Mestno jedro,
– 12024 – Kamnik – Spominska plošča Franu Albrehtu.
V območju sprememb in dopolnitev UN ni evidentiranih
enot naravnih vrednot, zavarovanih območij, posebnih varstvenih območij Natura 2000 ali ekološko pomembnih območij, ki
so določene v Pravilniku o določitvi in varstvu naravnih vrednot
(Uradni list RS, št. 111/04, 70/06).«
19. člen
Za 6.a členom se doda nov 6.b člen, ki se glasi:
»6.b člen
(varstvo okolja in naravnih virov v območju sprememb
in dopolnitev UN)
1. Splošno
V času gradnje in uporabe je treba upoštevati okoljevarstvene ukrepe za čim manjše obremenitve okolja. Pri pridobivanju projektne dokumentacije je treba pridobiti vodno soglasje.
2. Varstvo vode in podtalnice
Območje sprememb in dopolnitev UN se nahaja v območju vodovarstvenega pasu varovanja podtalnice, za katerega
velja Odlok o zavarovanju podtalnice Domžalsko-Mengeškega
polja na območju Občine Kamnik (Uradni list SRS, št. 24/87).
Območje sprememb in dopolnitev UN spada pod 3. varstveni
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režim z blažjim režimom varovanja. V varstvenem pasu, ki varuje tok podtalnice proti črpališčem, je prepovedano:
– ponikati fekalne in tehnološke odpadne vode,
– locirati odlagališča vodi nevarnih in škodljivih snovi,
– graditi cevovode in objekte za tekočine, ki so nevarne
za vodo (npr. naftovod),
– graditi črpališče podtalne vode, razen za javno vodooskrbo,
– graditi proizvodne, energetske, prometne in druge spremljajoče objekte, ki predstavljajo stalno nevarnost za onesnaženje podtalnice.
V tem varstvenem pasu je obvezno:
– izpuščati v javno kanalizacijo in vodotok predhodno
očiščene tehnološke odpadne vode,
– izpuščati padavinske vode z utrjenih talnih površin v
javno kanalizacijo ali vodotok,
– voditi nadzor nad tesnjenjem cistern za tekočine in
snovi, nevarne za vodo.
3. Varstvo zraka
Prezračevanje vseh delov objekta se izvede naravno ali
prisilno, pri čemer je treba zagotoviti odvod dimnih plinov in
umazanega zraka nad strehe objektov.
Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih
količin vsebnosti snovi, določenih z zakonodajo, ki ureja področje varstva zraka.
V času gradnje je potrebno preprečiti prašenje z vlaženjem sipkih materialov in nezaščitenih površin ter preprečiti
raznos materiala z gradbišča.
4. Varstvo pred hrupom
Objekte za izobraževalne dejavnosti je potrebno načrtovati tako, da ne bodo presežene mejne vrednosti hrupa, določene za III. območje skladno z zakonodajo, ki ureja področje
varstva pred hrupom.
Za doseganje predpisanih nivojev hrupa v prostorih posameznih objektov je potrebna pasivna zaščita objektov, ki se jo
dosega z ustreznim stavbnim pohištvom in fasadnimi sestavi.
Prezračevanje vseh delov objekta nad nivojem terena je treba
speljati tako, da ne ogroža sosednjih objektov in prezračevalne
naprave opremiti z dušilci zvoka.
Nujno je, da se v času gradnje uporablja strojna oprema
skladno z zakonodajo, ki ureja področje gradbenega izvajanja.
Za vire hrupa je treba v času intenzivnih gradbenih del izvajati meritve in obratovalni monitoring hrupa. V primeru, da bi
meritve pokazale preseganje dovoljenih ravni hrupa, je treba
zagotoviti ustrezne dodatne zaščitne ukrepe.
5. Odstranjevanje odpadkov
Zbirno in odjemno mesto za odpadke objekta B je locirano na terenu ob jugozahodnem robu objekta ob servisnem
vhodu.
Zbirno in odjemno mesto za odpadke objekta C je na
zunanjem nadstrešenem dvorišču ob severni lameli osnovne
šole.
Zbirna in odjemna mesta za odpadke so urejena na nivoju
terena. Urejenost zbirnih in odjemnih mest mora biti urejeno v
skladu s predpisi. Za objekte je treba zagotoviti zadostno število
posod za komunalne odpadke glede na program in potrebe.
Investitor je dolžan ravnati z odpadki, ki nastanejo v času
gradnje in obratovanja objektov, v skladu z veljavnimi predpisi
o ravnanju z odpadki.«
20. člen
Za 6.b členom se doda nov 6.c člen, ki se glasi:
»6.c člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
v območju sprememb in dopolnitev UN)
1. Varstvo pred požarom
Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja,
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– odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev
objektov,
– dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska
vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
V času gradnje je treba zagotoviti dostop in delovne
površine za intervencijska vozila in gasilce. Za potrebe zagotavljanja varstva pred požarom je potrebno dograditi mrežo
intervencijskih poti in hidrantnega omrežja.
V fazi izdelave projektne dokumentacije je treba izdelati
študijo požarne varnosti. K projektnim rešitvam je treba pridobiti
požarno soglasje s strani Uprave RS za zaščito in reševanje.
2. Varstvo pred poplavami
Z betonskim obrežnim zidom varovano desno brežino Kamniške Bistrice je treba sanirati zaradi zagotavljanja stabilnosti
obstoječega zidu in zaradi poplavne varnosti širšega območja
pred stoletnimi visokimi vodami.
Obrežni zid je treba podbetonirati in nadvišati do kote
gladine stoletnih voda, nadvišanih za dodatnih 50 cm, skladno
s projektom za gradbeno dovoljenje »Sanacija Kamniške Bistrice, Odsek od Volčjega Potoka do Kamnika, Od km 16+179
do km 19+500, št. 3010/08, Vodnogospodarski biro Maribor
d.o.o., avgust 2008«.
Ureditveno območje prostorskega akta ne leži v poplavnem ali erozijsko ogroženem območju.
3. Varstvo pred potresom
Predvideni objekti morajo biti načrtovani potresno varno
in morajo biti projektirani v skladu s predpisi s področja varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter graditve zaklonišč.
Objekti morajo biti načrtovani varno glede na stopnjo potresne
ogroženosti območja. Ureditveno območje se nahaja v 8. coni
potresne ogroženosti po MSC lestvici. Za potrebe objektov B
in C je treba zgraditi dvonamenska zaklonišča.
4. Možnost izlitja nevarnih snovi
Parkirne površine morajo biti opremljene s kanaletami in
peskolovi, ki preprečujejo morebitno razlitje nevarnih snovi v
podtalnico.
5. Intervencijske poti in površine
Do novih objektov je treba predvideti dostope in površine
za delovanje intervencijskih vozil v skladu s standardom SIST
DIN 14090.
Vse intervencijske poti morajo omogočati krožno vožnjo.
Poti izven vozišč je treba izvesti na način, ki omogoča ozelenitev teh površin. Vse povozne površine se morajo dimenzionirati
na 10 ton osnega pritiska. Širina intervencijskih poti mora biti
najmanj 3 m, odmik od objektov od 3 do 9 m. Najmanjši zunanji
radiji obračanja morajo biti 10,5 m, nakloni klančin morajo biti
prilagojeni intervencijskim vozilom.
Med intervencijskimi potmi in objekti so v minimalni razdalji 8 m dovoljene zasaditve z nizkimi grmovnicami ali manjšimi
drevesi. Višina dreves ne sme presegati 6 m.
Za reševalna, policijska in vozila varnostnih služb mora
biti zagotovljen dostop do posameznega vhoda v objekt preko
obodnih cest, intervencijskih poti in peščevih površin.
Intervencijske poti so predvidene:
– iz Kajuhove poti krožno okoli objekta A,
– iz Šutne po javni poti do športnih površin in nato po
zahodni strani objekta B do peš in kolesarske steze na južni
strani območja,
– po novi servisni cesti ob Šolski ulici severno od obstoječe športne dvorane objekta C,
– iz Šolske ulice po javni poti do obstoječih stanovanjskih
objektov na jugovzhodu in nato proti zahodu po peš in kolesarski stezi do objekta A.
6. Hidrantno omrežje
Požarna zaščita objektov je predvidena z zunanjim hidrantnim omrežjem, s talnimi hidranti. Del hidrantne mreže tvori
obstoječi hidrant ob reprezentančnem vhodu v objekt B. Novi
hidranti so predvideni na zahodni strani športno prireditvenega
prostora ter na severni, vzhodni in južni strani objekta C.
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Razmestitev hidrantov mora biti v skladu z veljavnimi
predpisi in tehničnimi smernicami s področja požarne varnosti.
Za potrebe gašenja požara mora biti zagotovljenih najmanj 15
l/s vode. Premer hidranta mora biti minimalno DN 80, tlak na
hidrantu mora znašati najmanj 2,5 bara.
Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami so razvidne iz grafičnih načrtov št. 4.5.
»Prometno tehnična situacija, idejna višinska regulacija in načrt
intervencijskih poti« in 4.6. »Zbirni načrt komunalnih vodov in
naprav«.«
21. člen
Za 6.c členom se doda nov 6.d člen, ki se glasi:
»6.d člen
(oprostitve plačila komunalnega prispevka v območju
sprememb in dopolnitev UN)
Za gradnjo obeh osnovnih šol se ne plača komunalni
prispevek.«
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končne rešitve. Začasne zunanje ureditve je treba odstraniti
takoj po končani tretji etapi gradnje.
5. Prometne ureditve, komunalni vodi, objekti in naprave v območju sprememb in dopolnitev UN
Odstopanja pri trasah prometnih ureditev, komunalnih in
energetskih vodov ter naprav so dovoljena s soglasjem nosilcev urejanja prostora. Dopustne so spremembe tras posameznih prometnih ureditev, komunalnih vodov, objektov in naprav
ter priključkov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe
prostora. V skladu s pogoji upravljavcev so dopustne tudi izvedbe prometnih ureditev in komunalnih vodov, ki jih v fazi priprave
sprememb in dopolnitev UN ni bilo mogoče predvideti.«
IX. KONČNE DOLOČBE
24. člen
10. člen odloka se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»10. člen

VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
22. člen
8. člen odloka se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»8. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev v območju sprememb
in dopolnitev UN)
V času gradnje je treba zagotoviti ustrezen strokovni nadzor, vključno z rednim opazovanjem stanja sosednjih objektov.
Pred pričetkom gradnje je treba opraviti evidentiranje gradbeno
tehničnega obstoječega stanja okoliških objektov. Morebitne
poškodbe okoliških objektov, infrastrukture in naprav ter zunanje ureditve, nastale zaradi gradnje, mora investitor sanirati na
lastne stroške.«
VIII. TOLERANCA PRI GABARITIH IN NAMEMBNOSTI
OBJEKTOV IN ZEMLJIŠČ
23. člen
V 9. členu odloka se črta besedilo prvega odstavka.
Dosedanji drugi odstavek postane prvi odstavek. V tem
odstavku se črta drugi stavek.
Za prvim odstavkom se doda naslednje besedilo:
»1. Tlorisni gabariti objektov v območju sprememb
in dopolnitev UN
Tlorisni gabariti objektov se smejo spremeniti do ± 2% po
dolžini in širini objekta.
Za zagotavljanje energetskih potreb objekta C je objekt
možno razširiti pod nivojem terena v območju objekta šole ter
šolskega in gospodarskega dvorišča. Manipulativni prostor pod
nadstreškom gospodarskega dvorišča je možno zapreti.
2. Višinski gabariti objekta v območju sprememb in
dopolnitev UN
Odstopanja višinskega gabarita so lahko do ± 1,00 m.
Nad najvišjo dovoljeno koto objekta so dopustne inštalacijske
naprave in zasloni zanje.
3. Višinska regulacija terena v območju sprememb in
dopolnitev UN
Odstopanja od višinskih kot regulacije terena so dovoljena za potrebe odvodnjavanja, prilagoditev naklona klančin,
sprememb višinskih kot komunalnih vodov in zaradi posegov,
skladnih z načrtom zunanjih ureditev.
4. Zunanje ureditve v območju sprememb in dopolnitev UN
V času gradnje je potrebno zagotoviti začasne minimalne
površine zunanjih športnih igrišč, ki se lahko razlikujejo od

(vpogled v spremembe in dopolnitve UN)
Spremembe in dopolnitve UN so stalno na vpogled pri
pripravljavcu, Občini Kamnik in na Upravni enoti Kamnik.«
25. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po uveljavitvi
veljavnosti sprememb in dopolnitev UN)
Za območja UN, ki so v veljavnem Dolgoročnem planu Občine Kamnik namenjena stanovanjem in spremljajočim
dejavnostim, obvodnemu in vodnemu prostoru ter osrednjim
dejavnostim, ostajajo določila odloka UN nespremenjena.«
26. člen
Za 10.a členom se doda nov 10.b člen, ki se glasi:
»10.b člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti sprememb in dopolnitev UN)
Po izvedbi s spremembami in dopolnitvami UN predvidene prostorske ureditve so dopustna redna in investicijsko
vzdrževalna dela, spremembe namembnosti v okviru dopustnih
dejavnosti za posamezno prostorsko enoto ter rekonstrukcije,
s katerimi se ne spreminja zunanji gabarit objektov in fasadni
plašč.«
27. člen
11. člen odloka se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»11. člen
(nadzor nad izvajanjem)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja MOP – Inšpektorat RS za okolje in prostor.«
28. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-1/2006-5/1
Kamnik, dne 25. marca 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.
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KOPER
1214.

Faza

Sklep o začetku priprave sprememb in
dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v
Mestni občini Koper

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO‑1B,
108/09) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06,
39/08) je župan Mestne občine Koper sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev
v Mestni občini Koper
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in
dopolnitev PUP‑a
Prostorski ureditveni pogoji v Mestni občini Koper so bili
sprejeti leta 1988, dopolnjeni leta 2001 ter spremenjeni leta
2006 in 2009 (Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni
občini Koper, Uradne objave, št. 19/88, 7/01 – obvezna razlaga,
24/01 in Uradni list RS, št. 49/05 – obvezna razlaga, 95/06,
124/08 – obvezna razlaga, 22/09, v nadaljevanju PUP).
Z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev v letu 2006 je bil dokument v celoti prenovljen,
v letu 2009 pa so bila določila odloka ponovno preverjena in
popravljena v tistih vsebinah, ki so se v praksi izkazala kot manj
primerna ali nedorečena. Na območju naselja Koper je bilo
dodano določilo, da so nestanovanjske stavbe lahko višje kot
stanovanjske, medtem ko v primestnih naseljih te možnosti ni.
V postopku sprememb in dopolnitev PUPa se bo preverila možnost gradnje nestanovanjskih stavb (predvsem stavb splošnega
družbenega pomena) etažnosti P + 2 tudi v primestnih naseljih.
2. Območje obravnave
Določila PUP‑a veljajo na območju celotne občine, natančneje na območjih, za katera niso bili izdelani drugi prostorski ureditveni pogoji ali prostorsko izvedbeni akti oziroma
lokacijski načrti. Spremembe in dopolnitve PUP‑a se nanašajo
na celotno območje občine, ki se urejajo na podlagi določil
PUP‑a.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Za pridobitev strokovnih rešitev se uporabijo strokovne
podlage in študije, ki so bile izdelane za pripravo občinskega
prostorskega načrta in drugih primerljivih prostorskih dokumentov na območju MO Koper. Po potrebi se že izdelane strokovne
podlage dopolnijo ali izdelajo na novo v tistih sestavinah, ki so
relevantne za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih
ureditvenih pogojev.
4. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP‑a
oziroma njegovih posameznih faz
Faza

Rok

Sklep o začetku priprave in
objava sklepa v uradnem glasilu
in svetovnem spletu

marec 2010

Priprava osnutka sprememb in
dopolnitev PUPa

15 dni po uveljavitvi
sklepa

Pridobitev smernic državnih
in lokalnih nosilcev urejanja
prostora

30 dni

Priprava dopolnjenega osnutka

15 dni po pridobitvi
smernic

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi, objava
na krajevno običajen način in v
svetovnem spletu

7 dni pred pričetkom
javne razgrnitve

Rok

Javna razgrnitev in obravnava do- 30 dni
polnjenega predloga PUP‑a z evidentiranjem vseh pisnih pripomb
7 dni po zaključku javne
Priprava stališč do pripomb in
razgrnitve
predlogov iz javne razgrnitve in
javne obravnave in objava stališč
na krajevno običajen način
Oblikovanje dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev
PUPa

7 dni po potrditvi stališč

Pridobitev mnenj od nosilcev
urejanja prostora

30 dni

Sprejem odloka na občinskem
svetu in objava v uradnem
glasilu

10 dni po sprejemu odloka na občinskem svetu

5. Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo
sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP‑a
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice na
osnutkek sprememb in dopolnitev PUP‑a, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Urad
za upravljanje z vodami, Oddelek povodja jadranskih rek z
morjem, Pristaniška 12, Koper;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana; za področje zaščite
in reševanja;
– Ministrstvo za promet, DRSC, Izpostava Koper,
Ul.15. maja 13;
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota
Piran, Trg bratstva 2, Piran;
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran,
Tartinijev trg 12, Piran;
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper;
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 4, Koper;
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper;
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper;
– Istrabenz plini, Sermin 8a, Koper;
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora,
če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so
odgovorni za posamezno področje.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem in pripravo sprememb in dopolnitev PUP‑a
Pripravljalec dokumenta je Mestna občina Koper, postopek priprave in sprejemanja akta vodi Urad za okolje in prostor
MO Koper, Verdijeva 10, Koper.
Pobudnik in naročnik sprememb in dopolnitev PUP‑a je
Mestna občina Koper, ki tudi financira pripravo dokumenta.
Izdelovalec dokumenta (načrtovalec), ki ga naročnik izbere po predpisih o oddaji javnega naročila, mora izpolnjevati
pogoje, določene v Zakonu o urejanju prostora.
7. Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni
strani Mestne občine Koper, www.koper.si.
Št. 3505-2/2010
Koper, dne 10. marca 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
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Visti gli articoli 57 e 96 della Legge sulla pianificazione del
territorio (sigla: ZPNačrt, Gazzetta Ufficiale della RS nn. 33/07,
70/08‑ZVO‑1B, e 108/09) e l’articolo 42 dello Statuto del Comune Città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/2000, 30/01 e
29/03, e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06 e 39/08),
il sindaco del Comune Città di Capodistria ha accolto la

DELIBERA
sull’avvio della predisposizione delle modifiche
e integrazioni alle norme tecniche di attuazione
riferite al Comune Città di Capodistria
1. Stato di cose presenti e motivi per la predisposizione delle modifiche e integrazioni alle norme tecniche
di attuazione
Le Norme tecniche di attuazione riferite al Comune Città
di Capodistria sono state accolte nel 1998, integrate nel 2001
e sottoposte a modifiche negli anni 2006 e 2009 (Decreto sulle
norme tecniche di attuazione riferite al Comune Città di Capodistria; Bollettino Ufficiale nn. 19/88, 7/01 – interpretazione
obbligatoria, e 24/01, e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 49/05
– interpretazione obbligatoria, 95/06, 124/08 – interpretazione
obbligatoria, e 22/09; nel seguito: N.T.A.).
Con il Decreto sulle modifiche ed integrazioni alle norme
tecniche di attuazione riferite al Comune Città di Capodistria,
accolto nel 2006, il documento è stato completamente aggiornato; nel 2009 le disposizioni del decreto sono state riverificate
e sono stati modificati i contenuti che nell’applicazione del
decreto si erano dimostrati inadeguati o imprecisi. Per il comprensorio dell’abitato di Capodistria è stata aggiunta la disposizione che i fabbricati a destinazione non residenziale potevano
superare in altezza gli stabili residenziali, mentre tale possibilità
non è stata prevista nelle zone extraurbane. Nell’ambito della
procedura di apporto di modifiche e integrazioni alle N.T.A. si
verificherà la possibilità di costruzione di fabbricati non residenziali (soprattutto di interesse generale per la società) fino
allo schema altimetrico P + 2 (pianterreno + 2 piani sovrastanti)
anche negli abitati extraurbani.
2. Zona d’intervento
Le norme delle N.T.A.‑a sono vigenti per tutto il territorio
del comune, più precisamente nelle zone non contemplate da
altre norme tecniche d’attuazione od altri strumenti urbanistici
attuativi ovvero piani di sito. Le modifiche e integrazioni alle
N.T.A. si riferiscono all’intero territorio del comune contemplato
dalle N.T.A..
3. Modalità di acquisizione delle soluzioni tecniche
L’acquisizione delle soluzioni tecniche si basa sugli approfondimenti tecnici e sugli studi concepiti alla predisposizione
del piano territoriale comunale e di altri strumenti urbanistici
comparabili riferiti al territorio del Comune Città di Capodistria.
Se necessario, si procede all’integrazione o rielaborazione
dei già predisposti approfondimenti tecnici, negli elementi che
siano rilevanti per la predisposizione delle modifiche e integrazioni alle N.T.A.
4. Tempi di predisposizione delle modifiche e integrazioni alle N.T.A. ovvero delle singole fasi delle medesime
Fase
Delibera sull’avvio della predisposizione del documento; pubblicazione della delibera nel bollettino
ufficiale e sul sito web
Stesura della bozza delle modifiche e integrazioni alle N.T.A.
Acquisizione delle linee guida
dagli enti statali e locali preposti
alla sistemazione del territorio
Predisposizione della bozza
integrata

Termine
marzo 2010

15 gg. dopo l’entrata in
vigore della delibera
30 gg.
dopo 15 gg. dall’acquisizione delle linee guida
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Fase
Avviso sull’esposizione al pubblico e sul dibattito pubblico della
bozza integrata; pubblicazione
dell’avviso secondo le modalità
localmente in uso e sul sito web
Esposizione al pubblico e
pubblico dibattito della proposta
integrata delle N.T.A., con l’indicazione di tutte le osservazioni
scritte pervenute
Predisposizione delle prese di
posizione nei confronti delle
osservazioni scaturite dall’esposizione al pubblico e dal dibattito
pubblico, pubblicazione delle
stesse secondo le modalità localmente in uso
Stesura della proposta integrata
delle modifiche e integrazioni alle
N.T.A.
Acquisizione dei pareri degli enti
preposti alla sistemazione del
territorio
Approvazione del documento in
sede del Consiglio comunale,
pubblicazione dello stesso nel
bollettino ufficiale
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Termine
7 gg. prima dell’esposizione al pubblico

30 gg.

7 gg. dopo la conclusione
del dibattito pubblico

7 gg. dopo la convalida
delle prese di posizione
30 gg.
pubblicazione dopo 10
gg. dall’approvazione del
decreto in sede del Consiglio comunale

5. Enti statali e locali preposti alla sistemazione del
territorio, che forniscono le linee guida ed i pareri, ed altri
partecipanti alla predisposizione delle modifiche e integrazioni alle N.T.A.
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si fa
l’obbligo di fornire indirizzi in merito alla bozza delle modifiche
e integrazioni alle N.T.A., sono i seguenti:
– Ministero per l’ambiente ed il territorio, Direttorato per
l’ambiente, Sezione per la valutazione integrale dell’impatto
ambientale, Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
– Ministero per l’ambiente, il territorio e le energie, Agenzia della Repubblica di Slovenia per l’ambiente, Ufficio gestione
delle acque, Sezione del bacino idrografico adriatico e del
mare, Strada del porto 12, Capodistria;
– Ministero della difesa, Amministrazione nazionale per
la protezione ed il soccorso, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– per il settore protezione e soccorso;
– Ministero del traffico, Direzione Strade della Repubblica
di Slovenia, Sede regionale di Capodistria, Via 15 maggio 13;
– Ministero per la cultura, Maistrova 10, Ljubljana;
– Istituto nazionale per la tutela dei beni culturali, Sede
regionale di Pirano, Piazza della Fratellanza 2, Pirano;
– Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali,
Sede regionale di Pirano, Piazza Tartini 12, Pirano;
– Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 maggio 13;
– Komunala Koper, Via 15 maggio 4, Capodistria;
– Telekom Slovenije, UO di Capodistria, Strada della
Stazione 9, Capodistria;
– Elektro Primorska, UO di Capodistria, Via 15 maggio
15, Capodistria;
– Istrabenz plini, Sermin 8/a, Capodistria;
– Comune Città di Capodistria, Ufficio servizi pubblici
economici e traffico, Via Verdi 10, Capodistria.
Possono essere inclusi nella procedura anche altri enti
preposti alla sistemazione del territorio, qualora nel corso della
predisposizione del documento si dovesse rilevare che siano
preposti alla gestione o responsabili dei singoli settori.
6. Obblighi attinenti al finanziamento ed alla predisposizione delle modifiche e integrazioni alle N.T.A.
L’ente procedente del documento è il Comune Città di
Capodistria, la procedura di predisposizione e accoglimento del

Stran

3746 /

Št.

27 / 2. 4. 2010

documento è condotta dall’Ufficio per l’ambiente e il territorio
del CC di Capodistria, Via Verdi 10, Capodistria.
Il promotore e il committente delle modifiche e integrazioni
alle N.T.A. è il Comune Città di Capodistria, che finanzia pure
la realizzazione del documento.
L’autore del documento (il pianificatore), scelto dal committente in virtù delle norme sull’assegnazione degli appalti
pubblici, deve adempiere le condizioni di cui alla Legge sulla
sistemazione del territorio.
7. Pubblicazione ed entrata in vigore della delibera
La presente delibera si pubblica nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione; la delibera si pubblica anche
sul sito web del Comune Città di Capodistria (www.koper.si).
N. 3505‑2/2010
Capodistria, lì 10 marzo 2010
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Pregled prihodkov in odhodkov, pregled finačnih terjatev
in naložb ter pregled zadolževanja in odplačila dolga so analitično zajeti v izkazu prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov,
v izkazu računa finančnih terjatev in naložb, v izkazu računa
financiranja, v izkazu stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih
naložb in posojil, izkazu stanja in gibanja neopredmetenih
dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter v
bilanci stanja in v izkazu prihodkov in odhodkov režijskih obratov, ki so sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-04/2010-1
Ljubno, dne 18. marca 2010
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l.r.

Il Sindaco
Comune Città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

NOVO MESTO
LJUBNO
1215.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Ljubno za leto 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00, 72/05 in 60/07) ter 17. in 31. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine
Ljubno na 25. redni seji dne 18. 3. 2010 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno
za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ljubno za
leto 2009, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Ljubno za leto 2009.

letu:

2. člen
Po bilanci zaključnega računa proračuna so znašali v

A) IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV –
DRUGIH UPORABNIKOV
I. Skupaj prihodki
2.608.702,83
II. Skupaj odhodki
2.244.504,57
III. Proračunski presežek (I. – II.)
364.198,26
B) IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
–
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
–
VI. Prejejta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV. – V.)
–
C) IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
VII. Zadolževanje
–
VIII. Odplačilo dolga
–
IX.
Sprememba
stanja
na
računu
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
364.198,26
X. Neto zadolževanje (VII.‑VIII. – IX.)
–
XI. Neto financiranje (VI.+X.‑IX.)
364.198,26
XII. Stanje sredstev na računih
ob koncu preteklega leta
73.808,43

1216.

Sklep o začetku priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta Gospodarska
cona Ždinja vas

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO‑1B in 108/09) ter
30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 96/08 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Novo mesto dne 24. 3. 2010 sprejel

SKLEP
o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta Gospodarska
cona Ždinja vas
1. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega
prostorskega načrta)
(1) V okviru izdelave Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto (odlok objavljen v Uradnem listu RS,
št. 101/09; v nadaljevanju OPN) je bila za razvoj dejavnosti s
področja prometa, distribucije in vzporednih dejavnosti opredeljena lokacija v severnem delu Novega mesta, ki zagotavlja
dobro prometno dostopnost. Leži severno od državne ceste R2
– 448/0222 Karteljevo – Ločna, v bližini obeh priključkov Novega
mesta na AC (priključkov zahod in vzhod), pod Ždinjo vasjo. Območje je opredeljeno kot samostojna enota urejanja prostora z
oznako NM/7‑OPPN‑b Gospodarska cona Ždinja vas, za katero
je potrebno pripraviti občinski podrobni prostorski načrt.
(2) Na delu območja urejanja velja Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Hrastje – Lešnica (Uradni list RS, št. 16/03),
zato se pri pripravi OPPN v delu njegove veljavnosti upoštevajo
določila 2. odstavka 133. člena odloka o OPN (posebni PIP za
EUP na območju avtoceste).
(3) Pobudo za pripravo OPPN so podale tri družbe, TOP
CONA d.o.o., Ljubljana, KRKA, d.d., Novo mesto ter ZNASS,
transport d.o.o., Ratež, p. Brusnice. TOP CONA d.o.o. nastopa kot investitor gradenj za trg, zaradi tega družba predlaga
izdelavo OPPN na način, ki bo zagotovil fleksibilnost v smislu
možnih programov in velikosti lokacij ter prostorskih pogojev,
ki jih bo OPPN definiral za gradnje objektov in druge ureditve
znotraj območja urejanja. Krka d.d. ima na tem območju namen realizirati del programa, ki se sedaj odvija na območju
tovarniškega kompleksa v Ločni. Gre za realizacijo izgradnje
poslovnih prostorov za potrebe transporta, tehničnega oddelka
in carinskega poslovanja, kjer se poleg pisarn predvideva še
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mehanična in elektro delavnica z ostalimi potrebnimi spremljajočimi prostori, v okviru odprtih površin pa za ustrezno veliko
parkirišče za kamione s priklopniki ter parkirišče za osebna
vozila. V okviru svoje lokacije ima družba namen zagotoviti tudi
ustrezno ravnanje z odpadki ter seveda vse pogoje, ki bodo na
lokaciji za predlagano dejavnost zagotovili varno poslovanje
ter pogoje za zdravje zaposlenih ter varnost pri delu. ZNASS
d.o.o. ima na območju namen urediti logistični center za prodajo osebnih avtomobilov, za kar poleg poslovnih prostorov
potrebuje še dovolj veliko parkirišče, vključno s parkiriščem za
tovorna vozila.
2. člen
(Okvirno območje občinskega podrobnega
prostorskega načrta)
(1) Območje urejanja se nahaja na severnem delu Novega mesta, v neposredni bližini AC baze Novo mesto. Na
jugu meji na državno cesto R2 – 448/0222 Karteljevo – Ločna
oziroma v manjšem delu tudi na avtocesto, na severu pa vključuje potek 2 x 110 kV daljnovoda. Območje je razdeljeno na
dva dela in je v veliki večini v naravi poraslo z gozdom. Večji
del, severno od regionalne ceste, meri cca 25,90 ha, del med
AC in regionalno cesto pa cca 1,85 ha. V območje urejanja so
tako vključena zemljišča s parc. št.: 1280/2, 1281/2, 1268/2,
1283/2, 1279/2, 1277/1, 1284/2, 1272/1, 1276/2, 1289/2,
1286/2, 1285/2, 1269/2, 1267/4, 1267/2, 1282/2, 1271/1 in
1270/2, vse v k.o. Bršljin ter parc. št.: 859/2, 859/3, 851/4,
860/2, 860/3, 986/1, 986/2, 987/1, 987/2, 866/1, 850/2, 984/1,
984/2, 985/1, 985/2, 862/2, 862/3, 994/3, 1005/7, 2036, 2032/1,
2032/2, 864/2, 2040, 865/2, del 865/3, del 865/3, 858/2, 858/3,
2041/1, 857/1, 857/4, 988/1, 863/2, 863/3, 861/2, 861/3, 970/1,
970/2, 971/1, 971/2, 868/2, 868/1, 869/1, 869/2, 878/1, 878/2,
873/3, 875/2, 873/1, 875/1, 854/2, 854/2, 853/1, 856/2, 856/3,
852/1, 855/3, 855/2, 2045/1, 851/3, 1020/1, 1020/6, 866/3,
994/2, 1005/6, 864/3, 988/2, 2033, 2034, 2039, 2037/3, 2037/2,
2031/2, 1020/5, 1001/3, 999/4, 1001/2, 999/3, 994/1, 989/2,
989/1, 848/2, 980/3, 980/1, 983/2, 983/1, 975/2, 975/1, 972/2,
972/1, 968, 969/2, 969/1, 879/1, 879/2, 849/2, 847/3, 995/2,
995/3, 1000/2 in 1000/3, vse v k.o. Ždinja vas.
(2) Na osnovi izdelanih strokovnih podlag in izraženih
interesov pobudnikov priprave OPPN ali pripravljavca OPPN
se območje OPPN lahko tudi zmanjša in/ali na podlagi smernic
nosilcev urejanja prostora poveča, v skladu s prostorsko zakonodajo in določili 133. člena odloka o OPN.
3. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve se ob upoštevanju določil odloka o
OPN izdelajo na osnovi strokovnih podlag, analize prostora ter
programskih izhodišč, pridobljenih smernic in analize le‑teh ter
v skladu z veljavno zakonodajo.
(2) Strokovne rešitve se izdelajo v obsegu, vsebini in
obliki, ki so potrebne za določitev sestavin vsebine OPPN,
določene v prvem odstavku 3. člena pravilnika o vsebini, obliki
in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
(Uradni list RS, št. 99/07).
(2) Izdelovalec OPPN praviloma ne izdela variantnih strokovnih rešitev razen v primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže v postopku priprave, če takšna potreba
izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz prostora oziroma
smernic nosilca urejanja prostora.
4. člen
(Roki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega
načrta in njegovih posameznih faz)
(1) Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
a. Izdelava strokovnih podlag in osnutka OPPN, smernice
nosilcev urejanja prostora:
– priprava osnutka OPPN (30 dni)
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– občina pregleda osnutek OPPN ter ga pošlje nosilcem
urejanja prostora (7 dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca)
in jih pozove, da v roku 30 dni dajo smernice
– Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku 30 dni
pisno sporoči ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO (celovita
presoja vplivov na okolje)
b. Dopolnjen osnutek OPPN:
– priprava dopolnjenega osnutka OPPN (30 dni po prejetju smernic nosilcev urejanja prostora)
– prva obravnava dopolnjenega osnutka OPPN na občinskem svetu
c. Sodelovanje javnosti:
– občina pregleda dopolnjen osnutek OPPN (7 dni po
dostavi gradiva s strani izdelovalca) in najmanj 7 dni pred
začetkom javne razgrnitve pripravi obvestilo javnosti o javni
razgrnitvi in javni obravnavi
– javna razgrnitev OPPN traja 30 dni
d. Predlog OPPN:
– proučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni
osnutek OPPN ter priprava stališč (10 dni po dostavi pripomb
in predlogov s strani pripravljavca)
– župan podpiše stališča do pripomb in predlogov, občina
pisno seznani lastnice in lastnike zemljišč s svojimi stališči
– priprava predloga (15 dni po potrditvi stališč s strani
župana)
e. Mnenja nosilcev urejanja prostora:
– občina pregleda predlog OPPN (7 dni) ter ga pošlje
nosilcem urejanja prostora in jih pozove, da v roku 30 dni dajo
mnenje
f. Usklajen predlog OPPN:
– priprava usklajenega predloga (15 dni po pridobitvi
mnenj nosilcev urejanja prostora)
– občina predloži občinskemu svetu usklajen predlog
OPPN za sprejem
– pred drugo obravnavo na občinskem svetu se usklajen
predlog obravnava tudi na odborih
– sprejem OPPN na Občinskem svetu
g. Sprejet dokument:
– posredovanje v objavo v Uradnem listu Republike Slovenije (10 dni po sprejetju na občinskem svetu)
– priprava končnega elaborata OPPN (15 dni po objavi v
Uradnem listu RS).
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega
področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO‑1‑UPB1,
Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08) in Zakona o prostorskem
načrtovanju, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.
5. člen
(Nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega
področja, so:
a. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
b. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto;
c. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor
za upravljanje cest, Območje Novo mesto, Ljubljanska 36,
Novo mesto;
d. Družba za avtoceste v RS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
Celje;
e. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana;
f. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo
mesto, Skalickega 1, Novo mesto;
g. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gubčeva
15, Novo mesto;
h. ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana;
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i. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska
cesta 7, Novo mesto;
j. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12,
Novo mesto;
k. Geoplin d.o.o. Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11,
Ljubljana;
l. Istrabenz plini d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova ulica 10, Novo mesto;
m. Telekom Slovenije d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja
in zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja Novo
mesto, Nov trg 7a, Novo mesto;
n. Mestna občina Novo mesto, Oddelek za komunalne
zadeve, krajevne skupnosti in kmetijstvo, Seidlova cesta 1,
Novo mesto;
o. drugi nosilci urejanja prostora, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
Osnutek OPPN se skladno s 4. odstavkom 58. člena
ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu
za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, ki
odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od prejema
vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati
mnenje v 30 dneh od podane vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku
ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo,
da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse
zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka
o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, bo občina skladno s
prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom
priprave OPPN.
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ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Sevnica
za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sevnica
za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2009
izkazuje:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
skupina/podskupine kontov

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev proračuna Evropske unije
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi osebam, ki niso
pror. upor.

70

71

72

6. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
in izdelave OPPN)
Izdelavo OPPN financirajo družbe: TOP CONA d.o.o.,
Pod hribom 55, Ljubljana, KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka
cesta 6, Novo mesto in ZNASS, transport d.o.o., Ratež 14b,
Brusnice in sicer v sorazmernem deležu glede na lastništvo
zemljišč v območju urejanja.

73

74

7. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na
spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.

II.
40

Št. 3505-4/2009 (1091)
Novo mesto, dne 24. marca 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.
41

SEVNICA
1217. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Sevnica za leto 2009

Na podlagi 3. točke 98. 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 16. člena
Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 27. redni
seji dne 24. 3. 2010 sprejel

42
43

(v evrih)
Realizacija
v letu 2009
27.379.868
12.671.322
11.030.170
10.071.594
526.777
431.799
0
1.641.152
651.838
9.803
9.129
163.166
807.216
217.858
31.734
0
186.124
4.700
4.700
0
14.485.988
9.500.605
4.985.383
29.032.396
5.157.303
811.321
129.173
3.840.556
121.871
254.382
5.954.511
372.581
2.999.371
419.635
2.162.924
0
15.680.323
15.680.323
2.240.259
1.958.282
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432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/
PRIMANJKLJAJ (I.‑II.)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
TER VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) 0
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+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 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.‑II‑V.‑VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X‑IX.)

Št.

281.977
–1.652.528

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.500.000
2.500.000
2.500.000
450.982
450.982
450.982
396.490
2.049.018
1.652.528

Podrobnejši prikaz bilance prihodkov in odhodkov, računa
finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja in realizacije
posebnega dela proračuna so sestavni del tega zaključnega
računa.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0018/2010
Sevnica, dne 24. marca 2010
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

1218.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Občine Sevnica (uradno prečiščeno
besedilo)

Na podlagi 120. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno
besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 27. redni seji
dne 24. 3. 2010 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica,
ki obsega:
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 4/04, z dne 19. 1. 2004),
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– Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 38/05, z dne 15. 4.
2005),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 65/06, z dne 23. 6. 2006),
– Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica (Uradni list RS,
št. 12/07, z dne 12. 2. 2007),
– Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica (Uradni list RS,
št. 29/07, z dne 30. 3. 2007),
– Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica (Uradni list RS,
št. 46/07, z dne 29. 5. 2007),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 72/07, z dne 10. 8. 2007),
– Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica (Uradni list RS,
št. 99/07, z dne 30. 10. 2007),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 96/08, z dne 9. 10. 2008),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 124/08, z dne 30. 12. 2008) in
– Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica (Uradni list RS,
št. 14/10, z dne 26. 2. 2010).
Št. 007-0023/2009
Sevnica, dne 24. marca 2010
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Sevnica
(uradno prečiščeno besedilo)
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorsko ureditveni pogoji
(v nadaljevanju: PUP) za območja naselij, zaselkov in odprtega
prostora v Občini Sevnica, ki jih je izdelal Savaprojekt Krško,
d.d., pod številko PUP‑111/02, marec 2003.
2. člen
Prostorsko ureditveni pogoji so izdelani ob upoštevanju
usmeritev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter družbenega
plana Občine Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990
za območje Občine Sevnica – dopolnjene 2002 (Uradni list
RS, št. 36/02).
3. člen
PUP sestavlja:
– tekstualni del:
– odlok o PUP;
– pogoji za načrtovanje;
– mnenja nosilcev urejanja prostora in
– grafični del:
– ureditvena območja naselij po KS
– zasnova namenske rabe prostora
– zasnova infrastrukturnih omrežij
– zasnova varovanih in zavarovanih
območij

M 1: 5 000;
M 1: 25 000;
M 1: 25 000;
M 1: 25 000.
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4. člen
Prostorsko ureditveni pogoji vsebujejo:
I. UVODNE DOLOČBE
II. OBMOČJE UREJANJA IN VELJAVNOST
III. MERILA IN POGOJI GLEDE VRSTE GRADNJE
OBJEKTOV
1. Ureditvena območja naselij in razpršena gradnja
1.1 Gradnja v ureditvenih območjih naselij
1.2 Gradnja izven ureditvenih območij, razpršena gradnja
1.3 Splošna merila in pogoji za posamezne vrste posegov
2. Območja odprtega prostora
2.1 Kmetijska zemljišča
2.2 Gozdna zemljišča
2.3 Šport in rekreacija
2.4 Pridobivanje rudnin
2.5 Sekundarna bivališča
2.6 Komunalne dejavnosti
2.7 Pokopališča
2.8 Vodna zemljišča
IV. MERILA IN POGOJI GLEDE OBLIKOVANJA OBMOČIJ IN ARHITEKTONSKEGA OBLIKOVANJA OBJEKTOV
1. Kriteriji za urbanistično oblikovanje naselij in razpršene
gradnje
2. Krajinsko oblikovanje odprtega prostora
3. Arhitektonsko oblikovanje objektov v naseljih in razpršeni gradnji
4. Oblikovanje zunanjih in drugih ureditev
V. MERILA IN POGOJI ZA DOLOČANJE GRADBENIH
PARCEL
VI. MERILA IN POGOJI ZA OHRANJANJE NARAVE IN
KULTURNE DEDIŠČINE
VII. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO
IN ENERGETSKO UREJANJE TER ZVEZE
VIII. MERILA IN POGOJI ZA VODNOGOSPODARSKO
UREJANJE
IX. PODROBNEJŠA MERILA IN POGOJI ZA GRADNJO
OBJEKTOV
X. MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO IN IZBOLJŠANJE
OKOLJA
XI. KONČNE DOLOČBE.

proizvodnih in servisnih dejavnosti, športnih in rekreacijskih
površinah in pokopališčih dovoljene novogradnje, nadomestne
gradnje, nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, spremembe namembnosti in odstranitve zakonito zgrajenih objektov ter komunalne in prometne ureditve in vzdrževalna dela na obstoječih
objektih in napravah.

5. člen
Ta odlok določa pravila za urejanje prostora in graditev
vseh vrst objektov.

1.2 Gradnja izven ureditvenih območij, razpršena gradnja

II. OBMOČJE UREJANJA IN VELJAVNOST
6. člen
Meja ureditvenega območja PUP poteka po meji Občine
Sevnica in velja neomejeno za celotno območje občine, razen
za območja, ki se urejajo z izvedbenimi prostorskimi akti. PUP
veljajo tudi za del območja urbanistične zasnove Sevnica ter
začasno in s posebnimi pogoji za območja, za katera je predvidena izdelava izvedbenih aktov.
Za dele stanovanjskih območij v naseljih Blanca, Dolnje
Brezovo, Log, Sevnica – območje Florjanske ulice (Škouc) in
območje Pečje ter del območja namenjen obrti v naselju Boštanj veljajo podrobnejša merila in pogoji za gradnjo objektov.
PUP veljajo pogojno tudi za stavbna zemljišča na območju lokacijskega načrta HE Boštanj.
III. MERILA IN POGOJI GLEDE VRSTE
GRADNJE OBJEKTOV
1. Ureditvena območja naselij in razpršena gradnja
7. člen
Skladno s pogoji in določili tega odloka so na stanovanjskih območjih, območjih oskrbnih in storitvenih dejavnosti, obrti,

1.1 Gradnja v ureditvenih območjih naselij
8. člen
V meji ureditvenega območja naselja je možna:
– gradnja stanovanjskih objektov in poslovno‑stanovanjskih objektov,
– gradnja objektov, ki služijo kmetijski proizvodnji in dopolnilnim dejavnostim na kmetiji (kmečki turizem, predelava
kmetijskih izdelkov, umetna obrt in podobno ...),
– gradnja objektov za centralne dejavnosti – trgovino,
gostinstvo in turizem ter druge – storitvene dejavnosti na za to
določenih območjih,
– gradnja proizvodnih in obrtnih objektov na za to določenih območjih,
– sprememba namembnosti objektov za obrtno in storitveno dejavnost pod pogojem, da se ne spreminja pretežne rabe
območja in da dejavnost nima negativnih vplivov na okolje in
na bivalne pogoje sosednjih objektov,
– sprememba namembnosti in gradnja objektov za sekundarna bivališča,
– gradnja objektov in naprav namenjenih športu in rekreaciji na za to določenih površinah,
– širitev pokopališč in gradnja poslovilnih objektov,
– gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov.
9. člen
Na območjih, za katera je plansko predvidena izdelava izvedbenih načrtov ter na večjih prostih površinah, kjer je potrebno izdelati zasnovo lociranja objektov s parcelacijo in zasnovo
prometne in komunalne ureditve, so do izdelave izvedbenega
prostorskega akta dovoljene nadomestne gradnje, vzdrževalna
dela na objektih in napravah in tisti posegi, ki ne bodo ovirali
realizacije izvedbenih aktov.

10. člen
Na območju razpršene gradnje, zaselkov in posameznih
stavbnih zemljišč je možna:
– gradnja objektov, ki služijo kmetijski proizvodnji, dopolnilni dejavnosti na kmetiji in objektov za obrtno in storitveno
dejavnost, ter gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov,
– sprememba namembnosti obstoječih objektov ali delov
objektov za potrebe turističnih dejavnosti, stanovanj, dopolnilne
dejavnosti na kmetiji, obrti in storitvene dejavnosti,
– gradnja stanovanjskih objektov v območju stavbnega
zemljišča v primeru, da gre za zgoščevanje, zapolnjevanje
vrzeli oziroma zaselka ali za zaokroževanje gručastih oblik
zazidave, če obstoječa komunalna in prometna infrastruktura
to omogoča.
Gradnja objektov in sprememba namembnosti za potrebe
kmečkega turizma, obrtne in storitvene dejavnosti je možna
pod pogojem, da se ne spreminja rabe območja in za tiste
dejavnosti, ki nimajo negativnih vplivov na okolje in na bivalne
pogoje sosednjih objektov. Pri tem je potrebno zagotoviti zdravstveno‑tehnične zahteve (odmiki objektov, osončenje, hrup) in
ostale urbanistične pogoje v zvezi ureditve dovoza, manipulativnih, parkirnih in zelenih površin okrog objektov.
11. člen
Za območje poselitve, ki se nahaja v meji lokacijskega
načrta HE Boštanj veljajo določila tega odloka, pod pogojem
da niso v nasprotju z ureditvami in pogoji Odloka o lokacijskem
načrtu HE Boštanj.
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Za območje proizvodnih in obrtnih dejavnosti ob objektu
HE Boštanj je potrebno izdelati občinski lokacijski načrt.
1.3 Splošna merila in pogoji za posamezne vrste objektov
12. člen
Novogradnje:
Oblikovanje novih objektov in posegov mora ohranjati
arhitekturno ali oblikovno identiteto območja in upoštevati značilnosti zazidave v svoji neposredni okolici ali širšem območju.
Obliko, barvo ter velikost streh in orientacijo slemen je treba
prilagoditi splošni podobi naselja ali njegovega posameznega
dela. Stanovanjska hiša je objekt z največ dvema stanovanjema, s skupnim ali ločenim vhodom v objekt. V dvostanovanjski
stavbi mora biti predvideno za vsako stanovanje ločen vodovodni priključek, ter zagotovljena funkcionalnost objekta in zemljišča v skladu s pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah
za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj.
Gradnja stanovanjskih objektov, ki predstavljajo oblikovno
posebnost (sončna hiša, atrijska hiša, terasna hiša itd.) v pretežno vaških naseljih ni dovoljena, v urbanih naseljih pa le pod
pogojem, da se zgradijo kot zazidalni kompleks s svojstveno
oblikovno zasnovo in se ustrezno zazelenijo.
Nadomestne gradnje:
Gradnja nadomestnega objekta pomeni, da se obstoječi
objekt odstrani in na mestu predhodno odstranjenega objekta
postavi nov objekt, ki je po velikosti in namembnosti enak
odstranjenemu objektu. Možna je gradnja novega objekta na
mestu odstranjenega, če se z listinami (zemljiškoknjižni izpisek, posestni list) dokaže, da je bil na predmetnem zemljišču
zgrajen objekt z isto namembnostjo, oziroma znotraj območja
stavbnega zemljišča z enako funkcijo, ki jo odstranjeni objekt
ima. Po izgradnji novega objekta, je treba stari objekt obvezno
odstraniti.
Izjemoma je možna gradnja na lokaciji v neposredni bližini delno tudi na kmetijskem zemljišču, kolikor ni zadostnega
prostora znotraj območja stavbnega zemljišča, ali v primeru
geološko nestabilnih oziroma plazljivih tal, oziroma zaradi pogojev upravljavcev gospodarske javne infrastrukture in nosilcev
urejanja prostora. Mikrolokacija novega objekta, oziroma njegova oddaljenost od starega objekta, katerega nadomešča, mora
biti strokovno utemeljena.
Stari objekt se, kolikor je potrebno za začetek gradnje
novega, odstrani pred gradnjo, oziroma po izgradnji novega. Za
objekt, ki se odstrani, je potrebno izdelati posnetek obstoječega
stanja objekta in terena tako, da se ugotovi uporabna površina
in namembnost objekta. Rok za odstranitev prvotnega objekta
se določi v posebnem delu projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja v skladu z načrtom odstranjevalnih del in v skladu s
pogoji vezanimi na začetek uporabe nadomestnega objekta.
V primeru arhitektonsko kvalitetnega oblikovanja se lahko
stari objekt ohrani in vključi v novo stavbno celoto. Nadomestni objekt mora ohranjati arhitekturne in urbanistične kvalitete obstoječega objekta ter kvalitetne ambientalne značilnosti
prostora.
Dozidave, nadzidave ter rekonstrukcije:
Dograditev in prenavljanje objektov mora biti v skladu
z oblikovalskimi določili za gradnjo novih objektov. Možne so
nadzidave do višine gabarita sosednjih objektov, če se s tem
ne poruši kompozicijsko razmerje do celote.
Dozidave, nadzidave, rekonstrukcije objektov, spremembe namembnosti in investicijsko vzdrževalna dela so dopustna
pod pogojem, da so bili objekti zgrajeni pred letom 1968 ali pa
so bili zgrajeni z gradbenim dovoljenjem. Dozidave objektov
so možne do intenzivnosti izrabe, ki ne presega razmerja 40%
pozidave napram 60% nepozidane površine gradbene parcele.
Dozidava praviloma ne sme presegati bruto etažne površine
pritličja obstoječega objekta.
Enostavni in nezahtevni objekti:
Locirajo se tako, da ne ovirajo ostalih objektov in se
gradijo po pogojih in na način, kot ga določa odlok o PUP in
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Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS,
št. 37/08). Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov mora
biti oblikovno in funkcionalno usklajena z osnovnim objektom.
Enostavni in nezahtevni objekti se lahko gradijo na gradbeni
parceli v okviru meril za pozidanost. Izven območij poseljenosti je možna gradnja enostavnih in nezahtevnih kmetijskih
objektov na grajenem območju kmetije. Ob pridobitvi mnenja
pristojne kmetijsko svetovalne službe o tem, da je takšen objekt
nujno potreben za obratovanje kmetije, pa tudi na pogojno
zazidljivem območju kmetije.
Gradnja drugih objektov:
Oblikovanje tehnoloških objektov ali naprav z višino, ki
bistveno odstopa od povprečnega gabarita njihovega okolja,
mora težiti za tem, da ti objekti ne dominirajo v prostoru. Oblikovanje teh objektov se prilagodi tehnologiji, pa tudi značilnostim
prostora. Oblikovanje manjših objektov komunalnega značaja
(transformatorske postaje ...) v posameznem naselju mora biti
enotno in ne smejo postati dominanta.
Območja s cerkvijo in pokopališčem se ohranjajo. Ob
širitvi pokopališča ali gradnji poslovilnih objektov je treba upoštevati tipiko obstoječe zasnove in se prilagajati značilnostim
terena.
Javne ureditve:
Pri urejanju javnih površin je treba v največji možni meri
uporabljati naravne materiale in oblikovno poenoteno ozelenitev s tradicionalno prevladujočim zelenjem.
Urbana oprema (svetilke, koši za smeti, klopi) naj bo v
naselju enotno oblikovana.
Ostale ureditve:
Nasipavanje in dvigovanje terena napram sosednji parceli
ni dovoljeno. Odvečni material od izkopov je potrebno deponirati in poravnati na zato določenih deponijah. Višinske razlike
na zemljiščih je potrebno premostiti s travnimi brežinami, le
izjemoma z opornimi zidovi ali z za to namenjenimi betonskimi
elementi.
2. Območja odprtega prostora
2.1 Kmetijska zemljišča
13. člen
Kmetijska zemljišča se urejajo na podlagi plansko načrtovanih agrooperacij.
Na najboljših kmetijskih zemljiščih so dovoljene agrooperacije. Za izvajanje načrtovanih agrooperacij, ki so opredeljena
na območjih varovane kulturne dediščine ali naravnih vrednot,
je potrebno upoštevati strokovne podlage, ki so sestavni del
tega odloka in pridobiti projektne pogoje pooblaščene strokovne institucije.
Lokacija in gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov
je dovoljena po pogojih umestitve, ki ga določa odlok o PUP
in Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list
RS, št. 37/08).
14. člen
Na najboljših kmetijskih zemljiščih so poleg primarne rabe
dovoljeni naslednji posegi:
– gradnja nadomestnih kmetij, gradnja nadomestnih
objektov in dogradnja obstoječih objektov, ki so zgrajeni v
skladu s predpisi,
– gradnja zidanih gospodarskih poslopij izven gradbene
parcele kmetije je dovoljena le, če je urbanistično sprejemljiva
in če je mogoče uporabiti zemljišča, ki so manj primerna za
kmetijsko pridelavo, ob pridobitvi mnenja pristojne kmetijsko
svetovalne službe o tem, da je takšen objekt nujno potreben
za obratovanje kmetije,
– gradnja objektov in sprememba namembnosti objektov ali delov objektov za potrebe obrti, kmečkega turizma in
dopolnilne dejavnosti kmetij v sklopu gospodarskega dvorišča
kmetije ali stanovanjske stavbe, ob pogoju ureditve manipulativnih in parkirnih površin na obstoječi gradbeni parceli, brez
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negativnega vpliva na okolje. Sprememba namembnosti posameznega gospodarskega poslopja izven obstoječih stavbišč
ni dovoljena,
– gradnja podzemnih komunalnih naprav in objektov, cest
ter poljskih poti. Izjemoma je dopustna gradnja nadzemnih
vodov in naprav, če niso možne alternativne rešitve,
– postavitev naprav za potrebe raziskovalne ali študijske
dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov),
– gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov, začasnih
objektov, vadbenih objektov, spominskih obeležij in urbane
opreme,
– gradnja namakalnih sistemov in vodnih zadrževalnikov.
15. člen
Na drugih kmetijskih zemljiščih je, poleg posegov iz prejšnjih dveh členov, dovoljena ureditev zelenih površin, gradnja in
ureditev za šport in rekreacijo in gradnja spremljajočih objektov
in naprav, ki dopolnjuje rekreacijsko dejavnost v območjih pod
pogojem, da ni okrnjena osnovna namembnost prostora.
16. člen
Na drugih kmetijskih zemljiščih z vinogradi in sadovnjaki
je dovoljena:
– gradnja in obnova zidanic na vinogradniških območjih
in gradnja gospodarskih objektov za spravilo sadja ob pogoju,
da je investitor za gradnjo zidanic lastnik najmanj 15 arov zemljišča s tem, da je vinograd zasajen velikosti najmanj 10 arov,
oziroma za gradnjo gospodarskega objekta za spravilo sadja,
če je investitor lastnik najmanj 20 arov zemljišča s tem, da je
intenzivni sadovnjak zasajen velikosti najmanj 15 arov,
– adaptacije, rekonstrukcije ali nadomestne gradnje pri legalno zgrajenih objektih na ostalih območjih, pri čemer je lahko
velikost zemljišča 15 arov, vinograda pa minimalno 10 arov,
– gradnja zidanic, v katerih je možno urediti prostore za
vinotoč ali preureditev obstoječih objektov za te dejavnosti ob
pogoju, da ima prosilec najmanj 20 arov vinograda in da se
lokacija nahaja v območju vinsko turistične ceste in ob pogoju,
da lokacija zagotavlja ureditev vseh potrebnih zunanjih površin
brez večjih posegov v teren (večjih odkopov ali zasutij, izpostavljenih opornih zidov) ter ob pogoju zagotovitve ustrezne
infrastrukturne opreme.
Gradnja zidanic in gospodarskih objektov za spravilo sadja
je možna tudi na najboljšem kmetijskem zemljišču na parceli zraven urejenega vinograda ali sadovnjaka v zahtevani površini kot
na drugem kmetijskem zemljišču, če je urbanistično sprejemljiva
in ob pridobitvi pozitivnega mnenja pristojne kmetijsko svetovalne
službe. Gradnja zidanic in gospodarskih objektov za spravilo sadja
je možna tudi na območjih že izvedene krčitve gozdov zraven
urejenega vinograda ali sadovnjaka v zahtevani površini kot na
drugem kmetijskem zemljišču, če je urbanistično sprejemljiva in ob
soglasju pristojne krajevne enote Zavoda za gozdove RS.
Posegi morajo biti načrtovani tako, da se ohranja značilna
krajinska slika z vinogradi, podolžno po pobočju ter z gozdnimi
robovi in pogozdenimi severnimi pobočji hribov.
Novi objekti se lahko postavljajo le ob poteh, ob upoštevanju smeri postavitve obstoječih objektov in dominantnosti
lokacije.
Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov v sklopu
gradbene parcele zidanice ali objekta za spravilo sadja ni možna. V primeru, da je enostavni ali nezahtevni objekt v sklopu
vinograda že zgrajen, ga je po končani gradnji zidanice ali
objekta za spravilo sadja potrebno porušiti.
Priporočljiva je ohranitev vinogradov in sadovnjakov v
tradicionalni obliki.
2.2 Gozdna zemljišča
17. člen
Na območjih gozdnih zemljišč je poleg primarne rabe dovoljena gradnja objektov in naprav skladno s Pravilnikom o vrstah
zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, ob pogojih za
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gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljena in o
vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči.
Soglasje Zavoda za gozdove RS se mora pridobiti za
poseg v prostor za graditev objektov tudi zunaj gozda, če je iz
poročila o vplivih na okolje razvidno, da bi objekt ali posledice
delovanja objekta negativno vplivale na gozdni ekosistem in
funkcije gozdov.
Pri načrtovanju posegov v gozd in v gozdni prostor je
potrebno upoštevati v planu prikazana področja posebno poudarjenih ekoloških in socialnih funkcij.
Negozdna zemljišča v gozdu je prepovedano pogozdovati, razen če je to predvideno v gozdnogospodarskem načrtu.
Ograditev posameznih delov gozda ni dovoljena, razen v
primerih, ki so določeni z Zakonom o gozdovih.
Pri načrtovanju novogradenj, ki mejijo na gozd, je potrebno upoštevati oddaljenost objektov od gozdnega roba.
Odmiki objektov od gozdnega roba ne smejo biti manjši
od povprečne višine dreves, izjemoma je ta odmik lahko manjši, vendar ne manj od 10 m.
2.3 Šport in rekreacija
18. člen
Na območju površin namenjenih športu in rekreaciji je
možna gradnja objektov in naprav namenjenih potrebam posameznega športnega območja ob upoštevanju in ohranjanju
krajinske slike in brez večjih posegov v teren (odkopi, zasutja,
oporni zidovi).
Ureditve trim stez, tekaških prog in konjeniških poti naj se
usmerjajo in uredijo na obstoječih poljskih in gozdnih poteh.
Spremljajoča oprema (oznake smeri ipd.) naj bo iz naravnih materialov.
2.4 Pridobivanje rudnin
19. člen
Na območjih obstoječih površinskih kopov so dopustna
le tekoča vzdrževalna dela na obstoječih legalno zgrajenih
objektih in napravah ter raziskovalna vrtanja.
Za nadaljnje posege na območju Loga je plansko predvidena izdelava UN Kamnolom Log.
Na območjih opuščenih površinskih kopov so mogoča
sanacijska dela na podlagi ustreznih projektov in dovoljenj po
predpisih o graditvi objektov.
2.5 Sekundarna bivališča
20. člen
Za območja načrtovane gradnje sekundarnih bivališč je
potrebna izdelava zasnove razporeditve objektov s parcelacijo
in zasnovo prometne in komunalne ureditve.
Za območja sekundarnih bivališč na območju predvidene
razširitve Regijskega parka Kozjanski park (*RP 2), je pred pripravo podrobnejših aktov potrebno pridobiti varstvene usmeritve.
2.6 Komunalne dejavnosti
21. člen
Na območju komunalnih dejavnosti na desnem bregu
Save ob naselju Log je možna gradnja čistilne naprave ter
gradnja objektov in ureditev površin namenjenih zbiranju in
sortiranju komunalnih odpadkov.
Predelavo in recikliranje gradbenih odpadkov je mogoče
opravljati le na območju komunalnih dejavnosti v objektih ali/in
z napravami postavljenimi v ta namen.
2.7 Pokopališča
22. člen
Za vsa nova območja pokopališč, ki so predvidena izven
naselij, je potrebna izdelava izvedbenega prostorskega akta.
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2.8 Vodna zemljišča

2. Oblikovanje odprtega prostora

23. člen
Na vodnem in obvodnem zemljišču je možna gradnja
objektov javne infrastrukture, gradnja objektov javnega dobra,
gradnja objektov za rabo voda za varstvo voda pred onesnaženjem, gradnja objektov namenjenih obrambi države, zaščiti
in reševanju ljudi, živali in premoženja.
Možno je tudi izvajati ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave ter izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti
površinskih voda.
Za premostitve preko potokov je treba zgraditi ploščate
prepuste, ki bodo prevajali 100‑letne visoke vode z varnostno
višino 0,5 m. Za ureditve premostitve je treba pripraviti projekt
ureditve potoka, ki bo prikazal ureditev struge ob cesti in premostitvi.
Za vse posege na vodnem in obvodnem zemljišču si mora
investitor pridobiti informacijo o predpisanih pogojih, ki jih mora
izpolnjevati nameravani poseg ter vodno soglasje.
Na vodotokih, ki so opredeljeni kot naravna vrednota,
je potrebno vse posege izvajati v skladu z naravovarstvenimi
smernicami.
Za zagotavljanje novih vodnih virov je možno izvajati
hidrološke raziskave.

25. člen
Kmetijska zemljišča
Posegi na območjih kmetijskih površin morajo ohranjati
značilnosti krajinskega vzorca, naravne elemente kot so sistem
parcelacije, komunikacije, relief, strukturo vegetacije, vodotoke
in značilne krajinske poglede.
Gozdna zemljišča
Posegi v območju gozdov morajo upoštevati značilnosti
kulturno krajinskega vzorca in ohranjati značilno razporeditev
gozdnih mas, značilnosti oblikovanja gozdnega roba in vzorec
gozdnih poti.
Pokopališča
Območja s cerkvijo in pokopališčem se ohranjajo. Pri
širitvah pokopališč upoštevati obstoječe zasnove in se z ureditvami prilagajati terenu.
Vodna zemljišča
Ohranjati obvodno vegetacijo in urejati ter utrjevati brežine z naravnimi materiali.

IV. MERILA IN POGOJI GLEDE OBLIKOVANJA OBMOČIJ
IN ARHITEKTONSKEGA OBLIKOVANJA OBJEKTOV
1. Kriteriji za oblikovanje naselij
in razpršene gradnje
24. člen
Naselja
Jedra vasi se ohranjajo in opremijo z urbano opremo,
dovoljena je dopolnilna gradnja objektov z javnimi programi, ki
se mora oblikovno in urbanistično prilagajati obstoječim gradbenim linijam in urbanistični kompoziciji obstoječih dominantnih
objektov. Ohranja se tipična zasnova naselja (gručasta, vrstna,
obcestna ...) in varujejo gradbene linije objektov, značilne razporeditve objektov v naselju ali v sklopu domačije. Pri posegih
v zunanje robove naselij ali zaselkov je potrebno na novo oblikovati zeleni rob naselja, sadovnjak itd.
Ohraniti je potrebno obstoječo kmetijsko rabo zemljišč
na območju vedute na cerkev sv. Marije, travnik med cesto za
Rovišče in cerkvijo, v naselju Studenec.
Ob glavni prometnici v naselju je dovoljena sprememba
stanovanjskih objektov v javne, storitvene, servisne in obrtne
dejavnosti.
Na novih površinah, namenjenih pozidavi v naseljih, je
možno oblikovanje novega naselitvenega vzorca ob upoštevanju krajinske podobe in sledenju avtohtonim naselbinskim
strukturam, materialih in oblikah.
Nova območja v naselju je od starih zaželeno ločevati z
zelenimi barierami.
Za območje urbanistične zasnove Sevnica veljajo merila
in pogoji tega PUP‑a le za posamične objekte, in sicer novogradnje, ki pomenijo zapolnitve, nadomestne gradnje, dozidave
in gradnje pomožnih objektov.
Razpršena gradnja
Pri dovoljevanju posegov na stavbna zemljišča je treba
težiti k zaokroževanju poselitve ob upoštevanju načina sestavljanja posameznih objektov v skupine. V primeru gradnje v
okviru nekvalitetnih območij je potrebno z novimi posegi vplivati
na večjo urejenost in izboljšanje stanja. V vseh primerih je potrebno ob objektih predvideti zasaditev avtohtonega drevja.
Kmetije je potrebno oblikovati glede na tipologijo poselitve
in upoštevajoč značilni parcelni vzorec. Novi objekti ne smejo
rušiti kvalitetnih prostorskih odnosov.
Na dvorišču kmetij naj se zasadijo večja drevesa, ob
zunanjem robu pa sadno drevje.

3. Arhitektonsko oblikovanje objektov
26. člen
V območju varovane kulturne dediščine se urbanistični in
arhitekturni pogoji podrejajo pogojem spomeniško‑varstvene
službe.
Stanovanjski in gospodarski objekti:
– tlorisna zasnova objektov v naseljih in območjih razpršene gradnje mora biti podolgovata, z razmerjem stranic vsaj
1 : 1,4. Na območjih naselbinske dediščine se tlorisni gabarit
podreja določilom pristojne spomeniške službe,
– višina objektov se prilagodi obstoječim objektom in
dominantam naselja (cerkev, grad, drevo). Praviloma vkopana
klet, pritličje in mansarda, kolenčni zid je skrit pod kapjo strehe.
Objekti na izpostavljenih legah in grebenih morajo imeti klet v
celoti vkopano, da se zagotovi pritličen gabarit,
– streha mora biti simetrična dvokapnica s slemenom po
dolžini objekta, naklon 35 do 45 stopinj. Kritina mora biti temne
barve; opečna, betonska – sive ali opečne barve ali druga
temna kritina, ki je kompatibilna s tradicionalno. Dovoljeni so
čopi in strešna okna, frčade pa dvokapne in le centralno na
fasadi, nad glavnim vhodom. Na območjih strnjene pozidave
so dovoljene tudi drugačne oblike frčad,
– fasade naj bodo ometane, omet je lahko tudi dvo‑ ali
tribarven s poudarjenimi dekorativnimi elementi (obrobe okoli
odprtin ipd.) in v kombinaciji z lesom. Omet naj bo v svetlih
odtenkih toplih barv. Razporeditev in oblikovanje okenskih in
vratnih odprtin, ki so praviloma vertikalno podolgovatih oblik
naj se prilagaja značilnostim oblikovanja v arhitekturni krajini.
Zatrepi gospodarskih objektov naj bodo leseni, ograje balkonov
naj bodo v vertikalnem lesenem opažu,
– sušilnice in prostostoječi silosi so dovoljeni, za potrebe
kmetijskih dejavnosti ob obstoječih kmetijskih objektih.
Poslovni in poslovno‑stanovanjski objekti:
– tlorisna zasnova objektov mora biti podolgovata, z razmerjem stranic vsaj 1 : 1,4,
– objekti imajo klet, pritličje in mansardo ali klet, pritličje,
nadstropje in mansardo. Kolenčni zid je skrit pod kapjo. Višina
objekta se prilagodi višini obstoječih objektov in dominantam
v naselju,
– strehe so simetrične dvokapnice s slemenom po dolžini
objekta in kolenčnim zidom, skritim pod kapjo strehe ter naklonom 35–45 stopinj.
Manjši naklon se dovoli v primerih, ko je potrebna širina
objekta prevelika in bi bila s tem porušena osnovna kompozicija
objekta. Tak objekt mora biti še posebej usklajen s splošno
podobo naselja ali njegovega dela.
Za kritino veljajo enaki pogoji, kot za stanovanjske hiše.
Dovoljena je po ena centralna dvokapna frčada v osi
objekta. Sicer se za osvetljevanje mansarde uporabljajo streš
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na okna in odprtine na zatrepih. Izjemoma se, glede na značaj
lokacije, dovoli več frčad – vendar največ tri na strešini. Naklon
strešin frčade je enak osnovnemu naklonu strehe. Na območjih
strnjene pozidave so dovoljene tudi druge oblike frčad,
– omet naj bo v svetlih odtenkih toplih barv, lahko v kombinaciji z lesom. Na novih površinah v naselju so dovoljene tudi
sodobno koncipirane fasade,
– poslovno‑stanovanjski objekti imajo lahko dejavnost le v
pritličju in izjemoma v nadstropju, v tem primeru mora biti vsaj
ena etaža stanovanjska.
Zidanice in gospodarska poslopja za spravilo sadja:
– tlorisna površina zidanic je največ 50 m2, objekt mora
imeti podolžni tloris, pri čemer je razmerje med daljšo in krajšo
stranico 3 : 2 (npr. 6,0 x 4,0 m, 8,0 x 5,30 m) z odstopanjem
do ± 10%. Za tlorisno zasnovo gospodarskih poslopij veljajo
enaki pogoji kot za zidanice ob upoštevanju minimalne velikosti
sadovnjaka,
– za vinograd nad zahtevano minimalno velikostjo je
možna gradnja zidanice z vinogradniško kletjo večje tlorisne
površine, kolikor je investitor vpisan v register pridelovalcev
grozdja in vina ter izpolnjuje zakonsko določene pogoje po
veljavnem pravilniku,
– objekt ima vkopano klet in pritličje,
– streha mora biti simetrična dvokapnica s slemenom
po dolžini objekta in vzdolžno s pobočjem oziroma vzporedno
z značilnimi bližnjimi objekti (lahko tudi prečno na pobočje).
Naklon strešin mora biti 40 do 45 stopinj, lahko s čopi. Kritina
mora biti opečno rdeče barve (praviloma opečna) in usklajena
z bližnjimi kvalitetnimi objekti,
– pri oblikovanju naj se upoštevajo elementi tradicionalne
arhitekture,
– kleti naj bodo praviloma zidane iz kamna ali v betonskem oplesku, fasade naj bodo ometane in beljene v svetlih
barvnih tonih.
Še ohranjene stare zidanice se varujejo kot arhitekturna
kvaliteta.
Pri obnovi je potrebno ohraniti njihovo identiteto.
Sekundarna bivališča:
– tlorisna zasnova objektov je največ 70 m2, objekt mora
imeti podolžni tloris,
– možni so le pritlični objekti z mansardo, kolenčni zid
skrit v kapi strehe.
Streha in oblikovanje objektov enako kot za zidanice.
Vinotoči in objekti za kmečki turizem:
– tlorisna zasnova objektov lahko presega za zidanice
predpisane gabarite, pri čemer morajo biti tlorisni in višinski
gabariti prilagojeni terenskim pogojem in izpostavljenosti leg,
– pogoji za oblikovanje streh, kritine in uporabo materialov
veljajo enaki kot za zidanice.
Arhitektonsko oblikovanje objektov na območju UZ Sevnica
V urbanem delu mesta Sevnica (v meji UZ) se tlorisni
gabariti, etažnost objektov, strehe in kritine objektov, podrejajo
obstoječi pozidavi posameznega območja ali na novo oblikujejo
na novih zazidalnih površinah.
Posebnosti pri oblikovanju objektov so izjemoma možne
v primerih, ko se želi poudariti vsebinsko, funkcionalno ali lokacijsko različnost objekta glede na okolje in doseči večjo razpoznavnost območja, zlasti na prometnih vozliščih in mestnih
vpadnicah ali na zaključkih stavbnega niza.
Tovrstno oblikovanje v bližini kulturnega spomenika ali historičnega jedra je dovoljeno le v soglasju s pooblaščeno institucijo.
Za oblikovanje objektov v naselju Log in delu naselja
Radna (ob cesti za Lukovec) veljajo enaki pogoji kot za naselja
in razpršeno gradnjo.
4. Oblikovanje zunanjih in drugih ureditev
27. člen
Vrtovi, sadovnjaki, brežine:
Vrtovi med objekti in sadovnjaki naj se oblikujejo in obdelujejo na tradicionalen način. Nasipi, brežine po izkopu in
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druga izpostavljena pobočja morajo biti izvedeni z blagimi in
ozelenjenimi brežinami ter zavarovani pred erozijo.
Podporni zidovi so dovoljeni le izjemoma, kjer brežine
ni možno drugače zavarovati. Zidani morajo biti s kamnom in
maksimalno zazelenjeni.
Javne zelene površine, parki:
Vzpostavljajo se na predvidenih javnih mestih, ki so neurejena ali nepravilno urejena. Za nove zasaditve se lahko
uporabijo le avtohtone drevesne vrste. Dovoljeno je formiranje
linijskih ali nepravilnih zasaditev ob pomembnejših cestah ali
poteh v naseljih ali kot poudarek prostorske dominante (cerkve,
kapelice) v soglasju s pristojno službo za varstvo naravne in
kulturne dediščine.
Dovozi in cestni priključki do objektov, parkirišča, razmejitve med parcelami:
Dostopi do objektov morajo biti izvedeni po najkrajši možni
poti z javne ceste in so utrjeni (s peskom, kamnom, tlakovci, asfaltom oziroma z drugimi avtohtonimi materiali). Urejeni morajo
biti tako, da je zagotovljena potrebna varnost v prometu. Na
javno cesto naj se praviloma priključuje več objektov skupno v
soglasju s pristojnim upravljalcem ceste. Slepo zaključene ceste
morajo imeti urejeno obračališče zadostne širine za obračanje
komunalnih vozil. Obračanje vozil mora biti zagotovljeno tudi
na vseh manipulativnih in dvoriščnih površinah objektov. Vsaka
gradbena parcela mora imeti zagotovljen dostop in dovoz za
motorna vozila.V primeru zagotovitve dovoza preko sosednjega
zemljišča mora imeti investitor za to urejeno služnost.
Meteorno vodo z dostopnih poti in dvorišč je potrebno
speljati v lastno ponikovalnico preko lovilcev olj ali v javno meteorno kanalizacijo, na javne ceste pa odvod ni dovoljen.
Parkirišča naj bodo utrjena in protiprašno zaščitena (veljajo materiali kot pri prejšnjem odstavku), odvod meteorne vode
s parkirišč se izvede preko lovilcev olj in maščob, ki omogočajo
očiščenje do stopnje, ki ustreza predpisanim parametrom za
odpadno vodo, ki se sme izpuščati neposredno v vode.
Razmejitve med parcelami v naseljih se izvedejo z lesenimi plotovi po vzoru tradicionalnih.
V mestnem območju se ograjevanje parcel praviloma
izvede z zasaditvijo avtohtonih grmovnic.
Ograjevanje parcel izven strnjeno pozidanih območij ni
dovoljeno, razen ograd potrebnih za izvajanje kmetijske dejavnosti.
Višina ograje v strnjeno pozidanih območjih ob občinskih
kategoriziranih cestah je maksimalno 0,7 m, ob drugih nekategoriziranih cestah pa 1,0 m, ob mejah s sosednjimi dvorišči kot
dvorišča ograja, ki ne meji na javno površino pa max. 1,80 m.
Za odmike od lokalnih cest oziroma poti je potrebno pridobiti soglasje upravljavca ceste.
Pri ograjevanju objektov in kompleksov, ki zahtevajo posebno varnost, je upoštevati izvedbo in višino ograje, ki je
določena z drugimi predpisi.
Posegi pri javnih objektih in na javnih površinah morajo biti
načrtovani tako, da zagotavljajo funkcionalno oviranim osebam
dostop, vstop in uporabo brez grajenih in komunikacijskih ovir.
V. MERILA IN POGOJI ZA DOLOČANJE
GRADBENIH PARCEL
28. člen
Velikost gradbene parcele se določi glede na:
– namembnost in velikost objekta, potrebnih pomožnih
objektov in funkcionalnih površin,
– oblikovanosti zemljišča, obstoječih parcelnih mej in
lastništva,
– lege sosednjih objektov, dostopov z javne ceste oziroma
poti, poteka komunalnih in energetskih vodov in
– sanitarno‑tehnične zahteve.
Pri določanju gradbene parcele kmetije se mora upoštevati tudi razporeditev objektov, vrsta kmetijske proizvodnje ter
potreben manipulacijski prostor za kmetijsko mehanizacijo.
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Primerljiva velikost gradbene parcele enostanovanjske
hiše je od 800–1000 m2, lahko pa je tudi manjša glede na posebni del projekta oziroma določene gradbene parcele v njem.
Enako velja tudi za samostojni gospodarski objekt za potrebe
kmetijstva (hlev). Velikost gradbene parcele za poslovni objekt
ali kmetijo kot celoto pa je odvisna od velikosti objektov in
potrebne ureditve gradbene parcele, ki se določi v posebnem
delu projekta z načrtom gradbene parcele.
Gradbena parcela je lahko pozidana 40% pozidane napram 60% nepozidane, kar vključuje glavni objekt in pomožne objekte. Pri določanju razmerja se upošteva bruto etažna
površina pritličja. Najmanj 10% gradbene parcele mora biti
ozelenjene, kar se prikaže v ureditveni situaciji.
29. člen
Zemljišče znotraj gradbene parcele se določa glede na
velikost in namembnost objekta ter obliko zemljišča. Omogočati
mora normalno uporabo in vzdrževanje objekta z vsemi spremljajočimi prostorskimi potrebami razen, če je del teh potreb
zagotovljen na drugem zemljišču. Vsaka lokacija na stavbnem
zemljišču za gradnjo objektov mora imeti zagotovljeno minimalno komunalno opremljenost – dostop na javno cesto ter oskrbo
z elektriko in neoporečno pitno vodo. Kolikor stavba zgrajena
na podlagi gradbenega dovoljenja gradbene parcele nima določene, se lahko enostavni objekti za lastne potrebe gradijo
znotraj 20 metrskega pasu, ki obkroža stavbo.
Predvideni objekt mora biti odmaknjen minimalno 2,0 m
od parcelne meje sosednjega zemljišča. V primeru manjšega
odmika mora investitor pridobiti pisno soglasje lastnika sosednjega zemljišča.
Odmiki novih objektov od sosednjih obstoječih objektov
morajo biti najmanj toliko, da so zagotovljeni higiensko‑zdravstveni in požarno varstveni pogoji.
Novo grajeni objekti morajo biti od meje vodnega zemljišča odmaknjeni najmanj 5,0 m, da bodo omogočena nemotena
vzdrževalna ali ureditvena dela na potokih.
VI. MERILA IN POGOJI ZA OHRANJANJE NARAVE
IN KULTURNE DEDIŠČINE
30. člen
Na območju občine so opredeljena območja in objekti
naravnih vrednot in objekti kulturne dediščine, ki so prikazani v
grafičnem delu PUP‑a.
31. člen
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki so
navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za
prostorsko ureditvene pogoje za podeželje Občine Sevnica«,
št. 01‑III‑461/2‑O‑02/03, z dne 6. februar 2003, ki so sestavni
del tega odloka in se hranijo na sedežu Občine Sevnica.
32. člen
Pogoji in usmeritve za gradnje na območju določenih varstvenih režimov in varstvenih usmeritev za posamezne zvrsti
naravnih vrednot so podani v tekstualnem delu dokumenta.
Pri posegih in gradnjah na območjih in objektih kulturne
dediščine je potrebno upoštevati varstvene usmeritve/režime iz
Odloka o razglasitvi spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 96/02).
Prav tako je potrebno v vplivnih območjih zavarovanih
kulturnih spomenikov pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasja.
33. člen
Za vse gradnje na območjih opredeljene naravne dediščine in objektih naravnih vrednot si je potrebno pridobiti
naravovarstvene pogoje in soglasja od ministrstva pristojnega
za ohranjanje narave.
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Za vse posege in gradnje na varovanih objektih in območjih kulturne dediščine ter na njihovih vplivnih območjih opredeljene kulturne dediščine si je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasja od krajevno pristojne organizacijske
enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
VII. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO,
KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE
TER ZVEZE
34. člen
Na območju veljavnosti PUP je predvideno komunalno
urejanje v smislu dograjevanja in vzdrževanja prometnih površin, vodovodnega, kanalizacijskega, nizkonapetostnega elektro
omrežja, telekomunikacijskega omrežja in omrežja zvez, plinovodnega omrežja in daljnovodov s pripadajočimi transformatorskimi postajami za priključitev vseh obstoječih in predvidenih
objektov, vključno s HE Boštanj. Na celotnem območju urejanja
s tem odlokom je dovoljena gradnja vseh vrst gospodarske
komunalne in cestne infrastrukture na gradbenih parcelah in
kmetijskih ter gozdnih zemljiščih v skladu z zakonskimi in
podzakonskimi akti na področju urejanja prostora ter graditve
objektov in drugih materialnih, zakonskih, podzakonskih in
občinskih aktov.
Za gradnjo vodov in naprav državnega in regionalnega
pomena, in sicer nove prometnice, mostove, komunalne in
energetske vode, telekomunikacijska omrežja in omrežja zvez,
ter plinovodna omrežja, je potrebno izdelati lokacijske načrte,
razen infrastrukturnih ureditev v okviru toleranc, ki jih vključuje Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno
Blanca (Uradni list RS, št. 61/05, 101/05).
Ceste (cestni priključki, pločniki, kolesarske steze, bencinske črpalke), komunalne ureditve (vodovodi, zajetja, vodohrani,
kanalizacije, čistilne naprave), energetski vodi napetosti do
vključno 20 kV, telefonsko omrežje, informacijski sistemi, mestni plinovodi se gradijo na podlagi določil tega odloka.
35. člen
Pri infrastrukturnem urejanju se morajo upoštevati naslednji pogoji:
Prometno urejanje:
– načrtovane posege na občinskih cestah v varovalnem
pasu državnih cest je potrebno uskladiti s pogoji in soglasji
Direkcije RS za ceste,
– pri rekonstrukcijah cest in preplastitvah je potrebno višine cestišča in površin za pešce uskladiti z višinami urejenega
terena pred objekti in višinami vhodov v objekte, tako da se
dostopnost ne poslabša. Ureditve hodnikov za pešce, trgov in
drugih peš površin, ter dostopi do objektov javnega značaja
morajo biti brez arhitekturnih ovir in osvetljeni,
– rekonstrukcije in novogradnje cest in poti z večjim odstopanjem od obstoječih tras niso dovoljene brez ustrezne
prostorske in projektne dokumentacije. Pri urejanju cest je
treba urediti, zavarovati in sanirati brežine ter ohraniti oporne
zidove in obcestne kamne oziroma jih praviloma nadomestiti z
novimi ali z odbojnimi ograjami. Posegi v varovalnem pasu in
rezervatu so dovoljeni le s soglasjem upravljavca ceste,
– vsak objekt mora imeti zagotovljen dostop z javne
ceste. Dostop mora biti urejen tako, da zagotavlja ustrezno
preglednost in omogoča pristop z urgentnimi vozili neposredno
s ceste ali preko sosednjih dvorišč,
– če se v objektu opravlja dejavnost, se morajo urediti
parkirišča. Njihovo število je odvisno od vrste dejavnosti in števila zaposlenih. Praviloma morajo biti zagotovljena na gradbeni
parceli objekta,
– gradnja javnih parkirišč za osebna vozila je možna v
mejah večjih naselij,
– gradnja parkirišč za tovornjake v naseljih ni možna,
razen v Orešju pri Sevnici in v naselju Blanca ter na območjih
namenjenih obrtnim in proizvodnim dejavnostim,
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– za posamezne nove objekte v 200 metrskem varovalnem pasu železniške proge Dobova–Ljubljana in Trebnje–Sevnica (merjeno od osi tira na vsako stran železniške proge) je
potrebno upoštevati Zakon o varnosti v železniškem prometu
(Uradni list RS, št. 85/00) in Pravilnik o graditvi gradbenih
objektov in drugih objektov v varovalnem progovnem pasu
(Uradni list SRS, št. 2/87), glede minimalnih odmikov vseh
bodočih objektov od osi skrajnega tira, gradnje protihrupne
zaščite, če se pokaže za potrebno in zaščito vseh morebitnih
kovinskih delov v zemlji, proti vplivu blodečih tokov zaradi elektrificirane železniške proge.
Projektno dokumentacijo za posamezne objekte je potrebno poslati v soglasje na naslov Javna agencija za železniški
promet RS.
– gradnja bencinskih servisov je možna ob glavnih in
regionalnih cestah v sklopu stavbnih zemljišč. Pri oblikovanju objektov so možne izjeme glede na tehnološke zahteve
objekta.
36. člen
Vodovod
Vsi obstoječi in bodoči objekti morajo biti priključeni na
javno vodovodno omrežje v skladu s pogoji in soglasjem upravljavca. Za oskrbo gospodarskih objektov s pitno vodo je možno zgraditi higienske kapnice ali vodnjake.
V naseljih mora biti zagotovljena zadostna količina požarne vode.
37. člen
Kanalizacija
Za potrebe naselij je možna gradnja javne kanalizacije in
čistilnih naprav skladno s Študijo odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju Občine Sevnica (avgust 2003, št. projekta 6K – K93, izdelal Institut za ekološki inženiring Maribor).
Po izgradnji kanalizacije morajo na njo biti priključeni vsi objekti
v katerih nastaja komunalna odpadna voda.
Kanalizacija z objekti mora biti grajena vodotesno in projektirana v skladu s standardi in normativi. Objekti odvajanja in
čiščenja odpadnih in padavinskih voda se projektirajo in gradijo
skladno s predpisi o varstvu okolja in Uredbo o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo
(Uradni list RS, št. 47/05). Za izpust vode v potok je potrebno
pridobiti vodno dovoljenje.
Do izgradnje kanalizacije morajo obstoječi in predvideni
objekti imeti zgrajeno nepropustno, nepretočno greznico na
praznjenje. Možna je gradnja malih komunalnih čistilnih naprav skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju vode iz
malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07) in
gradnja komunalnih čistilnih naprav po Uredbi o emisiji snovi
pri odvajanju vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list
RS, št. 45/07).
Greznice na območjih, kjer je predvidena izgradnja kanalizacije, morajo biti locirane tako, da bo možna kasnejša
priključitev na kanalizacijsko omrežje.
Tehnološke odpadne vode se morajo pred izpustom v
kanalizacijo, ponikalnico ali vodotok očistiti do predpisane stopnje za izpust.
Meteorno vodo s streh in ostalih površin se mora odvajati
v ponikovalnico ali vodotok, s cestišč, parkirišč in ostalih utrjenih površin pa le preko lovilcev olj in maščob.
Za odvajanje odplak iz gospodarskih poslopij je treba izvesti nepropustno gnojišče z gnojno jamo na praznjenje. Gnoj mora
biti skladiščen tako, da bo preprečeno onesnaževanje voda.
38. člen
Ravnanje z odpadki
Komunalne odpadke je treba zbirati v posebnih zabojnikih, postavljenih na utrjeno površino, praviloma z nadstrešnico
na prometno dostopnem mestu.
Možno je urediti ekološke otoke pod pogojem, da ne ovirajo drugih rab in infrastrukture.
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Odpadke je treba sortirati in odstranjevati skladno s predpisi s področja ravnanja z odpadki.
39. člen
Elektrika in zveze
Priključitve na nizkonapetostno električno omrežje in telekomunikacijsko omrežje morajo biti predvidene in izvedene po
pogojih upravljavcev v skladu s soglasjem.
Vse novo ali rekonstruirano elektro omrežje in omrežje
zvez se v območju naselja zgradi v kabelski izvedbi.
Za sprejem TV programov preko satelita se zgradi kabelski razdelilni sistem in se ga naveže na skupinsko anteno.
Samostojne satelitske antene je dovoljeno locirati zgolj na
vizualno neizpostavljene lokacije.
Posamezne prostostoječe kabelske omarice se locirajo
na vizualno neizpostavljena mesta, kar naj velja tudi za omarice
na fasadah.
Objekte in naprave mobilne telefonije se gradi na skupnih
lokacijah že obstoječih objektov in naprav in v sklopu že obstoječih ali načrtovanih sistemih infrastrukture. Na druga zemljišča
pa jih je dopustno umeščati na lokacije le pod pogojem, da se
zagotavlja najmanjši vpliv na zdravje ljudi, naravo, okolje in
kulturno dediščino.
Oblikovanje mora biti čim bolj prilagojeno prevladujoči
urbani ali krajinski tipiki ter naravnim danostim prostora (npr.
barve, obliko stebrov in anten).
Na najboljša kmetijska zemljišča jih ni dopustno umeščati.
Obvezno je pri umeščanju objektov mobilne telefonije
preveriti več lokacij in izbrano lokacijo uskladiti s strokovno
službo za prostorske zadeve Občine Sevnica.
40. člen
Plinovod
Za vsak poseg v varnostni pas plinovodov je potrebno
predhodno pridobiti soglasje upravljavca:
– za največji delovni tlak od vključno 5 barov, 2,0 m na
vsako stran plinovoda,
– za delovni tlak nad 5 barov do 16 barov, 5,0 m na vsako
stran plinovoda.
Za delovni tlak plinovoda nad 16 barov je nadzorovani
pas širine 100 m na vsako stran od osi plinovoda, v katerem
ima upravljavec plinovoda pravico nadzirati dejavnosti uporabnikov prostora ter načrtovanje in gradnjo objektov. Za gradnje
znotraj nadzorovalnega pasu je potrebno pridobiti soglasje
upravljavca.
41. člen
Komunalni in energetski vodi se praviloma izvedejo
podzemno. Nadzemne objekte je treba postavljati neupadljivo, izven osrednjih prostorov naselja ter objektov in območij
varstva naravne in kulturne dediščine. Oblikovani morajo biti
podrejeno oblikovanju sosednjih, krajevno značilnih objektov.
Zračni vodi morajo upoštevati smeri značilnih pogledov.
Prečkanje potoka z energetskimi vodi je potrebno izvesti
tako, da bo teme zaščitne cevi najmanj 1,20 m pod obstoječim
dnom potoka. Brežini in dno prečkane struge potoka je potrebno urediti tako, da je ob nastopu visokih voda preprečeno rušenje, spodjedanje ali poglabljanje dna. Za utrditev dna in brežin
se morajo uporabljati naravni materiali. V varovalnih koridorjih
obstoječih in predvidenih energetskih, komunalnih vodov, plinovodnega omrežja ni dovoljena gradnja novih objektov in naprav,
prizidav in nadzidav razen izjemoma ob soglasju upravljavca
posameznega voda. Na obstoječih objektih je dovoljeno samo
redno vzdrževanje.
Za vse objekte, ki posegajo v elektroenergetske koridorje
obstoječih oziroma predvidenih daljnovodov je potrebno pridobiti soglasje upravljavca in pridobiti dokazilo pooblaščene
organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega polja.
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VIII. MERILA IN POGOJI ZA VODNOGOSPODARSKO
UREJANJE

2. Podrobnejša merila in pogoji za stanovanjski del
naselja Dolnje Brezovo

42. člen
Vodnogospodarske ureditve kot posledica energetskih
ureditev oziroma zaščite pred vplivi visokih voda so možne ob
soglasju pristojne institucije za urejanje voda.
Posegi v območju varstvenih pasovih zajetij, črpališč,
površinskih zbiralnikov za oskrbo s pitno vodo so možni le ob
upoštevanju predpisanih varstvenih ukrepov.
Za potrebe bodočih potreb po novih vodnih virih je dovoljeno izvajati hidrološke raziskave. Možna je gradnja in obnova
vodohranov in črpališč.

45. člen
Podrobnejša merila se nanašajo na del naselja Dolnje
Brezovo na zemljišča parcel št. 129, 196, 197, 198/3, 199,
200/1, 200/2, 991/1, 203/1, 202/1, 233/2, k.o. Brezovo, kot
sledi:
– predvidena je gradnja osem stanovanjskih objektov v
dveh višinsko različnih terasah. Na prvi – nižji terasi je predvidena izgradnja štirih pritličnih objektov z mansardo in zunanjo
garažo. Na drugi – višji terasi pa izgradnja štirih nadstropnih
objektov (K + P + Po) z zunanjo garažo, ki bo popolnoma vkopana v teren in bo cca 1,00 m nižja od kote kleti stanovanjske
hiše,
– stanovanjski objekti so predvideni velikosti 15,0 x
12,0 m, 15,0 x 11,0 m in 12,0 x 9,0 m (+10% odstopanja), garaže pa velikosti 5,0 x 6,0 m (+10% odstopanja),
– strehe so predvidene simetrične dvokapnice s čopi,
smer glavnega slemena vzporeden s stanovanjsko cesto, na
delu objekta je možna izvedba strehe s slemenom pravokotno
na glavno cesto, naklon strehe 35–40 stopinj, kritina opečni
zareznik rdeče ali rjave barve. Za osvetlitev podstrešja je možna izvedba dvokapnih frčad, naklon na frčadah mora biti enak
naklonu strehe,
– obstoječ izvir z zajetjem se pred pričetkom izvedbe
komunalne ureditve območja, izgradnje stanovanjske ceste
oziroma pred izgradnjo stanovanjskega objekta na gradbeni
parceli št. 4 prestavi na podlagi predhodnega hidrogeološkega
mnenja,
– obstoječ cestni priključek na regionalni cesti se rekonstruira na širino 6,0 m s priključnimi radiji najmanj 6,0 m. Cestni
priključek mora biti izveden v niveleti vozišča, na katerega se
priključuje in mora biti čimbolj pravokoten na os ceste. Tlorisna
rešitev priključka na regionalno cesto mora biti prikazana na
situaciji v merilu 1:500 tako, da bodo razvidni elementi priključka v tlorisu, niveletno in razvidne dimenzije prečnega profila
regionalne in priključne ceste. Upoštevati je treba priključne
radije za merodajno vozilo (komunalno vozilo). Zaradi prometne varnosti je primerno predvideti osvetlitev priključka z javno
razsvetljavo,
– nova stanovanjska cesta je predvidena dolžine cca
240 m in se konča z obračališčem. Cestišče na delu priključka
regionalne ceste se izvede širine 6,0 m in naprej širine 5,50 m
(2 x 2,75 m) predvidena je izgradnja opornih zidov, in sicer med
predvidenim cestnim priključkom in stanovanjsko pozidavo, ob
zgornjem robu cestišča. Izvedba opornega zidu je predvidena
tudi ob stanovanjski cesti na zgornji terasi na severni strani.
Oporni zidovi morajo biti reliefno obdelani in zasajeni s plezajočimi grmovnicami,
– pred pričetkom gradnje objektov je potrebna ojačitev
oziroma položitev novega NN kablovoda od obstoječe transformatorske postaje Lisca SP Brezovo do stanovanjske hiše
Prosenik,
– potrebna je rekonstrukcija obstoječega vodovoda dolžine cca 200 m na profil PEHD 90,
– fekalne vode se do izgradnje fekalnega kanala spelje
v nepropustno, nepretočno greznico na praznjenje. Meteorne
vode s streh in z dvorišča preko lovilca olj in maščob se speljejo
v ponikovalnico na lastnem zemljišču,
– zaradi gradenj v strmem terenu je potreben pregled
terena s strani geomehanika ter upoštevanje njegovega mnenja.

IX. PODROBNEJŠA MERILA IN POGOJI
ZA GRADNJO OBJEKTOV
43. člen
Poleg skupnih meril in pogojev tega odloka se podrobnejša merila in pogoji nanašajo na dele ureditvenih območij
naselij namenjene stanovanjski gradnji v naseljih Blanca –
Center, Dolnje Brezovo, Log, Sevnica – območje Florjanske
ulice (Škouc) in območje Pečje ter del območja namenjen obrti
v naselju Boštanj.
Lociranje objektov, parcelacija in prometne ureditve na
teh območjih so razvidne v grafičnih prilogah.
1. Podrobnejša merila in pogoji za stanovanjski del
naselja Blanca – Center
44. člen
Podrobnejša merila se nanašajo na del naselja Blanca
– Center na zemljišča parcel št. 429/1, 434/1, 430, *59, k.o.
Blanca, in so:
– na območju je možna gradnja šest stanovanjskih objektov in stanovanjske ceste,
– objekti morajo imeti podolgovate tlorise, velikost objektov 9,0 x 12,0 m (± 10% odstopanja), pod pogojem, da se
ohranja podolgovati tloris objektov, objekti naj bodo dvoetažni
z možnostjo ureditve mansarde,
– strehe objektov so simetrične strme dvokapnice, naklona 35–45 stopinj, možnost izvedbe strešnih oken ali dvokapnih
oziroma trikotnih frčad,
– cestni priključki se izvedejo iz predvidene stanovanjske
ulice,
– garaže je možno urediti v objektih, dozidati ob objekte
ali zgraditi nadstrešnice v sklopu gradbene parcele,
– parkiranje in obračanje vozil mora biti urejeno v sklopu
gradbene parcele,
– med predvideno pozidavo in kompleksom šole se uredi
zeleni pas, ki se zasadi z avtohtonim drevjem,
– nova stanovanjska ulica se uredi s priključkom iz regionalne ceste Radeče–Breg–Sevnica–Brestanica. Cesta se
uredi širine 5,0 m. Ob cesti in iz smeri potoka se do šole uredi
pešpot. Priključek na R3 – 679 je potrebno prikazati s situacijo v
merilu 1:500 tako, da bodo razvidni elementi priključka v tlorisu,
niveletno in razvidne dimenzije prečnega profila regionalne in
priključne ceste. Upoštevati je treba priključne radije za merodajno vozilo (komunalno vozilo). Prikazati in preveriti je treba
dostop pešcev do bližnje lokacije avtobusnega postajališča.
Zaradi prometne varnosti je primerno predvideti osvetlitev priključka z javno razsvetljavo,
– fekalne vode se do izgradnje fekalnega kanala spelje v
nepropustno, nepretočno greznico na praznjenje,
– meteorne vode iz streh objektov se spelje v obstoječo
kanalizacijo. Z manipulativnih površin pa preko predvidenih
lovilcev olj in maščob v omenjeno kanalizacijo.

3. Podrobnejša merila in pogoji za stanovanjski del
naselja Log
46. člen
Podrobnejša merila se nanašajo na del naselja Log na
zemljišča parcel št. *132, 1675, 1673, *128, *131, *130, 1672,
1671/2, 1671/1, k.o. Log, in so:
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– na območju je možna gradnja novih stanovanjskih
objektov, nadomestna gradnja stanovanjskega objekta in rušitev gospodarskega poslopja,
– objekti so predvideni velikosti 13,0 x 9,0 m in 11,50 x 8,0
m (± 5% odstopanja), višina objektov je pritličje z mansardo,
– strehe objektov, simetrične strme dvokapnice, naklona
38–40 stopinj, kritina opečne ali rjave barve,
– cestni priključki se izvedejo iz predvidene stanovanjske
ulice,
– garaže so predvidene v objektih,
– parkiranje in obračanje vozil mora biti urejeno v sklopu
gradbene parcele,
– za potrebe novih objektov je potrebno zgraditi novo
dovozno cesto širine 4,0 m, dolžine cca 37,0 m s priključkom
na javno pot.
Priključek dovozne ceste na G1 – 5/0334 je potrebno
uskladiti s sosednjimi priključki in ga prikazati s situacijo v
merilu 1:500 tako, da bodo razvidni elementi priključka v tlorisu, niveletno in razvidne dimenzije prečnega profila glavne in
priključne ceste. Upoštevati je treba priključne radije za merodajno vozilo (komunalno vozilo),
– gradbene parcele za nove objekte se določijo na podlagi
načrta gradbenih parcel,
– fekalne vode se do izgradnje fekalnega kanala spelje v
nepropustno, nepretočno greznico na praznjenje,
– meteorne vode iz streh objektov se spelje v obstoječo
kanalizacijo. Z manipulativnih površin pa preko predvidenih
lovilcev olj in maščob v omenjeno kanalizacijo.
4. Podrobnejša merila in pogoji za stanovanjski del
naselja Sevnica – Florjanska ulica (Škouc)
47. člen
Podrobnejša merila se nanašajo na del naselja vzhodno
od Florjanske ulice na zemljišča parcel št. 1447/2, 1447/29,
1447/30, 1501/5, 1430/5, 1430/2, 1429, 1370/1, 1370/2,
1501/4, 1403/1, 1403/2, 1373, 1405, 1401, 1374, 1501/1, k.o.
Sevnica:
– na območju je možna gradnja štiri do pet stanovanjskih
objektov in izgradnja,
– stanovanjske ceste,
– objekti so predvideni velikosti 13,0 x 9,0 m (± 10%
odstopanja), višina objektov na nagnjenem terenu naj bo klet,
vkopana v pobočje, pritličje in možnost ureditve mansarde. Višina objektov na ravnem terenu je pritličje in mansarda (možna
gradnja tudi kleti, pod pogojem, da je klet vkopana v zemljo,
– strehe objektov, simetrične strme dvokapnice, smer
slemena vzporedno s plastnicami terena, naklon 35–40 stopinj,
kritina opečne ali rjave barve. Za osvetlitev podstrešja možna
izgradnja frčad, strehe na frčadah enakega naklona kot streha
objekta,
– višinske razlike terena je potrebno v največji možni meri
izvajati z zalenjenimi in utrjenimi brežinami,
– cestni priključki se izvedejo iz predvidene stanovanjske
ceste. Parkiranje in obračanje vozil mora biti urejeno v sklopu
gradbene parcele,
– garaže je možno urediti v objektu ali v sklopu gradbene
parcele. Za potrebe vozil je možno urediti lesene nadstrešnice,
– za potrebe novih objektov je potrebno zgraditi novo stanovanjsko cesto širine 4,0 m, dolžine cca 130 m s priključkom
na lokalno cesto. Ob ureditvi ceste je potrebno urediti premostitev struge Florjanskega potoka. Oporni zid, ki ga bo potrebno
zgraditi ob cesti se reliefno obdela,
– gradbene parcele za nove objekte se določijo na podlagi
načrta gradbenih parcel,
– pred gradnjo objektov je potrebno izdelati geotehnično
poročilo,
– fekalne vode se do izgradnje fekalnega kanala spelje v
nepropustno, nepretočno greznico na praznjenje,
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– meteorne vode iz streh objektov se spelje v predvideno
meteorno kanalizacijo z izpustom v Florjanski potok. Meteorne
vode iz parkirišč in ostalih urejenih površin se v meteorno kanalizacijo spelje preko lovilcev olj in maščob,
– za potrebe ogrevanja objektov se zgradi plinovodno
omrežje. Trasa priključnega voda se zgradi vzporedno z novo
cesto. Ogrevanje objektov je možno tudi na kurilno olje,
– pred izgradnjo ceste je potrebno zaščititi KTV omrežje.
5. Podrobnejša merila in pogoji za stanovanjski del
naselja Sevnica – Pečje
48. člen
Podrobnejša merila se nanašajo na del naselja vzhodno
od Florjanske ulice – Pečje, na zemljišča parcel št. 1354/1,
1355, 1358/1,1360, 1452/6, 1362, 1381, 1382/1, 1383, 1382/2,
1384, 1452/1, 1386, 1385, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392,
1393, 1398, 1395, 1396, 1452/2, 1452/7, *261, *262, *327,
*314, 1397, 1452/3, 1358/3, 1375, 1376, 1380, 1363/1, *260,
1501/1, k.o. Sevnica, so:
– na območju je možna gradnja devet stanovanjskih hiš in
ureditev stanovanjskih cest. Na območju obstoječih gradbenih
parcel obstoječih objektov je možna gradnja objektov za potrebe razvoja kmetije in nadomestnih ter enostavnih objektov po
enakih oblikovnih pogojih, kot veljajo za novogradnje,
– objekti so predvideni velikosti 12,0 x 9,0 m (možnost tudi
razgibanega gabarita), višina objektov na nagnjenem terenu
naj bo klet, vkopana v pobočje, pritličje in možnost ureditve
mansarde. Višina objektov na ravnem terenu je pritličje in
mansarda (možna gradnja tudi kleti, pod pogojem, da je klet
vkopana v zemljo,
– strehe objektov, simetrične strme dvokapnice, smer
slemena vzporedno s plastnicami terena, naklon 35–45 stopinj,
kritina opečne ali rjave barve. Za osvetlitev podstrešja možna
izgradnja dvokapnih ali trikotnih frčad, strehe na frčadah enakega naklona kot streha objekta,
– tolerance so zaradi zahtevnega in specifično strmega
terena možne večje, vendar pod pogojem, da se spoštuje načelo podolgovatega tlorisa in da se objekti maksimalno prilagajajo
terenu, kar pomeni minimalne posege v obstoječ teren,
– višinske razlike terena je potrebno v največji možni meri
izvajati z zelenjenimi in utrjenimi brežinami,
– cestni priključki se izvedejo iz predvidenih stanovanjskih
cest,
– garaže je možno urediti v objektu ali v sklopu gradbene
parcele. Za potrebe vozil je možno urediti nadstrešnice,
– parkiranje in obračanje vozil mora biti urejeno v
sklopu gradbene parcele; potrebno je delno rekonstruirati
obstoječo javno pot, od načrtovane rekonstrukcije za potrebe
stanovanjskega dela Florjanska – Škouc na širino 5,0 m, in
jo delno urediti na novo. Za dovoz do gradbenih parcel ob
javni poti Florjanska–Vrtača–Pečje se na mestu makadamskega dovoza do obstoječih objektov uredi javna pot, dolžine
cca 60 m,
– pred gradnjo objektov je potrebno izdelati geotehnično
poročilo,
– fekalne vode se do izgradnje fekalnega kanala spelje v
nepropustno, nepretočno greznico na praznjenje,
– meteorne vode iz streh objektov se spelje v predvideno
meteorno kanalizacijo z izpustom v Florjanski potok. Meteorne
vode iz parkirišč in ostalih urejenih površin se v meteorno kanalizacijo spelje preko lovilcev olj in maščob,
– ogrevanje objektov je možno na mestni plin ali na olje.
Trasa priključnega plinovoda se zgradi vzporedno z dovozno
cesto,
– gradbene parcele se določajo na podlagi grafične priloge. Tolerance za določitev gradbenih parcel so dopustne v
taki meri, da se s tem ne onemogoči izgradnja načrtovanega
števila objektov.
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6. Podrobnejša merila in pogoji za obrtno cono
Boštanj
49. člen
Območje urejanja obsega naslednje parcelne številke:
297/1, 297/4, 297/6, 297/9, 297/10, 297/11, 1016, 282/2,
283/1, 283/8, 283/9, 283/11, 283/10, 281/3, 235/3, 161/4,
158/2, 159/3, 159/2, 159/1, 1024/4, 1024/5, 1024/8, 1024/10,
1024/13, 1024/14, 1024/26, 300/8, 1024/15, 1024/16, 237/1,
159/4, 298/3, 298/13, k. o. Boštanj.
Novi objekti:
– objekti se praviloma umeščajo na lokacijo vzdolžno – z
daljšo stranico po daljši stranici gradbene parcele. Objekti morajo biti odprti proti lokalni cesti, posebno pozornost je potrebno
nameniti javnemu programu v obcestnem delu objektov,
– horizontalni gabariti: širina objekta max. 30 m, dolžina
max. 60 m, dovoljena razmerja širine in dolžina 1:2. Objekte je
možno delno ali v celoti podkletiti. Prav tako je možna gradnja
kleti izven gabaritov objektov, ki segajo nad površino zemljišča,
upoštevajoč odmike od sosednjih zemljišč že opredeljene v
tem členu odloka,
– vertikalni gabarit: klet in pritličje; KP na nivoju končno
urejenega terena ± 0,00 + 0,50 m, etažna višina 4,50 m, največja višina vencev pri manjših proizvodnih objektih je 5,0 m,
pri večjih je 7,0 m. Gradnja kleti je možna pod pogojem, da
se pri projektiranju in gradnji vkopanih kleti upošteva vpliv
preplavljanja podtalnih voda. Za vso škodo, ki bi nastala na
vodnem režimu zaradi neustrezne ali nekvalitetne izvedbe
gradbenih del ali projekta je v celoti odgovoren investitor. Investitor je dolžan preprečiti eventualno možnost onesnaženja
podtalnih voda ter okolja. Vse komunalne odpadne vode iz
kleti morajo biti priključene na obstoječo komunalno kanalizacijsko omrežje,
– dovoljeno odstopanje: ± 10% ter manjše dozidave, ki
oblikovno členijo daljšo stranico objekta,
– višina kolenčnega zidu do max. 1,50 m,
– strehe naj bodo položne in izvedene v minimalnih naklonih, ki ustrezajo posameznim kritinam,
– dovozi in vhodi so razporejeni s strani objektov tako, da
zagotavljajo enostaven dostop do različnih funkcionalnih površin na parceli: parkirišča, manipulacijske površine, odlagalne
površine ipd.,
– v skladu z značilno tipologijo in volumni posameznih
objektov je možna izvedba dvokapnih, ločnih in ravnih streh.
Dovoljena je izvedba svetlobnikov v obliki svetlobnih pasov, s
kupolami ali s tako imenovanimi šedastimi strehami,
– kritina: valovita, profilirana ali ravna pločevina, tegola
ali visokokvalitetni voali pri izvedbi ravnih streh. Na strehi je
dovoljena tudi pritrditev svetlobnih napisov,
– obdelava fasad: dovoljena je uporaba različnih fasadnih
oblog v vseh svetlih tonih, pastelnih barv,
– zaradi prepoznavnosti in možnosti preurejanja je predvidena uporaba prefabrikatov, montažnih plošč ali lahkih oblog
iz pločevine. Prednost naj ima uporaba fasadnih elementov
nevtralnih barv in tekstur kot so plošče iz pranega betona
(kulir), obešene fasadne plošče, ki ustvarjajo vtis zadržanosti
in urejenosti celotne cone. Vidni poudarki naj bi bili bolj izraziti
le na vhodih v poslovne dele in pri napisih oziroma napisnih
tablah grafičnega označevanja v coni. Fasade poslovnih in
trgovskih objektov, ki zahtevajo večje površine stekla naj bodo
zasenčene s senčili iz lahkih kovinskih mrež,
– potrebno je upoštevati zunanje gradbene črte in odmike
od parcelne meje, dovoljena so le odstopanja od začrtanih
gradbenih linij navznoter pri poznejših prezidavah ali dozidavah
objektov vendar do meje dovoljenih odmikov od robov parcele
(min. 4,0 m),
– dostopi do lokacij so predvideni z lokalne ceste, javne
poti in prečne ceste,
– izhodišča za zakoličbo objektov visokogradenj in nizkogradenj so obstoječi objekti visokogradenj, obstoječe parcelne
meje, osi novoprojektiranih cest in nove parcelne meje, po
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podanem vrstnem redu na osnovi obstoječe poligonske mreže.
Varovalni pas lokalnih cest je 8,0 m, javnih poti 6,0 m. Toleranc
pri obveznih odmikih ni,
– možno je združevanje več parcel v eno, z ustrezno prilagoditvijo infrastrukture. Na povečani parceli je možno zgraditi
večji poslovni objekt na podlagi aditivnega združevanja osnovnega elementa gradnje,
– urejanje odprtega prostora ob robovih območja, ob cestah in dovozih ter na območjih gradbenih parcel (neprimerne
površine za pozidavo in druge ureditve) je potrebno celovito
oblikovati in enotno urejati. Ob osrednji cesti se predvidi (dvojni) drevored visokoraslih dreves (javor),
– pri realizaciji tega projekta so dopustna manjša odstopanja, če se na podlagi tehnoloških, okoljevarstvenih in
drugih ugotovitev poiščejo ekonomsko in tehnično utemeljene
rešitve.
Obstoječi objekti:
Dozidave se prilagajo obstoječi gradnji z upoštevanjem
oblikovnih značilnosti posameznih sklopov obstoječih objektov:
velikosti objektov, smeri pozidave, gradbene linije in z usklajevanjem s sedanjimi uporabniki oziroma lastniki.
Promet:
– obstoječa lokalna cesta LC 372341 Boštanj–Grahovica
se prestavi proti severu. V osrednjem delu obrtne cone se uredi
novo križišče. Med stanovanjskim območjem in obrtno cono se
na lokalni cesti lahko uredi krožišče,
– na območju obrtne cone se zgradijo nove dovozne ceste. Parkirišča za potrebe objektov in manipulativne površine
se uredijo v sklopu gradbenih parcel,
– območje obrtne cone Boštanj je potrebno uskladiti s
projektno rešitvijo nivojskega prehoda Glavne ceste z železniško progo Trebnje–Sevnica, oziroma projektom rekonstrukcije
glavne ceste G1‑5 in krožišča,
– možna je postavitev reklamnih označb v sklopu gradbenih parcel.
Komunalna ureditev:
– objekti se priključujejo na obstoječo komunalno in energetsko mestno infrastrukturo,
– na območju se varuje koridor magistralnega plino
voda,
– vodovodni priključki se predvidijo iz obstoječega vodovoda, ki poteka na vzhodni strani območja ob trasi železnice,
– fekalna kanalizacija tega območja se zbere in se priključi na obstoječo kanalizacijo, ki bo vodena na centralno
čistilno napravo. Meteorne vode se zbirajo ločeno in vodijo do
obstoječega meteornega kanala z izpustom v Savo. Meteorne
vode iz platojev in parkirišč se pred priključkom na meteorni
kanal spelje preko lovilcev olj in maščob,
– tehnološko vodo je prepovedano spuščati v kanalizacijo.
Tehnološko vodo v večjih količinah je potrebno čistiti na lastnih
sistemih čiščenja in nato preko kontrolnih jaškov spuščati v
meteorno kanalizacijo,
– na območju je zgrajena nova transformatorska postaja.
Nizko napetostno in visokonapetostno omrežje se izvede v
elektro kabelski kanalizaciji,
– na območju se uredi javna razsvetljava,
– telefonsko omrežje se napelje od obstoječega razvoda,
ki poteka ob lokalni cesti,
– ogrevanje objektov je predvideno preko lastnih kurilnic,
možno je na plin ali na kurilno olje,
– plinovodno omrežje se zgradi delovnega tlaka 1 bar od
trase obstoječega omrežja Sevnica,
– odpadki se zbirajo po vrstah, in sicer se predvidijo
za nadaljnjo uporabo kot sekundarne surovine. Komunalne
odpadke se zbira v posebnih zabojnikih in se jih odvaža na komunalno deponijo. Lokacija zabojnikov mora imeti zagotovljen
kamionski dostop. Odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin se zbira ločeno v okviru funkcionalnih zemljišč v posebnih
zabojnikih in se redno odvažajo v nadaljnjo predelavo. Kolikor
bodo pri posameznih dejavnostih nastopili nevarni odpadki,
se ravnanje z njimi rešuje skladno z veljavno zakonodajo.
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Ravnanje s posebnimi odpadki mora biti projektno obdelano
skladno s predpisi.
X. MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO
IN IZBOLJŠANJE OKOLJA
50. člen
Pri umestitvi dejavnosti v prostor je treba poleg splošnih
pogojev upoštevati, da dejavnost ne povzroča prekomernih
emisij v zrak, ne presega določenih ravni hrupa, določena za
posamezna območja naravnega in bivalnega okolja.
Za objekte, kjer se odvija dejavnost, ki povzroča večje
motnje v prostoru, je treba izvesti ustrezno zaščito pred vplivi
na bivalno in delovno okolje z ustrezno prostorsko organizacijo
objektov in oblikovno tehničnimi rešitvami.
Potrebno je zagotoviti ustrezno protipožarno zaščito in
zagotoviti dostope do objektov.
Za gradnjo objektov je obvezno predhodno pridobiti geotehnične pogoje za načrtovani poseg. Investitor je ob gradnji
dolžan upoštevati vse predpisane ukrepe v zvezi z gradnjo in
s sanacijo terena, ki jih predpiše geološka služba. Na plazljivih
in nestabilnih območjih gradnja ni mogoča.
Na območjih varstva vodnih virov, podtalnice, obvodnih
zemljišč v smislu varovanja pred poplavami in onesnaženjem je
potrebno, pred posegi vanje, pridobiti soglasje upravljavca.
Investitor je v času gradnje dolžan poskrbeti za zavarovanje
plodne zemlje pred uničenjem, deponirati jo mora na določeno
lokacijo za njeno začasno shranjevanje in nadaljnjo uporabo.
Objekti morajo biti dimenzionirani in projektirani za potresno območje VII. stopnje po lestvici MCS.
Pri gradnji objektov upoštevati določila Uredbe o graditvi
in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) glede gradnje zaklonišč osnovne zaščite ter pri objektih, kjer mora biti
stropna konstrukcija nad kletjo grajena tako, da zdrži rušenje
objektov nanjo.
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 4/04) vsebuje naslednje
prehodne in končne določbe:
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
51. člen
Na lokacijah na drugih kmetijskih zemljiščih in na zemljišču že izvedene krčitve gozda ob soglasju pristojne krajevne
enote Zavoda za gozdove RS, za katere so investitorji pridobili
sklepe Občinskega sveta Občine Sevnica, ki so bili izdani do
dne 17. 12. 2003, je dovoljena tudi novogradnja, nadomestna
gradnja, dozidava, nadzidava ter rekonstrukcija stanovanjskih
in nestanovanjskih objektov, vendar le do sprejetja novega
Prostorskega reda Občine Sevnica.
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha na prostoru
Občine Sevnica veljati:
– Odlok o zazidavi novega naselja v Loki pri Zidanem
mostu (Uradni vestnik Celje, št. 35/66).

Uradni list Republike Slovenije
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica
(Uradni list RS, št. 65/06) vsebuje naslednjo končno določbo:
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 12/07) vsebuje naslednjo končno določbo:
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 29/07) vsebuje naslednjo končno določbo:
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/07) vsebuje naslednjo končno določbo:
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 72/07) vsebuje naslednjo končno določbo:
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 99/07) vsebuje naslednjo končno določbo:
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 96/08) vsebuje naslednjo končno določbo:

52. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem teh prostorskih
ureditvenih pogojev opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

53. člen
Dokumentacija o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica je stalno na vpogled na oddelku za
okolje in prostor Občine Sevnica.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 124/08) vsebuje naslednjo končno določbo:

54. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 14/10) vsebuje naslednjo končno določbo:
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za
gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s
spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v
Sevnici (uradno prečiščeno besedilo)

Na podlagi 120. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno
besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 27. redni seji
dne 24. 3. 2010 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka
o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v
Sevnici, ki obsega:
– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska
cesta v Sevnici (Uradni list RS, št. 84/06 z dne 8. 8. 2006),
– Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka občinskem
lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš
s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici (Uradni list
RS, št. 99/07 z dne 30. 10. 2007) in
– Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka občinskem
lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš
s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici (Uradni list
RS, št. 19/08 z dne 25. 2. 2008).
Št. 007-0024/2009
Sevnica, dne 24. marca 2010
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

ODLOK
o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo
individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi
objekti Drožanjska cesta v Sevnici
(uradno prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za lokacijski načrt)
S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine
Sevnica sprejme občinski lokacijski načrt za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta
v Sevnici. Skrajšano: OLN Drožanjska.
Lokacijski načrt je izdelal projektivni biro Region d.o.o.
Brežice, pod št. 2400/U‑05 in je sestavni del tega odloka. Tekstualni in grafični del elaborata OLN Drožanjska št. 2400/U‑05
je sestavni del tega odloka.

4

5

6
7
8
II.
1.
U1
U2
U3
U4
U5
U6
2.
U7
U8
3.
U9
U10
U11
U12
III.
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

2. člen
(vsebina lokacijskega načrta)
Lokacijski načrt iz 1. člena vsebuje tekstualne opise in
grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego,
potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in
ureditev.

4.
5.
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Tekstualni del:
OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE
Z OLN DROŽANJSKA
UREDITVENO OBMOČJE OLN DROŽANJSKA
UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
OPIS VPLIVOV IN POVEZAV PROSTORSKE
UREDITVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI
OPIS REŠITEV NAČRTOVANIH OBJEKTOV
IN POVRŠIN
POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE
IN GRADNJO
ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE
GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE
IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NANJO
REŠITEV IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE, TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH
DOBRIN TER ZA IZBOLJŠANJE BIVALNEGA
IN DELOVNEGA OKOLJA
REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
NAČRT PARCELACIJE
ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
OLN DROŽANJSKA
Kartografski del:
NAČRT NAMENSKE RABE PROSTORA
PREGLEDNA SITUACIJA
M 1:5000
IZSEK IZ PROSTORSKIH SESTAVIN DOL- M 1:5000
GOROČNEGA IN DRUŽBENEGA PLANA
OBČINE SEVNICA
DIGITALNA ORTO FOTOGRAFIJA
M 1:2000
IZSEK IZ ZN DROŽANJSKA
M 1:1000
NAČRT PARCEL
M 1:1500
GEODETSKI NAČRT
M 1:500
NAČRT UREDITVENEGA OBMOČJA Z NAČRTOM
PARCELACIJE
2.1. UREDITVENO OBMOČJE
M 1:500
2.2. NAČRT PARCELACIJE
M 1:500
NAČRT UMESTITVE NAČRTOVANE UREDITVE
V PROSTOR
3.1. UREDITVENA SITUACIJA
M 1:500
3.2. SITUACIJA PROMETNE
M 1:500
INFRASTRUKTURE
M 1:500
3.3. SITUACIJA KOMUNALNE,
ENERGETSKE INFRASTRUKTURE
IN OMREŽJE ZVEZ
3.4. PRIKAZ VPLIVOV IN POVEZAV
M 1:5000
S SOSEDNJIMI OBMOČJI
Priloge:
POVZETEK ZA JAVNOST
IZVLEČEK IZ STRATEŠKEGA PROSTORSKEGA AKTA
OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV OLN DROŽANJSKA
RAZLOGI ZA PRIPRAVO OLN DROŽANJSKA
OBRAZLOŽITEV ZASNOVE PROSTORSKE UREDITVE
POJASNILA V ZVEZI Z NAČINOM PRIDOBITVE VARIANTNIH REŠITEV
UTEMELJITEV PREDLAGANIH REŠITEV
TER LOKACIJSKIH IN TEHNIČNIH POGOJEV
IN USMERITEV
STROKOVNE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJIJO
REŠITVE Z NJIHOVIMI POVZETKI
SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA,
KI SO PODALI SMERNICE IN MNENJA
ZA PRIPRAVO OLN DROŽANJSKA
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6.

SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA TER MOREBITNE MNENJA DRUGIH STROKOVNIH INSTITUCIJ
SEZNAM SPREJETIH AKTOV O ZAVAROVANJU
IN SEZNAM SEKTORSKIH AKTOV IN PREDPISOV,
KI SO BILI UPOŠTEVANI PRI PRIPRAVI OLN DROŽANJSKA
OCENA STROŠKOV ZA PRIPRAVO OLN
DROŽANJSKA
PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO
SPIS POSTOPKA PRIPRAVE IN SPREJEMANJA
OLN DROŽANJSKA

7.

8.
9.
10.
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II. MEJA IN OBSEG OBMOČJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
3. člen
(ureditveno območje)
Površina obravnavanega območja je v velikosti cca
300 arov. Oblika območja je pravokotna z daljšimi stranicami
orientirana sever‑jug. Približne povprečne dimenzije območja
so 440 m x 70 m.
Ureditveno območje zajema naslednja zemljišča s parcelnimi številkami 570/5, 570/2, 570/6, 568/26. V(vzhodni) del
parcel št. 585/1, 585/2, 589/1 in Z(zahodni) del parcele 745/10.
Vse parcele so k.o. Sevnica.
Meja občinskega lokacijskega načrta na zahodu meji
na parcele št.: 570/1, 570/3, 568/1 in v isti liniji proti jugu deli
parcele s parcelnimi št.. 585/1, 585/2 in 589/1. Južna meja je v
obliki asfaltirane ceste s parcelno št.: 1512. Na vzhodni strani
meji območje na strnjeno stanovanjsko pozidavo in cestno
infrastrukturo s parcelnimi št.: 573/3, 568/24, 568/12, 568/13,
568/14, 568/14, 568/15, 568/16, 568/17, 568/18, 568/19,
568/25, 568/21, 568/20, 585/3, 589/2 in 589/4. Severno mejo
določajo parcele s št.: 565/2, 560/1, 560/2, 1510/9 in 745/12.
Vse parcele, ki mejijo na obravnavano območje, so k.o. Sevnica.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI
ZA IZRABO ZEMLJIŠČA
4. člen
(dejavnost)
Obravnavano območje je namenjeno predvsem za individualno stanovanjsko gradnjo. Dovoljena je gradnja objektov
– stavb, ki so po osnovni funkciji stanovanja; na javni površini
pa je predvideno otroško igrišče, namenjeno otrokom do 10 let.
Individualna stanovanjska hiša je objekt z največ dvema stanovanjema, s skupnim ali ločenim vhodom v objekt. V dvostanovanjski stavbi mora biti predviden za vsako stanovanje ločen
vodovodni priključek, ter zagotovljena funkcionalnost objekta in
zemljišča v skladu s pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj.
Na območju lokacijskega načrta so v sklopu stanovanjskih
stavb dopustne še servisne in storitvene dejavnosti, pri čemer
vplivi na okolje ne smejo presegati predpisane mejne vrednosti
prvotno predvidene funkcije stanovanja.
IV. URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA
IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
5. člen
(usmeritve za urbanistično in krajinsko oblikovanje)
Predvidena je gradnja 28 individualnih stanovanjskih
stavb.
Splošne usmeritve:
– Tipologija novih manj zahtevnih objektov je definirana
kot prostostoječa grajena struktura (samostojni objekti). Objekti
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morajo biti projektirani in izvedeni v skladu s predpisanimi
zahtevami.
– Lega stanovanjskih objektov je definirana z območjem
zazidljivosti oziroma gradbeno linijo, postavitev stavb pa sledi
nemotenemu funkcioniranju parcele (parkirišča, manipulativne
površine) in čim boljši orientaciji ter osončenosti stavbe.
– Okolica stavbe se zazeleni (zatravi ali zasadi z drevesi,
grmovnicami) in uredi glede na potrebe posameznika; uredijo
se tudi parkirne in manipulativne površine.
– Razporeditev in velikost gradbenih parcel je načrtovana glede na potek interne komunikacije znotraj območja.
Gradbena linija je lahko določena kot pas, odmaknjen 10
metrov od roba cestišča in minimalno 4 metre od roba sosednje parcele (razen v primeru GP 26). Minimalni odmik
od parcelne meje je 4 metre. Pozicija območja zazidljivosti
(stavbe) je definirana z gradbeno linijo, ki jo določata območje
za parkiranje ter manipulativni prostor oziroma odmik od sosednjih parcel (le‑ta je prikazana v grafičnem delu – Ureditvena
situacija U9).
– Gradbena parcela ima faktor zazidanosti (Z) maksimalno 0.4 (pozidava stanovanjske stavbe, enostavnih objektov,
ostalih manipulativnih površin). Objekte je možno pomikati
znotraj definiranih limit postavitve objektov (Ureditvena situacija
U9). Pri projektiranju zunanje ureditve so dopustna odstopanja
od določitve dovozov do objektov, razen dovozov med opornimi
zidovi. Objekti na GP1–GP23 so odmaknjeni deset metrov od
roba cestišča. Umestitev objekta omogoča izvedbo uvoznih radijev 3,5 m in dva parkirna prostora pred objektom, organizacija
le‑teh pa je lahko poljubna glede na postavitev stanovanjske
stavbe. Parcelam, ki imajo višinsko koto kleti pod nivojem dovozne ceste, se dovoli, da se po lastni parceli uredi dovoz do
kletne etaže. Na parceli je predviden dovolj velik manipulativni
prostor, da se prepreči vzvratno vključevanje osebnih vozil na
cesto.
6. člen
(arhitekturno oblikovanje)
Zasnova stanovanjskih stavb:
– Konstrukcija: predviden je klasično zidani objekt ali
objekt montažne izvedbe;
– Horizontalni gabariti:
Gradbene parcele od GP1 do GP22:
1. Maksimalni horizontalni gabarit osnovnega objekta je
9 m x 16 m.
Toleranca: Krajša stranica je lahko minimalne dolžine
8 m ob upoštevanju osnovnega razmerja stranic, ki ne sme biti
manjše od 1:1,4.
2. Razmerje stranic ne sme biti manjše od 1:1,4.
3. Izzidki na osnovni objekt so dovoljeni, in sicer v maksimalni velikosti 20% bruto tlorisne površine etaže pod pogojem,
da tlorisno ne segajo več kot 1,5 m izven linije osnovnega
objekta in ne porušijo razmerja stranic osnovnega objekta.
Izzidki ne smejo biti izvedeni po celotni dolžini stranic objekta.
4. Pomik objekta v smeri sever‑jug je dovoljen, in sicer
na način, da znaša končna oddaljenost objekta z izzidki od
parcelne meje minimalno 4 m.
Gradbene parcele od GP23 do GP25:
1. Maksimalni horizontalni gabarit osnovnega objekta je
8 m x 11,5 m.
Toleranca: Krajša stranica je lahko minimalne dolžine
7 m ob upoštevanju osnovnega razmerja stranic, ki ne sme biti
manjše od 1:1,4.
2. Razmerje stranic ne sme biti manjše od 1:1,4.
3. Izzidki na osnovni objekt – niso dovoljeni.
4. Pomik osnovnega objekta v smeri sever‑jug je dovoljen,
in sicer na način, da znaša končna oddaljenost osnovnega
objekta od parcelne meje minimalno 4 m.
Gradbena parcela GP26:
1. Maksimalni horizontalni gabarit osnovnega objekta je
7 m x 10 m.
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Toleranca: Odstopanje je možno 5% sorazmerno v obe
smeri ob upoštevanju osnovnega razmerja stranic, ki ne sme
biti manjše od 1:1,4.
2. Razmerje stranic ne sme biti manjše od 1:1,4.
3. Izzidki na osnovni objekt niso dovoljeni.
4. Pomik osnovnega objekta v smeri sever‑jug je dovoljen,
in sicer na način, da znaša končna oddaljenost osnovnega
objekta od parcelne meje minimalno 4 m.
Gradbeni parceli GP27 in GP28:
1. Maksimalni horizontalni gabarit osnovnega objekta je
9 m x 9 m.
Toleranca: Odstopanje je možno do –10% (manjši objekt)
sorazmerno v obe smeri.
2. Razmerje stranic ni predvideno.
3. Izzidki na osnovni objekt – niso dovoljeni
4. Pomik osnovnega objekta v smeri sever‑jug je dovoljen,
in sicer na način, da znaša končna oddaljenost osnovnega
objekta od parcelne meje minimalno 4 m.
Na GP 27 in GP 28 je zaradi zahtevnosti terena in dostopa
predvidena gradnja dvojčka. Dvojček je sestavljen iz dveh individualnih enot. Vsaka enota ima svoj dostop z lastnim vhodom
in infrastrukturnimi priključki. Gabariti obeh enot morajo biti
identični in med seboj zamaknjeni minimalno 1 m in maksimalno 4 m v smeri vzhod‑zahod.
– Vertikalni gabariti: K+P+M (višina kolenčnega zidu max.
0,8 m); možnost K+P+M, pri čemer je klet delno ali v celoti
vkopana v teren. Na parcelah GP1 do GP6 je izjemoma možen
vertikalni gabarit P+M; vendar pritličje ne sme biti vkopano;
– Streha: osnovna streha je dvokapna, naklona 30°–38°,
smer slemena je vzporedna z daljšo stranico objekta (sever‑jug), v detajlih je dovoljena kombinirana streha enakega
naklona, možnost frčad (zaželene so trikotne oblike), čopi niso
dovoljeni;
– Kritina: betonska, opečna ali pločevinasta, če z svojo
obliko in barvo posnema betonsko ali opečno kritino. Barva kritine naj bo temnejših tonov (temno siva, rdeča, rjava barva);
– Fasada: pri oblikovanju fasad je dovoljena uporaba sodobnih materialov na način, da se doseže oblikovno in funkcionalno kvalitetna arhitektura; možna je gradnja izzidkov, balkonov in teras. Oblikovanje fasade naj bo dinamično, tako, da je
razvidna odprtost in zaprtost bivalnih ter servisnih delov. Velike
steklene površine so smiselne iz bivalnih prostorov. Senčenje
omogoča ustrezne fasadne zazelenitve in namestitev zunanjih ali notranjih senčil, ki predstavljajo dinamičen del fasade.
Detajli naj bodo oblikovani skrajno racionalno. Kakovostno naj
se obdelajo posamezni detajli, kot so vstop v hišo, nadstreški,
balkoni (ograja) fasadni elementi (okna, vrata). Barva fasade
naj bo umirjenih tonov, vendar je možna uporaba širokega
spektra. Nikakor pa niso dovoljene flouroscentne barve ali
močno intenzivne barve, razen če gre za detajl.
7. člen
(enostavni objekti)
Na obravnavanem območju je dopustna gradnja enostavnih objektov.
Splošne usmeritve in pogoji:
– Tipologija enostavnih objektov je definirana kot prostostoječa grajena struktura (samostojni objekti) ali prizidana k
osnovnemu objektu (velja le za garažo, nadstrešek in zimski
vrt).
– Oblikovanje enostavnih objektov mora biti usklajeno
z osnovnim objektom (nedominanten, podrejen položaj). Pomožni objekti za lastne potrebe morajo biti pritlični, praviloma
pravokotne oblike, oblikovno usklajeni z osnovnim objektom
glede barve fasade, naklona strehe, kritine itn., strehe pa brez
čopov in frčad.
Enostavni objekti se locirajo znotraj parcele tako, da ne
poslabšujejo izgleda osnovnih objektov oziroma organiziranosti
celotne gradbene parcele in vplivno ne posegajo na sosednje
parcele.
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Pogoji za gradnjo enostavnih objektov se urejajo z veljavnim podzakonskim aktom – Pravilnikom o vrstah zahtevnih,
manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo
enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah
del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list
RS, št. 114/03, 130/04).
8. člen
(javne površine)
Površina za otroško igrišče:
Območje je v celoti travnato, razen sprehajalne pešpoti, ki
je gramozirana. Na območju se predvidijo otroška igrala (gugalnica, tobogan, peskovnik itn.), klopi in vodno korito.
Površina za transformatorsko postajo TP se zazeleni.
Peš pot je speljana od ceste JP 872391 Drožanjska–Dobrava–Sv. Rok–Brezje–Drožanjska, ob dovozni cesti D4 do
povezovalne ceste JP4.
V. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO, ELEKTRO
ENERGETSKO INFRASTRUKTURO TER OMREŽJE ZVEZ
9. člen
(prometno omrežje)
Prometna ureditev obravnavanega območja se smiselno
navezuje na ureditveno območje veljavnega zazidalnega načrta po Odloku o zazidalnem načrtu Drožanjske in Florjanske
ulice (Uradni list SRS, št. 28/81), ki je bil s 15. 3. 1987 preimenovan v ureditveni načrt Drožanjska (Uradni list SRS, št. 9/87).
To območje pa se nadalje preko javnih poti navezuje na lokalno
cesto LC 372091 Sevnica–Drožanje.
10. člen
(dostopne ceste)
Dostopne ceste do obravnavanega območja so izvedene
na štirih mestih. Preko JP 872401 Drožanjska ulica‑1 in JP
872403 Drožanjska ulica‑3. Na jugu pa območje meji na LZ
373090 NHM‑Dobrava‑Drožanjska, ki je hkrati edina dostopna
pot za GP 26 do GP 28. Vse zgoraj naštete JP se na vzhodu
navezujejo na lokalno cesto LC 372091 Sevnica–Drožanje.
V nadaljevanju se na obravnavanem območju predvidi
nova cestno prometna infrastruktura, ki omogoča logično nadaljevanje in povezovanje obstoječih cest. Ceste s svojo pozicijo
sledijo konfiguraciji terena in nadalje parcelaciji.
11. člen
(novo predvideno cestno omrežje)
Na jugovzhodnem delu območja se priključi cesta (D3)
iz spodnjih dveh vrst ob Drožanjski cesti. Nova cesta ima
centralno pozicijo v spodnjem območju ureditve. Tovrstna
pozicija ceste omogoča enakomerno parcelacijo, namenjeno gradnji enodružinskih stanovanjskih hiš na obeh straneh
ceste. Cesta ima takoj po uvozu levi odcep proti južnem delu
območja, ki je zaradi zahtevne konfiguracije terena speljana
v slepo ulico. Na koncu ulice je obračališče, ki je prilagojeno
tudi smetarskemu vozilu in vozilu za čiščenje snega. Cesta
je v nadaljevanju speljana proti severu in drugemu priključku.
Prvi (D1) in drugi (D2) priključek pripeljeta pravokotno na območje ter obkrožata del območja s šestimi večjimi parcelami
na tem območju ureditve. Vsi trije cestni priključki so med
seboj povezani.
Četrti priključek (D4) na južnem delu je samostojen in ni
povezan z ostalimi cestnimi priključki. Oskrbuje tri individualne
gradbene parcele.
Ob cesti se predvidi osemindvajset parcel, namenjenih
individualni stanovanjski gradnji. Parcele so velikosti od cca
520 do cca 1000 m2.
Uredijo se dovozi in peš dostopi do stavb, okolica se
uredi, tlakuje in ozeleni.
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Vse nove ceste na območju imajo dvosmerni promet, zato
je minimalna širina 5,5 m, kar pomeni, da je vozni pas širine
2,75 m. Druga dostopna cesta (JP2) je še širša (7 m), saj ima
tri priključke in pomembno vlogo v morebitnem nadaljevanju
in kasnejšem širjenju območja. Območje med prvo in drugo
dostopno cesto je v celoti obkroženo z novo interno cesto in
pločnikom širine 1,2 m. Interna cesta (JP3) med drugo in tretjo
dostopno cesto ima pločnik le na vzhodni strani ceste, vendar
je ta zaradi lažjega srečevanja pešcev širine 1,6 m. Pločnik je
predviden tudi na območju, kjer je predvideno igrišče za otroke.
Tretja in četrta dostopna cesta sta med seboj povezani s peš
potjo. Vse ceste imajo minimalni radij 9 m in so prilagojene
večjim tovornim vozilom. Vsi uvozi do objektov imajo predvidene uvozne radije 3,5 m. Na vsaki parceli, ki je predvidena za
izgradnjo individualno stanovanjsko gradnje, je poleg širokega
uvoza (5 m) predvideno parkirišče za dva osebna avtomobila in
manipulativni prostor, ki omogoča obračanje osebnega vozila.
Na vseh uvozih do predvidenih objektov se izvedejo poglobljeni robniki.
12. člen
(vodovod)
Območje obdelave posega na obstoječe vodovodno
omrežje, ki je v upravljanju Javnega podjetja Komunala d.o.o.
Sevnica. Pri nadaljnji obdelavi vodovoda je potrebno upoštevati
določila Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo, upravljanje in uporabo javnega vodovodnega sistema v Občini Sevnica
z dne 29. 5. 2003.
Predvideva se priključitev na obstoječo vodovodno
omrežje, ki prečka obravnavano območje. Izvedeta se dva
odcepa (glej situacijo – infrastruktura), ki sta navezana na
obstoječi jašek.
Iz obstoječega jaška sta predvideni dve cevi. Ena v smeri
sever v dolžini cca 130 m, iz katere se kasneje navežejo posamezni odcepi k objektom. V nadaljevanju je dopuščena možnost navezave na višjo tlačno cono – gravitacijsko povezavo
med VH Sveti Rok in VH Škovec. Predvideni profil cevi zadostuje tudi za morebitno kasnejšo širitev naselja v smeri severa
ter za požarnovarnostne zahteve (nadzemni hidranti DN80).
Druga cev iz obstoječega jaška je predvidena v smeri
proti jugu v dolžini cca 300 m, iz katere se kasneje navežejo
posamezni odcepi k objektom. Predvideni profil cevi zadostuje
za morebitno kasnejšo širitev naselja v smeri zahoda in požarno varnost (nadzemni hidranti).
Zahtevani odmik predvidenih objektov od poteka do vodovodne cevi je min. 3 m. Obstoječa vodovodna cev, ki poteka
v smeri sever‑jug obravnavanega območja, se opusti in nadomesti z novo, razen v skrajnem južnem delu, kjer se obstoječi
cevovod za južni priključek preveže na novo omrežje.
Pravokotno prečkanje asfaltnih cest se izvede z vgradnjo
cevovoda v zaščitno cev. Predvideni hidranti (glej situacijo –
infrastruktura) pokrivajo območje predvidenega posega – oddaljenost med nadzemnimi hidranti v naselju je manjša od 150
m. Slepi vodovodni vod v nobenem primeru ne sme presegati
dolžine 1 m.
Pri projektiranju in izvedbi se upoštevajo smernice, podane od upravljalca vodovoda. Investitor k projektu za pridobitev
gradbenega dovoljenja zaprosi za soglasje. Namesto projektnih
pogojev veljajo mnenja upravljavcev k OLN in soglasja k projektu javne infrastrukture.
13. člen
(kanalizacija)
Območje obdelave posega na kanalizacijsko omrežje v
upravljanju Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica. Pri projektiranju kanalizacije je potrebno upoštevati Odlok o pogojih
za odvajanje odpadnih in padavinskih voda na območju Občine
Sevnica (Uradni list SRS, št. 36/87 in 24/91), Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode (Uradni list
RS, št. 105/02) ter zakonodajo s področja urejanja in graditve
objektov: ZGO‑1 in ZUreP‑1 (Uradni list RS, št. 110/02). Priklju-
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čitev predvidenih objektov na javno kanalizacijsko omrežje se
predvidi v skladu z Odlokom o odvajanju odpadne in padavinske vode in soglasjem upravljavca kanalizacije.
Investitor k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja zaprosi za soglasje, predloži projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (na vpogled) s projektom za priključitev na javno kanalizacijo
(za arhiv upravljavca). Namesto projektnih pogojev veljajo mnenja
upravljavcev k OLN in soglasja k projektu javne infrastrukture.
Fekalna kanalizacija
Območje, ki ga obravnava OLN Drožanjska, je del poselitvenega območja mesta Sevnica. Objekti na obravnavanem
območju se bodo priključili na predvideno javno kanalizacijsko
omrežje – gravitacijsko. Na vzhodni strani zazidalnega načrta
po Drožanjski cesti je predvideno podaljšanje kanala za komunalne odpadne vode A2 (ni predmet tega projekta), in sicer od
Klavnice (predvidena lokacija zadrževalnega bazena ZB‑18) do
že obstoječega kanala na Drožanjski cesti. Kanal A2 bo priključen na predvideni glavni zbirni kolektor A, ki se bo zaključil na
predvideni čistilni napravi Sevnica (»KANALIZACIJA MESTA
SEVNICA«, Idejni projekt, HIDROINŽENIRING d.o.o., št. proj.:
60‑199A‑02‑2000, Ljubljana, september 2001).
Na območju je predvideno 28 stanovanjskih objektov.
Predvidena je izvedba kanalizacije v ločenem sistemu. Za
potrebe odvajanja komunalne odpadne vode iz gospodinjstev
sta tako predvideni dve glavni veji fekalnega kanala z večimi
podvejami, s potekom večinoma pod voziščem internih cest,
na katerega se bodo priključili objekti preko priključkov, ki se
od glavnega kanala vodijo pod kotom 45° in se zaključijo izven
cestišča s hišnim priključnim jaškom. Od hišnega priključnega
jaška do objekta se vodi priključni kanal v sklopu posameznega
objekta oziroma interna kanalizacija, ki mora biti izvedena skladno z Odlokom o pogojih za odvajanje odpadnih in padavinskih
voda na območju Občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 36/87
in 24/91). Interna kanalizacija ni predmet zazidalnega načrta,
mora pa biti, tako kot tudi predvidena kanalizacija po tem zazidalnem načrtu, izvedena skladno z omenjenim odlokom in z
zakonodajo s področja urejanja in graditve objektov: ZGO‑1 in
ZureP‑1 (Uradni list RS, št. 110/02). Glavni veji fekalnega kanala se ločeno priključujeta na predvideni podaljšek kanala A2.
Meteorna kanalizacija
Na območju Drožanjske ceste se padavinske vode rešujejo parcialno ali v sklopu posamezne parcele/zemljišča s
ponikanjem ali pa je več objektov priključenih na skupno vejo,
ki se zaključi v Drožanjskem potoku. Za potrebe obravnavanega območja je predvidena gradnja kanalov za onesnaženo
padavinsko vodo s streh, cestišč, utrjenih površin posameznih
zemljišč ter drenaž. Kanali so predvideni vzporedno s potekom
fekalnih kanalov na nasprotni strani vozišča. Predvideni sta dve
glavni veji s podvejami, ki se zaključita z usedalnikom mulja in
lovilcem olj. Iz lovilca olj se očiščeno padavinsko vodo vodi v
Drožanjski potok.
Pri projektiranju meteorne in fekalne kanalizacije je potrebno upoštevati Geotehnično poročilo o pogojih pozidave
Drožanjske ulice v Sevnice, št. 1930/2005, ki ga je za potrebe OLN Drožanjska izdelalo podjetje INI d.o.o., Podjetje za
geotehnični & gradbeni inženiring d.o.o., Bravničarjeva 20,
1000 Ljubljana.
Pri projektiranju in izvedbi se upoštevajo smernice podane od upravljavca kanalizacije in Agencije Republike Slovenije
za okolje.
14. člen
(ravnanje z odpadki)
Zbiranje odpadkov bo individualno. V mestu Sevnica je organizirano ločeno zbiranje odpadkov. Na posameznih parcelah
bodo postavljene posode za odpadke, odvoz pa bo opravljala
pooblaščena organizacija. Predvidi se tudi ekološki otok, ki
omogoča ločeno zbiranje odpadkov. Ravnanje s komunalnimi
odpadki je potrebno ustrezno načrtovati, in sicer v skladu s
pogoji, določenimi v sledeči zakonodaji:
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– Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98,
45/00, 20/01 in 13/03),
– Pravilnik o ravnanju z odpadnimi olji (Uradni list RS,
št. 85/98 in 50/01),
– Pravilnik o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list
RS, št. 104/00 in 12/02),
– Pravilnik o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 5/00
in 45/00),
– Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri
opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/00) in
– Odlok o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica
(Uradni list RS, št. 66/95, 43/98 in 44/04).
15. člen
(elektroenergetska omrežja)
V lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objektu Drožanjska cesta v Sevnici so
predvidene naslednje inštalacije:
– SN priključni kablovod 20 kV,
– Pripadajoča transformatorska postaja 20/0,4 kV,
– NN razvodni kabli od TP do posameznih objektov,
– Cestna razsvetljava pripadajočih cest in dostopnih
poti.
SN kablovod 20 kV
SN kablovod 20 kV je predviden za napajanje nove transformatorske postaje SEVNICA‑DROŽANJSKA iz obstoječe
transformatorske postaje SEVNICA – KLAVNICA. Nova transformatorska postaja je potrebna zaradi večje priključne moči,
kot je na razpolago v obstoječi transformatorski postaji. Za
polaganje 20 kV kablovoda je potrebno narediti kabelsko. Na
vseh lomih trase ter na razdaljah večjih od 50 m so predvideni
tipski kabelski jaški – skupaj je predvideno 12 kabelskih jaškov
z litoželeznim pokrovom z napisom ELEKTRIKA. Kabelska
kanalizacija mora biti izvedena v skladu s smernicami Elektra
Celje d.d. št. 1/23‑2231/2006‑FK z dne 18. 1. 2006.
TP postaja SEVNICA‑DROŽANJSKA
Na načrtu je prikazan položaj bodoče transformatorske
postaje tipske izvedbe 20/0,4 kV SEVNICA‑DROŽANJSKA.
Transformatorska postaja je tipske montažne izvedbe in je
namenjena za napajanje novih stanovanjskih objektov na območju določenim z občinskim lokacijskim načrtom. Glede na
velikost območja in vrsto obremenitve zadošča tipska postaja
moči 400 kVA. V projektni dokumentaciji mora biti navedeno,
da je naročnik projekta Občina Sevnica, investitor pa Elektro
Celje d.d.
NN razvod 0.4 kV
Na obravnavanem območju je predviden NN razvod
0,4 kV od nove transformatorske postaje do vseh novih objektov v pločniku ob predvideni cesti. Vso novi objekti so razdeljeni
v 4 skupine hiš, za vsako skupino je predviden ločen izvod iz
transformatorske postaje s kablom tipskega preseka. Trasa
NN razvoda 0,4 kV poteka po isti trasi skupaj v istem jarku z
SN kablovodom, vendar v ločenih ceveh. NN kabel se na posamezni parceli konča na robu parcele, kjer se naredi rezervna
zanka kabla v zemlji zaradi mogoče faznosti izgradnje – vsi
stanovanjski objekti ne bodo grajeni istočasno.
Javna razsvetljava
Trasa javne razsvetljave poteka zraven NN razvoda, kabel
javne razsvetljave je uvlečen v izolacijsko cev. Prižigališče kompletne javne razsvetljave je predvideno v prostostoječi omarici,
ki se montira zraven transformatorske postaje. V krmilni omarici
so montirani vsi varovalni, zaščitni in krmilni elementi, skupaj s
foto sondo za avtomatski vklop javne razsvetljave. Javna razsvetljava se avtomatsko vklaplja, ko zunanja osvetljenost pade
pod 14 lx. Zraven kabla javne razsvetljave se v isti rov polaga
valjanec za ozemljitev drogov javne razsvetljave. Predvidena
je enostranska razporeditev drogov zunanje razsvetljave, na
medsebojni razdalji do 45 m. Križišče in krožišče so osvetljeni
dvostransko.
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Investitor k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja
zaprosi za soglasje. Namesto projektnih pogojev veljajo mnenja
upravljavcev k OLN in soglasja k projektu javne infrastrukture.
16. člen
(omrežje zvez)
Za potrebe telekomunikacijskih priključkov novo predvidenih objektov se ob novih prometnicah predvidi koridor za
izgradnjo TK razvodno omrežje za priklop objektov na telefonsko inštalacijo in CATV kabelsko razvodno omrežje za priklop
objektov na antensko inštalacijo
Pri projektiranju in izvedbi se upoštevajo smernice podane od upravljavca TK omrežja.
17. člen
(plinovod)
Investitor k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja
zaprosi za soglasje, predloži projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja (na vpogled) s projektom za priključitev na javni
plinovod (za arhiv upravljavca), ter poravnati predpisano priključno pristojbino. Namesto projektnih pogojev veljajo mnenja
upravljavcev k OLN in soglasja k projektu javne infrastrukture.
Pri nadaljnji obdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje
in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do
vključno 16 bar, ki določa podrobnejša navodila in tehnične
normative za gradnjo.
Za obravnavano območje je predvidena oskrba z zemeljskim plinom. Možna je priključitev sekundarnega plinovodnega
omrežja. V bližini obravnavanega območja je obstoječa cev PE
d200 mm, s tlakom 100 mbar, ki jo bo potrebno podaljšati do
Drožanjske. Za predvidene objekte naj se skladno z občinsko
politiko varovanja okolja in varstva zraka predvidi individualna
oskrba z zemeljskim plinom iz javnega plinovodnega distribucijskega omrežja.
Pri načrtovanju ostalih komunalnih vodov in graditvi objektov je potrebno za zagotovitev obratovalne varnosti plinovoda
in priključnih plinovodov na območju sprememb ZN izpolnjevati
zahteve iz Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do
vključno 16 bar.
Potek trase sekundarnega omrežja, od mesta priključitve,
je predviden v koridorju ob »dostopni cesti«. Iz sekundarnega
plinovoda se naknadno izdelajo terciarni odcepi do posameznih
objektov. Predviden je sekundarni plinovod skozi naselje. Profile cevi in sekcijske zasune v PGD projektu natančno določi
projektant plinovodnega omrežja.
18. člen
(ogrevanje)
Ogrevanje objektov se predvidi z individualnim sistemom
ogrevanja na tekoča goriva, trda goriva ali na plin. Na območju
se predvidi nov razvod plinovodnega omrežja, ki bo omogočal
priključitev vseh osemindvajsetih individualnih stanovanjskih
hiš na javno plinovodno omrežje v mestu Sevnica.
Na območju ni dovoljeno postavljanje zunanjega rezervoarja za plin.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE, TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
TEREŠITVE Z IZBOLJŠANJEM BIVALNEGA
IN DELOVNEGA OKOLJA
19. člen
(varovanje naravnih vrednot)
Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.
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Kljub temu pa je potrebno ohranjati zelene površine, drevesa,
skupine dreves in druge življenjske prostore.
20. člen
(varovanje kulturne dediščine)
Obravnavano območje leži v neposredni bližini arheološkega najdišča Sevnica – prazgodovinska naselbina Dobrava,
ki je zaščiten z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov
lokalnega pomena na območju Občine Sevnica (Uradni list
RS, št. 96/02). Območje se nahaja ob vznožju pobočja, zato
se na tem mestu ne pričakuje večja koncentracija erodiranega
arheološkega gradiva.
Pri vseh posegih v zemeljske plasti je skladno s 5. in
6. členom Zakona o ratifikaciji evropske konvencije o varstvu
arheološke dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) potrebno zagotoviti možnost izvedbe predhodnih arheoloških raziskav in arheoloških pogledov. Na celotnem ureditvenem območju gradnje
individualnih hiš je obvezen stalni arheološki nadzor. V primeru
kakršnihkoli arheoloških najdb se gradbena dela začasno ustavijo in se situacija dokumentira v skladu s standardi arheološke
stroke. Stroške arheoloških raziskav, vključno z arheološkim
nadzorom, je dolžan kriti investitor v okviru infrastrukturnega
opremljanja zemljišča (Uradni list RS, št. 7/99).
21. člen
(varovanje pred prekomernim hrupom)
Po Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem prostoru
(Uradni list RS, št. 45/95) se obravnavani poseg nahaja v III.
stopnji varstva pred hrupom. V tem območju so dovoljene mejne dnevne ravni hrupa 60dBA in nočne 50dBA. V času med
22. in 6. uro ni dovoljeno opravljanje dejavnosti, tako v smislu
prodaje, proizvodnje in oskrbe objekta. Stanovanjska dejavnost
ne bo prekoračila dovoljene meje hrupa.
22. člen
(varovanje pred onesnaževanjem voda)
Pri obravnavanih dejavnostih ni onesnaženih voda, ki bi
jih spuščali v tla (fekalne in meteorne vode se vodijo v mestno
kanalizacijo). Padavinsko odpadno vodo s parkirnih in ostalih
utrjenih površin, ki so namenjene manipulaciji in zadrževanju
motornih vozil (garaže …) je potrebno, kolikor je onesnaženje
večje kot to predpisuje Uredba o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS,
št. 35/96), zajeti in preko lovilcev olj očistiti.
23. člen
(odpadki)
Zaradi povečanja stanovanjske in mirne poslovne dejavnosti se bo povečala količina odpadkov, ki pa ne bo ogrožala
okolja. V mestu Sevnica je organizirano ločeno zbiranje odpadkov. Znotraj obravnavanega območja bodo nameščene
tipizirane posode za komunalne odpadke, odvoz pa bo opravljala pooblaščena služba. Ravnanje s komunalnimi odpadki
je potrebno ustrezno načrtovati, in sicer v skladu s pogoji,
določenimi v sledeči zakonodaji:
– Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98,
45/00, 20/01 in 13/03),
– Pravilnik o ravnanju z odpadnimi olji (Uradni list RS,
št. 85/98 in 50/01),
– Pravilnik o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list
RS, št. 104/00 in 12/02),
– Pravilnik o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 5/00
in 45/00),
– Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri
opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/00) in
– Odlok o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica
(Uradni list RS, št. 66/95, 43/98 in 44/04).

Uradni list Republike Slovenije
24. člen
(izgradnja objektov gospodarske javne infrastrukture)
Za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja v naselju je
osnovni pogoj izgradnja infrastrukture. V ta namen se izvede
prometno in vodovodno omrežje, kanalizacija, elektrika. V naselju se predvidi tudi telefonsko in kabelsko omrežje.
25. člen
(osončenje fasad in odprtih površin)
Orientacija objektov je prilagojena obstoječi pozidavi, konfiguraciji terena in prometni ureditvi. Kolikor je možno, naj bodo
bivalni prostori orientirani proti jugu, jugozahodu, jugovzhodu ali
zahodu, spalni in servisni prostori pa na nasprotne strani neba.
Kletna etaža je v celoti ali delno vkopana v teren. Postavitev objektov mora zagotavljati kar se da kvalitetno osončenost
fasad in odprtih površin.
26. člen
(ureditev zelenih površin)
Predvidena je bogata ozelenitev območja na posameznih
gradbenih parcelah. Med grajeno strukturo mora biti veliko
zelenih površin, ki omogočajo individualnost prebivalcev in s
tem kvaliteto bivanja. Okolica stavbe se ozeleni (zatravi ali
zasadi z drevesi, grmovnicami) in uredi glede na potrebe posameznika. Uredijo se tudi parkirne in manipulativne površine
ter peš dostopi.
27. člen
(zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe)
Prostorske ureditve prometne infrastrukture morajo biti
načrtovane, objekti in območja, ki morajo biti brez ovir, pa morajo biti projektirani tako, da omogočajo uporabo vsem ljudem,
ne glede na stopnjo njihove individualne telesne zmogljivosti v
skladu s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega
dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter več stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03).
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
28. člen
(potres)
Obravnavano območje spada v VII. stopnjo seizmične
lestvice MCS, zato morajo biti novi objekti projektirani in grajeni
protipotresno, skladno z veljavnimi predpisi o gradnji objektov.
Na območju mora biti zagotovljena tudi ustrezna protipožarna
zaščita ter omogočen prost dostop intervencijskim vozilom.
29. člen
(požar)
Nevarnost pred požari se mora upoštevati pri projektiranju
novih objektov, predvsem pri izbiri gradbenega materiala. Potrebno je zagotoviti varnostne odmike med objekti (tam, kjer to ni
možno je potrebno izvesti požarne zidove). Dostop do obravnavanega območja, vse prometnice na območju, peš poti in ostale
odprte površine so namenjene tudi za dostop intervencijskih vozil
in za eventualno evakuacijo. Dovozne poti so utrjene površine
na terenu, ki so neposredno povezane z javnimi prometnicami.
Dostopne poti pa omogočajo gasilcem peš dostop do primarnega mesta ob objektu. Posebnih zahtev za utrditev ni.
Pri pripravi prostorskega akta je potrebno v skladu z
22. členom Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS,
št. 71/93 in 87/01) upoštevati prostorske, gradbene in tehnične
ukrepe, s katerimi bodo zagotovljeni:
– pogoji za varen umik ljudi in premoženja,
– potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna
ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru,
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– prometne in delovne površine za intervencijska vozila
(SIST DIN 14090, površine za gasilce na zemljišču),
– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje (Pravilnik o
tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov
(Uradni list SFRJ, št. 30/91).
Upoštevati pa se morajo tudi požarna tveganja, ki so
povezana:
– s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe
požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov,
– z vplivi obstoječih in novih industrijskih objektov in tehnoloških procesov,
– z možnostjo širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.
Pri projektiranju stavb je potrebno upoštevati Pravilnik o
požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04).
Na območju je obstoječe hidrantno omrežje, ki se prestavi
in uredi za potrebe območja.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE LOKACIJSKEGA NAČRTA
TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
LOKACIJSKEGA NAČRTA
30. člen
(etapnost)
redu:

cel.

Izvajanje posegov se predvidi po naslednjem vrstnem
I. etapa:
– površinska izravnava terena,
– preparcelacija območja oziroma določitev novih par-

II. etapa:
– ureditev komunalne, elektroenergetske infrastrukture,
omrežja zvez ter priključitev na javno gospodarsko infrastrukturo,
– ureditev prometne infrastrukture; podaljšanje dostopnih
cest in medsebojna povezava, izvedba dostopov in dovozov do
novozgrajenih stavb.
III. etapa:
– izgradnja novih objektov ter ureditev javnih površin.
Posamezne faze so določene v programu opremljanja
zemljišč za gradnjo, ki je obvezna priloga lokacijskega načrta.
Možna so odstopanja od predvidenih etapnosti pod pogojem,
da le‑ta ne spreminjajo zasnove lokacijskega načrta. Etape se
lahko izvajajo posamezno ali skupaj, predstavljati pa morajo
posamezne zaključene funkcionalne celote.
Lastniki zemljišč so po končanju gradbenih dolžni sanirati
začasne površine deponij materiala in zatraviti oziroma zasaditi
brežine ter preostale površine.

IX. OBVEZNOST INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
31. člen
Za izdelavo projekta za gradnjo stanovanjskega objekta
je investitor dolžan predhodno pridobiti geotehnične pogoje za
načrtovani poseg. Investitor je ob gradnji dolžan upoštevati vse
predpisane ukrepe v zvezi z gradnjo in s sanacijo terena, ki jih
predpiše geološka služba.
Poleg vseh obveznosti navedenih v tem odloku so obveznosti investitorjev in izvajalcev pri posegih v prostor naslednje:
– Pred pričetkom zemeljskih del pravočasno obvestiti
upravljavce energetskih, telekomunikacijskih, komunalnih naprav in cest zaradi uskladitve posegov oziroma zakoličbe in
ustrezne zaščite tangiranih podzemnih vodov ter nadzor nad
izvajanjem del.
– Pri graditvi infrastrukturnih omrežij in graditvi objektov
je potrebno izpolnjevati zahteve glede varnostnih (vertikalnih in
horizontalnih) odmikov in križanj.
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– Objekti se priključujejo na infrastrukturno omrežje po
pogojih upravljavca.
– Omogočiti dovoze in dostope do vseh zemljišč in objektov ob cesti v času gradnje in po gradnji.
– Vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno
glede na njihovo sestavo.
– Rodovitna zemlja se uporabi pri končni ureditvi območja
oziroma posamezne lokacije.
X. TOLERANCE
32. člen
Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
so dopustna odstopanja, ki so navedena v posameznih členih
tega odloka in ne poslabšajo bivalnih, delovnih pogojev ter
vplivov na okolje.
Pri izgradnji načrtovane infrastrukture so dopustna odstopanja, pod pogojem, da ne vplivajo na ostale ureditve načrtovane v OLN.
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo
individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti
Drožanjska cesta v Sevnici (Uradni list RS, št. 84/06) vsebuje naslednje končne določbe:
XI. KONČNE DOLOČBE
33. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled občanom pri notranji
organizacijski enoti občinske uprave, pristojni za urejanje prostora in KS Sevnica.
34. člen
Z dnem uveljavitve odloka o OLN, na V(vzhodnem) delu
območja, ki ga obravnava odlok o OLN, preneha veljati za tretjo
vrsto stanovanjskih hiš Odlok o zazidalnem načrtu Drožanjske
in Florjanske ulice (Uradni list SRS, št. 28/81), s 15. 3. 1987
preimenovan v Ureditveni načrt Drožanjska.
35. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
36. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka občinskem
lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih
hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici
(Uradni list RS, št. 99/07) vsebuje naslednjo končno določbo:
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka občinskem
lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih
hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici
(Uradni list RS, št. 19/08) vsebuje naslednjo končno določbo:
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
širše območje starega mestnega jedra Sevnice
(uradno prečiščeno besedilo)

Na podlagi 120. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno
besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 27. redni seji
dne 24. 3. 2010 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje starega mestnega jedra Sevnice, ki obsega:
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje starega mestnega jedra Sevnice (Uradni list RS, št. 63/97,
z dne 10. 10. 1997),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje starega mestnega
jedra Sevnice (Uradni list RS, št. 64/06, z dne 20. 6. 2006) in
– Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za širše območje starega mestnega jedra
Sevnice (Uradni list RS, št. 40/07, z dne 7. 5. 2007).
Št. 007-0025/2009
Sevnica, dne 24. marca 2010
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za širše
območje starega mestnega jedra Sevnice
(uradno prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Sprejme se odlok o prostorskih ureditvenih pogojih (v
nadaljevanju: PUP) za širše območje starega mestnega jedra
Sevnice, ki jih je izdelal AR Projekt d.o.o. Sevnica, pod številko
PUP 1/97.
II. OPIS OBMOČIJ
2. člen
Območja, ki jih urejajo PUP so:
I. CENTER STAREGA MESTNEGA JEDRA
– Glavni trg s Florjansko ulico zajema:
– CONA 1
– CONA 2
– CONA 3
II. OBMOČJE ZAHODNO OD STAREGA MESTNEGA
JEDRA
– Območje ob Kvedrovi cesti
– Območje športa, rekreacije in šolstva
– Območje pokopališča s predvideno širitvijo
– Območje ob Cesti na grad
III. OBMOČJE SEVERNO OD STAREGA MESTNEGA
JEDRA
– Območje individualne gradnje
– Območje proizvodnih dejavnosti
IV. OBMOČJE VZHODNO OD STAREGA MESTNEGA
JEDRA
– Območje individualne gradnje.
3. člen
Območja, ki jih PUP ne zajemajo:
– ZN Staro sejmišče (Uradni list SRS, št. 28/78)
– grad Sevnica z grajskim parkom (Uradni list RS, št.
22/91‑I)
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– zazidalni načrt Florjanska ulica (Skupščinski Dolenjski
list, št. 20/69 in Uradni list SRS, št. 20/75, 30/76, 14/85, 28/81
in 33/85).
4. člen
Posamezna območja, njihove evidenčne številke ter parcelne številke v katastrski občini so vrisane na grafičnih prilogah v projektu, ki je naveden v 1. členu tega odloka.
III. FUNKCIJA OBMOČIJ S POGOJI ZA RABO
IN KVALITETO GRADITVE ALI DRUGIH POSEGOV
V PROSTOR
1. Opredelitev možnih posegov v prostor
5. člen
Na vseh območjih, ki so navedena v 2. členu tega odloka,
so možni naslednji posegi v prostor:
a) ureditev komunalnega, energetskega omrežja, njihovih
objektov ter omrežja zvez;
b) gradnja objektov za urejanje vodnega režima z namenom, da se zagotovi obramba pred poplavami in erozijo,
varstvo vodnih količin in zalog ter varstvo kakovosti voda,
objektov za vzdrževanje naravnih vodotokov, vodnogospodarskih objektov in naprav v splošni rabi;
c) odstranitev objektov in gradnja nadomestnih objektov;
d) gradnja objektov skupnega pomena določenih v dolgoročnem planu;
e) gradnja prizidkov in nadzidava obstoječih objektov;
f) ureditev zelenih in parkirnih površin.
6. člen
Pri gradnji nadomestnih objektov se mora upoštevati naslednje pogoje:
– da se nadomestni objekt gradi na istem mestu ali v neposredni bližini objekta, ki se nadomešča. Večji odmik od objekta, ki se nadomešča, je možen le v primeru, če je to potrebno
zaradi geološko nestabilnega terena ali prometne varnosti;
– da je novi objekt iste namembnosti kot objekt, ki se
nadomešča. Pri tem ni odločilno stanje, vpisano v katastru,
temveč je gradnja nadomestnega objekta možna le takrat, ko
je po ogledu na terenu možno ugotoviti namembnost objekta,
ki se nadomešča;
– da je objekt, ki se nadomešča statično in funkcionalno
neprimeren. V primeru dvoma, ali se objekt šteje za statično ali
funkcionalno neprimernega, si pristojni upravni organ pridobi
strokovno mnenje na stroške investitorja;
– da se investitor zaveže, da bo v primeru, ko se nadomestni objekt ne gradi na istem mestu kot stoji stari objekt, le‑tega
po dograditvi novega odstranil, s tem da se objekt, ki se nadomešča, vknjiži v zemljiški knjigi in ni možna njegova odtujitev;
– da je zagotovljena ustrezna komunalna opremljenost.
Na objektu, ki se nadomešča z novim nadomestnim
objektom, niso dovoljena nikakršna gradbena dela. Lahko pa
se dovoli, da se stari objekt po preteku petih let od izdaje gradbenega dovoljenja uporablja za potrebe spremljajoče dejavnosti nadomestne gradnje. O možnosti nadaljnje uporabe starega
objekta odloča gradbena inšpekcija.
7. člen
Poleg posegov, ki so našteti v 5. členu tega odloka, so na
posameznih območjih možni naslednji posegi v prostor:
a) v območjih II., III., IV. je možna gradnja poslovno
stanovanjskih objektov in objektov namenjenih izključno za
opravljanje obrtnih storitev, vendar le za tisto dejavnost, ki nima
motilnih vplivov na okolje (hrup, onesnaževanje ...);
b) v območju II. ŠR (športna rekreacija), je možna gradnja
objektov in naprav oziroma vzdrževanje le‑teh za rekreacijske
namene;
c) v območjih II., III., IV. je možna gradnja individualnih
stanovanjskih objektov v smislu zapolnitve, dopolnitve in na-
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domestnih objektov ob upoštevanju pogojev za novo gradnjo,
ki so podani v ta namen izdelanih strokovnih podlagah, katere
upoštevajo vse pogoje iz odloka.
d) v območjih II., III., IV. je možna gradnja pomožnih
objektov, gradnja prizidkov in nadzidav obstoječih objektov.
Pomožni objekti morajo biti funkcionalno in oblikovno usklajeni
z obstoječimi objekti. Vrsto, namen, velikost in način gradnje
pomožnih objektov, za katere zadostuje potrdilo o priglasitvi
del, določa odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe
občanov (Uradni list SRS, št. 9/87);
e) v območju II. P, P – R (pokopališče in njegova širitev)
so dovoljena ureditvena in vzdrževalna dela na obstoječem
pokopališču, širitev pokopališča pa je možna samo po sprejetju
ureditvenega načrta;
f) v območju I. so možna samo vzdrževalna dela na obstoječih objektih, za katere je bilo pridobljeno dovoljenje oziroma
so bili objekti zgrajeni pred letom 1967, vzdrževalna dela ter
obnova komunalnih objektov in naprav, cestne infrastrukture,
vodotokov ter ureditev parkirnih in zelenih površin na območju
občinske stavbe Sevnica. Vsi posegi morajo biti načrtovani in
izvedeni na podlagi izhodišč in soglasja pristojnega ZVNKD
Celje. Po izdelavi ureditvenega načrta za ožje staro mestno
jedro Sevnice (grafična priloga), pa se izvajajo posegi v skladu
z načrti. V območju I. so možne postavitve začasnih objektov
namenjene turističnim prireditvam in sezonski turistični ponudbi. Možne so tudi gradnje pomožnih infrastrukturnih objektov v
smislu dograditve in ureditve obstoječih objektov. V območju
starega mestnega jedra je možna tudi postavitev urbane opreme za potrebe turizma, objektov za oglaševanje in neprometne
signalizacije v enotnem izgledu.
V območju I. razen cone 1. je možna gradnja opornih
zidov – škarp v smislu sanacije brežin ter enostavnih objektov
za lastne potrebe in sicer drvarnice, garaže, ute in nadstrešek,
na dvoriščih obstoječih objektov. Gradnja enostavnih objektov
mora biti oblikovno in funkcionalno usklajena z osnovnim objektom. Enostavni objekti se lahko gradijo na gradbeni parceli v
okviru meril za pozidanost.
Vrsto in način gradnje enostavnih objektov določa veljavni Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, ob pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez
gradbenega dovoljena in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in
pripadajočimi zemljišči. Za vse gradnje enostavnih objektov
mora investitor predhodno pridobiti soglasje Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije in pogoje iz soglasja obvezno
upoštevati pri gradnji enostavnih objektov.
8. člen
Gradnja novih in nadomestnih objektov, prizidkov, nadzidav, adaptacij je dopustno pod naslednjimi pogoji:
– možni so posegi v prostor, ki ne spreminjajo bivalnih in
delovnih pogojev;
– dostop do novozgrajenih objektov mora biti funkcionalno in varnostno zgrajen v skladu z osnovnimi principi urejene
novogradnje;
– vsi posegi morajo biti usklajeni s predpisi o požarni
varnosti in sanitarno tehničnimi predpisi;
– gradnja prostostoječih objektov je dopustna na tistih
zemljiščih, kjer to omogoča oblikovanost terena in velikost
razpoložljive parcele skladno z urbanističnimi konstantami, ki
jih določa okoliško grajena struktura;
– intenzivnost rabe se s posameznim posegom z novogradnjo ne sme bistveno spremeniti. V nasprotnem primeru, ko
gre za več posegov in večje spremembe, ki se bodo izvajale
etapno, je potrebno za primerno in enotno ureditev območja
predhodno izdelati ustrezen urbanistični dokument celotne
ureditve;
– pri stavbah, proizvodnih in mestnih dejavnosti se mora
predhodno preveriti dejanski deficit površin za izvajanje osnovne dejavnosti (ob ugotovitvi možnosti za izboljšanje tehnologije
in ekološke sanacije dejavnosti), kar je pogoj za zvišanje intenzivnosti rabe zemljišča oziroma povečanje kapacitete.
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2. Sprememba namembnosti v stavbnem fondu
9. člen
Sprememba namembnosti objektov je dovoljena, kolikor
objekt z novo namembnostjo ne vpliva na bivalne in delovne
pogoje.
10. člen
Na območjih II., III., IV. so možne spremembe iz stanovanjskih in pomožnih prostorov v poslovne pod naslednjimi
pogoji:
– da so izpolnjeni sanitarno tehnični pogoji;
– da se s spremembo namembnosti ne poslabšajo bivalni
pogoji;
– nova dejavnost – namembnost ne sme negativno vplivati na obstoječo rabo parcele in sosednjih parcel;
– funkcionalno in logično se navezuje na že obstoječo
zasnovo objektov;
– dopustne so funkcionalne spremembe objektov za potrebe razvoja sodobnejših (čistejših) tehnologij v skladu z veljavnimi predpisi;
– pridobiti je potrebno soglasja pristojnih organov in zavodov in ugotoviti potrebo po dodatnih mnenjih, glede na specifiko
primera.
11. člen
V območju I. so možne spremembe namembnosti, ki
imajo:
– mestotvoren karakter; intenziven stik z obiskovalci, aktivnosti (trgovina, gostinstvo, specializirana obrt, kultura, izobraževanje ipd.);
– da je za novo dejavnost primerno urejen dostop in
dostava;
– da so izpolnjeni sanitarno tehnični predpisi;
– vsi posegi morajo biti načrtovani in izvedeni na podlagi
izhodišč in soglasja ZVNKD Celje.
12. člen
Spremembe namembnosti v območjih vrtov, poti in parkov
niso možne, razen v primerih, ko gre za programsko preobrazbo tovrstne površine (npr. preureditev vrta v park, drevored ali
igrišča za potrebe mladine in predšolskih otrok ipd.).
3. Vzdrževanje objektov
13. člen
Za vse obstoječe objekte in naprave velja možnost tekočih vzdrževalnih del, pri čemer je potrebno ohraniti funkcionalno tehnične ter arhitektonsko ambientalne značilnosti. Poleg
splošnih pogojev za novogradnje je potrebno upoštevati še:
– ohranjati obstoječe gabarite in gradbeno linijo objektov;
– ohranjati značilne arhitektonske elemente in členitve
fasad;
– pri obnovi strehe na objektu je potrebno uporabiti enak
material. Barvo ali kritino je potrebno prilagoditi prevladujočemu
tipu v območju.
Spremembe znotraj objekta so možne ob upoštevanju
osnovnih funkcionalno‑tehničnih elementov stavbne zasnove.
4. Postavitev začasnih in pomožnih objektov in naprav
14. člen
V območjih, ki so našteta v 7. členu pod točko d) tega
odloka, veljajo za postavitev pomožnih objektov pogoji kot pri
novogradnji.
Kioski, namenjeni storitvenim dejavnostim ali drobni ulični
ponudbi, morajo biti nameščeni tako, da ne bo oviran promet in
funkcionalna zasnova ureditve območja.
Igrala in dodatno opremo obstoječih parkov, internih dvorišč, stanovanjskih in vzgojnovarstvenih območij, počivališč,
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igrišč in naprav za rekreacijo, je možno postaviti v skladu s
splošnimi principi varnosti in oblikovno zasnovo območja.
15. člen
Ograje so dopustne, kadar je potrebno zavarovanje zemljišča, objekta ali naprave pred nezaželenimi vplivi okolice,
zavarovanje območja pred nevarnimi vplivi na ljudi in živali ter
preprečevanje nedovoljenega prečkanja območja.
Ograje ni možno postavljati v primeru, kjer že poteka obstoječa služnostna pot preko parcel. Ograje ne smejo biti višje
od 1,50 m, razen v primerih posebnih varnostnih ali zaščitnih
zahtev.
V primeru postavljanja ograje proti javni cesti je obvezen
odmik od ograje, da je omogočeno nemoteno vzdrževanje cestnih
površin. Predvidene ograje morajo biti lahke, v primeru, ko predstavljajo vizualno ali protihrupno zaščito, naj bodo masivne.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE TER
ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV
OZIROMA DRUGIH POSEGOV V PROSTOR
1. Gabariti novogradenj in pomožnih objektov
16. člen
Horizontalni gabariti morajo biti prilagojeni obstoječim
gradbenim linijam oziroma značilnim prostorskim potezam v
urbanistični zasnovi prostora.
Globina stavbe oziroma tlorisno razmerje dolžina in širina,
mora upoštevati tipologijo zazidave za določeno namensko
rabo.
Presežen ne sme biti višinski gabarit okoliških oziroma
obstoječih stavb, ki so značilne za območje, kjer se poseg
izvaja, razen v primerih, ko je poseg del celovitejše ureditve
prostora in so za to izdelane posebne strokovne podlage.
17. člen
V območju I. so preureditve podstrešij v bivalne prostore
možne le v skladu s smernicami ZVNKD Celje.
2. Lega (lokacija) objektov
18. člen
Pri določanju objektov je potrebno upoštevati naslednje
pogoje:
– novi objekti morajo biti odmaknjeni od parcelne meje
oziroma od drugih objektov tako, da ni motena sosednja posest, da je možno vzdrževanje objektov in da so upoštevani
požarno in sanitarno varstveni pogoji;
– odmiki od komunalnih vodov in naprav morajo biti v
skladu s predpisi in normativi za posamezno vrsto komunalnih
naprav oziroma s predhodnim soglasjem upravljalca komunalnih vodov;
– odmiki od vodotokov morajo biti najmanj 5 m oziroma v
skladu s soglasjem upravljalca vodotokov.
3. Arhitekturne značilnosti novogradenj in pomožnih
objektov ter ambientalne značilnosti nepozidanih površin
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velikosti parcele tako, da bo razmerje zidanega in nezazidanega prostora 70:30%;
– nadzidave objektov so možne v obsegu meril, ki so
določeni v 16. členu tega odloka;
– dograjevanje in prenavljanje objektov, za katere veljajo
pogoji varovanja dediščine ali so opredeljeni kot kulturni spomenik, se načrtujejo in izvajajo na podlagi izhodišč in soglasja
ZVNKD Celje.
21. člen
Funkcionalno zemljišče se določi glede na velikost in namembnost objekta, lego sosednjih objektov in naravne danosti
zemljišča. Omogočati mora normalno uporabo in vzdrževanje
objekta z vsemi spremljajočimi prostorskimi potrebami.
Širina funkcionalnega zemljišča okrog objekta je praviloma najmanj 2 m. Širina dovoza do objekta mora biti najmanj
3,5 m.
Velikost funkcionalnega zemljišča za vse ostale objekte
(dejavnosti, ki potrebujejo večje število parkirnih mest) se določi glede na vrsto namembnosti.
Funkcionalno zemljišče oziroma gradbena parcela se določi v lokacijski dokumentaciji.
22. člen
Pri urejanju okolice objektov veljajo naslednji pogoji:
– višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena
sosednjim zemljiščem;
– podporni zidovi so dovoljeni le v primeru, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin, obdelani pa morajo biti z
naravnimi materiali;
– po končanem posegu v prostor je obvezna zasaditev
zemljišča z avtohtonim zelenjem.
V. POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE OBMOČIJ
23. člen
Načrtovanje in izvajanje novega ter preurejanje in sanacija obstoječega prometnega omrežja in naprav, mora biti usklajeno z urbanističnimi zasnovami in predpisi, ki urejajo področje
ter v skladu s pogoji za varovanje območij in po objektu, ki jih
ureja ta odlok.
Vsi načrtovani posegi pri urejanu in sanaciji prometnega
omrežja in naprav se rešujejo z ustreznimi strokovnimi podlagami, ki upoštevajo pogoje tega odloka.
24. člen
Dovozi in priključki se smejo graditi samo s soglasjem
upravljalca cest.
Pri graditvi oziroma rekonstrukciji cest in naprav ob cestah
se priključki na cestno omrežje predvidijo v projektih za graditev
oziroma rekonstrukcijo.
V območju I. se ureditev glavnega trga rešuje z ureditvenim načrtom.
Novogradnja prostostoječih objektov, prizidkov, nadzidav
in nadomestnih objektov ni možna, kolikor ni zagotovljen dovoz
do parcele na kateri je predviden poseg.

19. člen
Tipologija arhitekture novih objektov mora biti prilagojena
obstoječemu tipu zazidave.
Postavitev novih objektov na parcelo ter oblikovanje parcel mora biti usklajena z obstoječo parcelacijo.
Smer slemena na objektu mora biti usklajena z obstoječo
zasnovo in ambientalno ureditvijo prostora.

25. člen
Vsi objekti morajo biti priključeni na obstoječo oziroma
novozgrajeno komunalno omrežje pod pogoji, ki jih predpišejo
upravljavci komunalnih naprav.

20. člen
Pri dograjevanju in prenavljanju objektov veljajo naslednji
pogoji:
– površina prizidkov ne sme biti večja od 70% tlorisa
osnovnega objekta oziroma velikost prizidka se mora prilagajati

26. člen
Minimalna komunalna oprema obsega kanalizacijsko
omrežje s predvideno navezavo na čistilno napravo, omrežje
in naprave za oskrbo s pitno vodo, oskrbo z električno energijo
ter omrežju in naprave cestnega prometa.

VI. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE OBMOČIJ
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27. člen
Pri gradnji plinovoda v območju I. je potrebno upoštevati
rešitve potrjene s strani pristojnega ZVNKD Celje in upravljavca
plinovodnega omrežja. V vseh ostalih območjih se plinovodno
omrežje rešuje skladno z veljavnimi predpisi. Vidne objekte
plinovodnega omrežja v območju I. je potrebno oblikovati v
skladu z ambientalnimi zahtevami prostora.
28. člen
Načrti komunalnih naprav morajo upoštevati zasnove,
ki so jih izdelale pooblaščene delovne organizacije v skladu z
določili predpisov in pravilnikov, veljavnih na območju Občine
Sevnica. Vse komunalne ureditve morajo biti izvedene na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo.
VII. USMERITVE ZA KRAJINSKO OBLIKOVANJE
29. člen
Površine zahodno od centra starega mestnega jedra, med
obstoječim pokopališčem in pozidavo ob lokalni cesti Sevnica–Blanca, ostanejo nepozidane in se zasadijo z avtohtono
vegetacijo.
Ob potokih, ki tečeta skozi obravnavano območje, se
varuje obvodna vegetacija. Na mestih, kjer je uničena, je potrebna ponovna zasaditev. Stara ali poškodovana drevesa se
skuša revitalizirati, v primerih, ko to ni mogoče, se drevesa
nadomesti z novimi.
30. člen
Na širšem območju starega mestnega jedra je prenova
odprtega prostora poenotena. Za ureditev trga, ulic, mostov,
površin za pešce in oblikovanje urbane opreme (svetilke, koši
za smeti, reklamne table, nadstrešnice, ograje, klopi, oblika in
barva tlakovcev ...) se priporoča izdelava projekta oziroma kataloga, ki bo enoten za celotno območje in bo izdelan v sklopu
ureditvenega načrta.
VIII. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE NARAVNE
IN KULTURNE DEDIŠČINE
31. člen
Celotno staro mestno jedro Sevnice je valorizirano in
varovano kot spomenik historičnega urbanizma. Meje so označene v grafičnem delu karte.
Pri izvajanju kakršnihkoli posegov v zavarovanem območju
naselij je potrebno upoštevati smernice iz elaborata 02‑138/6‑89
“Spomeniškovarstvena izhodišča za prenovo starega mestnega
jedra Sevnica”, ki ga je izdelal ZVNKD Celje 11. 10. 1989. Vsa
načrtovanja in izvedbe posegov v območju I. morajo potekati v
sodelovanju in pod nadzorom pristojnega zavoda.
Investitor mora k zahtevi za priglasitev del oziroma k
zahtevi za lokacijsko dokumentacijo priložiti soglasje ZVNKD
Celje, da so načrtovani posegi v skladu s spomeniško‑varstvenimi pogoji.
32. člen
Območje II. je delno zavarovano kot vplivno območje. Za
vsa načrtovana dela v tem prostoru mora investitor pridobiti
spomeniško‑varstveno mnenje, da planirani posegi ne vplivajo
negativno na zavarovano območje naselja.
IX. POGOJI ZAVAROVANJA OKOLJA
33. člen
Splošni pogoji za zagotovitev kvalitetnejših pogojev bivanja in varovanja okolja so:
– zaščita vodnih virov in vodotokov pred onesnaževanjem;
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– organizacija odvoza komunalnih odpadkov in sekundarnih surovin;
– sanacija območij, ki so izpostavljena hrupu in preprečevanje nastajanja novih virov hrupa v bližini stanovanj in
delovnih mest.
34. člen
Vsi viri onesnaževanja morajo biti izdelani, grajeni, opremljeni, uporabljeni in vzdrževani tako, da ne izpuščajo v zrak
večjih koncentracij škodljivih snovi kot je dovoljeno s predpisi.
35. člen
Za varstvo tal veljajo pogoji:
– pri gradnji kanalizacijskega omrežja je najkasneje v
šestih mesecih obvezna priključitev vseh objektov na to omrežje;
– vsa skladišča tekočih goriv in naftnih derivatov morajo
biti izvedena na način, ki onemogoča izliv v vodotoke in podtalnico (lovilci olj in sifoni);
– tehnološke odpadne vode, katerih kvaliteta ne ustreza
pogojem za odvod odpadnih voda, je potrebno predhodno
ustrezno očistiti oziroma nevtralizirati v individualnih napravah.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje starega mestnega jedra Sevnice (Uradni list RS,
št. 63/97) vsebuje naslednje končne določbe:
X. KONČNE DOLOČBE
36. člen
Gradbeno dovoljenje je potrebno pridobiti za vsak poseg
v prostor, razen za objekte in naprave, ki so opredeljeni v
veljavnem pravilniku o vrstah objektov navedenem v 7. členu
tega odloka, ter za tekoča vzdrževalna dela na obstoječih
objektih in napravah za adaptacijo, s katero se ne bodo bistveno spremenila zunanjost, zmogljivost, velikost in namen
obstoječih objektov, za postavitev začasnih objektov in naprav,
ki so namenjene sezonski turistični ponudbi ali prireditvam,
proslavam in podobno ter za druge postavitve, ki ne zahtevajo
večjih ureditvenih del.
37. člen
Odlok PUP za širše območje starega mestnega jedra
Sevnice je stalno na vpogled občanom, podjetjem in drugim
delovnim organizacijam pri pristojnem občinskem organu za
urejanje prostora v Občini Sevnica.
38. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka o PUP vrši inšpektorat
Republike Slovenije za okolje in prostor, inšpekcija za prostor,
enota Krško.

tu.

39. člen
Odlok začne veljati z dnem sprejema na občinskem sve-

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje starega
mestnega jedra Sevnice (Uradni list RS, št. 64/06) vsebuje
naslednjo končno določbo:
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje starega mestnega jedra Sevnice (Uradni list RS, št. 40/07) vsebuje
naslednjo končno določbo:
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

1221.

Odlok o grbu in zastavi Občine Sevnica
(uradno prečiščeno besedilo – UPB2)

Na podlagi 120. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet
Občine Sevnica na 27. redni seji dne 24. 3. 2010 potrdil uradno
prečiščeno besedilo Odloka o grbu in zastavi Občine Sevnica,
ki obsega:
– Odlok o grbu in zastavi Občine Sevnica (Uradni list RS,
št. 23/96, z dne 29. 4. 1996)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in
zastavi Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 1/98, z dne 9. 1.
1998),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu
in zastavi Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 119/07, z dne
24. 12. 2007) in
– Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o grbu in zastavi Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 41/09, z
dne 1. 6. 2009).
Št. 007-0001/2010
Sevnica, dne 24. marca 2010
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

ODLOK
o grbu in zastavi Občine Sevnica
(uradno prečiščeno besedilo – UPB2)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo grb in zastava Občine Sevnica
ter način njune uporabe.
2. člen
Grb in zastava se smeta uporabljati le v obliki, vsebini ter
na način, ki je določen s tem odlokom.
3. člen
Geometrijska, likovna ter barvna pravila za oblikovanje
grba in zastave so sestavni del tega odloka.
4. člen
Če sta grb ali zastava ob uradnih priložnostih postavljena,
položena oziroma izobešena skupaj z grbom ali zastavo Republike Slovenije, morata biti grb in zastava Republike Slovenije
postavljena na častno mesto.
Če sta grb ali zastava ob uradnih priložnostih, ki se odvijajo na območju Občine Sevnica, postavljena, položena oziroma
izobešena skupaj z zastavami drugih slovenskih občin oziroma
skupaj z drugimi znamenji, morata biti postavljena na častno
mesto, če s tem odlokom ni drugače določeno.
4.a člen
V primeru razglasitve žalovanja v Republiki Sloveniji se
izobesi zastavo na pol droga.
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5. člen
Grba ali zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.
Grba ali zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z
javnim redom ali tako, da se zmanjšuje ugled občine.
6. člen
Grb in zastavo lahko izdelujejo obrtniki in podjetja, ki
imajo registrirano ustrezno dejavnost.
7. člen
Dovoljenje za izdelavo in uporabo grba in zastave, kot je
določeno v 6. in 11. členu tega odloka, izda kabinet župana.
II. GRB
8. člen
Grb Občine Sevnica je na modrem ščitu naravnobarvna
stilizirana lipa na zeleni trati. Na spodnjih lipovih vejah sta navzven obrnjena poljska škrjanca, ki gledata proti deblu. Na ščitu
je trilistna srebrna zidna krona.
Grafična podoba in barva sta določeni v prilogi 1.
9. člen
Grb občine se uporablja:
– v pečatu, štampiljki, oznakah dokumentov in znakih
občinskih organov,
– v uradnih prostorih Občine Sevnica,
– na svečanih sejah občinskega sveta.
10. člen
Grb Občine Sevnica se lahko uporablja tudi:
– ob prireditvah, ki predstavljajo občino,
– na vabilih, čestitkah, označbah in podobnih uradnih
izkazih, ki jih uporabljajo župan občine, predsednik in podpredsednik ter člani občinskega sveta v zadevah, ki se nanašajo na
opravljanje njihovih funkcij v občini,
– na listinah, ki jih izdaja občina v svečani obliki,
– na drugih svečanih listinah ali priznanjih, ki jih podeljujejo podjetja v občini,
– v uradnih prostorih krajevnih skupnosti in javnih zavodov,
– na neprometnih znakih, ki označujejo območje Občine
Sevnica,
– v drugih primerih in ob pogojih, ki jih določa odlok.
11. člen
Podjetja in druge pravne ali fizične osebe, ki imajo sedež
v Občini Sevnica, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba
grba zlasti v:
– zaščitnem znaku njihovega podjetja,
– obliki našitkov in društvenih praporjih,
– obliki spominkov in značk.
12. člen
Če se grb občine uporablja poleg drugega grba, mora
biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani razen, kadar se
uporablja skupaj z državnim grbom in v primerih, določenih z
zakonom.
Če se grb občine uporablja skupaj z dvema grboma oziroma znakoma, mora biti grb občine v sredini razen, kadar se
uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije in v primerih,
določenih z zakonom.
III. ZASTAVA
13. člen
Zastava Občine Sevnica je bele barve, obrobljena z zeleno.
Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti tri. Geome-
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trična sredina grba se nahaja na prvi tretjini zastave, gledano od
spodaj navzgor. Širina grba je ena polovica zastave.
Spodnji rob zastave ima obliko trilistne krone grba. Razdeljen je na sedem enakih delov, ki se menjajo v poln in prazen
del, in sicer tako, da je zarezan v zastavo za 1/7 v globino 1/7
širine. Zgornji rob je podprt z drogom po celi širini zastave tako,
da je zastava vedno obešena navpično.
Grafična podoba zastave je prikazana v prilogi 2a.
14. člen
Zastava Občine Sevnica je stalno izobešena:
– na objektu oziroma pred vhodom na sedež občine,
– na objektu oziroma pred vhodom gradu,
– v sejni sobi občine,
– v poročni dvorani,
– lahko tudi na zgradbah javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina,
– na drugih mestih v skladu z določili tega odloka o uporabi simbolov občine.
15. člen
Zastava se izobesi v počastitev občinskega in drugih praznikov v krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica.
Zastava Občine Sevnica se lahko izobesi tudi:
– ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije in Evropske unije,
– na kulturnih in športnih prireditvah,
– na komemoracijah,
– ob obisku uradnih mednarodnih in državnih delegacij ter
delegacij lokalnih skupnosti in
– ob drugih priložnostih.
15.a člen
Župan občine lahko odredi, da se ob posebnih priložnostih zastava izobesi tudi na drugih zgradbah, mestih ali krajih.
16. člen
Zastave Občine Sevnica se izobesi skupaj z zastavo
Republike Slovenije in Evropske unije, na način, ki ga določa
veljavna zakonodaja. Če je zastava občine izobešena poleg
druge zastave (društva ali druge organizacije), mora biti, gledano od spredaj, na levi strani.
17. člen
Namizna zastavica Občine Sevnica je bele barve, obrobljena z zeleno. Razmerje med širino in dolžino zastavice
je ena proti dva. V sredini zastavice se nahaja grb občine
s podnapisom Občina Sevnica. Širina grba je ena polovica
zastave. Spodnji rob zastave ima obliko trilistne krone grba.
Razdeljen je na sedem enakih delov, ki se menjajo v poln in
prazen del, in sicer tako, da je zarezan v zastavico za 1/7 v
globino 1/7 širine.
Tip črk podnapisa Občina Sevnica je Unicorn bold, barva
črna HKS 88 K.
Grafična podoba namizne zastavice je prikazana v prilogi 2b.
Namizna zastavica je obešena vedno navpično na kovinskem stojalu z okroglim belim marmornim podstavkom.
18. člen
Namizna zastavica Občine Sevnica se uporablja:
– v uradnih prostorih občine, krajevnih skupnosti, javnih
zavodov, kulturnih in športnih organizacij ter
– kot priložnostno darilo.
IV. NADZORSTVO
19. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje prekrškovni organ
Občine Sevnica.
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V. KAZENSKE DOLOČBE
20. člen
Z globo 500,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba:
– če izdeluje grb ali zastavo v nasprotju z njuno grafično
podobo, opredeljeno s tem odlokom (2. člen),
– če uporablja grb ali zastavo, ki sta poškodovana ali po
zunanjosti neprimerna za uporabo (5. člen),
– če uporablja grb ali zastavo v nasprotju z javnim redom
ali tako, da zmanjšuje ugled občine (5. člen),
– če izdeluje grb ali zastavo brez dovoljenja občine
(7. člen),
– če uporablja grb ali zastavo brez dovoljenja občine
(7. člen).
Z globo najmanj 200,00 EUR se kaznuje za prekršek tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
Z globo 150,00 EUR se kaznuje fizična oseba, ki stori
prekršek iz prve alinee prvega odstavka tega člena.
Odlok o grbu in zastavi Občine Sevnica (Uradni list
RS, št. 23/96) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Vloge za izdajo dovoljenja za izdelavo ter uporabo grba
in zastave sprejema kabinet župana, ki tudi vodi evidenco
izdanih dovoljenj.
22. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po njegovi objavi.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu
in zastavi Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 1/98) vsebuje
naslednjo končno določbo:
2. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in
zastavi Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 119/07) vsebuje
naslednjo končno določbo:
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Geometrijska pravila za oblikovanje grba in zastave Občine Sevnica ter določitev barv
Grb Občine Sevnica ima obliko ščita, katerega spodnji
del je ovalen, zgoraj pa preide v obliko trilistne zidne krone. V
sredini ščita, katerega podlaga je modra in ponazarja nebo, je
drevo lipa, katerega deblo je sive barve.
Na vejah levo in desno sta poljska škrjanca, ki, obrnjena
navzven, gledata proti deblu in sta rjave barve. Pod lipo je del
polkroga, ki je zelene barve in ponazarja travo. Korenine so
vidne v travi. Ščit je obrobljen s črnim robom. Zidna krona je
sicer srebrna, vendar se zaradi boljšega odtisa in razločnosti
tiska v črni barvi.
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BARVE:
HKS 47 K – modra: nebo;
HKS 64 K – zelena: trava, listi lipe;
HKS 78 K – rjava: škrjanca;
HKS 88 K – črna: obroba grba in krone, podnapis;
HKS 97 K – siva: deblo lipe.
Priloga 1: Slika grba Občine Sevnica
Priloga 2: Prilogi št. 2a in 2b
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Odlok o občinskih cestah v Občini Sevnica
(uradno prečiščeno besedilo)

Na podlagi 120. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno
besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 27. redni seji
dne 24. 3. 2010 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o
občinskih cestah v Občini Sevnica ki obsega:
– Odlok o občinskih cestah v Občini Sevnica (Uradni list
RS, št. 101/99 z dne 16. 12. 1999),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih
cestah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 13/00, z dne 17. 2.
2000),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 106/05, z dne
25. 11. 2005) in
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih
cestah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 77/09, z dne 2. 10.
2009).
Št. 007‑0002/2010
Sevnica, dne 24. marca 2010
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

ODLOK
o občinskih cestah v Občini Sevnica
(uradno prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod
pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi,
ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev objektov,
predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, in ta odlok.
2. člen
(namen odloka)
Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Sevnica in postopek
njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih
cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne
gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in
sankcioniranje kršitev tega odloka.
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mestne ceste ali zbirne krajevne ceste (LZ) in mestne ceste ali
krajevne ceste (LK).
5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)
Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet Občine Sevnica na predlog župana.
Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno
strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za ceste po
postopku, določenem v predpisu o merilih za kategorizacijo
javnih cest.
6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)
Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine,
se opravijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.
Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlagajo sveti krajevnih skupnosti. Predlogi morajo biti utemeljeni
v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.
O predlogu za prenos občinske ceste med državne ceste
odloči Občinski svet Občine Sevnica na predlog župana.
Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike
Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima
kategorijo, določeno v tem sklepu.
Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo praviloma na štiri leta in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest za naslednje leto.
7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)
Temeljne planske smernice glede gradnje in rekonstrukcije občinskih cest se določijo v prostorskem planu občine.
Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot rekonstruirana cesta.
8. člen
(opustitev občinske ceste)
Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi
nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za parkirišče, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu ali
pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti plačilu
primerne odškodnine prenese med nekategorizirane ceste, če
je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te ceste.
O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane ceste
odloči Občinski svet Občine Sevnica na predlog župana.
9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)

II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA
3. člen
(občinske ceste)
Občinske ceste na območju Občine Sevnica so vse kategorizirane javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne
ceste.
4. člen
(kategorije občinskih cest)
Občinske ceste se kategorizirajo kot lokalne ceste (LC)
in javne poti (JP).
Lokalne ceste v Občini Sevnica se v skladu z merili za
kategorizacijo javnih cest razvrstijo v dve podkategoriji: zbirne

Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni
promet, lahko svet krajevne skupnosti, na pobudo lastnika ali
od njega pooblaščenega upravljavca te ceste, predlaga občini
prenos med občinske ceste.
Nekategorizirana ali novo zgrajena cesta (ali njen del)
se lahko prenese med občinske ceste, če je zadnjih pet let v
uporabi za javni promet, če se njen prenos opravi brezplačno
ali če se za njen prenos dogovori primerna odškodnina in če je
cesta vpisana v zemljiško knjigo.
Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos gozdnih
cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o gozdovih.
O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste
odloči Občinski svet Občine Sevnica na predlog župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena tega
odloka.
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10. člen
(planinske, turistične in druge poti)
Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih gozdovih
in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah in ki so namenjene dostopu do planinskih koč in vrhov ali
dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali
znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.
Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu
do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti,
za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljavec
zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna za
uporabnike, katerim je namenjena.
Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled naravnih,
kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in iz dotacij
občine njihovim upravljavcem.
III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
11. člen
(upravljavec občinskih cest)
Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine,
upravlja Občina Sevnica.
12. člen
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– naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vodenje
in izkoriščanje občinskih cest in objektov na njih ter v zvezi z
izbiro najugodnejšega ponudnika;
– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za
varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;
– priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri
pripravi in uresničevanju teh programov;
– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in
drugimi predpisi.
14. člen
(financiranje občinskih cest)
Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se
zagotavljajo v občinskem proračunu.
Občinski svet Občine Sevnica lahko predlaga Vladi Republike Slovenije, da predpiše posebno povračilo za uporabo
občinske ceste in objektov na njej, ki poteka po območju s statusom zavarovanega naravnega bogastva, in določi prometno
ureditev in nivo njenega vzdrževanja. Če je za vzdrževanje te
ceste dana koncesija, se z zbranimi sredstvi povračila krijejo
stroški njenega vzdrževanja.
IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST

(letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest)

15. člen

Letni plan razvoja in vzdrževanja, s katerim se določijo
prednostne naloge razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri
sredstev za njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega
uresničevanja, se usklajuje in sprejema po postopku, določenem za občinski proračun, in je njegov sestavni del.
V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest
se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na
občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in
drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih
poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir
na občinskih cestah ipd.), in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odredila pooblaščena uradna oseba, niso pa sestavni del rednega
vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest po tem planu.

(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)

13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)
Strokovno‑tehnične, razvojne, organizacijske in upravne
naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest opravlja pristojen občinski upravni organ za ceste.
Te obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na
občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na
podlagi javnega razpisa;
– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest;
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in
zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna porabe občine in
vodenja združene evidence o javnih cestah;
– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in
obdelave zbranih podatkov;
– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in
prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi Občino
Sevnica;
– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in
prometa na njih;
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Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi vplivi na
okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim manjši.
Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi
predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču ali objektu soseda kot izvedba istih na zemljišču občinske ceste, se
lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med sosedom
in investitorjem občinske ceste, ustanovi stvarna služnost za
takšno izvedbo.
16. člen
(projektiranje občinskih cest)
Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v
skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.
V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo
občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske
ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov
do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj
vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge
prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in nadzor
cestnega prometa.
17. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo
občinske ceste)
Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na
zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve pogodbe
med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.
18. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)
Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine iz prejšnjega člena v štirih letih ne pričnejo uporabljati za namene razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih zemljišč
in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z zakonom.
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19. člen

(gradnja avtobusnih postajališč)
Avtobusna postajališča na lokalnih cestah morajo biti
zunaj vozišča.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko pristojen
občinski upravni organ za ceste na predlog javnega prevoznika
in v soglasju s pooblaščeno uradno osebo, svetom krajevne
skupnosti ter policijo po presoji okoliščin, pomembnih za varnost prometa, izjemoma izda dovoljenje za ureditev avtobusnega postajališča na vozišču lokalne ceste. Če ugotovi, da za tako
postajališče ni več potrebe ali da je postalo prometno nevarno,
prekliče dovoljenje.
Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste
določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pooblaščena
oseba oddelka za okolje in prostor ob upoštevanju predlogov
javnih prevoznikov in mnenja sveta krajevne skupnosti, na območju katere je predvidena gradnja ali rekonstrukcija.
Za gradnjo avtobusnih postajališč zunaj vozišča lokalne
ceste, ki niso v občinskem prostorskem planu ali planu graditve in vzdrževanja občinskih cest, mora predlagatelj pridobiti soglasje pooblaščene osebe oddelka za okolje in prostor.
Soglasje se izda ob upoštevanju mnenj pooblaščene uradne
osebe in sveta krajevne skupnosti. Stroške gradnje avtobusnega postajališča krije predlagatelj. Tako zgrajeno avtobusno
postajališče postane del občinske ceste.
20. člen
(križanja občinskih cest in železniških prog)
Križanja občinskih cest in železniških prog morajo biti
omejena na najnujnejši obseg, in sicer tako da se dvoje ali več
občinskih cest usmeri na skupno križanje z železniško progo.
Način križanja občinskih cest in železniških prog ter razmejitev stroškov njihove gradnje ali rekonstrukcije, ki bremenijo
cesto ali železniško progo, se uredita skladno s predpisi o
varnosti v železniškem prometu.
21. člen
(razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest
in upravljavci vodotokov)
Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav, ki
posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi izgradnje občinske ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob njem, krije
investitor ceste.
Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podpornega zidu
in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in pragu pri
objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni del vzdrževanja občinske ceste.
Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku, ter
obveznih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so sestavni
del vzdrževanja vodotoka.
22. člen
(obveznosti investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)
Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi
graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del
ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim
zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve občinske
ceste krije investitor objekta ali naprave.
Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev
stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so nastali
zaradi zahteve pooblaščene osebe oddelka za okolje in prostor
za boljše elemente nadomeščenega dela občinske ceste od
elementov, določenih po prejšnjem odstavku.
23. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)
Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste
predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov, naprav
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in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora tehnična
dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba opraviti na
območju ceste.
Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije
objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je odgovorna pooblaščena oseba oddelka za okolje in prostor.
Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije
investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav
in napeljav.
24. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
Pooblaščena oseba oddelka za okolje in prostor mora o
gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje
oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu najmanj 60 dni pred pričetkom del, da ti lahko svoja dela
uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.
Pooblaščena oseba oddelka za okolje in prostor mora
dati investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne za
uskladitev del.
Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje
oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in
naprave v občinski cesti.
V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
25. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)
Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati
tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje
prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov, ki
urejajo javne ceste in določbe 30. člena tega odloka omogočajo
varno odvijanje prometa.
Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne
službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 30. člena tega
odloka, je odgovoren izvajalec javne službe.
Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje
ukrepov iz prvega odstavka 30. člena tega odloka je odgovorna
pooblaščena oseba oddelka za okolje in prostor.
26. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)
Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in organiziranje njihovega obnavljanja.
Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z oddajo
koncesije pravni ali fizični osebi po predpisih, ki urejajo gospodarske javne službe.
Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogoji,
določenimi s predpisi o javnih cestah.
Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena lahko
Občinski svet Občine Sevnica na predlog župana odloči, da
redno vzdrževanje občinskih cest ali dela teh cest (npr. javnih
poti) zagotavljajo na svojem območju krajevne skupnosti. Občinski svet Občine Sevnica hkrati določi tudi program rednega
vzdrževanja teh cest, potrebna sredstva, ki se zagotovijo iz
proračuna občine, in določi odgovorno osebo za izvedbo programa. Za stanje občinskih cest je Občina Sevnica subsidiarno
odgovorna.
Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v
izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela oddaja
pooblaščena oseba oddelka za okolje in prostor, po postopku in pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih
naročil.

Uradni list Republike Slovenije
27. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)
Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi
cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestnega sveta občinske ceste skrbi pooblaščena oseba oddelka za
okolje in prostor.
Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško progo
urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.
28. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah
nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije
nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih cestah, po katerih je dovoljen javni promet, nad občinskimi cestami skrbi pooblaščena oseba oddelka za okolje in prostor.
29. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)
Pooblaščena oseba oddelka za okolje in prostor lahko
zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na
državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen
javni promet.
O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto, ki
bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se mora
pooblaščena oseba oddelka za okolje in prostor predhodno
uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za ceste.
Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora pooblaščena oseba oddelka za okolje in prostor predhodno pridobiti
soglasje lastnika ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca
ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na
nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba
povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem
usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh
ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.
VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH
1. Varstvo občinskih cest
30. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)
Če je občinska cesta v takšnem stanju,
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet
posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti
ali
– če to terjajo utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere
zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, poškodb ceste
zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno),
lahko pooblaščena oseba oddelka za okolje in prostor s sklepom začasno, najdlje za čas enega leta, prepove ali omeji
promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem
delu ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali
dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep.
Pooblaščena oseba oddelka za okolje in prostor mora
o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alinee
prejšnjega odstavka, obvestiti policijo in pooblaščeno uradno
osebo najmanj petnajst dni ter javnost po sredstvih javnega
obveščanja najmanj tri dni pred njihovo označitvijo s prometno
signalizacijo na občinski cesti.
Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee prvega
odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega
vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih
nesrečah. O teh ukrepih se mora nemudoma obvestiti policijo,
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pooblaščeno uradno osebo in javnost po sredstvih javnega
obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah morata o teh ukrepih
obvestiti tudi pooblaščeno osebo oddelka za okolje in prostor.
Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od enega
leta se sprejme v skladu z določbo 51. člena tega odloka.
Določbe tega člena se nanašajo na prometno ureditev, ki
velja na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.
31. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)
Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob
občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh
cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov in postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu
občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pooblaščena oseba
oddelka za okolje in prostor.
Pooblaščena oseba oddelka za okolje in prostor izda
soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v
varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja
prometa ter varovanja njenega videza.
Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito
pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s 15. členom
tega odloka.
Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta
in je na vsako stran občinske ceste širok
– pri lokalni cesti (LC) 8 m
– pri javni poti (JP) 6 m
– pri zbirni mestni ali krajevni cesti (LZ) 10 m
– pri mestni ali krajevni cesti (LK) 8 m.
Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja, urejena
s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Sevnica.
32. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)
Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi,
toplovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor ni Občina Sevnica, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju
občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in
na način, določenimi s soglasjem pooblaščene osebe oddelka
za okolje in prostor.
Pooblaščena oseba oddelka za okolje in prostor lahko
zahteva od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije
občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste
in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov
in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s
pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.
Pooblaščena oseba oddelka za okolje in prostor lahko
odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi
vodi in naprave ogrožali občinsko cesto in promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno
rekonstrukcijo te ceste.
33. člen
(dela na občinski cesti)
Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski
cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pooblaščene osebe
oddelka za okolje in prostor.
V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se
določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno,
če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko
cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenje in
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zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda.
Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja
ceste. Upravljavec naprav in napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o
končanih delih obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste.
Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko
cesto delno in popolno zapreti za promet ali na njej omejiti
promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in
napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o
njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.
34. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)
Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž občinske
ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala
cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je potrebno
soglasje pristojnega upravnega organa za ceste. V soglasju se
določijo pogoji za opravljanje teh del.
35. člen
(izredni prevoz)
Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede
osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.
Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno
maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali
skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom dovoljenih
mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na občinski cesti ali
njenem delu s prometnimi znaki.
Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim se
določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za izredni
prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po občinskih cestah, izda pooblaščena oseba oddelka za okolje in
prostor v 15 dneh po vložitvi popolne zahteve. O izdanih dovoljenjih obvesti policijo, pooblaščeno uradno osebo in izvajalca
rednega vzdrževanja občinskih cest.
Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za izredne
prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavitve prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije ob naravnih
in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred začetkom izrednega
prevoza s pristojnim občinskim upravnim organom za ceste
uskladiti potek izrednega prevoza in o tem obvestiti policijo.
36. člen
(nadzor izrednih prevozov)
Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajalci rednega
vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s policisti.
Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz tretjega odstavka prejšnjega člena, policist izključi iz prometa.
Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz in
povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.
37. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)
Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, določene v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena tega odloka,
in površine, ki jih za te namene pooblaščena oseba oddelka za
okolje in prostor določi ob obstoječih občinskih cestah, pristojen
upravni organ odda najugodnejšemu ponudniku za opravljanje
teh dejavnosti.
Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo podpiše
župan.
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Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavnosti
je potrebno soglasje pooblaščene osebe oddelka za okolje in
prostor.
38. člen
(priključki na občinsko cesto)
Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se lahko gradijo
ali rekonstruirajo le s soglasjem pooblaščene osebe oddelka za
okolje in prostor. S soglasjem se določijo tehnični in drugi pogoji
graditve in vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s
prometno signalizacijo.
Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov
in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti že v
lokacijski ali projektni dokumentaciji za te gradnje.
Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko
cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne signalizacije,
krije njegov investitor.
Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je dovoljen
javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signalizacijo v
območju cestnega sveta občinske ceste sestavni del te ceste.
Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka
mora sodelovati pooblaščena oseba oddelka za okolje in prostor zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi
pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka tega člena.
Pred izdajo soglasja iz prvega odstavka mora investitor
poravnati komunalni prispevek v skladu z zakonodajo s področja stavbnih zemljišč. Prispevki so prihodki proračuna Občine
Sevnica.
39. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)
Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob
izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen, lahko pooblaščena oseba oddelka za okolje in prostor z upravno odločbo
zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške
preureditve priključka krije investitor priključka ali njegov pravni
naslednik.
40. člen
(ukinitev priključka)
Pooblaščena uradna oseba lahko zahteva ustrezno ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved uporabe
priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v skladu s
pogoji iz soglasja iz 38. člena ali je zgrajen brez soglasja ali če
ta ni preurejen v skladu z odločbo iz 39. člena tega odloka.
Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka krije
investitor priključka ali njegov pravni naslednik.
41. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
Pooblaščena oseba oddelka za okolje in prostor lahko
pristojnemu upravnemu organu za gozdarstvo predlaga, da se
gozd vzdolž občinske ceste ali v njeni bližini, ki je pomemben
zaradi njenega varovanja pred drsenjem zemljišča, bočnega
vetra, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za varovalni
gozd v skladu s predpisi o gozdovih.
Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogozdujejo
ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sodelovati s
pooblaščeno osebo oddelka za okolje in prostor in prilagoditi
vrsto in obseg del tako, da se zavaruje cesta.
42. člen
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)
Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cestami ali
ob njih mora investitor dobiti soglasje pristojnega občinskega
upravnega organa za ceste.
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Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mora biti
zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške postavitve in
lovilne naprave krije investitor oziroma upravljavec žičniške
naprave.
43. člen
(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)
Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratujejo le
v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na
stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na varnost
prometa.
Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora investitor pridobiti soglasje pooblaščene osebe oddelka za okolje
in prostor.
44. člen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu
občinske ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine
podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega
telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na cesti,
mora investitor pridobiti soglasje pooblaščene osebe oddelka
za okolje in prostor. Taka dela se lahko opravljajo le pod pogoji,
ki jih določa soglasje.
45. člen
(prepoved ogrožanja občinske ceste
in prometa na njej)
Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko cesto
ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali
objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na cesti in drugih posledic
prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih je povzročil.
Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo;
3. ovirati odtekanje vode s ceste;
4. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
5. voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesarje
in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za vožnjo
z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih izrecno
dovoljeni;
6. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali
druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na ali
ob cesti les, opeko, odpadni ali drug material ali predmete, če
se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali drugače
ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali poslabša njena
urejenost;
7. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali druge
svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale promet;
8. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug material ali predmete;
9. nameščati na cesto kakršne koli predmete z namenom
oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja
prometa;
10. poškodovati prometno signalizacijo;
11. uporabiti za pristop na cesto kraj zunaj priključka
nanjo;
12. puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali kako drugače
onesnaževati cesto;
13. puščati na cesto žival brez nadzorstva, napajati živali
v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali graditi ob
cesti napajališča za živali;
14. voditi po cesti konje in druge živali, ki so tako podkovane, da lahko poškodujejo cesto;
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15. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in druge
gorljive snovi;
16. orati v razdalji manjši od 4 m od ceste v smeri proti njej
in v širini manjši od 1 m od ceste vzporedno z njo;
17. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s
coklami;
18. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete
kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele
tovora.
Posamezna dejanja iz prejšnjega odstavka se izjemoma
lahko opravijo le s soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
46. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)
Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti kolesa s
takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo vozišča.
Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi oblogami,
ki ne poškodujejo vozišča.
47. člen
(obveznost sosedov ob občinski cesti)
Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost odtok vode
in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne
povzroča škoda.
Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom in
za razumno odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov
zaradi njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih
jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega telesa ter
postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom,
slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni mogoče
postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste.
Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, pritrjene
snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti
udeležencev v prometu.
2. Ukrepi za varstvo prometa
48. člen
(zapora občinske ceste zaradi del ali prireditev)
Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na
tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za
promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 49. člena tega
odloka.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje za
delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na cesti,
za katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o oddaji
teh del.
Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi
za športne in druge prireditve na njej. Dovoljenje se lahko izda,
če je promet mogoče preusmeriti na druge javne ceste ali če
se promet zaradi zapore ne ustavi za daljši čas. Dovoljenje za
delno ali popolno zaporo občinske ceste, se lahko izjemoma
izda tudi v primeru, da prometa ni mogoče preusmeriti na druge
javne ceste, vendar samo v času izven prometnih konic.
49. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)
Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste
izda pooblaščena oseba oddelka za okolje in prostor. O izdanih
dovoljenjih pristojen občinski upravni organ za ceste obvesti policijo, pooblaščeno uradno osebo in izvajalca rednega
vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju mora biti priložena od
pooblaščene osebe oddelka za okolje in prostor potrjena pro-
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metno‑tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v
času delne ali popolne zapore občinske ceste.
O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega odstavka
48. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja, mora
izvajalec teh del pred začetkom njihovega izvajanja obvestiti
policijo, pooblaščeno uradno osebo in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se bodo dela izvajala.
Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji
za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore
ceste in čas njenega trajanja.
Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj
15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora vsebovati
podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času trajanja
njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne
prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni čas in trajanje
zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično
sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.
Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo
občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja tudi
za športne in druge prireditve na občinski cesti.
Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa
zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj popolne
zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi prometa obvestiti
policijo ter javnost po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri
dni pred zaporo ceste.
50. člen
(polje preglednosti)
V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo cesto ali
železniško progo v ravnini (pregledni trikotnik) ter na notranjih
straneh krivin (pregledna berma) ni dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, postavljati predmetov in naprav
ali storiti kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost občinske
ceste ali železniške proge (polje preglednosti).
Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju preglednosti na zahtevo pooblaščene uradne osebe ali policista
odstraniti ovire.
Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju preglednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do odškodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino uredita lastnik
oziroma uporabnik zemljišča in pooblaščena oseba oddelka za
okolje in prostor v skladu z zakonom.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik oziroma
uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravičen do odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemljišča določena
v soglasju pooblaščene osebe oddelka za okolje in prostor iz
31. člena tega odloka.
51. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)
Pooblaščena oseba oddelka za okolje in prostor izda
sklep s katerim postavi, zamenja, dopolni ali odstrani prometno
signalizacijo na občinskih cestah na predlog policije, pooblaščene uradne osebe, izvajalca rednega vzdrževanja občinskih
cest ali sveta krajevne skupnosti.
Prometno ureditev na občinskih cestah sprejema Občinski svet Občine Sevnica na predlog župana, razen v primerih
iz 30. člena tega odloka in v primerih, ko je njena postavitev,
zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledice odredb o prepovedih in omejitvah prometa na javnih cestah, za izdajo katerih so s predpisi o varnosti cestnega prometa pristojni minister,
pristojen za promet, minister, pristojen za notranje zadeve in
minister, pristojen za okolje in prostor.
Ob občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki
opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno
znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in
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podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo v
skladu s predpisi. O predlogu zainteresirane pravne ali fizične
osebe za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije
odloči Občinski svet Občine Sevnica. Strošek za postavitev
signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev v tem primeru
bremeni proračun Občine Sevnica.
52. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)
Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob občinskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov in
drugih objektov in naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in
oglaševanje je ob občinski cesti zunaj naselja prepovedano v
varovalnem pasu ceste. Pooblaščena oseba oddelka za okolje
in prostor lahko izda soglasje za njihovo postavitev znotraj
te razdalje samo, če so obvestila pomembna za udeležence
v prometu in zanje ni predpisana prometna signalizacija. S
soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja
in odstranitve.
Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega
odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le
zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za postavitev
prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah. Soglasje za
njihovo postavitev izda pooblaščena oseba oddelka za okolje
in prostor ali oseba pooblaščena od župana. V soglasju določi
pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s predpisi o varstvu
cest in varnosti prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstranitve objektov in naprav.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje
za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko izda
le za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave, sejma
ipd.). Spodnji rob transparenta mora biti najmanj 4,5 m nad
voziščem ceste.
53. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah
(zunaj naselja))
Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja) opravljati
dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje in
vključevanje vozil v promet), mora v skladu z določbo 38. in
39. člena tega odloka zagotoviti ustrezen priključek oziroma
pristop do objekta ter zadostno število mest za parkiranje vozil,
če ta možnost ni zagotovljena z javnim parkiriščem.
V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor ter
uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje
dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mnenje
pooblaščene osebe oddelka za okolje in prostor.
54. člen
(pritožbeni organ)
Zoper dovoljenja, soglasja in sklepe, ki niso izdani v
postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera
po določbah tega odloka izdaja pooblaščena oseba oddelka
za okolje in prostor je dovoljena pritožba na župana Občine
Sevnica.
VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
OBČINSKIH CEST
55. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov o
javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste,
nadzira pooblaščena uradna oseba.
56. člen
(črtano)

Uradni list Republike Slovenije
57. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih cest
ima pooblaščena uradna oseba poleg izvajanja določil tega
odloka, še naslednje pravice in dolžnosti:
1. nadzorovati izvajanje rednega vzdrževanja in odrediti
odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;
2. spremljati dela pri obnavljanju cest skupaj z dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta dela izvajajo
brez odločbe o dovolitvi priglašenih del ali v nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali opisom teh del;
3. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in prometa na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo brez
izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim;
4. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na
cesti, ki ogrožajo varnost prometa;
5. v nujnih primerih, ko je ogrožena varnost prometa na
cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti začasne ukrepe,
da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;
6. odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
7. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri posegih
v varovalnem pasu ceste;
8. odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekonstruirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana ali ni
izročena prometu;
9. določiti višino povračila za izredni prevoz in oceniti povzročeno škodo na občinski cesti (drugi odstavek 36. člena).
Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi prvega
odstavka tega člena, je osem dni od dneva njene vročitve. Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi 3., 5. in 8. točke prvega
odstavka tega člena, ne zdrži njene izvršitve.
V zadevah iz 5. točke prvega odstavka tega člena, ko
je zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali varnosti
prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev v prometu,
pooblaščena uradna oseba lahko odloči po skrajšanem postopku brez zaslišanja strank. V nujnih primerih lahko pooblaščena
uradna oseba odloči tudi ustno ter odredi, da se odločba izvrši
takoj.
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima pooblaščena uradna oseba pravico:
– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale ter
poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospodarskih
družb, podjetnikov posameznikov, drugih organizacij in skupnosti;
– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost
oseb;
– vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so v
skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih osebah,
podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč in
objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, potrebne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka in
predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za
občinske ceste;
– proti potrdilu za največ osem dni odvzeti dokumentacijo,
ki jo potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v obravnavani
zadevi, če meni, da je utemeljen sum kršitve tega odloka in
predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za
občinske ceste;
– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati da v roku, ki
ga določi pooblaščena uradna oseba, poda pisno pojasnilo in
izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.
O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega odstavka
tega člena, mora pooblaščena uradna oseba obvestiti župana,
pooblaščeno osebo oddelka za okolje in prostor in policijo.
Če pooblaščena uradna oseba pri izvajalcu rednega vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obveznosti pri
izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne službe,
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lahko poda koncedentu utemeljen predlog za uveljavitev sankcij, določenih s koncesijsko pogodbo.
Določbe prejšnjega odstavka se v primeru če koncesijska
pogodba še ni sklenjena, smiselno nanašajo na upravljavca občinskih cest – Občino Sevnica, ki jo zastopa župan in pogodbo
o izvajanju rednega vzdrževanja.
Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni stroški
in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z uvedbo postopka), ki se
je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE
58. člen
(prekrški)
Z globo 1000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v
varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja kakršnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek 31. člena);
2. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske,
telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne električne
oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod, toplovod in
druge podobne naprave (prvi odstavek 32. člena);
3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 33. člena);
4. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja
izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih
vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet,
poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja
(34. člen);
5. postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za
te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih
dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spremeni
objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja pristojnega
občinskega upravnega organa za ceste (37. člen);
6. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na občinsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s tehničnimi in
drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek 38. člena);
7. vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zavaruje
občinska cesta (drugi odstavek 41. člena);
8. brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi
cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo
(42. člen);
9. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, prekope
in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na njej
(43. člen);
10. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu
občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja
oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in
varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji
tega soglasja (44. člen);
11. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen del in
izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto ali objekte
na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti (45. člen);
12. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki bi
lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 46. člena);
13. vozi vozilo z gosenicami, ki niso obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča (drugi odstavek
46. člena);
14. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih se
lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih sveč
s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v prometu (tretji
odstavek 47. člena);
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15. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali športne
ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek 48. člena);
16. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi delne
ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obnovitvenih
del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi odstavek
49. člen);
17. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zaporo ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s
predpisi in potrjeno prometno‑tehnično dokumentacijo začasne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega trajanja (tretji
odstavek 49. člena);
18. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 50. člena);
19. postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob občinski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug objekt
ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje
ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja
(52. člen).
Z globo 400 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
59. člen
(prekrški posameznikov)
Z globo 300 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, ki
stori katero od dejanj iz prvega odstavka prejšnjega člena.
60. člen

Uradni list Republike Slovenije
cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) in 20. člena
Odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih na območju
Občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 38/89, 37/90), se morajo
prilagoditi določbam 51. in 52. člena tega odloka ter določbam
novega predpisa o prometni signalizaciji in prometni opremi
na javnih cestah najkasneje v treh letih po uveljavitvi tega
predpisa.
Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja iz
drugega odstavka 106. člena Zakona o cestah (Uradni list SRS,
št. 38/81, 7/86 in 37/87) in 20. člena Odloka o ureditvi cestnega
prometa v naseljih na območju Občine Sevnica (Uradni list
SRS, št. 38/89, 37/90) ali so postavljeni v nasprotju s pogoji,
določenimi v dovoljenju, se odstranijo.
64. člen
(izvajanje rednega vzdrževanja
v prehodnem obdobju)
Do izbire koncesionarja iz 26. člena tega odloka se javna
služba rednega vzdrževanja občinskih cest izvaja na podlagi
enoletne pogodbe, ki jo z izvajalcem sklene župan.
65. člen
(vpis v zemljiško knjigo)
Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka uporabljeno
za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni bilo vpisano
v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se vpiše v zemljiško
knjigo kot javno dobro na podlagi zemljiškoknjižne listine.

(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)

66. člen

Z globo 1200 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest:
1. če cest ne vzdržuje redno, tako da omogočajo varno
odvijanje prometa (25. člen);
2. če ne zagotovijo opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (tretji odstavek 26. člena).
Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja
občinskih cest.

(prenehanje veljavnosti)

61. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)
Z globo 1200 EUR se kaznuje za prekršek investitor
objektov in naprav v ali ob cestnem telesu občinske ceste, če
o nameravanih delih ne obvesti pooblaščene osebe oddelka za
okolje in prostor ali če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov
in načrtov (tretji odstavek 24. člena).
Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.
Odlok o občinskih cestah v Občini Sevnica (Uradni
list RS, št. 101/99) vsebuje naslednje prehodne in končne
določbe:
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
62. člen
(namestitev snegolovov)
Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov ob
občinskih cestah, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje
sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega odloka.
63. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)
Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih cestah
na podlagi dovoljenj iz drugega odstavka 106. člena Zakona o

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati vsa
določila Odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih na območju Občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 38/89 in 37/90), ki
so urejena v tem odloku.
67. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 13/00)
vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 106/05)
vsebuje naslednjo končno določbo:
3. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih
cestah v Občini Sevnica začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 77/09)
vsebuje naslednjo končno določbo:
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
1223.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban
Sevnica

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 – Odl. US, 36/00 –
ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40., 41., 42. in 140. člena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje, in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 – Odl. US, 36/08, 22/09 – Odl.
US, 55/09 – Skl. US, 58/09 (64/09 – popr., 65/09 – popr.), 16/10
– Odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS,
št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 27. redni
seji dne 24. 3. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda
Vrtec Ciciban Sevnica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban
Sevnica (Uradni list RS, št. 22/97, 71/98, 35/06 in 29/07) se
besedilo 11. člena spremeni, tako da se glasi:
»Zavod opravlja javno službo na področju:
– P 85.100 predšolska vzgoja
Zavod pa lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki niso
javna služba:
– C/13.920 Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen
oblačil
– C/14.390 proizvodnja drugih pletenin in kvačkanih materialov
– C/16.290 proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute,
slame in protja
– C/17.290 proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
– H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
– I/56.290 Druga oskrba z jedmi
– J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike
– L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih
nepremičnin
– P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje in
– R/90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve.«
2. člen
V 13. členu se v prvem odstavku prvi stavek spremeni
tako, da se glasi: »Zavod izvaja vzgojno‑varstveno delo za
predšolske otroke, ki so dopolnili starost enega leta oziroma,
ki so dopolnili starost najmanj enajst mesecev.«
3. člen
V 16. členu se v drugem odstavku besedna zveza »trije
predstavniki delavcev« nadomesti z besedno zvezo »pet predstavnikov delavcev«.
4. člen
V 17. členu se doda nova četrta alinea, ki glasi: »sprejema
letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,«. Dosedanja šesta
alinea se črta.
5. člen
V 24. členu se v tretjem odstavku pred zadnjo alineo doda
nova alinea, ki se glasi: »odgovarja za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila
o samoevalvaciji zavoda in«. Dosedanja osemnajsta alinea
postane devetnajsta.
6. člen
V 25. členu se v prvem stavku četrtega odstavka za
besedo »zavoda« črta besedilo »v soglasju z Ministrstvom za
šolstvo in šport«.
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Za četrtim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Postopek imenovanja ravnatelja se mora pričeti najmanj pet mesecev pred iztekom mandata dotedanjemu ravnatelju.«
V dosedanjem sedmem odstavku se črta besedna zveza
»imenuje ravnatelja» in se nadomesti z besedno zvezo »o
izbiri odloči«.
Za dosedanjim sedmim odstavkom se dodata nova odstavka, ki se glasita:
»Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata
za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v
mnenje ministru za šolstvo in šport.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil
zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez
tega mnenja.«
7. člen
V 32. členu se v četrtem odstavku za sedmo alineo dodata novi alinei, ki se glasita:
»– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z zavodom, zlasti glede vključevanja zavoda v lokalno okolje,
– samostojno ali v sodelovanju z delavci zavoda lahko
ustanavlja ali oblikuje delovne skupine za posamezna področja
vzgojno‑izobraževalnega dela in projekte,«.
Dosedanja osma alinea postane deseta.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: »Svet staršev se
lahko povezuje v lokalne oziroma regionalne aktive svetov
staršev.«.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 602-0014/2010
Sevnica, dne 24. marca 2010
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

1224.

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

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 – Odl. US, 36/00 –
ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 40. in 42. člena Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
– UPB5, 101/07 – Odl. US, 36/08, 22/09 – Odl. US, 55/09 – Skl.
US, 58/09 (64/09 – popr., 65/09 – popr.), 16/10 – Odl. US) ter
16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 –
UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 27. redni seji dne
24. 3. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Sevnica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Sevnica (Uradni list RS, št. 18/99 in
29/07) se besedilo 11. člena črta in se nadomesti z besedilom:
»Dejavnosti zavoda kot javne službe so po standardni
klasifikaciji naslednje:
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izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
– P/85.600 pomožne dejavnosti za izobraževanje.
Zavod opravlja tudi druge dejavnosti, ki niso javna služba:
– J/59.200 snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
muzikalij,
– R/90.010 umetniško uprizarjanje.«
2. člen
V 16. členu se v drugem odstavku besedna zveza »trije
predstavniki delavcev« nadomesti z besedno zvezo »pet predstavnikov delavcev«.
3. člen
V 17. členu se doda nova četrta alineja, ki glasi: »sprejme
letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,«. Črta se dosedanja
šesta alineja. V dosedanji deseti alineji se črta besedna zveza
»in periodične«.
Dosedanji četrta in peta alineja postaneta peta in šesta.
4. člen
V tretjem odstavku 24. člena se v dosedanji deseti alineji
beseda »plačilne« nadomesti z besedo »plačne«.
Črta se dosedanja enajsta alineja. Črta se dosedanja
osemnajsta alineja.
Za dosedanjo osemnajsto alinejo se doda nova alineja, ki
se glasi: »odgovarja za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti
s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji
zavoda in«.
Dosedanja devetnajsta alinea postane dvajseta.
5. člen
Besedilo 25. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po
študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi
druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let
naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit, ni bil pravnomočno
obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev in ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka tega
člena je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima
ravnateljskega izpita, mora pa ga pridobiti najkasneje v enem
letu po začetku mandata. Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne
opravi v roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po
zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Postopek imenovanja ravnatelja se mora pričeti najmanj
pet mesecev pred iztekom mandata dotedanjemu ravnatelju.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda, ki si mora
pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje učiteljskega zbora
in mnenje ustanovitelja ter mnenje sveta staršev. Ustanovitelj
in svet staršev morata mnenje obrazložiti. Učiteljski zbor o
mnenju glasuje tajno.
Če učiteljski zbor, ustanovitelj ali svet staršev ne podajo
mnenja v roku 20 dni od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko
svet zavoda o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata
za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v
mnenje ministru za šolstvo in šport.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil
zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez
tega mnenja.«

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
V 34. členu se v četrtem odstavku za sedmo alineo dodata novi alinei, ki se glasita:
»– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z zavodom, zlasti glede vključevanja zavoda v lokalno okolje,
– samostojno ali v sodelovanju z delavci zavoda lahko
ustanavlja ali oblikuje delovne skupine za posamezna področja
vzgojno‑izobraževalnega dela in projekte,«.
Dosedanja osma alinea postane deseta.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: »Svet staršev se
lahko povezuje v lokalne oziroma regionalne aktive svetov
staršev.«.
7. člen
35. člen se črta v celoti.
8. člen
V drugem odstavku 41. člena se beseda »lahko« ter besedi »posameznega razreda« črtajo.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 603-0001/2010
Sevnica, dne 24. marca 2010
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

1225.

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev ter nagradah zunanjih
članov delovnih teles občinskega sveta in
članov drugih občinskih organov Občine
Sevnica (uradno prečiščeno besedilo – UPB2)

Na podlagi 120. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet
Občine Sevnica na 27. redni seji dne 24. 3. 2010 potrdil uradno
prečiščeno besedilo Pravilnika o plačah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev ter nagradah zunanjih članov delovnih
teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov
Občine Sevnica, ki obsega:
– Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica
(Uradni list RS, št. 16/03, z dne 17. 2. 2003),
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah
zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 4/04,
z dne 19. 1. 2004),
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov
drugih občinskih organov Občine Sevnica (Uradni list RS,
št. 14/07, z dne 16. 2. 2007) in
– Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter
nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in
članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (Uradni list
RS, št. 16/09, z dne 27. 2. 2009).
Št. 007-0003/2010
Sevnica, dne 24. marca 2010
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev ter nagradah zunanjih članov
delovnih teles občinskega sveta in članov
drugih občinskih organov Občine Sevnica
(uradno prečiščeno besedilo – UPB2)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom določeni višina in način določanja
plače, plačila za opravljene funkcije, nagrade, sejnine in drugi
prejemki, ki jih zakoni, ki urejajo to področje, ne določajo drugače in pripadajo funkcionarjem in zunanjim članom delovnih
teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov
Občine Sevnica.
2. člen
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno,
in do plačila za opravljene funkcije, če funkcijo opravljajo
nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora pripadajo
nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega
pravilnika. Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija
župana.
3. člen
Občinski funkcionarji so:
– župan,
– podžupani in
– člani občinskega sveta.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal
poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan
lahko opravlja svojo funkcijo poklicno, če v soglasju z županom
tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
II. PLAČA ŽUPANA IN PODŽUPANA
4. člen
Skladno z Odlokom o plačah funkcionarjev je za opravljanje funkcije župana Občine Sevnica, ki sodi v četrto skupino
občin po številu prebivalcev, določen plačni razred osnovne
plače v višini 53. Županu za poklicno opravljanje funkcije pripada dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom o sistemu
plač v javnem sektorju.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo
za opravljanje funkcije v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi
funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka za delovno dobo.
5. člen
Osnovna plača podžupana, če funkcijo opravlja poklicno,
se oblikuje v skladu z Odlokom o plačah funkcionarjev, in se
po številu prebivalcev lokalne skupnosti lahko uvrsti od 38.
do 45. plačnega razreda. Podžupanu za poklicno opravljanje
funkcije pripada dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom
o sistemu plač v javnem sektorju.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada
plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka za delovno
dobo.
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Plačni razred podžupana znotraj določenega razpona določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
Kolikor sta imenovana dva podžupana, jima vsakemu
pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 30% plače poklicnega župana, če pa so imenovani trije podžupani, jim vsakemu pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 25% plače
poklicnega župana.
6. člen
Plača ali plačilo za opravljene funkcije župana in podžupana zajema tudi plačilo za udeležbo in delovanje na vseh
sejah občinskega sveta in na sejah drugih delovnih teles.
7. člen
Podžupanu, ki bi bil v skladu s sklepom občinskega sveta
določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije
župana opravljal funkcijo župana, pripada plača župana, ki bi jo
dobil poklicni župan, pod pogojem, da bo tudi podžupan opravljal funkcijo župana poklicno. Če bo funkcijo župana opravljal
nepoklicno, mu pripada plača v višini 50% plače poklicnega
župana.
III. VIŠINA SEJNINE ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA
8. člen
Višina sejnine za opravljanje funkcije člana občinskega
sveta znaša 176,78 EUR oziroma 42.364 SIT neto.
Članu občinskega sveta pripada zgoraj določen znesek
sejnine za vsako sejo občinskega sveta, če se je seje udeležil
in je na njej prisoten vsaj 3/4 časa trajanja seje.
IV. VIŠINA SEJNINE ZA ČLANE DELOVNIH TELES
(KOMISIJE IN ODBORI)
9. člen
Članom vseh delovnih teles (komisij in odborov), ki jih ustanovi občinski svet ali župan, pripada sejnina v višini 22,10 EUR
oziroma 5.295 SIT neto za vsako udeležbo na seji delovnega
telesa, kjer je član prisoten vsaj 3/4 časa trajanja seje.
Predsedniku delovnega telesa, ki sklicuje seje in jih vodi,
pripada sejnina v višini 30,94 EUR oziroma 7.414 SIT neto.
Članom komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter članom odbora za komunalno dejavnost in infrastrukturo se za sejo, ki traja več kot 2 uri, doda sejnina v znesku
8,84 EUR oziroma 2.118 SIT neto.
V. VIŠINA SEJNINE ZA ČLANE NADZORNEGA ODBORA
10. člen
Članom nadzornega odbora pripada sejnina v višini
44,20 EUR oziroma 10.591 SIT neto za vsako udeležbo na
seji nadzornega odbora, kjer je član prisoten vsaj 3/4 časa
trajanja seje.
Predsedniku nadzornega odbora, ki sklicuje seje in jih
vodi, pripada nagrada v višini 61,87 EUR oziroma 14.827 SIT
neto.
Poročevalcu in poročevalcu zapisnikarju se za izvedbo
neposrednega nadzora pri nadzorovanem organu izplača sejnina v višini 44,20 EUR oziroma 10.591 SIT neto.
Za udeležbo predsednika ali pooblaščenega člana
nadzornega odbora na seji občinskega sveta, na kateri se
obravnava vsebina, ki se nanaša na področje dela nadzornega odbora, se izplača sejnina v višini 30,94 EUR oziroma
7.414 SIT neto.
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VI. VIŠINA SEJNINE ZA OPRAVLJANJE NALOG
PREDSTAVNIKOV OBČINE SEVNICA
V ORGANIH JAVNIH ZAVODOV, JAVNIH PODJETIJ,
JAVNIH SKLADOV
IN AGENCIJ, KATERIH USTANOVITELJ
JE OBČINA SEVNICA
10.a člen
Vsem članom organov javnih zavodov, javnih podjetji,
javnih skladov in agencij pripada za vsako udeležbo na seji
organa, kjer je član prisoten vsaj 3/4 časa trajanja seje, sejnina
v višini, ki pripada članom delovnih teles občinskega sveta za
vsako udeležbo na seji.
Predlog za izplačilo sejnine poda član organa javnega
zavoda, javnega podjetja, javnega sklada in agencije, na podlagi liste prisotnih, katerega plačilo izvrši javni zavod, javno
podjetje, javni sklad in agencija. Občina Sevnica na podlagi
zahtevka in priloženega seznama udeleženih na seji organa
izvrši refundacijo sejnine.
VII. POVRAČILA STROŠKOV, NADOMESTIL
IN DRUGI PREJEMKI
11. člen
Občinski funkcionarji, člani delovnih teles, člani nadzornega odbora in drugi predstavniki, imenovani s strani Občine
Sevnice v organe javnih zavodov, javnih podjetij, javnih agencij,
katerih ustanoviteljica je Občina Sevnica, imajo pravico do
povračil stroškov, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s
predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionarji, člani delovnih teles, člani nadzornega odbora in drugi predstavniki, imenovani s strani Občine
Sevnice v organe javnih zavodov, javnih podjetij, javnih agencij,
katerih ustanoviteljica je Občina Sevnica, imajo pravico do
povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri
opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Prevozni stroški se občinskim funkcionarjem povrnejo na podlagi uredbe o povračilu
stroškov prevoza na delo in z dela delavcev in funkcionarjem v
državnih organih (Uradni list RS, št. 86/02).
Občinski funkcionarji, člani delovnih teles, člani nadzornega odbora in drugi predstavniki, imenovani s strani Občine
Sevnice v organe javnih zavodov, javnih podjetij, javnih agencij,
katerih ustanoviteljica je Občina Sevnica, morajo na podlagi
uredbe, ki je navedena v drugem odstavku 11. člena podati
izjavo o uveljavljanju prevoznih stroškov. Izjavo morajo podati
v računovodstvo občinske uprave.
Občinski funkcionarji, člani delovnih teles, člani nadzornega odbora in drugi predstavniki, imenovani s strani Občine
Sevnice v organe javnih zavodov, javnih podjetij, javnih agencij,
katerih ustanoviteljica je Občina Sevnica, imajo pravico do
dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi ali če je na
službeno pot poslan s strani župana.
Občinski funkcionarji, člani delovnih teles, člani nadzornega odbora in drugi predstavniki, imenovani s strani Občine
Sevnice v organe javnih zavodov, javnih podjetij, javnih agencij,
katerih ustanoviteljica je Občina Sevnica, imajo pravico do
povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti.
Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega
računa v skladu s predpisi.
VIII. UVELJAVLJANJE PRAVIC IN NAČIN
IZPLAČEVANJA
12. člen
Finančna sredstva za izplačevanje plač, sejnin, nagrad
in drugih povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se
zagotovijo iz sredstev proračuna.

Uradni list Republike Slovenije
13. člen
Plače, sejnine, nagrade in povračila stroškov se mesečno
izplačujejo za pretekli mesec, najkasneje do 20. dne v tekočem
mesecu.
14. člen
Evidence o prisotnosti in upravičenosti do plač, sejnin,
nagrad in povračil stroškov članov občinskega sveta, delovnih
teles in članov nadzornega odbora vodijo delavci občinske
uprave, ki so zadolženi s strani župana, da so prisotni na seji
in da pišejo zapisnik.
15. člen
Za službeno potovanje morajo občinski funkcionarji imeti
nalog za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje občinskih funkcionarjev izda
župan. Za službeno potovanje župana nalog izda direktor občinske uprave.
16. člen
Višina plače, sejnine in nagrade se usklajujejo z izhodiščno
plačo za prvi tarifni razred za polni delovni čas, določen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti oziroma z vrednostjo plačilnih razredov. Višina povračila višine stroškov v zvezi z
delom pa se usklajujejo v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev ter nagradah zunanjih članov delovnih teles
občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 16/03) vsebuje naslednje
prehodne in končne določbe:
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik
o plačah občinskih funkcionarjev in povračil stroškov članov
delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih
organov Občine Sevnica (št. 14300‑0001/2000 z dne 2. 2.
2000).
18. člen
Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme občinski svet
in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Pravilnik se
uporablja od 1. 1. 2003.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in
članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 4/04) vsebuje naslednjo prehodno in končno
določbo:
5. člen
Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Občinski svet Občine Sevnica, in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pravilnik se uporablja od 1. 1. 2004.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in
članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 14/07) vsebuje naslednjo končno določbo:
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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1226.

Sklep o soglasju k določitvi cene
socialnovarstvene storitve pomoč družini
na domu in določitvi subvencioniranja cene
storitve pomoč družini na domu za leto 2010

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr. in 122/07 – Odl.
US), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06,
8/07 51/08 in 5/09) ter 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica
na 27. redni seji dne 24. 3. 2010 sprejel

SKLEP
o soglasju k določitvi cene socialnovarstvene
storitve pomoč družini na domu in določitvi
subvencioniranja cene storitve pomoč družini
na domu za leto 2010
1.
Občinski svet Občine Sevnica daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoči družini na domu za leto 2010, ki jo
je predlagal izvajalec storitve Center za socialno delo Sevnica,
v višini 20,20 evrov za opravljeno uro storitve.

Št.

4.
Centru za socialno delo Sevnica se bodo sredstva za
izvajanje storitve pomoč družini na domu nakazovala mesečno,
na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2010 dalje.
S sprejetjem tega sklepa preneha veljati sklep pod številko
122‑0022/2009, z dne 3. 4. 2009.
Št. 122-0033/2010
Sevnica, dne 24. marca 2010
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

1227.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC‑B, 93/05
– ZVMS, 111/05 – odl. US, 120/06 – odl. US, 126/07, 57/09 –
skl. US, 108/09) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na
27. redni seji dne 24. 3. 2010 sprejel
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SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo
št. 2669/37 – pot v izmeri 266 m², pripisano v zemljiškoknjižnem vložku št. 1593, k.o. Studenec.
2. člen
Nepremičnina, navedena v 1. členu tega sklepa, preneha
imeti značaj javnega dobra in se parcela št. 2669/37 odpiše iz
zemljiškoknjižnega vložka št. 1593, k.o. Studenec, in se zanjo
v isti k.o. odpre nov vložek, nato pa se pri novem vložku vknjiži
lastninska pravica na ime Občina Sevnica, Glavni trg 19 a,
8290 Sevnica.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 04300-0007/2005
Sevnica, dne 24. marca 2010
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

2.
V ekonomsko ceno storitve so vključeni stroški storitve pomoč družini na domu do uporabnika storitve v višini 16,69 evrov
na uro in stroški vodenja v višini 3,51 evrov na uro.
3.
Občina Sevnica bo ceno socialno varstvene storitve pomoč družini na domu subvencionirala v višini 12,69 evrov na
uro, ki je deljena na dva dela:
– na del v višini 3,51 evrov na uro, ki predstavlja stroške
vodenja,
– na del v višini 9,18 evrov na uro, to je 55% cene za
neposredno socialno oskrbo.
Subvencija iz sredstev proračuna Republike Slovenije v
okviru aktivne politike zaposlovanja znaša 3,33 evrov na uro.
Cena storitve za uporabnika znaša 4,18 evrov na uro.
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ŠENTRUPERT
1228.

Zaključni račun proračuna Občine Šentrupert
za leto 2009

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 110/02 – ZDT‑B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO,
109/08 in 49/09) in 19. ter 104. člena Statuta Občine Šentrupert
je občinski svet na 28. seji dne 25. 3. 2010 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Šentrupert za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šentrupert
za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šentrupert za leto 2009
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šentrupert za
leto 2009. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah
tekom leta 2009 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šentrupert za leto 2009
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4103-0001/2010-5
Šentrupert, dne 26. marca 2010
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.
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Uradni list Republike Slovenije

VLADA
1229.

Uredba o dopolnitvi Uredbe o plačah
direktorjev v javnem sektorju

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 107/09 – odl. US, 98/09 – ZIUZGK in 13/10) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev
v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni
list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06,
37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09 in
3/10) se v prilogi I za besedilom:
»
B017391 Javni sklad Republike
Slovenije za podjetništvo
(JSRSP)

direktor SKL

54

«

doda novo besedilo, ki se glasi:
»
B017390 Javni zavod Maribor 2012
– Evropska prestolnica
kulture (JZMEPK)

direktor JZ

54

«.

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-10/2010/6
Ljubljana, dne 1. aprila 2010
EVA 2010-3111-0025
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
1230.

Pravilnik o monitoringu in nadzoru salmonel
pri puranih

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena, petega odstavka
12. člena ter drugega in četrtega odstavka 56. člena Zakona o
veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o monitoringu in nadzoru salmonel pri puranih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa obveznosti nosilcev dejavnosti, pogoje
za premike in dajanje na trg, uradni nadzor, pogoje za uporabo
protimikrobnih sredstev in cepiv, obveznosti laboratorijev, ki

opravljajo preiskave nosilcev dejavnosti in preiskave uradnih
vzorcev, pravila za vzorčenje nosilcev dejavnosti in pravila
uradnega vzorčenja, ukrepe v primeru ugotovitve salmonel in
ukrepe v primeru izbruha okužbe z živili pri ljudeh ter zahteve
za usposobljenost oseb, ki jemljejo vzorce za izvajanje nacionalnega programa nadzora salmonel v jatah puranov, za
izvajanje:
– Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. novembra 2003 o nadzoru salmonele in drugih opredeljenih povzročiteljev zoonoz, ki se prenašajo z živili
(UL L št. 325 z dne 12. 12. 2003, str. 1), zadnjič spremenjene
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 (UL
L št. 188 z dne 18. 7. 2009, str. 14), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 2160/2003/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1177/2006 z dne 1. avgusta
2006 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za uporabo posebnih metod
nadzora v okviru nacionalnih programov za nadzor salmonele
pri perutnini (UL L št. 212 z dne 2. 8. 2006, str. 3; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1177/2006/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 584/2008 z dne 20. junija 2008
o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede cilja Skupnosti za zmanjšanje razširjenosti
Salmonelle Enteritidis in Salmonelle Typhimurium pri puranih
(UL L št. 162 z dne 21. 6. 2008, str. 3; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 584/2008/ES).
2. člen
(pomen izrazov)
Za potrebe tega pravilnika imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:
1. enodnevni purani so purani, stari manj kot 72 ur, ki še
niso bili krmljeni;
2. matična jata puranov so purani, stari 72 ur ali več, ki so
namenjeni za proizvodnjo valilnih jajc;
3. jata pitovnih puranov je jata puranov, starih 72 ur ali
več, ki se redijo za proizvodnjo mesa;
4. jata je perutnina z enakim zdravstvenim statusom, ki se
goji v istih nastanitvenih prostorih ali v isti ogradi in predstavlja
eno samo epizootiološko enoto; pri perutnini, ki se goji v zaprtih
prostorih, jata zajema živali, ki si delijo isti zračni prostor;
5. vzrejna jata je jata pred nesnostjo;
6. odrasla jata je jata v fazi nesnosti;
7. pozitivna jata je jata, v kateri so bile ugotovljene zadevne salmonele, oziroma jata, ki je bila zdravljena, in sicer:
a) vzrejna matična jata je pozitivna, če so bili ugotovljeni oziroma potrjeni serovari Salmonella Enteritidis oziroma
Salmonella Typhimurium v vzorcih notranjih podlog škatel, v
katerih se purani dostavijo na gospodarstvo, oziroma v truplih
enodnevnih puranov, odvzetih pri izvajanju načrta monitoringa
in nadzora nosilca dejavnosti, ali v enem oziroma več vzorcih fecesa, odvzetih na gospodarstvu pri izvajanju uradnega
vzorčenja;
b) odrasla matična jata je pozitivna v primerih iz točke
4.2 Priloge Uredbe 584/2008/ES pri izvajanju uradnega vzorčenja;
c) jata pitovnih puranov je pozitivna v primerih iz točke
4.2 Priloge Uredbe 584/2008/ES pri izvajanju načrta monitoringa in nadzora nosilca dejavnosti ali pri izvajanju uradnega
vzorčenja;
d) matična jata ali jata pitovnih puranov je pozitivna:
– če so bila uporabljena protimikrobna sredstva v nasprotju z Uredbo 1177/2006/ES,
– če so pa bile ugotovljene protimikrobne snovi v uradnih
vzorcih in uporaba protimikrobnih sredstev v času uradnega
vzorčenja ni bila evidentirana v dnevniku veterinarskih posegov,
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– če je na veterinarskem spričevalu potrjeno, da so v jati
ugotovljeni serovari Salmonella Enteritidis oziroma Salmonella
Typhimurium;
8. sumljiva jata je:
– vzrejna matična jata, pri kateri so bile izolirani serovari Salmonella Enteritidis oziroma Salmonella Typhimurium v
enem oziroma več vzorcih fecesa, odvzetih na gospodarstvu
pri izvajanju načrta monitoringa in nadzora nosilca dejavnosti,
– odrasla matična jata, pri kateri so bili izolirani serovari Salmonella Enteritidis oziroma Salmonella Typhimurium v
vzorcih, odvzetih v valilnici, ali v enem ali več vzorcih, odvzetih
na gospodarstvu pri izvajanju načrta monitoringa in nadzora
nosilca dejavnosti, oziroma v vzorcih, odvzetih pri uradnem
vzorčenju v valilnici;
– matična jata ali jata pitovnih puranov z neznanim zdravstvenim statusom;
9. jata z neznanim zdravstvenim statusom je jata, pri
kateri nosilec dejavnosti ne opravlja predpisanih preiskav na
prisotnost salmonel v skladu s tem pravilnikom;
10. sumljivo gospodarstvo je gospodarstvo, na katerem
je sumljiva jata;
11. valilnica je obrat, kjer se inkubirajo in valijo jajca in
dobavljajo enodnevni purani;
12. nosilec dejavnosti je imetnik perutnine, nosilec dejavnosti valilnice in nosilec živilske dejavnosti;
13. identifikacijska številka jate je številka ali oznaka, ki
jo nosilec dejavnosti dodeli vsaki posamezni jati tako, da je
zagotovljena sledljivost jate v vseh fazah proizvodnje;
14. perutnina so ptice vrste Meleagris gallopavo domestica.
3. člen
(načrt monitoringa salmonel pri puranih)
Odobreni nacionalni program nadzora salmonel iz 6. člena Uredbe 2160/2003/ES je načrt monitoringa salmonel pri
puranih kot eden od načrtov monitoringa zoonoz in njihovih
povzročiteljev v skladu z zakonom, ki ureja veterinarska merila
skladnosti, in se objavi na spletni strani Veterinarske uprave
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS).
4. člen
(obveznosti nosilcev dejavnosti)
(1) Nosilec dejavnosti mora:
– imeti izdelan lasten načrt monitoringa in nadzora, ki
izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika;
– na lastne stroške zagotoviti odvzem in preiskave vzorcev za odkrivanje salmonel v skladu s tem pravilnikom;
– voditi evidenco o odvzemu vzorcev in rezultatih opravljenih preiskav in hraniti kopije obrazcev, ki se izpolnijo ob
odvzemu vzorcev, in poročila o rezultatih preiskav;
– na lastne stroške izvesti ukrepe v primeru ugotovitve
salmonel v jati;
– voditi evidenco o jatah na gospodarstvu;
– obvestiti območni urad VURS (v nadaljnjem besedilu:
OU VURS) o predvidenih vselitvah oziroma izločitvah jat;
– na zahtevo VURS posredovati podatke iz petega, šestega in sedmega odstavka tega člena.
(2) Nosilec dejavnosti mora o ugotovitvi prisotnosti serovarov Salmonella Enteritidis oziroma Salmonella Typhimurium
obvestiti OU VURS:
– pri matičnih jatah puranov telefonsko, po telefaksu ali po
elektronski pošti najpozneje v dveh delovnih dneh po prejemu
laboratorijskega poročila;
– pri jatah pitovnih puranov najpozneje ob ante mortem
pregledu na gospodarstvu.
(3) V načrtu monitoringa in nadzora mora nosilec dejavnosti za vsako vrsto perutnine opredeliti vsaj:
– plan vzorčenja za vsako posamezno jato, vključno z
okvirnimi termini vzorčenja;
– protokol vzorčenja (vrsta vzorca, število vzorcev, tehnika vzorčenja ipd.);
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– odgovorno osebo oziroma ime veterinarske organizacije, ki izvaja vzorčenje;
– laboratorij, ki opravlja preiskave vzorcev;
– ukrepe v primeru pozitivne jate oziroma ukrepe v primeru ugotovitve ostalih serovarov salmonel v jati.
(4) Evidenca o odvzemu vzorcev in rezultatih opravljenih
preiskav se vodi za vsako jato posebej in mora vsebovati naslednje podatke:
– datum vzorčenja;
– identifikacijsko oznako jate, pri kateri so bili vzorci odvzeti;
– vrsto vzorca;
– starost jate ob vzorčenju;
– rezultat preiskave.
(5) Evidenca o jatah na gospodarstvu mora vsebovati
naslednje podatke:
– vrsto jate (matična jata puranov, jata pitovnih puranov);
– oznako oziroma identifikacijo jate;
– oznako hleva ali prostora, v katerem se jata nahaja;
– datum vselitve oziroma izločitve jate in starost živali ob
vselitvi oziroma izločitvi;
– število živali ob vselitvi oziroma izločitvi;
– podatke o nosilcu dejavnosti, od koder so živali prišle na
gospodarstvo, in podatke o nosilcu dejavnosti, kamor se živali
odpremijo z gospodarstva.
(6) Če nosilec dejavnosti ne izloči oziroma vseljuje vseh
živali v posamezni jati istočasno, ampak postopoma izloča
oziroma vseljuje živali, je treba v evidenci o jatah na gospodarstvu navesti podatke iz prejšnjega odstavka tudi za postopno
izločene oziroma vseljene živali.
(7) Nosilec dejavnosti mora pisno ali po elektronski pošti
obvestiti OU VURS o:
– vselitvi ali izločitvi matične jate puranov vsaj štiri tedne
pred predvideno vselitvijo oziroma osem tednov pred predvideno izločitvijo;
– spremembi predvidenega datuma iz prejšnje alinee vsaj
dva tedna pred dejansko vselitvijo ali izločitvijo;
– vselitvi nove jate pitovnih puranov najpozneje v 7 dneh
po vselitvi.
(8) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ime in naslov oziroma firmo in sedež nosilca
dejavnosti;
– registrsko številko hleva oziroma oznako hleva in naslov
gospodarstva, kjer se jata nahaja;
– vrsto jate (matična jata, jata pitovnih puranov);
– oznako oziroma identifikacijo jate;
– predviden ali dejanski datum vselitve oziroma izločitve.
(9) Evidence iz četrtega in petega odstavka tega člena
ter poročila o rezultatih preiskav mora nosilec dejavnosti hraniti
najmanj dve leti.
5. člen
(premiki in dajanje na trg)
(1) Premiki perutnine in valilnih jajc niso dovoljeni, če
živali oziroma valilna jajca izvirajo iz sumljivih jat, pozitivnih jat
oziroma jat z neznanim zdravstvenim statusom, razen v primerih, ko so premiki dovoljeni s tem pravilnikom.
(2) Pri zakolu puranov, pri katerih je bila v reji ugotovljena
prisotnost Salmonelle Enteritidis ali Salmonelle Typhimurium,
uradni veterinar poleg veterinarskega spričevala za žive živali,
prepeljane iz gospodarstva v klavnico, izpolni še prilogo k
veterinarskemu spričevalu iz Priloge 4, ki je sestavni del tega
pravilnika. V rubriko 4 (drugi zadevni podatki) veterinarskega
spričevala vpiše, da je izdana priloga k veterinarskemu spričevalu in navede številko priloge.
(3) Jata se ne šteje več za jato z neznanim zdravstvenim
statusom, ko nosilec dejavnosti za tako jato predloži uradnemu
veterinarju rezultate preiskav v skladu s tem pravilnikom.
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6. člen
(uradni nadzor)

(1) Uradni nadzor nad izvajanjem monitoringa in nadzora
salmonel obsega:
– uradno vzorčenje;
– pregled načrta monitoringa in nadzora;
– pregled izvajanja monitoringa nosilcev dejavnosti;
– pregled evidenc, ki jih mora voditi nosilec dejavnosti;
– odreditev predpisanih ukrepov v primeru ugotovitve
salmonel;
– nadzor nad izvedenimi ukrepi.
(2) Preglede iz druge, tretje in četrte alinee ter določene
naloge uradnega nadzora iz prve alinee prejšnjega odstavka
lahko opravljajo tudi odobreni veterinarji v skladu s predpisi, ki
določajo pogoje in postopek prenosa posameznih nalog, ki jih
opravljajo odobreni veterinarji.
(3) Naloge uradnega nadzora iz prve alinee prvega odstavka tega člena, ki jih lahko opravljajo tudi odobreni veterinarji, so uradna vzorčenja iz prve in tretje alinee točke 1.(b)(iii)
Priloge Uredbe 584/2008/ES.
7. člen
(uporaba protimikrobnih sredstev in cepiv)
(1) V primeru uporabe protimikrobnih sredstev zaradi okoliščin iz točke (a) drugega odstavka 2. člena Uredbe 1177/2006/ES
mora nosilec dejavnosti zaradi zmanjšanja tveganja za širjenje
salmonel zagotoviti izvedbo naslednjih ukrepov za jato, pri kateri
so bila uporabljena protimikrobna sredstva:
– prepoved prometa in trgovanja z živalmi in jajci;
– prepoved valjenja jajc;
– po izteku karenčne dobe uporabljenih protimikrobnih
sredstev opraviti vzorčenje na gospodarstvu na prisotnost salmonel na način iz točke 2.2. Priloge Uredbe 584/2008/ES.
(2) V vlogi za pridobitev dovoljenja iz točke (c) drugega
odstavka 2. člena Uredbe 1177/2006/ES mora nosilec dejavnosti navesti naslednje podatke:
– osebno ime in naslov oziroma firmo in sedež nosilca
dejavnosti;
– podatke o jati, pri kateri bi bila uporabljena protimikrobna sredstva (vrsta jate, identifikacijska številka oziroma oznaka
jate, naslov gospodarstva in oznaka hleva ali ograde, v kateri
se jata nahaja);
– namen oziroma razlog za uporabo protimikrobnih sredstev (klinična slika, rezultati diagnostičnih preiskav, če so bile
opravljene ipd.);
– podatke o protimikrobnih sredstvih, ki jih namerava
uporabiti (vrsta protimikrobnega sredstva in rezultate testiranja
odpornosti, če je bilo testiranje opravljeno).
(3) OU VURS dovoli uporabo protimikrobnih sredstev na
podlagi pozitivnega mnenja, ki ga pripravi Nacionalni veterinarski inštitut Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani.
(4) Veterinarska organizacija s koncesijo v skladu z zakonom, ki ureja veterinarstvo (v nadaljnjem besedilu: veterinarska
organizacija s koncesijo), lahko začne z uporabo protimikrobnih
sredstev zaradi okoliščin iz točke (c) drugega odstavka 2. člena
Uredbe 1177/2006/ES brez predhodne pridobitve dovoljenja
VURS iz prejšnjega odstavka, če živali zaradi kliničnih znakov
bolezni prekomerno trpijo oziroma če bi lahko opustitev zdravljenja povzročila širjenje bolezni živali ali veliko gospodarsko
škodo.
(5) Za izvajanje nadzora iz tretjega odstavka 2. člena
Uredbe 1177/2006/ES mora veterinarska organizacija s koncesijo, ki je opravila zdravljenje, najpozneje v petih delovnih
dneh po zaključeni uporabi protimikrobnih sredstev, v primeru
uporabe protimikrobnih sredstev iz prejšnjega odstavka pa
najpozneje v dveh delovnih dneh po začetku uporabe protimikrobnih sredstev pisno ali po elektronski pošti na OU VURS
poslati pisno poročilo, ki mora vsebovati:
– osebno ime in naslov oziroma firmo in sedež nosilca
dejavnosti;
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– podatke o jati, pri kateri so bila uporabljena protimikrobna sredstva (vrsta jate, ki je bila zdravljena, identifikacijska
številka oziroma oznaka jate, naslov gospodarstva in oznaka
hleva ali ograde, v kateri se jata nahaja);
– podatke o uporabi protimikrobnih sredstev (vrsta in količina uporabljenega sredstva, datum začetka in zaključka uporabe protimikrobnih sredstva, datum izteka karenčne dobe) in o
rezultatih testiranja odpornosti, če je bilo testiranje opravljeno;
– razloge, zaradi katerih so bila protimikrobna sredstva
uporabljena (klinična slika, rezultati diagnostičnih preiskav, če
so bile opravljene, odstotek dnevnega pogina ipd.);
– kopijo obrazca za odvzem vzorcev in kopijo laboratorijskega poročila o rezultatih preiskav iz tretje alinee prvega
odstavka tega člena.
(6) Nosilec dejavnosti mora za vsako posamezno jato na
gospodarstvu voditi evidenco o vakcinaciji ter o vrsti vakcine in
starosti živali ob vakcinaciji.
8. člen
(preiskave vzorcev nosilcev dejavnosti)
(1) Za izvajanje točke (a) prvega odstavka 12. člena
Uredbe 2160/2003/ES VURS določi laboratorije, ki sodelujejo
v načrtu monitoringa salmonel pri puranih za preiskave vzorcev,
ki jih mora zagotoviti nosilec dejavnosti v skladu s tem pravilnikom in jih vpiše na seznam določenih laboratorijev, če ugotovi,
da laboratorij izpolnjuje pogoje iz točke (b) prvega odstavka
ter tretjega odstavka 12. člena Uredbe 2160/2003/ES in za
preiskave uporablja analitično metodo, ki izpolnjuje zahteve iz
četrtega odstavka tega člena.
(2) Laboratorij vlogi za določitev laboratorija priloži izpolnjen obrazec LabS, ki je na voljo na spletni strani VURS.
Seznam določenih laboratorijev se objavi na spletni strani
VURS.
(3) Analitična metoda ki jo laboratorij uporablja za odkrivanje prisotnosti salmonel, mora biti validirana, s čimer laboratorij
ugotovi mejo detekcije, občutljivost in specifičnost.
(4) VURS skupaj s strokovnjaki iz nacionalnega referenčnega laboratorija za salmonelo (v nadaljnjem besedilu: NRL)
preveri izpolnjevanje pogojev iz točke (a) prvega odstavka
12. člena Uredbe 2160/2003/ES ter ustreznost rezultatov validacije iz prejšnjega odstavka najmanj vsaka tri leta in svoje
ugotovitve posreduje laboratoriju. Pregleda ni potrebno opraviti,
če je laboratorij akreditiran in to dokazuje z akreditacijsko listino, ki jo izda Slovenska akreditacija ali akreditacijska služba
druge države in listino prizna Slovenska akreditacija.
(5) VURS laboratorij izbriše s seznama laboratorijev:
– če ugotovi, da laboratorij za preiskave vzorcev ne uporablja predpisane metode;
– če ugotovi, da ugotovljene nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti v sistemu zagotavljanja kakovosti iz točke (b)
prvega odstavka 12. člena Uredbe 2160/2003/ES lahko vplivajo
na pravilnost rezultatov preiskav;
– če laboratorij v določenem roku ne odpravi ugotovljenih
pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti, ki ne vplivajo neposredno
na pravilnost rezultatov preiskav;
– na zahtevo laboratorija.
9. člen
(preiskave uradnih vzorcev)
(1) Preiskave uradnih vzorcev se lahko opravijo samo v
imenovanih laboratorijih.
(2) Preiskave uradnih vzorcev, odvzetih v sumljivi jati zaradi potrditve okužbe s salmonelo, in vzorcev, odvzetih zaradi
izbruha okužbe s hrano pri ljudeh, se opravijo v NRL.
10. člen
(obveznosti laboratorija)
(1) Ne glede na zahteve iz prvega odstavka točke 3.1 Priloge Uredbe 584/2008/ES mora imenovani laboratorij začeti s
preiskavo uradnih vzorcev, odvzetih v sumljivi jati zaradi potrditve
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okužbe s salmonelo, in vzorcev, odvzetih zaradi izbruha okužbe
s hrano pri ljudeh, najpozneje v 24 urah po prejemu vzorcev.
(2) Laboratoriji, ki pošiljajo izolate v serotipizacijo v NRL,
morajo izolate poslati najpozneje naslednji delovni dan po prejemu le‑teh. NRL mora s serotipizacijo pričeti in poslati pisne
rezultate o opravljeni preiskavi po telefaksu ali elektronski pošti
najpozneje naslednji delovni dan po prejemu izolata oziroma
končani preiskavi.
(3) Po končani preiskavi mora laboratorij iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika poslati nosilcu dejavnosti poročilo o
preiskavi, ki mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ime in naslov oziroma firmo in sedež nosilca
dejavnosti;
– ime in naslov gospodarstva ali valilnice, kjer so bili
vzorci odvzeti;
– registrsko številko oziroma oznako hleva, v katerem so
bili vzorci odvzeti oziroma v katerem se nahaja vzorčena jata v
primeru vzorčenja v valilnici; registrska številka oziroma oznaka
hleva ni potrebna, če je na gospodarstvu samo en hlev);
– oznako oziroma identifikacijo jate;
– datum prejema vzorca in datum pričetka preiskave;
– opis vzorca (brisi obutve, jajčne lupine, feces ipd.);
– rezultat preiskave in datum zaključka preiskave;
– osebno ime in podpis odgovorne osebe.
(4) Če laboratorij iz prvega odstavka 8. člena in 9. člena
tega pravilnika ugotovi serovare Salmonella Enteritidis oziroma
Salmonella Typhimurium, v matičnih jatah puranov ali v jatah
pitovnih puranov, mora poslati poročilo o rezultatih preiskav
najpozneje naslednji delovni dan po prejemu poročila o opravljeni preiskavi iz prejšnjega odstavka po elektronski pošti ali
telefaksu na OU VURS, ki je pristojen za nadzor gospodarstva,
kjer se nahaja jata.
(5) Če laboratorij iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika po zaključeni determinaciji ugotovi serovare salmonel,
ki niso navedeni v prejšnjem odstavku, mora poslati poročilo
o rezultatih preiskav najpozneje v treh delovnih dneh po elektronski pošti ali telefaksu na OU VURS, ki je pristojen za nadzor
gospodarstva, kjer se nahaja jata.
(6) Laboratoriji iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika
morajo vsaj enkrat mesečno za pretekli mesec poslati fotokopije poročil o preiskavi vzorcev nosilcev dejavnosti skupaj
z obrazcem iz Priloge 2 ali Priloge 3, ki sta sestavni del tega
pravilnika, na glavni urad VURS.

II. MONITORING IN UKREPI V MATIČNIH
JATAH PURANOV
11. člen
(vzorčenje nosilcev dejavnosti v matičnih jatah)
(1) Vzorčenje za namen spremljanja mora nosilec dejavnosti izvajati v vseh matičnih jatah puranov na način, določen
v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Nosilec dejavnosti valilnice, kjer se valijo uvožena valilna jajca oziroma valilna jajca iz drugih držav članic Evropske
unije (v nadaljnjem besedilu: EU), mora v lasten načrt monitoringa in nadzora vključiti tudi program vzorčenja za uvožena
valilna jajca oziroma valilna jajca iz drugih držav članic EU.
(3) Pri odvzemu vzorcev mora nosilec dejavnosti izpolniti:
– pri vzorčenju v valilnici: obrazec iz Priloge 2 tega pravilnika;
– pri vzorčenju na gospodarstvu: obrazec iz Priloge 3
tega pravilnika.
(4) Vzorce mora nosilec dejavnosti dostaviti v laboratorij iz
prvega odstavka 8. člena tega pravilnika skupaj z izpolnjenim
obrazcem iz prejšnjega odstavka. Vzorce je treba v laboratorij
dostaviti takoj po odvzemu oziroma najpozneje v 24 urah. Do
odpreme v laboratorij je potrebno vzorce hraniti na hladnem,
na temperaturi med 0 °C in 8 °C.
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12. člen
(uradno vzorčenje v matičnih jatah)
(1) Uradno vzorčenje iz prve alinee točke 1.(b)(iii) Priloge
Uredbe 584/2008/ES se opravi na gospodarstvu. Za preiskavo
se vzorce obuval združi v dva zbirna vzorca.
(2) Pri uradnem vzorčenju iz druge alinee točke 1.(b)(iii)
Priloge Uredbe 584/2008/ES in uradnem vzorčenju v sumljivi
matični jati, se preiskava vzorcev opravi ločeno za vsak vzorec
posebej.
(3) O odvzemu uradnih vzorcev se sestavi zapisnik. Zapisnik mora vsebovati naslednje podatke:
– iz I., II. in III. točke Priloge 2 oziroma Priloge 3 tega
pravilnika;
– identifikacijsko številko embalaže za pečatenje uradnega vzorca pri uradnem potrditvenem vzorčenju;
– vrsto preiskave, ki jo mora laboratorij opraviti (vključno
s serotipizacijo serovara salmonel);
– imenovani laboratorij, kamor se vzorec pošlje.
(4) Pri uradnem vzorčenju v sumljivi jati zaradi potrditve
okužbe s salmonelo mora uradni veterinar, ki je opravil vzorčenje, na spremni dokument, s katerim vzorce pošlje v laboratorij,
navesti, da je treba s preiskavo pričeti najpozneje v 24 urah po
prejemu vzorcev.
(5) Vzorce je treba v laboratorij dostaviti takoj po odvzemu
oziroma najpozneje v 24 urah. Do odpreme v laboratorij je potrebno vzorce hraniti na hladnem, na temperaturi med 0 °C in 8 °C.
(6) Uradni veterinar mora o rezultatih preiskav uradnih vzorcev seznaniti nosilca dejavnosti s kopijo poročila o preiskavi.
13. člen
(ukrepi uradnega nadzora v primeru sumljivih
matičnih jat)
(1) Uradni veterinar opravi uradno vzorčenje v sumljivi
matični jati po prejemu obvestila iz drugega odstavka 4. člena
tega pravilnika oziroma na podlagi poročila o rezultatih preiskave iz četrtega odstavka 10. člena tega pravilnika.
(2) Na sumljivem gospodarstvu mora nosilec dejavnosti
zagotoviti naslednje ukrepe:
– prepoved premikov živali iz sumljive jate;
– prepoved trgovanja in prometa z jajci iz sumljive jate,
razen če se z njimi ravna kot je določeno v 3. točki prvega
odstavka 14. člena tega pravilnika;
– prepoved valjenja jajc iz sumljive jate v primeru ugotovitve Salmonella Enteritidis oziroma Salmonella Typhimurium.
(3) Uradni veterinar na sumljivem gospodarstvu opravi
epizootiološko poizvedbo in odvzame vzorce krme za preiskavo na prisotnost salmonel v skladu s predpisi, ki urejajo
uradni nadzor in vzorčenje krme, kadar je to smiselno zaradi
ugotovitve izvora okužbe.
(4) Ne glede na določbo prve alinee drugega odstavka
tega člena se lahko sumljiva jata po opravljenem uradnem
potrditvenem vzorčenju odpremi v zakol v klavnico oziroma se
usmrti in uniči pod pogoji iz 14. člena tega pravilnika.
(5) Ukrepi iz drugega odstavka tega člena ostanejo v
veljavi dokler se prisotnost serovarov Salmonella Enteritidis in
Salmonella Typhimurium uradno ne izključi na podlagi rezultatov potrditvenega uradnega vzorčenja oziroma do izvedbe
ukrepov iz 14. člena tega pravilnika v primeru pozitivnih jat.
(6) Uradni veterinar lahko ukrepe iz drugega, četrtega
in petega odstavka tega člena odredi tudi v primeru, ko se na
sumljivem gospodarstvo izvajajo dodatna uradna vzorčenja
oziroma kadar je to potrebno, da se prepreči prenos salmonel
s sumljivega gospodarstva na ljudi in živali.
14. člen
(ukrepi nosilcev dejavnosti v primeru ugotovitve
oziroma potrditve prisotnosti salmonel)
(1) Po ugotovitvi oziroma potrditvi prisotnosti serovarov
Salmonella Enteritidis oziroma Salmonella Typhimurium v matični jati mora nosilec dejavnosti v skladu z lastnim načrtom
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monitoringa in nadzora zaradi izvedbe ukrepov iz točke C
Priloge II Uredbe 2160/2003/ES:
1. pri zakolu v klavnici:
– ob najavi klanja in vložitvi zahteve za izdajo veterinarskega
spričevala, obvestiti OU VURS o datumu zakola ter imenu in naslovu klavnice, kjer bo opravljen zakol pozitivne jate, pri čemer se
posebej navede, da gre za zakol jate, pozitivne na salmonelo,
– ob izdaji veterinarskega spričevala za živo perutnino za
zakol, prepeljano iz gospodarstva v klavnico, predložiti uradnemu veterinarju poročilo o rezultatu preiskave za pozitivno jato,
ki se odpremlja v zakol,
– v izjavi o prehranski varnosti živali za zakol iz pravilnika,
ki ureja označevanje živali, veterinarsko spričevalo in napotnico,
izjavo o prehranski varnosti, povratno informacijo ter izjavo prevoznika, navesti, da je bil pri preiskavi na salmonele ugotovljen
serovar Salmonella Enteritidis oziroma Salmonella Typhimurium;
2. pri usmrtitvi in uničenju pozitivne jate oziroma enodnevnih puranov mora nosilec dejavnosti:
– obvestiti OU VURS o datumu in načinu usmrtitve;
– zagotoviti, da sta usmrtitev in uničenje izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo zaščito živali in ravnanje z živalskimi
stranskimi proizvodi;
3. če se jajca, znesena v pozitivni jati od dneva prepovedi
iz druge alinee drugega odstavka prejšnjega člena, ki niso
vložena v valilnik, odpremijo v odobreni obrat za proizvodnjo
jajčnih izdelkov:
– najpozneje en delovni dan pred odpremo jajc obvestiti
OU VURS o količini jajc, namenjenih za predelavo, ter imenu
in naslovu odobrenega obrata za proizvodnjo jajčnih izdelkov,
kamor so jajca namenjena;
– označiti jajca na način iz točke (b) pod D Priloge II Uredbe 2160/2003/ES ali označiti transportna pakiranja z napisom
JAJCA POZITIVNE JATE;
4. po odstranitvi oziroma odpremi jate, v kateri so bile
ugotovljene salmonele, se odstrani gnoj oziroma nastil v skladu
s predpisi, ki urejajo ravnanje z živalskimi stranskimi proizvodi,
in izvede temeljito čiščenje ter razkuževanje;
5. pred ponovno naselitvijo se izvede bakteriološka kontrola učinkovitosti čiščenja in razkuževanja, katere rezultat mora
biti negativen na salmonelo; vzorce za kontrolo učinkovitosti
čiščenja in razkuževanja lahko odvzamejo samo usposobljene
osebe iz 20. člena tega pravilnika.
(2) Nosilec živilske dejavnosti klanja mora o zakolu živali
iz pozitivne jate vsaj en delovni dan pred zakolom obvestiti
uradnega veterinarja in zagotoviti, da se:
– zakol živali iz pozitivne jate opravi kot zadnja serija
klavnega procesa v proizvodnem dnevu na način, ki omeji možnost širjenja salmonel na najmanjšo možno mero, v skladu s
predpisi, ki urejajo higieno živil;
– živalski proizvodi, pridobljeni iz perutnine iz prejšnje
alinee, se dajo na trg oziroma v promet le, če so bili obdelani
po postopku, ki zanesljivo uniči salmonele, oziroma da se jih
odstrani in uporabi v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z
živalskimi stranskimi proizvodi.
(3) Če se jajca iz pozitivne jate uporabijo za prehrano ljudi
v skladu z drugim odstavkom 3. točke pod C Priloge II Uredbe
2160/2003/ES, mora nosilec živilske dejavnosti proizvodnje
jajčnih izdelkov vsaj en delovni dan pred sprejemom jajc v obrat
obvestiti uradnega veterinarja.
(4) Ukrepe iz 2. do 5. točke prvega odstavka tega člena
mora nosilec dejavnosti zagotoviti tudi v primeru iz četrtega
odstavka prejšnjega člena.
III. MONITORING IN UKREPI V JATAH
PITOVNIH PURANOV
15. člen
(vzorčenje nosilcev dejavnosti v jatah pitovnih puranov)
(1) Vzorčenje za namen spremljanja mora nosilec dejavnosti izvajati v skladu s točko 1.(b)(i) in na način iz točke 2.2.2
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Priloge Uredbe 584/2008/ES v vseh jatah pitovnih puranov za
zakol, razen v primeru zakola manjših količin iz pravilnika, ki
ureja obrate na področju živil živalskega izvora.
(2) Za izvajanje drugega odstavka točke 2.2.2 Priloge
Uredbe 584/2008/ES se kot primerna tehnika vzorčenja šteje
odvzem dveh vzorcev po 150 g svežega fecesa, ki se odvzameta iz 60 različnih mest v objektu, kjer se zadržujejo živali. Za
preiskavo se lahko vzorca fecesa združita v en zbirni vzorec.
(3) Rezultate preiskav vzorcev iz prvega ali drugega odstavka tega člena mora nosilec dejavnosti predložiti uradnemu
veterinarju ob izdaji veterinarskega spričevala za živo perutnino
za zakol, prepeljano iz gospodarstva v klavnico.
(4) Pri odvzemu vzorcev nosilec dejavnosti izpolni obrazec iz Priloge 3 tega pravilnika.
(5) Vzorce mora nosilec dejavnosti dostaviti v laboratorij iz
prvega odstavka 8. člena tega pravilnika skupaj z izpolnjenim
obrazcem iz prejšnjega odstavka. Vzorce je treba v laboratorij
dostaviti takoj po odvzemu oziroma najpozneje v 24 urah. Do
odpreme v laboratorij je potrebno vzorce hraniti na hladnem,
na temperaturi med 0 °C in 8 °C.
16. člen
(uradno vzorčenje v jatah pitovnih puranov)
(1) Vzorca obuval oziroma vzorca svežega fecesa za
preiskavo se združi v en zbirni vzorec, če se uradno vzorčenje
opravi v okviru rutinskega uradnega vzorčenja na 10% gospodarstvih z najmanj 500 pitovnimi purani iz tretje alinee točke
1.(b)(iii) Priloge Uredbe 584/2008/ES.
(2) Za izvedbo uradnega vzorčenja jat pitovnih puranov
iz osmega odstavka točke 2.2.2 Priloge Uredbe 584/2008/ES
se za odkrivanje prisotnosti protimikrobnih snovi odvzame naključni vzorec trupel najmanj petih živali iz hleva, kjer so se
živali zadrževale.
(3) Glede zapisnika, ravnanja z vzorci po odvzemu in
obveščanja nosilcev dejavnosti se uporabljajo določbe tretjega
do šestega odstavka 12. člena tega pravilnika.
17. člen
(ukrepi nosilca dejavnosti v primeru ugotovitve
prisotnosti salmonel)
(1) Po ugotovitvi prisotnosti serovarov Salmonella Enteritidis oziroma Salmonella Typhimurium v jatah pitovnih puranov
mora nosilec dejavnosti v skladu z lastnim načrtom monitoringa
in nadzora za izvedbo ukrepov iz točke E Priloge II Uredbe
2160/2003/ES zagotoviti, da:
– nobena žival iz jate, v kateri so bile ugotovljene salmonele, ne zapusti gospodarstva, razen v primeru zakola v
odobreni klavnici;
– pri zakolu v odobreni klavnici ob najavi klanja in vložitvi
zahteve za izdajo veterinarskega spričevala, obvesti OU VURS
o datumu zakola ter imenu in naslovu klavnice, kjer bo opravljen zakol pozitivne jate, pri čemer se posebej navede, da gre
za zakol jate, pozitivne na salmonelo;
– ob izdaji veterinarskega spričevala za živo perutnino za
zakol, prepeljano iz gospodarstva v klavnico, predloži uradnemu veterinarju poročilo o rezultatu preiskave za pozitivno jato,
ki se odpremlja v zakol;
– v izjavi o prehranski varnosti živali za zakol iz pravilnika,
ki ureja označevanje živali, veterinarsko spričevalo in napotnico, izjavo o prehranski varnosti, povratno informacijo ter
izjavo prevoznika, navesti, da je bil pri preiskavi na salmonele
ugotovljen serovar Salmonella Enteritidis oziroma Salmonella
Typhimurium;
– se po odpremi jate, v kateri so bile ugotovljene salmonele, odstrani gnoj oziroma nastil v skladu s predpisi, ki urejajo
ravnanje z živalskimi stranskimi proizvodi, in izvede temeljito
čiščenje ter razkuževanje;
– se pred ponovno naselitvijo izvede bakteriološka kontrola učinkovitosti čiščenja in razkuževanja, katere rezultat mora
biti negativen na salmonelo; vzorce za kontrolo učinkovitosti
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čiščenja in razkuževanja lahko odvzamejo samo usposobljene
osebe iz 20. člena tega pravilnika.
(2) Nosilec živilske dejavnosti klanja mora o zakolu živali
iz pozitivne jate vsaj en delovni dan pred zakolom obvestiti
uradnega veterinarja in zagotoviti, da se:
– zakol živali iz pozitivne jate opravi kot zadnja serija
klavnega procesa v proizvodnem dnevu na način, ki omeji možnost širjenja salmonel na najmanjšo možno mero, v skladu s
predpisi, ki urejajo higieno živil;
– živalski proizvodi, pridobljeni iz perutnine iz prejšnje
alinee, se dajo na trg oziroma v promet le, če so bili obdelani
po postopku, ki zanesljivo uniči salmonele, oziroma da se jih
odstrani in uporabi v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z
živalskimi stranskimi proizvodi.
(3) Če se ugotovijo serovari salmonel, ki niso navedeni v
prvem odstavku tega člena, mora nosilec dejavnosti po izločitvi
jate izvesti temeljito čiščenje in razkuževanje ter druge ukrepe,
določene v lastnem načrtu monitoringa in nadzora.
(4) V sumljivih jatah pitovnih puranov uradni veterinar odredi ukrepe iz prve in druge alinee prvega odstavka ter drugega
odstavka tega člena.
18. člen
(ukrepi v matičnih jatah puranov in jatah pitovnih puranov
v primeru ugotovitve protimikrobnih snovi)
(1) Kadar se v jati, pri kateri protimikrobna sredstva niso
bila uporabljena z namenom nadzora salmonel v skladu z
Uredbo 1177/2006/ES, ugotovi prisotnost protimikrobnih snovi
in je bila uporaba protimikrobnih sredstev v času uradnega
vzorčenja evidentirana v dnevniku veterinarskih posegov, uradni veterinar odredi za jato naslednje ukrepe:
– prepoved prometa in trgovanja z živalmi in jajci, razen v
primeru izvedbe ukrepov iz petega odstavka tega člena;
– prepoved valjenja jajc.
(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka veljajo, dokler se protimikrobnih sredstev ne odkrije več in ni odkrita prisotnost
salmonel.
(3) V jati iz prvega odstavka tega člena mora uradni veterinar opraviti ponovno vzorčenje na prisotnost salmonel in
prisotnost protimikrobnih sredstev glede na določeno karenčno
dobo uporabljenega sredstva. Vzorčenje jate se ponavlja, dokler se protimikrobnih sredstev ne odkrije več.
(4) Vzorčenje iz prejšnjega odstavka se opravi na naslednji način:
– v matičnih jatah puranov na način iz točke 2.2.1 priloge
Uredbe 584/2008/ES;
– v jatah pitovnih puranov na način iz točke 2.2.2 priloge
Uredbe 584/2008/ES;
– za odkrivanje prisotnosti protimikrobnih snovi se v matičnih jatah puranov odvzame 12 jajc, v jatah pitovnih puranov
pa naključni vzorec trupel najmanj petih živali iz hleva, kjer so
se živali zadrževale.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka vzorčenja
ni potrebno opraviti oziroma ponoviti, če se nosilec dejavnosti
odloči, da se jata in jajca, pridobljena iz te jate, uničijo pod uradnim veterinarskim nadzorom, pri čemer morata biti usmrtitev
in uničenje izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo zaščito živali
in ravnanje z živalskimi stranskimi proizvodi.
IV. UKREPI V PRIMERU IZBRUHA OKUŽBE PRI LJUDEH
19. člen
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vezan ali verjetno vezan na živila, ki izvirajo iz jat perutnine
oziroma je ugotovljena epidemiološka povezava med živilom ali
jato in izbruhom okužbe pri ljudeh, lahko uradni veterinar:
– z namenom ugotoviti vir okužbe opravi uradno vzorčenje v jati oziroma na gospodarstvu, iz katerega izvira jata,
od katere so bila pridobljena kontaminirana ali potencialno
kontaminirana živila;
– do pridobitve rezultatov uradnega vzorčenja odredi izvedbo ukrepov, ki veljajo za sumljivo jato, kadar je to potrebno
zaradi varovanja zdravja ljudi.
(2) Uradno vzorčenje iz prve alinee prejšnjega odstavka
se opravi na način, določen v prvem odstavku točke 2.2.2.
priloge Uredbe 584/2008/ES, v primerih iz drugega odstavka točke 2.2.2. pa na način iz drugega odstavka 15. člena
tega pravilnika. Preiskava se opravi ločeno za vsak vzorec
posebej.
20. člen
(odvzem vzorcev in usposabljanje)
(1) Za izvajanje sedmega odstavka točke 2.2.2 Priloge
Uredbe 584/2008/ES morajo nosilci dejavnosti zagotoviti, da
odvzem vzorcev iz druge alinee prvega odstavka 4. člena
tega pravilnika opravljajo osebe, ki so opravile usposabljanje v
trajanju najmanj treh šolskih ur in to dokazujejo s potrdilom iz
tretjega odstavka tega člena.
(2) Usposabljanje se organizira po programu, ki ga potrdi
VURS. Program mora obsegati vsaj naslednje vsebine:
– sheme spremljanja za posamezno vrsto perutnine;
– protokol in tehnike vzorčenja;
– način transporta vzorcev in spremna dokumentacija.
(3) Organizator usposabljanja po opravljenem usposabljanju udeležencem izda potrdila o usposabljanju in vodi evidenco
o opravljenih usposabljanjih.
(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
usposabljanja ni potrebno opraviti veterinarjem veterinarskih
organizacij, veterinarskim tehnikom, ki so v veterinarski organizaciji pod nadzorom veterinarja opravili interno usposabljanje iz
vsebin iz drugega odstavka tega člena, in nosilcu dejavnosti za
vzorčenje na lastnem gospodarstvu, če je po izobrazbi doktor
veterinarske medicine.
(5) Veterinarska organizacija mora za izvedbo usposabljanj iz tega člena pripraviti program usposabljanja in hraniti
evidence o opravljenih usposabljanjih.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
21. člen
(prehodno obdobje)
Določbe prvega odstavka 20. člena tega pravilnika se
začnejo uporabljati 1. julija 2011.
22. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-31/2009
Ljubljana, dne 19. marca 2010
EVA 2009-2311-0016

(ukrepi uradnega nadzora v primeru izbruha okužbe
z živili pri ljudeh)

dr. Milan Pogačnik
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

(1) Če pristojna zdravstvena služba obvesti veterinarsko
službo o pojavu izbruha salmoneloze pri ljudeh in je izbruh
Priloge
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Priloga 1
VZORČENJE V MATIČNIH JATAH PURANOV
I. Vzrejne matične jate
(1) Vzorci se pri živalih, ki se jih vzreja za razplod, odvzamejo vsaj:
– ko so purani stari en dan,
– ko so purani stari štiri tedne in
– dva tedna pred premikom puranov v valilno fazo ali pred premikom v valilno
enoto.
(2) Odvzem vzorcev v skladu s prvo alineo točke 1.(b)(ii) priloge Uredbe
584/2008/ES se opravi na naslednji način:
a) pri enodnevnih puranih se odvzame za vsako pošiljko živali, ki prispejo na
gospodarstvo z enim prevoznim sredstvom iz iste valilnice, vsaj en sestavljen vzorec
notranjih podlog škatel za transport, v katerih se živali dostavijo na gospodarstvo,
oziroma trupla živali, katerih pogin se ugotovi ob prispetju; en sestavljen vzorec
notranjih podlog škatel se sestavi tako, da se na vsakih 500 enodnevnih puranov
naključno odvzame ena vidno umazana podloga, vendar ne več kot 10 podlog;
b) pri štiri tedne starih puricah in dva tedna pred premikom v valilno fazo ali pred
premikom v valilno enoto se odvzamejo vzorci fecesa na način, določen v točki 2.2.1.
Priloge Uredbe 584/2008/ES. Za preiskavo se vzorce obuval lahko združi v dva
zbirna vzorca.
II. Odrasle matične jate
Odrasle matične jate se vzorčijo v valilnici na način, določen v točki 2.1. Priloge
Uredbe 584/2008/ES.
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Priloga 2
OBRAZEC ZA VZORČENJE V VALILNICI
I. NOSILEC DEJAVNOSTI
1. Nosilec dejavnosti valilnice:
- osebno ime in naslov oziroma firma in sedež,
- registrska številka in naslov valilnice.
II. IDENTIFIKACIJA JATE
1. Vrsta jate: odrasla matična jata
2. Oznaka jate na gospodarstvu-identifikacija
3. Registrska številka in naslov hleva oziroma obrata za rejo, kjer se nahaja odrasla
matična jata
4. Starost odraslih živali ob vzorčenju (v tednih)*
III. VZOREC
1.Vrsta vzorca (označiti ustrezno)
� podloge valilnih košaric

število vzorcev__________

� jajčne lupine

število vzorcev__________

� vzorec brisa

število vzorcev__________

2. Datum vzorčenja
3. Vzorčevalec (označiti ustrezno)
� nosilec dejavnosti
� drugo (navesti kdo)
IV. PREISKAVA (označiti ustrezno)
� prisotnost salmonel
� drugo (navesti kaj)
V. PODPIS nosilca dejavnosti
* vpisati, če so podatki na voljo
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Priloga 3
OBRAZEC ZA VZORČENJE NA GOSPODARSTVU
I. NOSILEC DEJAVNOSTI
1. Nosilec dejavnosti reje:
- osebno ime in naslov oziroma firma in sedež,
- registrska številka in naslov hleva oziroma obrata za rejo (kjer je primerno).
II. IDENTIFIKACIJA JATE
1. Vrsta jate (označiti ustrezno)
� matična jata

� vzrejna jata
� odrasla jata

� jata pitovnih puranov
2. Oznaka jate na gospodarstvu-identifikacija
3. Datum vselitve jate
III. VZOREC
1.Vrsta vzorca (označiti ustrezno)
� notranje podloge škatel
� trupla puranov
� feces
� vzorci obutve

število odvzetih vzorcev__________
število odvzetih vzorcev__________
število odvzetih vzorcev__________
število odvzetih vzorcev__________

2. Starost živali ob vzorčenju (v tednih)
3. Datum vzorčenja
4. Vzorčevalec (označiti ustrezno)
� nosilec dejavnosti

� drugo (navesti kdo)

IV. PREISKAVA (označiti ustrezno)
� prisotnost salmonel

� drugo (navesti kaj)

Preiskava se opravi:
� za vsak odvzet vzorec posebej

� za skupni vzorec_______
(navesti število skupnih vzorcev)

V. PODPIS nosilca dejavnosti
18/19
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Priloga 4
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
VETERINARSKA UPRAVA RS
Območni urad _____________________
Številka priloge: ____________________

PRILOGA K VETERINARSKEMU SPRIČEVALU za žive živali, prepeljane iz
gospodarstva v klavnico s številko odobritve _____________ v primeru zakola
puranov, pri katerih je potrjena prisotnost serovarov Salmonella Enteritidis ali
Salmonella Typhimurium
1. Datum testiranja jate:
2. Izoliran serovar salmonele (ustrezno obkroži):
a) Salmonella Enteritidis
b) Salmonella Typhimurium
POSTOPEK OBDELAVE:
– zakol te perutnine mora biti izveden kot zadnja serija klavnega procesa v
proizvodnem dnevu, na način, ki omeji možnost širjenja salmonel na najmanjšo
možno mero, v skladu s predpisi, ki urejajo higieno živil;
– proizvodi, pridobljeni iz te perutnine, se lahko dajo na trg oziroma v promet, če
so bili obdelani po postopku, ki zanesljivo uniči salmonele
V ________________ (Kraj)
(Datum)

dne _______________

MP

(Pečat in podpis uradnega veterinarja)
* V rubriko Številka priloge se vpiše številka veterinarskega spričevala za žive živali,
prepeljane z gospodarstva v klavnico.
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Pravilnik o obliki in navodilu za pripravo
letnega programa dela

Na podlagi četrtega odstavka 71.b člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
45/08 in 96/09) minister za pravosodje izdaja

PRAVILNIK
o obliki in navodilu za pripravo letnega
programa dela
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) S tem pravilnikom se ureja oblika in navodilo za pripravo letnega programa dela sodišč.
(2) Letni program dela pripravi predsednik sodišča v skladu z določbami zakona, ki ureja sodišča.
2. člen

Uradni list Republike Slovenije
dročje. Časovna merila za tipična procesna dejanja upoštevajo
predvsem kadrovska gibanja, delovanje in razvoj informacijske
podpore, ter kadrovsko opremljenost sodišča, število zadev v
delu in pričakovani pripad.
6. člen
(časovna merila za reševanje zadev)
Časovna merila za reševanje zadev za posamezna pravna področja določajo optimalni časovni okvir za rešitev zadeve
od njenega pripada na sodišče do njene rešitve na tem sodišču, ki naj bi zagotavljal učinkovito sodno varstvo. Pri tem se
upoštevajo tudi načrtovane spremembe zakonodaje in druge
pomembne okoliščine (Tabela 3).

III. NAČRT POSLOVNIH REZULTATOV
7. člen
(kriterij učinkovitosti)
Kriterij učinkovitosti se izračuna tako, da se število načrtovanih rešenih zadev deli s številom sodnikov in posebej s
številom sodnega osebja in sodnikov skupaj (Tabela 4).

(oblika letnega programa)
Letni program dela se izdela na obrazcu, ki je priloga tega
pravilnika in vsebuje tabelarični in opisni del.
3. člen
(sestavni del letnega programa)
(1) Letni program dela je sestavljen iz dveh delov, letnega
izvedbenega načrta sodišča in načrta poslovnih rezultatov.
(2) Letni izvedbeni načrt zajema oceno pričakovanega
letnega pripada pomembnejših in drugih zadev, časovna merila za tipična procesna dejanja in časovna merila reševanja
zadev.
(3) Načrt poslovnih rezultatov je izražen v številu načrtovanih rešenih pomembnejših in drugih zadev ter vsebuje
naslednje kriterije:
– kriterij učinkovitosti,
– kriterij uspešnosti poslovanja,
– kriterij gospodarnosti.

8. člen
(kriterij uspešnosti poslovanja)
(1) Kriterij uspešnosti poslovanja se izračuna tako, da se
načrtovani čas trajanja sodnih postopkov v pomembnejših in
drugih zadevah izrazi v mesecih od časa pripada do rešitve
zadeve (Tabela 5).
(2) Načrtovani čas trajanja sodnih postopkov upošteva
kadrovsko opremljenost sodišča, pripad zadev, število zadev v
delu, pričakovane spremembe zakonodaje in druge objektivne
okoliščine.
(3) Pričakovana uspešnost se pripravi ločeno skupaj za
pomembnejše in druge zadeve ter za vse zadeve skupaj.
9. člen
(kriterij gospodarnosti)
Kriterij gospodarnosti se izračuna tako, da se znesek
proračunskih sredstev za posamezno sodišče deli s številom
načrtovanih rešenih zadev (Tabela 6).
10. člen

II. LETNI IZVEDBENI NAČRT
4. člen
(ocena pričakovanega letnega pripada zadev)
(1) Ocena pričakovanega letnega pripada zadev se izdela
tako, da se upošteva povprečen pripad zadnjih treh let, pripad
preteklega leta, načrtovane spremembe zakonodaje in druge
pomembne okoliščine, ki bistveno vplivajo na višino pripada
(Tabela 1).
(2) Ocena pričakovanega letnega pripada zadev se pripravi po posameznih pravnih področjih znotraj sodišča.
5. člen
(časovna merila za tipična procesna dejanja)
(1) Tipična procesna dejanja določi Vrhovno sodišče Republike Slovenije za posamezno pravno področje (Tabela 2).
(2) Časovna merila za tipična procesna dejanja na posameznem sodišču se določijo za vsako posamezno pravno po-

(načrt poslovnih rezultatov)
Načrt poslovnih rezultatov je izražen v številu načrtovanih
pomembnejših in drugih rešenih zadev razdeljenih po pravnih
področjih (Tabela 7).
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-64/2010
Ljubljana, dne 29. marca 2010
EVA 2010-2011-0015
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje
Priloga
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PRILOGA

LETNI PROGRAM DELA SODIŠČA
I.

IZVEDBENI NAČRT

a) ocena pričakovanega letnega pripada vseh zadev skupaj in ločeno
Tabela 1
VRSTA ZADEV

Področje 1
Področje 2
Skupaj

POVPREČJE ZADNJIH
3 LET

PRETEKLO LETO

NAČRTOVANI PRIPAD

Obrazložitev:
b) časovni standardi za tipična procesna dejanja
Tabela 2
PROCESNO DEJANJE

ČASOVNI STANDARD

Obrazložitev:
c) časovna merila za reševanje zadev
Tabela 3
VRSTA
ZADEV

Področje 1
Področje 2
Skupaj

SODNI
ZAOSTANEK
(50. ČLEN
SODNEGA
REDA)

POVPREČNI
ČAS TRAJANJA
POSTOPKA V
PRETEKLEM
LETU

NAČRTOVANI
POVPREČNI ČAS
TRAJANJA
POSTOPKA

POVPREČJE
ZADNJIH 5
LET

POVPREČJE
ZADNJIH 10
LET

Obrazložitev:

1
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NAČRT POSLOVNIH REZULTATOV

a) kriterij učinkovitosti
Tabela 4
ŠTEVILO ZADEV

ŠTEVILO
SODNIKOV

ŠTEVILO
SODNEGA
OSEBJA

ŠTEVILO
SODNIKOV
IN
SODNEGA
OSEBJA
(SKUPAJ)

KAZALNIK

Obrazložitev:
b) kriterij uspešnosti
Tabela 5
VRSTA ZADEV

Pomembnejše
Druge
skupaj

DATUM REŠITVEDATUM PRIPADA

Obrazložitev:
c) kriterij gospodarnosti
Tabela 6
SODIŠČE

PRORAČUNSKA
SREDSTVA

NAČRTOVANE
REŠENE ZADEVE

KAZALNIK

Obrazložitev:
d) načrt poslovnih rezultatov
Tabela 7
PRAVNO PODROČJE

Področje 1
Področje 2
Skupaj

NAČRTOVANE
REŠENE ZADEVE

Obrazložitev:
2
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na
dodano vrednost

Na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o davku
na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o izvajanju Zakona o davku
na dodano vrednost
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08
in 105/09) se v 29. členu črta prvi odstavek.
2. člen
V tretjem odstavku 49. člena se četrta alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– plenice za enkratno uporabo in pralne plenice za večkratno uporabo.«.
3. člen
V šestem odstavku 54. člena se črta besedilo »ter vgradnja stavbnega pohištva, ki ga izdela sam izvajalec storitve«.
4. člen
Besedilo 54.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»Med čiščenje oken in čiščenje zasebnih gospodinjstev
iz točke (11b) Priloge I k ZDDV‑1 se uvršča čiščenje oken pod
šifro standardne klasifikacije dejavnosti: N/81.220 in čiščenje
pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: N/81.210, v delu,
ki se nanaša na zasebna gospodinjstva.«.

Št.

7. člen
V tretjem odstavku 107. člena se za besedilom »imeti
račun« doda besedilo »ali drug dokument, ki vsebuje podatke,
potrebne za zagotovitev pravilnega obračuna DDV«.
V četrtem odstavku se besedilo »2., 4. in 5. točko prvega odstavka« nadomesti z besedilom »2. in 4. točko prvega
odstavka«.
V petem odstavku se za besedilom »pravice do odbitka
DDV« doda besedilo »do roka za predložitev obračuna DDV«.
8. člen
V 127.b členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na uvrstitev v standardno klasifikacijo dejavnosti se za gradbena dela iz prejšnjega odstavka šteje tudi
postavljanje montažnih stavb.«.
9. člen
V 138. členu se doda sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Davčni zavezanec, ki je izdal račun, ni dolžan plačati
zneska DDV, ki je dolgovan na podlagi obrnjene davčne obveznosti in izkazan na računu iz prejšnjega odstavka.«.
10. člen
V 155. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če oseba iz d) točke prvega odstavka 4. člena
ZDDV‑1 obračunava DDV le od storitev in je plačnik DDV na
podlagi 3. točke prvega odstavka 76. člena ZDDV‑1, pri pristoj-
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nem davčnem organu predloži obrazec DDV‑O, na katerem
izkaže znesek DDV, ki ga mora plačati kot prejemnik storitev
za storitve, ki jih opravijo davčni zavezanci iz druge države
članice in iz tretje države v roku iz tretjega odstavka 77. člena
ZDDV‑1, pri čemer poleg podatkov o zavezancu iz davčnega
registra izpolni še polja 23 a, 24 a, 32 a in 51 za prejete storitve
od davčnega zavezanca iz druge države članice ali polja 31,
25 in 25 a za prejete storitve od davčnega zavezanca iz tretje
države.«.
11. člen
V Prilogi X (Obrazec DDV‑O) se v Navodilu za izpolnjevanje obračuna DDV, v navodilu za izpolnjevanje Polja 25 in
Polja 25 a v razdelku »Vsebina polja« drugi odstavek spremeni
tako, da se glasi:
»Vpisujeta se tudi vrednost obračunanega DDV, ki ga
obračuna davčni zavezanec, kateremu je opravljena dobava
blaga ali storitev, ter vrednost obračunanega DDV na dano
predplačilo iz 76.a člena ZDDV‑1.«.
V navodilu za izpolnjevanje Polja 31 se v razdelku »Posebnosti in opozorila« v drugem odstavku pika nadomesti z
vejico in doda besedilo »ki se vpisuje v polje 31 a.«.
V zadnjem odstavku Navodila za izpolnjevanje obračuna
DDV se v drugi alineji besedilo v oklepaju nadomesti z besedilom »četrti odstavek 73. člena ZDDV‑1«.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-10/2010/19
Ljubljana, dne 30. marca 2010
EVA 2010-1611-0031
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

5. člen
V 59.a členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za manjša popravila iz prvega odstavka tega člena
se štejejo tista popravila, pri katerih je vrednost rezervnih delov
in potrošnega materiala, uporabljenih za izvršitev storitve, nižja
od 50% skupne cene brez DDV, ki se zaračuna stranki.«.
6. člen
V 59.d členu se na koncu stavka pred piko doda besedilo
»ter semena okrasnih rastlin iz tarifne oznake: 1209«.
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DRŽAVNI ZBOR

Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (ReSNV-1)
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Sveta za
elektronske komunikacije
Sklep o imenovanju viceguvernerke in članice Sveta Banke Slovenije
Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora za ugotovitev
in oceno dejanskega stanja v zvezi z ustanovitvijo
izdajateljev, izdajanjem in financiranjem brezplačnih tednikov Slovenski tednik in Ekspres, zaradi
obstoja suma, da sta bila izdana z namenom vplivati na volitve poslancev v Državni zbor leta 2008,
in sicer v korist političnih strank takratne vladajoče
koalicije oziroma zaradi obstoja suma, da gre za
njihovo prikrito (pred)volilno kampanjo oziroma financiranje političnih strank
Sklep o imenovanju predsednika Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne
elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
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3687
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VLADA

1229.

Uredba o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v
javnem sektorju

1230.

Pravilnik o monitoringu in nadzoru salmonel pri
puranih
Pravilnik o obliki in navodilu za pripravo letnega
programa dela

1231.
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Pravilnik o spremembi Pravilnika o radijskih frekvencah, ki se smejo uporabljati brez odločbe o
dodelitvi radijskih frekvenc
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
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1217.

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o ugotovitvi, da je tretji odstavek 66. člena
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v neskladju z Ustavo
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3698

OBČINE
1196.
1197.
1198.

1199.
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1201.
1202.
1203.
1204.

1205.
1206.
1207.
1208.
1209.
1210.
1211.

1212.
1213.
1214.

1215.

CANKOVA
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne
službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju
Občine Cankova
Sklep o novih cenah zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
CELJE
Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Šmartno v
Rožni dolini
CERKNICA
Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2010
Odlok o izločitvi dela naselja Cerknica ter priključitvi tega dela k naselju Martinjak
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
ČRNOMELJ
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega
prostorskega načrta Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica
DOBJE
Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2010
DOBRNA
Odlok o občinskih cestah Občine Dobrna
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrna
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih površin, o javni snagi ter videzu naselij
v Občini Dobrna
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Dobrna
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobrna
GORNJI PETROVCI
Sklep o spremembi Sklepa o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2010
HRPELJE - KOZINA
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Hrpelje - Kozina
KAMNIK
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
sprejetju ureditvenega načrta K-9 Šole
KOPER
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev v Mestni občini
Koper
LJUBNO
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Ljubno za leto 2009
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3714

1226.

1227.
1228.
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3715
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NOVO MESTO
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Ždinja
vas
SEVNICA
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sevnica za leto 2009
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo)
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo
individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi
objekti Drožanjska cesta v Sevnici (uradno prečiščeno besedilo)
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za širše
območje starega mestnega jedra Sevnice (uradno
prečiščeno besedilo)
Odlok o grbu in zastavi Občine Sevnica (uradno
prečiščeno besedilo – UPB2)
Odlok o občinskih cestah v Občini Sevnica (uradno
prečiščeno besedilo)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sevnica
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev ter nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (uradno prečiščeno
besedilo – UPB2)
Sklep o soglasju k določitvi cene socialnovarstvene
storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu
za leto 2010
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
ŠENTRUPERT
Zaključni račun proračuna Občine Šentrupert za
leto 2009
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Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
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