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1337.

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe
o državnem lokacijskem načrtu za oskrbni
center ob avtocestnem odseku Slivnica–
Pesnica

Na podlagi šestega odstavka 34. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO‑1B in
108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o državnem
lokacijskem načrtu za oskrbni center ob
avtocestnem odseku Slivnica–Pesnica
1. člen
V Uredbi o državnem lokacijskem načrtu za oskrbni center ob avtocestnem odseku Slivnica–Pesnica (Uradni list RS,
št. 9/07 in 33/07 – ZPNačrt) se v prvem odstavku 28. člena
tretja alinea spremeni, tako da se glasi:
»– zgraditev platojev (zgornji ustroj), zgraditev objektov
bencinskega servisa, izvedba celotne zunanje ureditve, vključno z otroškimi igrišči in počivališči,«.
Za tretjo alineo se doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– zgraditev 1. faze motela z restavracijo in«.
Dosedanja četrta alinea postane peta alinea.
2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-8/2010/4
Ljubljana, dne 1. aprila 2010
EVA 2010-2511-0052
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

1338.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o kategorizaciji državnih cest

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 17. člena Zakona
o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09 in
109/09) in Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni
list RS, št. 49/97 in 113/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
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UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o kategorizaciji državnih cest
1. člen
V Uredbi o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS,
št. 33/98, 48/99, 102/99, 69/00, 79/00, 97/00, 62/01, 82/01,
52/02, 95/02, 18/03, 65/03, 119/03, 131/04 – odl. US, 86/05,
118/05, 71/06, 98/06, 116/07 in 23/09) se v 3. členu spremenita
potek in dolžina avtocest, označenih s številkama A1 in A4,
kakor sledi:
»
Številka
ceste
A1

Začetek
na
meja A

A4

A1

Potek ceste
Šentilj–Dragučova–Maribor–Slivnica–Celje–Trojane–
Ljubljana (Zadobrova–Malence–Kozarje)–Postojna–
Razdrto–Divača–Črni Kal–Srmin
Slivnica–Draženci–[Gruškovje]

Konec
na
H5

Dolžina
(v km)
245,270

Namen uporabe
MV

9

20,750

MV

Konec
na
meja I

Dolžina
(v km)
42,110

Namen uporabe
MV

111

1,880

MV

«.

2. člen
V 4. členu se spremenita potek in dolžina hitrih cest,
označenih s številkama H4 in H6, kakor sledi:

»
Številka
ceste
H4

Začetek
na
A1

H6

H5

Potek ceste
Razdrto (Nanos)–Vipava–Ajdovščina–Selo–Šempeter–Vrtojba
Koper (Škocjan)–Koper (Žusterna)
[–Lucija]

«.
3. člen
V 5. členu se spremenita potek in dolžina glavnih cest
I. reda, označenih s številkami 1, 2, 9 in 12, kakor sledi:

»
Številka
ceste
1

Začetek
na
meja A

2

A1

9
12

A4

Potek ceste
Vič–Dravograd–Maribor (Koroški most–C. Proletarskih brigad–Tezno)–Miklavž
Slovenska Bistrica–Hajdina po A4 Draženci–Ptuj–Ormož–Središče ob Dravi
Draženci (Ptuj)–Gruškovje
IZBRIS CESTE

Konec
na
A1

Dolžina
(v km)
69,400

Namen uporabe
MP

meja HR

53,300

MP

meja HR

13,910
0

MP
«.

4. člen
V 6. členu se spremenita potek in dolžina glavne ceste
II. reda, označene s številko 111, kakor sledi:

»
Številka
ceste
111

Začetek
na
H6

Potek ceste
Koper–Sečovlje

Konec
na
meja HR

Dolžina
(v km)
18,840

Namen uporabe
MP
«.

Konec
na

Dolžina
(v km)

Namen uporabe

meja I

48,600

MP

5. člen
V 8. členu se spremenita potek in dolžina regionalne ceste II. reda, označene s številko 444, kakor sledi:

»
Številka
ceste

Začetek
na

444

409

Potek ceste
Razdrto–Vipava–Ajdovščina (obvoznica)–Selo–Nova
Gorica–Rožna Dolina

«.
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Za regionalno cesto II. reda, označeno s številko 452, se
doda nova regionalna cesta II. reda, označena s številko 454,
kakor sledi:

»
Številka
ceste
454

Začetek
na
1

Potek ceste

Konec
na
2

Miklavž–Hajdina

Dolžina
(v km)
19,860

Namen uporabe
MP
«.

Dolžina
(v km)
19,880
30,810

Namen uporabe
MP
MP
«.

Dolžina
(v km)
9,250

Namen uporabe
MP
«.

6. člen
V 9. členu se spremenita potek in dolžina regionalnih cest
III. reda, označenih s številkama 605 in 710, kakor sledi:

»
Številka
ceste
605
710

Začetek
na
604
H2

Potek ceste
Kambreško–Solarji–Livek
Maribor–Vurberk–Ptuj–Hajdina–Turnišče

Konec
na
903
LC

Za regionalno cesto III. reda, označeno s številko 752,
se doda nova regionalna cesta III. reda, označena s številko
753, kakor sledi:

»
Številka
ceste
753

Začetek
na
102

Potek ceste

Konec
na
605

Volče–Solarji

7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-6/2010/4
Ljubljana, dne 1. aprila 2010
EVA 2010-2411-0029
Vlada Republike Slovenje
Borut Pahor l.r.
Predsednik

1339.

Sklep o opustitvi delov državnih cest

Na podlagi 18. člena Zakona o javnih cestah (Uradni
list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08
– ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09 in 109/09) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o opustitvi delov državnih cest
I
Opusti se, kot državna cesta, del poteka odseka hitre
ceste H4/0374 na območju navezave starega poteka odseka
na novozgrajeno traso odseka pri cestninski postaji Razdrto, v
dolžini 0,040 km. Nadomeščen del trase je v celoti porušen, po
njem poteka nova trasa hitre ceste H4.
II
Opusti se, kot državna cesta, del poteka odseka hitre
ceste H4/0774 na območju navezave starega poteka odseka
na novozgrajeno traso odseka pri cestninski postaji Razdrto v
dolžini 0,090 km. Nadomeščen del trase je v celoti porušen, po
njem pa poteka nova trasa hitre ceste H4.
III
Opusti se, kot državna cesta, dosedanji odsek hitre ceste
H4/1500, začasni priključek Podnanos, v svoji celotni dolžini

0,194 km. Nadomeščen del trase je v celoti porušen, po njem
pa deloma poteka nova trasa hitre ceste H4, deloma pa je
hortikulturno urejen.
IV
Opusti se, kot državna cesta, dosedanji odsek hitre ceste
H4/1502, začasni priključek Razdrto, v svoji celotni dolžini
0,113 km. Nadomeščen del trase je v celoti porušen in hortikulturno urejen.
V
Opusti se, kot državna cesta, del dosedanjega odseka
glavne ceste G1-12/0344 na koncu v dolžini 0,120 km. Nadomeščen del trase je v celoti porušen in hortikulturno urejen.
VI
Opusti se, kot državna cesta, del dosedanjega odseka
regionalne ceste R2-444/1451 na koncu v dolžini 0,205 km. Nadomeščen del trase je v celoti porušen in hortikulturno urejen.
VII
Opusti se, kot državna cesta, del dosedanjega odseka regionalne ceste R2-444/1497 na začetku v dolžini 0,110 km. Nadomeščen del trase je v celoti porušen in hortikulturno urejen.
VIII
Opusti se, kot državna cesta, v celoti dosedanji krak
A odseka A1/0133 priključka Maribor jug (Slivnica) v dolžini
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0,305 km. Nadomeščen del trase je v celoti porušen, po njem
pa poteka nov krak C odseka avtoceste A4/0168 – razcep Slivnica, ki predstavlja navezavo avtoceste A4 na avtocesto A1.

II
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

IX
Opusti se, kot državna cesta, del odseka G1-9/0352
Hajdina–Jurovci na območju novega razcepa Draženci v
dolžini cca 1,470 km zaradi novogradnje avtocestne trase
A4. Nadomeščen del ceste je deloma porušen, na njem pa
je zgrajen del trase novozgrajene avtoceste A4 z razcepom
Draženci.

Št. 50101-12/2010/6
Ljubljana, dne 18. marca 2010
EVA 2010-1811-0080

X
Opustita se, kot državna cesta, v celoti dosedanja kraka
C in D odseka G2-111/0436 priključka Semedela v dolžini
0,160 km. Nadomeščen del trase je v celoti porušen in hortikulturno urejen. Nadomestni potek krakov C in D priključka
Semedela je prestavljen za 250 m proti Škocjanu in po novem poteka v okviru odseka hitre ceste H6/0436 priključek
Semedela.
XI
Opustita se, kot državna cesta, v celoti dosedanja kraka
A in B odseka G2-111/0436 priključka Semedela v dolžini
0,350 km. Nadomeščen del trase je v celoti porušen, po njem
pa poteka nov rekonstruiran potek obeh krakov A in B v okviru
odseka hitre ceste H6/0436 priključek Semedela.
XII
Opuščeni deli državnih cest iz točk I, II, III, IV, V, VI,
VII, VIII, IX, X in XI, ki so bili nadomeščeni z gradnjo novih
avtocestnih odsekov ali z deviacijami drugih odsekov državnih cest in na katerih ne poteka na novo zgrajena avtocesta
ali državna cesta oziroma niso bili preneseni med občinske
ceste, se agrotehnično obdelajo skladno s svojim okoljem,
kar je sestavni del investicije v gradnjo odsekov, s katerimi
so bili nadomeščeni.
XIII
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00721-7/2010/4
Ljubljana, dne 1. aprila 2010
EVA 2010-2411-0030

Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

1341.

Odločba o imenovanju Judite Vižintin Hribar
za državno pravobranilko na Državnem
pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 77/09) in petega odstavka 21. člena
Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05
– uradno prečiščeno besedilo in 109/08) je Vlada Republike
Slovenije na predlog ministra za pravosodje, številka 110104/2009 z dne 8. 3. 2010, na 74. redni seji dne 25. 3. 2010
izdala naslednjo

ODLOČBO
1. Judita VIŽINTIN HRIBAR, rojena 30. 5. 1941, se imenuje za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na
sedežu v Ljubljani, za dobo osmih let.
2. Državna pravobranilka na Državnem pravobranilstvu
na sedežu v Ljubljani Judita VIŽINTIN HRIBAR nastopi delo
29. 3. 2010.
Št. 70201-1/2010/5
Ljubljana, dne 25. marca 2010
EVA 2010-2011-0031
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

Vlada Republike Slovenje
Borut Pahor l.r.
Predsednik

1342.
1340.

Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike
Slovenije v Salzburgu

Na podlagi 23. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) in 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) na predlog ministra za zunanje
zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

SKLEP
o razrešitvi častnega konzula Republike
Slovenije v Salzburgu
I
Razreši se Bertl Emberger, častni konzul Republike Slovenije v Salzburgu.

Odločba o imenovanju Mojce Vidrih za državno
pravobranilko na Državnem pravobranilstvu
na sedežu v Ljubljani

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 77/09) in petega odstavka 21. člena
Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05
– uradno prečiščeno besedilo in 109/08) je Vlada Republike
Slovenije na predlog ministra za pravosodje, številka 110104/2009 z dne 8. 3. 2010, na 74. redni seji dne 25. 3. 2010
izdala naslednjo

ODLOČBO
1. Mojca VIDRIH, rojena 18. 7. 1956, se imenuje za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu
v Ljubljani, za dobo osmih let.

Uradni list Republike Slovenije
2. Državna pravobranilka na Državnem pravobranilstvu
na sedežu v Ljubljani Mojca VIDRIH nastopi delo 29. 3. 2010.
Št. 70201-2/2010/5
Ljubljana, dne 25. marca 2010
EVA 2010-2011-0032
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

1343.

Odločba o imenovanju Andreja Kirbiša za
okrožnega državnega tožilca na Okrožnem
državnem tožilstvu v Mariboru

Na podlagi prvega odstavka 17. in 18. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09 – popr. in 87/09) in petega odstavka 21. člena Zakona
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno
prečiščeno besedilo in 109/08) je Vlada Republike Slovenije na
predlog ministra za pravosodje, številka 110-105/2009 z dne 5. 3.
2010, na 74. redni seji dne 25. 3. 2010 izdala naslednjo

Št.

1345.

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

1344.

Odločba o imenovanju mag. Nika Pušnika za
okrožnega državnega tožilca na Okrožnem
državnem tožilstvu v Mariboru

Na podlagi prvega odstavka 17. in 18. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09 – popr. in 87/09) in petega odstavka 21. člena Zakona
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno
prečiščeno besedilo in 109/08) je Vlada Republike Slovenije na
predlog ministra za pravosodje, številka 110-105/2009 z dne 5. 3.
2010, na 74. redni seji dne 25. 3. 2010 izdala naslednjo

ODLOČBO
Mag. Niko PUŠNIK, rojen 4. 3. 1964, se imenuje za
okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu
v Mariboru.
Št. 70101-9/2010/5
Ljubljana, dne 25. marca 2010
EVA 2010-2011-0034
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

3983

Odločba o imenovanju Tatjane Černelič
za okrožno državno tožilko na Okrožnem
državnem tožilstvu v Maribor

ODLOČBO
Tatjana ČERNELIČ, rojena 19. 12. 1974, se imenuje za
okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v
Mariboru.
Št. 70101-10/2010/5
Ljubljana, dne 25. marca 2010
EVA 2010-2011-0035
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

Andrej KIRBIŠ, rojen 27. 3. 1960, se imenuje za okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v
Mariboru.

Vlada Republike Slovenije

Stran

Na podlagi prvega odstavka 17. in 18. člena Zakona o
državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09 – popr. in 87/09) in petega odstavka
21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) je Vlada
Republike Slovenija na predlog ministra za pravosodje, številka
110-105/2009 z dne 5. 3. 2010 na 74. redni seji dne 25. 3. 2010
izdala naslednjo

ODLOČBO

Št. 70101-8/2010/5
Ljubljana, dne 25. marca 2010
EVA 2010-2011-0033
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MINISTRSTVA
1346.

Navodilo o delu komisije za pregled in
prevzem izvedenih obnovitvenih del na
državnih cestah in rekonstrukcij državnih cest,
ki se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist

Za izvrševanje 8. člena Zakona o javnih cestah (Uradni
list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08
– ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09 in 109/09) izdaja minister
za promet

NAVODILO
o delu komisije za pregled in prevzem izvedenih
obnovitvenih del na državnih cestah
in rekonstrukcij državnih cest, ki se štejejo
za vzdrževalna dela v javno korist
1. člen
To navodilo ureja delo komisije za pregled in prevzem
izvedenih obnovitvenih del na državnih cestah in rekonstrukcij
državnih cest, ki se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist
(v nadaljnjem besedilu: komisija).
2. člen
(1) Izvajalec mora naročniku po zaključku obnovitvenih
del na državnih cestah in rekonstrukcij državnih cest, ki se
štejejo za vzdrževalna dela v javno korist, posredovati izjavo
o zaključku del.
(2) Izjavo o zaključku obnovitvenih del na državnih cestah
in rekonstrukcij državnih cest, ki se štejejo v javno korist, mora
naročniku posredovati tudi odgovorni nadzornik.
(3) Za dela na državni cesti, katerih naročnik ali investitor ni Direkcija Republike Slovenije za ceste (v nadaljnjem
besedilu: direkcija), in za katera je potrebna pridobitev pisnega soglasja ali dovoljenja direkcije in sklenitev pogodbe o
dovolitvi gradnje ali pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti,
za izvedbo komisijskega pregleda po dokončanju vseh del

Stran

3984 /

Št.

30 / 13. 4. 2010

Uradni list Republike Slovenije

in pridobitvi vse s pisnim soglasjem direkcije zahtevane dokumentacije zaprosi naročnik ali investitor del na elektronski
naslov direkcije.
(4) Vabilo za sklic komisije mora biti imenovanim članom
in ostalim vabljenim vročeno najmanj osem dni pred dnevom
opravljanja komisijskega pregleda. Vabila se lahko vročajo po
elektronski pošti na uradne elektronske naslove vabljenih. V
nujnih primerih se lahko vabilo posreduje tudi v krajšem roku,
vendar ne krajšem kot 60 ur.
(5) Pri delih, kjer je prometna zapora in sama izvedba
del zaradi zmanjševanja prometnih ovir in zastojev razdeljena
na več faz, se komisija sestane praviloma samo pri pregledu
zadnje faze. Vse vmesne faze prestavljanja in spreminjanja
prometne zapore se izvajajo v okviru gradbišča. Do komisijskega pregleda se promet odvija po cesti v gradnji, pod
pogoji za varnost prometa, ki jih določi upravljavec ceste (npr.
z dovoljenjem o zapori prometa, s projektno dokumentacijo,
ipd.).

7. člen
(1) Zapisnik komisijskega pregleda in prevzema vsebuje
naslednje:
– številka zapisnika,
– naziv komisije,
– pogodbeni naziv objekta,
– kraj, datum in čas sklica z njenim začetkom in zaključkom,
– prisotni člani komisije in ostali udeleženci komisijskega
pregleda in prevzema,
– osnovni podatki o vrsti izvedenih del,
– podatki o pogodbenih strankah,
– podatki o odgovornih osebah udeležencev gradnje,
– podatki o predloženi dokumentaciji,
– ugotovitve komisije,
– zaključni sklepi s predlogom ministru.
(2) Podrobnejšo vsebino zapisnika lahko določi predsednik komisije.

3. člen
(1) Delo komisije organizira tajnik, vodi pa predsednik
komisije.
(2) Komisija odloča z večino prisotnih članov na komisijskem pregledu.

8. člen
(1) Če komisija na podlagi pregleda izvedenih del in
predložene dokumentacije ugotovi, da je cesta, cestni odsek
ali cestni objekt, na katerem so bila izvedena obnovitvena
dela na državnih cestah ali rekonstrukcija državne ceste, ki
se šteje za vzdrževalna dela v javno korist, varen za predajo
v uporabo, komisija predlaga ministru za promet, da izda
dovoljenje za izročitev obnovljene ceste, cestnega odseka ali
cestnega objekta prometu.
(2) Če komisija na podlagi pregleda izvedenih del in
predložene dokumentacije ugotovi, da cesta, cestni odsek
ali cestni objekt, na katerem so bila izvedena obnovitvena
dela na državnih cestah ali rekonstrukcija državne ceste,
ki se šteje za vzdrževalna dela v javno korist, ni varen za
predajo v uporabo in so na cesti, cestnem odseku ali cestnem objektu pomanjkljivosti, ki bistveno vplivajo na varnost
prometa, in jih je pred izročitvijo ceste, cestnega odseka
ali cestnega objekta prometu potrebno odpraviti, komisija
predlaga ministru za promet, da izda odločbo, s katero odredi odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti v roku, ki mu ga
predlaga komisija. Po poteku tega roka se komisijski pregled
opravi ponovno.
(3) Če komisija na podlagi pregleda izvedenih del in
predložene dokumentacije ugotovi, da so na cesti, cestnem
odseku, cestnem objektu ali v predloženi dokumentaciji pomanjkljivosti, ki ne vplivajo na varnost prometa, jih je pa
potrebno skladno s predpisi, ki urejajo področje javnih cest,
določili pogodbe in s pravili stroke odpraviti, komisija predlaga ministru za promet, da izda dovoljenje za izročitev
obnovljene ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta
prometu z navedbo pomanjkljivosti in rokom za njihovo
odpravo. Predsednik komisije mora po izteku roka obvestiti
ministrstvo, pristojno za promet, o odpravi v odločbi navedenih pomanjkljivosti.
(4) Če je upravljavec državne ceste zaradi posega v varovalni pas državne ceste predhodno izdal soglasje, komisija
preveri, ali so bili pogoji soglasja upoštevani. Komisija zaključi
delo z ugotovitvenim sklepom, da nima zadržkov za izdajo
uporabnega dovoljenja.

4. člen
(1) Poleg imenovanih članov komisije se na pregled in
prevzem povabi tudi ostale udeležence obnovitvenih del na
državnih cestah in rekonstrukcij državnih cest, ki se štejejo
za vzdrževalna dela v javno korist (npr. drugega investitorja,
sofinancerja, odgovornega nadzornika, odgovorne nadzornike
posameznih del, odgovornega vodjo gradbišča, odgovornega
vodjo del, odgovorne vodje posameznih del, odgovornega
vodjo projekta, projektanta in odgovornega projektanta, uradnika za varnost, ipd.).
(2) K delu komisije mora biti povabljen predstavnik pogodbenega koncesionarja za redno vzdrževanje in varstvo
državnih cest.
(3) K delu komisije se povabi predstavnika lokalne skupnosti, ki je dolžna zagotavljati vzdrževalna dela na objektih
skladno s 44. členom Zakona o javnih cestah (Uradni list
RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 –
ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09 in 109/09).
(4) Osebe, ki se udeležijo dela komisije, se morajo izkazati z ustreznimi pooblastili, skladno z določili zakona, ki ureja
splošni upravni postopek.
5. člen
Komisija mora pri pregledu in prevzemu izvedenih obnovitvenih del na državnih cestah in rekonstrukcij državnih
cest, ki se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist, preveriti,
ali so obnovitvena dela na državnih cestah in rekonstrukcije
državnih cest, ki se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist
izvedena v skladu s projektno dokumentacijo, določili pogodbe in s pravili stroke, ter, ali je pridobljena vsa potrebna dokumentacija v skladu z določili pogodbe, dokazilo o zanesljivosti
objekta, izpolnjeni obrazci za vnos v Banko cestnih podatkov
in projekt izvedenih del, in ugotoviti, ali je na podlagi pregleda
izvedenih del in predložene dokumentacije za cesto, cestni
odsek ali cestni objekt, na katerem so bila izvedena obnovitvena dela na državnih cestah in rekonstrukcije državnih cest,
ki se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist, primeren in
varen za predajo v uporabo.
6. člen
(1) Naročnik mora komisiji predložiti projektno in tehnično dokumentacijo, ki je zahtevana s predpisi in pogodbo med
naročnikom in izvajalcem.
(2) Vloga z dokumentacijo se vloži na naslov tajnika
komisije.

9. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3711-1/2009/80-0032330
Ljubljana, dne 22. marca 2010
EVA 2010-2411-0027
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet
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USTAVNO SODIŠČE
1347.

Odločba o ugotovitvi, da je 25. člen Zakona o
varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega
odlašanja v neskladju z Ustavo in odločba o
razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Ljubljani
in sodbe Okrajnega sodišča v Ljubljani

Številka:

U-I-207/08-10
Up-2168/08-12
Datum: 18. 3. 2010

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo, v postopku za preizkus pobude in v postopku
odločanja o ustavni pritožbi Suvade Alagič, Jesenice, ki jo
zastopa Marjana Verstovšek, odvetnica v Ljubljani, na seji
18. marca 2010

o d l o č i l o:
1. Člen 25 Zakona o varstvu pravice do sojenja brez
nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09)
je v neskladju z Ustavo, kolikor ne ureja tudi položaja oškodovancev, katerim je kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja prenehala pred 1. 1. 2007, pa do takrat
niso vložili zahteve za pravično zadoščenje na mednarodno
sodišče.
2. Državni zbor mora ugotovljeno neskladje odpraviti v
roku šestih mesecev po objavi te odločbe v Uradnem listu
Republike Slovenije.
3. Do odprave ugotovljenega neskladja se v pravdnih
postopkih zaradi plačila denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo kot posledico domnevne kršitve pravice do
sojenja brez nepotrebnega odlašanja, ki je prenehala pred
1. 1. 2007, glede meril za ugotovitev kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja ter glede višine in določitve
pravičnega zadoščenja uporabljajo določbe Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja.
4. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
prvega odstavka 200. člena Zakona o obligacijskih razmerjih
(Uradni list SFRJ, št. 29/78, 39/85 in 57/89) in prvega odstavka 179. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS,
št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo) se zavrne.
5. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
drugega odstavka 3. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08) v zvezi s tarifno številko 3481 Tarife
se zavrže.
6. Sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1588/2008
z dne 12. 6. 2008 in sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani
št. I P 1937/2006 z dne 5. 12. 2007 se razveljavita in se zadeva vrne Okrajnemu sodišču v Ljubljani v novo odločanje.
7. Pritožnica sama nosi svoje stroške postopka.

Obrazložitev
A.
1. Sodišče prve stopnje je v pravdnem postopku zavrnilo zahtevek pritožnice, s katerim je uveljavljala povračilo nepremoženjske škode, ki naj bi jo utrpela zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja ter zaradi kršitve
pravice do učinkovitega pravnega sredstva v postopku, ki je
tekel pred Delovnim in socialnim sodiščem v Ljubljani. Višje
sodišče je zavrnilo pritožničino pritožbo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Nosilno stališče izpodbijanih sodb je, da
je treba utemeljenost odškodninskega zahtevka, ker Zakon
o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja
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(v nadaljevanju ZVPSBNO) pritožničinega položaja ne ureja,
presojati na podlagi 26. člena Ustave in ob smiselni uporabi
splošnih pravil odškodninskega prava. To pomeni, da morajo
biti za priznanje pravične denarne odškodnine izkazani vsi
elementi splošnega civilnega delikta. Sodišči sta zavzeli
stališče, da je mogoče oškodovancu ob analogni uporabi
179. člena Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju OZ), po
katerem prisodi sodišče oškodovancu za duševne bolečine
zaradi okrnitve osebnostne pravice pravično denarno odškodnino, prisoditi pravično denarno odškodnino tudi v primeru
kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja.
Pritožničin zahtevek je bil zavrnjen zato, ker po oceni sodišč
ni izkazala obstoja pravno priznane nepremoženjske škode,
to je duševnih bolečin zadostne intenzitete.
2. Pritožnica uveljavlja kršitev 2., 5., 8., 14., 22., 23.,
25. in 26. člena Ustave. Sodiščema očita, da se nista opredelili do njenih navedb, po katerih je odškodninski zahtevek utemeljevala ne le na kršitvi pravice do sojenja brez
nepotrebnega odlašanja, temveč tudi na kršitvi pravice do
učinkovitega pravnega sredstva. Sodišči naj bi odškodninsko odgovornost države tudi napačno presojali na podlagi
določb OZ, namesto neposredno na podlagi določb Ustave
in Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju
EKČP). Pritožnica poudarja, da po sodni praksi Evropskega
sodišča za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP) že zgolj
objektivno dejstvo nerazumno dolgega sodnega postopka
zadošča za priznanje denarne odškodnine. ESČP naj bi
zato vse pritožbe reševalo brez zaslišanja strank. Meni, da
bi moralo zato tudi v njenem primeru za ugoditev tožbenemu
zahtevku zadoščati že objektivno dejstvo, da je postopek
trajal nerazumno dolgo. Zato naj tudi za odločitev v njenem
primeru ne bi bilo pomembno, kakšne predpostavke za
priznanje pravične denarne odškodnine predpisuje oziroma
Pritožnica dalje meni, da je ocena sodišč, po kateri naj ne bi
izkazala, da je trpela duševne bolečine, tudi sicer napačna.
Poudarja tudi, da je odgovornost države za nerazumno dolgo trajanje sodnega postopka objektivna. Meni, da bi lahko
sodišči glede tega vprašanja analogno uporabili določbe
ZVPSBNO. Sodišči bi lahko po njenem mnenju analogno
uporabili tudi merila iz 4. člena ZVPSBNO. Poleg tega naj bi
bila po sodni praksi ESČP država tista, ki mora dokazati, da
je zagotovila varstvo pravice do sojenja v razumnem roku.
Tega naj tožena stranka v njenem primeru ne bi izkazala.
Izpodbijani sodbi naj bi tudi, ne da bi bilo to posebej obrazloženo, odstopali od ustaljene sodne prakse. Pritožnica
se sklicuje na sodni odločbi, ki naj bi bili izdani v identičnih
sporih in v katerih naj bi Višje sodišče razveljavilo zavrnilni
sodbi sodišča prve stopnje. V enem od razveljavitvenih sklepov naj bi Višje sodišče tudi zapisalo, da je ocena sodišča
prve stopnje, po kateri pritožnik ni trpel duševnih bolečin,
zmotna. Pritožnica dalje navaja, da naj bi v slovenski sodni
praksi tudi sicer obstajali primeri, v katerih naj bi bila tožnikom prisojena odškodnina zaradi kršitve pravice do sojenja
brez nepotrebnega odlašanja, in sicer prav tako za škodo, ki
je nastala pred uveljavitvijo ZVPSBNO. V dokaz teh navedb
prilaga dve prvostopenjski sodbi ter sodbo sodišča prve stopnje, ki je bila potrjena s sodbo Višjega sodišča. Dodaja še,
da bi bila glede na odločitev sodišč v njeni zadevi v primeru,
če bi zanjo že veljal ZVPSBNO, torej če bi bil delovni spor
zaključen po 1. 1. 2007, upravičena do denarne odškodnine.
Zato meni, da je v ustavno nedopustnem neenakopravnem
položaju v primerjavi s tistimi, za katere ZVPSBNO velja.
Pravna praznina po mnenju pritožnice ne bi smela biti razlog
za to, da ji odškodnina ni bila prisojena. Poudarja, da je država po 5. členu Ustave dolžna varovati človekove pravice na
svojem ozemlju. Ker naj bi ji pravico do denarne odškodnine
zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlaša-
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nja neposredno zagotavljali že EKČP in Ustava, meni, da je v
njenem primeru sporna le še višina odškodnine. Ustavnemu
sodišču zato predlaga, naj sámo spremeni izpodbijane sodbe in ji prisodi pravično denarno odškodnino.
3. Pritožnica je hkrati z ustavno pritožbo vložila tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti ZVPSBNO.
V njej zatrjuje, da je izpodbijani zakon v neskladju z Ustavo,
ker ne ureja položaja oškodovancev, katerim je kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja prenehala pred
začetkom njegove uporabe, pa ti niso vložili zahteve za pravično zadoščenje na ESČP. Meni, da so zaradi nerazumno
dolgega sodnega postopka tudi ti oškodovanci upravičeni
do denarne odškodnine. Zato naj bi bili v ustavno nedopustnem neenakopravnem položaju v primerjavi s tistimi,
katerih položaj ZVPSBNO ureja. Slednjim naj bi ZVPSBNO v
primerih, ko menijo, da jim je kršena pravica do sojenja brez
nepotrebnega odlašanja, zagotavljal ustrezna pospešitvena
pravna sredstva. Po prenehanju kršitve te pravice naj bi jim
tudi omogočal uveljavljati pravično zadoščenje po dokaj enostavnem postopku. ZVPSBNO naj bi izrecno določal, da je
odgovornost države zaradi kršitve te pravice objektivna. Po
drugi strani pa naj oškodovanci, katerim je kršitev pravice do
sojenja brez nepotrebnega odlašanja prenehala pred 1. 1.
2007 in ki niso vložili zahteve za pravično zadoščenje na
ESČP, ne bi imeli na razpolago niti učinkovitih pospešitvenih
pravnih sredstev niti enako enostavnega postopka za uveljavljanje pravične denarne odškodnine. Uveljavljanje varstva
te pravice naj bi jim bilo zato neenakopravno oteženo. Pravdni postopki zaradi odškodninske odgovornosti države naj
bi bili namreč dolgotrajni in zapleteni, v njih pa naj bi vladala
popolna anarhija, ker naj bi sodišča v nekaterih primerih
odškodnino priznavala, v drugih (sicer enakih) primerih pa
ne. Zato meni, da oškodovancem, za katere ZVPSBNO ne
velja, ni zagotovljena pravna varnost.
4. Pobuda je bila poslana v odgovor Državnemu zboru Republike Slovenije, vendar ta nanjo ni odgovoril. Tudi
Ministrstvo za pravosodje ni podalo stališča o navedbah iz
pobude.
5. Ustavno sodišče je s sklepom senata št. Up-2168/08
z dne 9. 10. 2009 ustavno pritožbo sprejelo v obravnavo. V
skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v
nadaljevanju ZUstS) je Ustavno sodišče o tem obvestilo Višje
sodišče. V skladu z drugim odstavkom navedenega člena je
Ustavno sodišče ustavno pritožbo poslalo v odgovor nasprotni
stranki v pravdi, ki na pritožničine navedbe ni odgovorila.
6. Pritožnica je vložila tudi dopolnitev ustavne pritožbe. V njej opozarja na sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips
305/2009 z dne 24. 6. 2009, ki naj bi potrdila njene trditve o
neenakopravnem obravnavanju oškodovancev, katerih položaja ZVPSBNO ne ureja.
7. Hkrati z dopolnitvijo ustavne pritožbe je pritožnica
oziroma pobudnica vložila tudi dopolnitev pobude. V njej
ponovno izpostavlja, da je v ustavno nedopustnem neenakopravnem položaju, in sicer tudi v primerjavi s tistimi posamezniki, ki so pred 1. 1. 2007 vložili zahtevo za pravično
zadoščenje na ESČP, saj njihov položaj prav tako ureja
ZVPSBNO v 25. členu. Predlaga tudi presojo ustavnosti prvega odstavka 200. člena Zakona o obligacijskih razmerjih (v
nadaljevanju ZOR) oziroma prvega odstavka 179. člena OZ,
kolikor določata numerus clausus oblik nepremoženjske škode. Pobudnica predlaga tudi oceno ustavnosti Tarife Zakona
o odvetniški tarifi (v nadaljevanju ZOdvT), in sicer v delu, v
katerem določa, da pripada odvetniku v postopkih varstva
pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja nagrada v
višini 10% prisojenega zneska, vendar največ 300,00 EUR.
Meni, da ni razumnega razloga za to, da bi bila nagrada za
tovrstne odškodninske spore opredeljena drugače, kot je
opredeljena sicer.

Uradni list Republike Slovenije
B. – I.
8. Pritožnica med drugim trdi, da z zahtevkom za izplačilo nepremoženjske škode, ki ga je v postopku pred
domačimi sodišči uveljavljala zaradi domnevne kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v sodnem
postopku, končanem pred 1. 1. 2007, ni uspela zgolj zato,
ker ZVPSBNO njenega položaja ne ureja. V pobudi, ki jo je
vložila hkrati z ustavno pritožbo, pa uveljavlja, da vsebuje
ZVPSBNO protiustavno pravno praznino. Ker je torej odločitev o ustavni pritožbi odvisna tudi od odločitve o pobudi, je
moralo Ustavno sodišče najprej odločati o njej.
9. Ustavno sodišče je pobudo za začetek postopka za
oceno ustavnosti ZVPSBNO sprejelo. Ker so bili izpolnjeni
pogoji iz četrtega odstavka 26. člena ZUstS, je nadaljevalo
z odločanjem o stvari sami.
10. Pobudnica navaja, da izpodbija ZVPSBNO v celoti.
Vendar iz vsebine pobude izhaja, da protiustavnost očita le
njegovi prehodni ureditvi iz 25. člena. Zato je Ustavno sodišče opravilo presojo le v tem obsegu.
B. – II.
Presoja 25. člena ZVPSBNO
11. Ustavno sodišče se je z vprašanjem sodnega varstva pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja že
ukvarjalo v primerih, ko je kršitev te pravice že prenehala.
V odločbi št. U-I-65/05 z dne 22. 9. 2005 (Uradni list RS,
št. 92/05 in OdlUS XIV, 72) je ugotovilo, da v Republiki Sloveniji ni posebnih zakonskih določb, ki bi v takšnem primeru
prizadeti osebi omogočale uveljavljati pravico do pravičnega
zadoščenja v smislu EKČP. Zato je ugotovilo, da je bil tedaj
veljavni Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97
in 65/97 – popr.) v neskladju s četrtim odstavkom 15. člena
Ustave v zvezi s prvim odstavkom 23. člena Ustave. Zakonodajalcu je naložilo, naj sodno varstvo pravice do sojenja
brez nepotrebnega odlašanja ustrezno uredi.
12. Zakonodajalec se je na navedeno odločbo Ustavnega sodišča odzval s sprejemom ZVPSBNO.1 ZVPSBNO
v prvi vrsti zagotavlja stranki varstvo pravice do sojenja
brez nepotrebnega odlašanja s t. i. pospešitvenimi pravnimi
sredstvi, s katerimi lahko stranka že v času nastanka domnevne kršitve učinkovito vpliva na to, da sodni postopek
ne bi trajal nerazumno dolgo.2 Če stranki pravica do sojenja
brez nepotrebnega odlašanja kljub temu ni zagotovljena, pa
ji daje ZVPSBNO možnost, da (ob izpolnjenosti določenih
predpostavk)3 zaradi nastale kršitve v že končanem sodnem
postopku uveljavlja pravično zadoščenje, med drugim tudi
v obliki denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.4
V skladu z zapovedmi, ki izhajajo iz načel pravne države
(2. člen Ustave), je zakonodajalec v ZVPSBNO varstvo
pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja uredil za
naprej, to je od 1. 1. 2007 dalje.5 Kljub temu pa je v prehodni
določbi 25. člena ZVPSBNO uredil tudi nekatere zatečene
položaje – to je položaje, v katerih je kršitev pravice do
sojenja brez nepotrebnega odlašanja pred 1. 1. 2007 že
prenehala. Za te primere je predpisal smiselno uporabo
določb ZVPSBNO glede pravičnega zadoščenja. Vendar
25. člen ZVPSBNO ureja le primere, v katerih je stranka
pred 1. 1. 2007 vložila zahtevo za pravično zadoščenje
1 Prim. Zakonodajno gradivo k predlogu ZVPSBNO, Poročevalec DZ, št. 40/06.
2 Prim. člene 5 do 14 ZVPSBNO. Tudi ESČP je že zavzelo
stališče, da so ta pravna sredstva, kolikor se nanašajo na postopek
na prvi in na drugi stopnji, učinkovita. Prim. sodbo v zadevi Grzinčič
proti Sloveniji z dne 3. 5. 2007.
3 Prvi odstavek 15. člena ZVPSBNO.
4 Drugi odstavek 15. člena ZVPSBNO.
5 Člen 28 ZVPSBNO.
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na mednarodno sodišče.6 Ne ureja pa primerov, v katerih
je kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja
prenehala pred 1. 1. 2007, pa stranka pred tem datumom ni
vložila zahteve za pravično zadoščenje na ESČP, temveč se
je odločila, da bo sodno varstvo te pravice uveljavljala pred
domačimi sodišči. Ustavno sodišče je moralo glede na navedbe iz pobude preizkusiti, ali prehodna ureditev ZVPSBNO
vsebuje protiustavno pravno praznino.
13. Da pomeni razmerje med državo in posameznikom pri
uresničevanju pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja
družbeno razmerje, ki je postalo (predvsem zaradi sistemske
narave kršitev te pravice) tako pomembno, da mora biti zato
posebej zakonsko urejeno, je torej Ustavno sodišče že poudarilo. Zakonodajalec je to družbeno razmerje s sprejemom
ZVPSBNO uredil. Vendar je, kot opozarja pobudnica, pri tem
iz zakonodajnega urejanja izključil določeno skupino oškodovancev. Zato se utemeljeno zastavlja vprašanje, ali ni prehodna
ureditev ZVPSBNO nepopolna, ker bi moral zakonodajalec že
zaradi zahteve po enakem pravnem obravnavanju v bistvenem
enakih primerov pri uresničevanju pravice do učinkovitega sodnega varstva pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja
urediti tudi položaj oseb, ki so pravično zadoščenje uveljavljale pred domačimi sodišči, na enak način, kot je v 25. členu
ZVPSBNO uredil položaj oseb, ki so pravično zadoščenje
uveljavljale pred mednarodnim sodiščem.
14. Kot izhaja iz zakonodajnega gradiva k predlogu
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list
RS, št. 58/09 – v nadaljevanju ZVPSBNO-A), je predlagatelj
novele tudi zaznal, da obstaja v prehodni ureditvi ZVPSBNO,
ker ne ureja tudi položaja obravnavane skupine oškodovancev, vrzel, ki bi jo bilo treba z dodatno normativno dejavnostjo
ustrezno zapolniti.7 Vendar v predlogu zakonodajnih sprememb k ZVPSBNO kljub temu ni predlagal pravnega normiranja te vrzeli. Takšno odločitev je predlagatelj novele utemeljil
z argumentom, da lahko te osebe glede na razvoj domače
sodne prakse po 1. 1. 2007 izplačilo denarne odškodnine za
nepremoženjsko škodo pred domačimi sodišči dosežejo že
na podlagi 26. člena Ustave in ob analogni uporabi pravil domačega odškodninskega prava. Poudaril je, da se po njegovi
oceni novejša sodna praksa približuje njeni ustalitvi, pri čemer
naj bi bila razčlenjena tudi nekatera merila o višini zneskov, ki
se prisodijo stranki zaradi kršitve te pravice, vključno z oceno
vpliva prispevka stranke k nepotrebnemu odlašanju sodišča

pri odločanju v njeni zadevi. Pri tem se je skliceval na sodbi
Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 5728/2007 z dne 3. 9.
2008 in št. II Cp 3460/2008 z dne 22. 10. 2008.8
15. Pregled novejše sodne prakse, dostopne prek spletne strani Sodstva Republike Slovenije,9 pokaže, da so sodišča pravno praznino za škodna razmerja, ki so bila zaključena
pred 1. 1. 2007, v posameznih primerih (tako kot v pobudničinem primeru), zapolnila s sklicevanjem na 26. člen Ustave in
z analogno uporabo pravnih pravil ZOR oziroma OZ o odškodninski odgovornosti zaradi posegov v osebnostne pravice.10
V podatkovni bazi judikatov višjih sodišč je mogoče zaslediti
tudi sodne odločbe, v katerih je bila tožnikom odškodnina za
nepremoženjsko škodo, ki so jo utrpeli zaradi kršitve pravice
do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v sodnih postopkih,
ki so bili končani pred 1. 1. 2007, na tej podlagi tudi pravnomočno prisojena.11 Vendar pa je prišlo v sodni praksi potem,
ko je bilo to pravno vprašanje predloženo v odločanje še Vrhovnemu sodišču, do spremembe stališča.12 Vrhovno sodišče
namreč drugače od nižjih sodišč meni, da nepremoženjska
škoda zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega
odlašanja do uveljavitve ZVPSBNO, torej po določbah ZOR
in OZ, ni bila pravno priznana. To stališče utemeljuje Vrhovno
sodišče s sklicevanjem na numerus clausus oblik nepremoženjskih škod, za katere je mogoče po slovenskem pravu zahtevati denarno odškodnino. Po oceni Vrhovnega sodišča je
bistveno, da pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja
ni osebnostna pravica (ki pomeni zakonsko urejen primer), saj
ni namenjena varovanju istega objekta, to je človekove osebnosti in osebnih dobrin. Ker je zakonodajalec načrtno vpeljal
numerus clausus oblik nepremoženjske škode, za katere je
mogoče zahtevati denarno odškodnino, po oceni Vrhovnega
sodišča pravil o odškodninski odgovornosti zaradi posega v
osebnostno pravico ni mogoče niti analogno uporabiti. Navedeno stališče je v praksi Vrhovnega sodišča že ustaljeno,13 in
mu sledijo tudi nižja sodišča.14 Zakonodajalčeva napoved o
zapolnitvi pravne praznine s sodno prakso se je torej izkazala
za zmotno.
16. Prehodna ureditev ZVPSBNO je zato obremenjena z nenačrtovano protiustavno pravno praznino. Strankam,
med katere sodi tudi pobudnica, namreč učinkovito sodno
varstvo pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v
sodni praksi, ni zagotovljeno. Po ustaljenem stališču ESČP
mora biti pravno sredstvo učinkovito ne le v teoriji, temveč
tudi v praksi.15 Da bi bilo treba odškodninsko sodno varstvo

6 Člen 25 ZVPSBNO (Pravično zadoščenje za škodo, nastalo pred začetkom uporabe tega zakona) se glasi: »(1) Glede
zadeve, v kateri je kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega
odlašanja že prenehala, pa je stranka pred začetkom uporabe
tega zakona že vložila zahtevo za pravično zadoščenje na mednarodno sodišče, Državno pravobranilstvo v štirih mesecih po
prejemu zadeve v postopek poravnave od mednarodnega sodišča
predlaga stranki poravnavo glede višine pravičnega zadoščenja.
Stranka je dolžna Državnemu pravobranilstvu posredovati predlog za poravnavo v dveh mesecih po prejemu predloga Državnega pravobranilstva. Državno pravobranilstvo je dolžno odločiti
o predlogu čimprej, najpozneje pa v štirih mesecih. Glede višine
in določitve pravičnega zadoščenja ter glede meril za ugotovitev
kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja se uporabljajo določbe 16. in 17. člena tega zakona, glede postopka pa
določbe 19. člena tega zakona.
(2) Če predlogu za poravnavo iz prvega odstavka tega člena
ni ugodeno ali če Državno pravobranilstvo in stranka ne dosežeta
sporazuma v štirih mesecih od vložitve predloga stranke, lahko
stranka vloži tožbo na pristojno sodišče Republike Slovenije po
tem zakonu. Stranka lahko vloži tožbo v šestih mesecih po prejemu odgovora Državnega pravobranilstva, da njenemu predlogu
iz prejšnjega odstavka ni ugodeno, oziroma po poteku roka, ki je
v prejšnjem odstavku določen za odločitev Državnega pravobranilstva za sklenitev poravnave. Za postopek pred sodiščem se ne
glede na vrsto ali višino zahtevka uporabljajo določbe zakona o
pravdnem postopku o sporu majhne vrednosti.«
7 Prim. točko 2. 2. Zakonodajnega gradiva k predlogu
ZVPSBNO-A, Poročevalec DZ, št. 64/09.

Prav tam.
Prim. spletno stran <http://www.sodisce.si/>.
10 Prim. sodbo Višjega sodišča v Ljubljani (v nadaljevanju
VSL) št. II Cp 5167/2007 z dne 16. 1. 2008, sodbo VSL št. II Cp
589/2007 z dne 6. 6. 2007 in druge.
11 Prim. sodbo VSL št. II Cp 589/2007 z dne 6. 6. 2007, sodbo
VSL št. II Cp 2505/2008 z dne 11. 2. 2009, sodbo VSL št. II Cp
450/2009 z dne 10. 6. 2009 in druge.
12 Prim. sodbo Vrhovnega sodišča (v nadaljevanju VS RS)
št. II Ips 591/2008 in sodbo VS RS št. II Ips 305/2009, obe z dne
24. 6. 2009 – na slednjo se sklicuje tudi pobudnica, sodbo VS RS
št. II Ips 470/2009 z dne 8. 7. 2009, sodbo VS RS št. II Ips 759/2008
z dne 8. 10. 2009 in druge.
13 Prim. sklep VS RS št. II DoR 124/2009 in II DoR 113/2009
z dne 14. 10. 2009.
14 Prim. sodbo VSL št. II Cp 2464/2009 z dne 26. 8. 2009,
sodbo VSL št. II Cp 1832/2009 z dne 2. 9. 2009, sodbo VSL št. II
Cp 1747/2009 z dne 10. 9. 2009 in druge (objavljane v elektronski
podatkovni zbirki sodnih odločb višjih sodišč – IUS INFO).
15 Takšno stališče je ESČP ponovilo v številnih sodbah, izdanih zoper Republiko Slovenijo. Prim. odločitev ESČP o dopustnosti
pritožbe v zadevi Belinger proti Sloveniji z dne 2. 10. 2001. Prim.
tudi sodbo ESČP v zadevi Lukenda proti Sloveniji z dne 6. 10.
2005, točka 59, v kateri je ESČP poudarilo, da odškodninske tožbe
po 26. členu Ustave glede uveljavljanja odškodnine za nepremoženjsko škodo ni mogoče šteti za učinkovito pravno sredstvo, ker
tega sodna praksa ne potrjuje.
8
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pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja zagotoviti še
toliko bolj prav obravnavani skupini oškodovancev, je še zlasti
očitno ob dejstvu, da tem oškodovancem, drugače kot tistim,
katerih položaj ZVPSBNO celovito ureja, v času domnevne
kršitve obravnavane pravice učinkovita pospešitvena pravna
sredstva niso bila dostopna.16 Tem oškodovancem potem, ko
je kršitev pravice že prenehala, drugačne oblike sodnega varstva niti ni več mogoče zagotoviti, saj vzpostavitev prejšnjega
stanja po naravi stvari ni mogoča. Pravično zadoščenje je po
prenehanju kršitve te pravice sicer mogoče zagotoviti zgolj
z ugotovitvijo kršitve, vendar iz sodne prakse ESČP jasno
izhaja, da to praviloma ne more pomeniti zadostne odmene
za kršitev te pravice.17 ESČP je sicer že večkrat izrazilo stališče, da lahko pomeni učinkovito pravno sredstvo v primeru,
ko je postopek že pred uveljavitvijo pospešitvenih pravnih
sredstev trajal nerazumno dolgo in ko pritožnik v času nastale
kršitve učinkovitih pospešitvenih pravnih sredstev še ni imel
na voljo, le naknadna zagotovitev kompenzatornega pravnega
sredstva za škodo, ki jo je pritožnik utrpel zaradi nerazumno
dolgega sodnega postopka.18 Zato bi moral zakonodajalec
enako, kot je uredil položaj oškodovancev, ki so zaradi kršitve
pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, do katere
je prišlo pred uveljavitvijo ZVPSBNO, pravično zadoščenje
uveljavljali pred ESČP, urediti tudi položaj obravnavane skupine oškodovancev. Ustavno sodišče je zato ugotovilo, da
je 25. člen ZVPSBNO, kolikor ne ureja tudi položaja drugih
oškodovancev, katerim je domnevna kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja prenehala pred 1. 1. 2007,
v neskladju s četrtim odstavkom 15. člena Ustave v zvezi
s prvim odstavkom 23. člena Ustave (1. točka izreka). Ker
je ugotovilo neskladje z navedenima ustavnima določbama,
očitkov pobudnice o neskladju prehodne ureditve ZVPSBNO
z drugimi določbami Ustave ni presojalo.
17. Ker gre za primer, ko zakonodajalec določenega
vprašanja, ki bi ga moral urediti, ni uredil, razveljavitev ni
mogoča. Zato je Ustavno sodišče na podlagi prvega odstavka 48. člena ZUstS sprejelo ugotovitveno odločbo. Na
podlagi drugega odstavka 48. člena ZUstS je zakonodajalcu
naložilo, naj ugotovljeno neskladje odpravi v roku šestih
mesecev po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike
Slovenije (2. točka izreka). Da bi bilo v času do odprave
ugotovljenega neskladja z Ustavo učinkovito sodno varstvo
pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, do kršitve
katere je prišlo v sodnih postopkih, ki so bili končani pred
1. 1. 2007, zagotovljeno vsem oškodovancem (in ne samo
tistim, ki so pred 1. 1. 2007 vložili zahtevo za pravično zadoščenje na mednarodno sodišče), je Ustavno sodišče na podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS določilo tudi način
izvršitve odločbe. Po njem morajo sodišča do odprave ugo16 Prim. odločitev ESČP o dopustnosti pritožbe v zadevi
Belinger proti Sloveniji in sodbo ESČP v isti zadevi z dne 13. 6.
2002. V navedeni zadevi je ESČP zavzelo stališče, da Vlada (s
sklicevanjem na nadzorstveno pritožbo, na upravni spor ter na
ustavno pritožbo) ni izkazala, da bi v slovenskem pravnem redu
obstajala učinkovita pravna sredstva za varstvo pravice do sojenja
v razumnem roku). Prim. tudi sodbo ESČP v zadevi Lukenda proti
Sloveniji, v kateri je ESČP prav tako zavrnilo ugovor slovenske
Vlade o neizčrpanju domačih pravnih sredstev, ki ga je Vlada
utemeljevala s sklicevanjem na upravni spor, na nadzorstveno
pritožbo, na odškodninski postopek po 26. členu Ustave ter na
ustavno pritožbo. Prim. tudi sodbo ESČP v zadevi Knez in drugi
proti Sloveniji z dne 21. 2. 2008, sodbo ESČP v zadevi Rogelj proti
Sloveniji z dne 3. 3. 2009 in druge.
17 ESČP namreč v primerih, ko država pogodbenica poda
izjavo o priznanju kršitve pravice do sojenja v razumnem roku,
praviloma ne sledi njenemu predlogu za izbris zadeve iz seznama
zadev po 37. členu EKČP, ker šteje, da pritožnik zgolj s priznanjem
oziroma z ugotovitvijo kršitve še ni izgubil statusa žrtve (prim.
odločitev ESČP v zadevi Pohlen proti Sloveniji z dne 3. 6. 2008
in druge).
18 Prim. sodbo ESČP v zadevi Robert Lesjak proti Sloveniji z
dne 21. 7. 2009, točka 47.
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tovljene protiustavne pravne praznine pri presoji zahtevkov
za izplačilo nepremoženjske škode kot posledico domnevne
kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja,
ki je prenehala pred 1. 1. 2007, glede meril za ugotovitev
kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja ter
glede višine in določitve pravičnega zadoščenja uporabljati
ustrezne določbe ZVPSBNO (3. točka izreka).
B. – III.
Preizkus očitkov o protiustavnosti prvega odstavka
200. člena ZOR in prvega odstavka 179. člena OZ
18. Pobudnica predlaga tudi presojo ustavnosti prvega
odstavka 200. člena ZOR in prvega odstavka 179. člena
OZ, ki urejata pravico do denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo. Meni, da sta izpodbijani zakonski določbi
protiustavni, če ne zagotavljata tudi denarne odškodnine
za nepremoženjsko škodo kot posledico kršitve človekove
pravice, ki ni hkrati osebnostna pravica (kot je pravico do
sojenja brez nepotrebnega odlašanja opredelilo Vrhovno
sodišče).
19. Ker je Ustavno sodišče v tej odločbi že ugotovilo,
da je treba odškodninsko sodno varstvo pravice do sojenja
brez nepotrebnega odlašanja celovito, torej tudi za skupino
oškodovancev, ki ji pripada pobudnica, urediti že v predhodni
določbi ZVPSBNO, je pobudo v tem delu kot očitno neutemeljeno zavrnilo, ne da bi se spuščalo v to, ali pobudnica
sploh izkazuje pravovarstveno potrebo po 47. členu ZUstS
za pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti ZOR,
ki ne velja več (4. točka izreka).
B. – IV.
Preizkus očitkov o protiustavnosti drugega odstavka 3. člena ZOdvT v zvezi s tarifno številko 3481 Tarife
20. Pobudnica predlaga tudi presojo ustavnosti ZOdvT
v delu, v katerem ureja nagrado za postopke varstva pravice
do sojenja brez nepotrebnega odlašanja.
21. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti
lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek
24. člena ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena
je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga,
neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
22. Izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno. V
takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju
pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi
izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča
št. U-I-251/07 z dne 10. 1. 2008 (Uradni list RS, št. 6/08 in
OdlUS XVII, 2). Pobudnica svoj pravni interes sicer utemeljuje s hkrati vloženo ustavno pritožbo zoper sodne odločbe,
izdane v postopku zaradi plačila odškodnine zaradi kršitve
pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja. Vendar
zgolj s tem pravnega interesa za presojo ustavnosti sporne
tarifne številke še ni izkazala. Pobudnica namreč v pravdi
ni uspela, zato ni bila upravičena do povračila kakršnihkoli
pravdnih stroškov. Sporna tarifna številka pa pri odmeri
pobudničinih pravdnih stroškov ne bi bila uporabljena niti v
primeru, če bi pobudnica v pravdi uspela. Izpodbijane sodne
odločbe so bile namreč izdane še pred začetkom veljavnosti
sporne Tarife.19 Poleg tega ureja sporna tarifna številka le
nagrado za postopke po določbah ZVPSBNO,20 po teh pa
postopek v pobudničini zadevi ni bil voden. Ustavno sodišče
19 Ta je v veljavi od 1. 1. 2009 dalje (prim. člen 44 ZOdvT v
zvezi z drugim odstavkom 3. člena ZOdvT).
20 Podpoglavje 4. 8. Tarife se glasi: »Postopki po določbah
zakona, ki ureja varstvo pravice do sojenja brez nepotrebnega
odlašanja.«
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je zato pobudo za presojo ustavnosti 3. člena ZOdvT v zvezi
s tarifno številko 3481 Tarife zavrglo že iz tega razloga, ne da
bi se spuščalo v to, ali je pobudnica sploh upravičena oseba
za izpodbijanje odvetniške Tarife (5. točka izreka).

Obrazložitev

B. – V.
Odločitev o ustavni pritožbi
23. Nosilno stališče izpodbijanih sodb je, da je treba
utemeljenost pritožničinega odškodninskega zahtevka, ker
ZVPSBNO njenega položaja ne ureja, presojati na podlagi
26. člena Ustave in ob analogni uporabi splošnih pravil odškodninskega prava. Na tej pravni podlagi pritožnici odškodninskega zahtevka ni uspelo utemeljiti. Ustavno sodišče je
ugotovilo, da je prehodna ureditev ZVPSBNO, ker ne ureja
tudi pritožničinega položaja, v neskladju s četrtim odstavkom 15. člena Ustave v zvezi s prvim odstavkom 23. člena
Ustave. To pomeni, da je bila pritožnici pravica do učinkovitega sodnega varstva pravice do sojenja brez nepotrebnega
odlašanja kršena tudi v konkretnem sodnem postopku. Zato
je Ustavno sodišče izpodbijani sodbi razveljavilo in zadevo
vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje (6. točka izreka).
24. Ker je bilo treba izpodbijani sodbi razveljaviti že iz
tega razloga, Ustavnemu sodišču drugih zatrjevanih kršitev
ni bilo treba preizkušati.
25. V skladu s prvim odstavkom 34. člena ZUstS nosi
v postopku pred Ustavnim sodiščem vsak udeleženec svoje
stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Navedena
določba se po prvem odstavku 49. člena ZUstS uporablja
tudi v postopku z ustavno pritožbo. Za drugačno odločitev
bi torej morali obstajati utemeljeni razlogi, teh pa pritožnica
ne navaja. Ustavno sodišče je zato odločilo, kot izhaja iz
7. točke izreka.
C.
26. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
48. člena, drugega odstavka 40. člena, drugega odstavka
26. člena, tretjega odstavka 25. člena, prvega odstavka
59. člena in prvega odstavka 34. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik
ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič,
dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in
Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik

1348.

Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe

Številka: Up-705/08-9
Datum: 9. 3. 2010

SKLEP
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus
ustavne pritožbe, ki jo je vložil Janko Pibernik, Krško, ki ga
zastopa Bojan Klakočar, odvetnik v Krškem, na seji 9. marca
2010

sklenil:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru
št. Kp 70/2007 z dne 24. 10. 2007 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. Ks 591/05 z dne 13. 12. 2006 se
ne sprejme.

Stran

3989

A.
1. Pritožnik izpodbija pravnomočni sklep o zavrnitvi predloga oškodovancev kot tožilcev po 409. členu Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo in nasl. – v nadaljevanju ZKP) za obnovo postopka,
ki se je vodil zoper pet oseb (policistov) zaradi kaznivih dejanj
kršitve človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja
ali uradnih pravic po 270. členu Kazenskega zakonika (Uradni
list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju
KZ) in povzročitve smrti iz malomarnosti po prvem odstavku
129. člena KZ.
2. Pritožnik zatrjuje kršitev načela enakosti pred zakonom
(14. člen Ustave), pravice do enakega varstva pravic (22. člen
Ustave) in pravice do sodnega varstva (23. člen in četrti odstavek 15. člena Ustave).
3. Meni, da izpodbijana odločba na arbitraren in diskriminacijski način preprečuje izvedbo postopka za ugotavljanje
dejstev, ki bi lahko dokazala krivdo osumljencev za kazniva
dejanja v zvezi s sporno policijsko akcijo. S tem naj bi se
preprečevalo tudi ugotavljanje kazenskopravne odgovornosti
policistom nadrejenih odgovornih oseb in ne nazadnje odgovornosti države za ravnanje njenih represivnih organov.
»Blokada« postopka preiskave pa naj bi temeljila prav na trditvah tistih policistov, ki naj bi med akcijo nezakonito izvajali
pooblastila, in na ugotovitvah njihovih nadrejenih, ki naj bi
bili z objektivno sodno preiskavo prav tako prizadeti. Dvom,
da se v tej zadevi ne odloča zgolj na podlagi stroke, naj bi
izhajal tudi iz odločbe Ustavnega sodišča št. Up-555/03, Up
827/04 z dne 6. 7. 2006 (Uradni list RS, št. 78/06 in OdlUS
XV, 92 – v nadaljevanju odločba št. Up-555/03), zlasti iz
pritrdilnega ločenega mnenja sodnika Ribičiča. Za kršitev
pravice do učinkovitega varstva pravic iz četrtega odstavka
15. člena Ustave v zvezi s 13. členom Konvencije o varstvu
človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS,
št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP) naj sicer ne
bi bilo edino merilo to, ali je bila uvedena prav kazenska
preiskava. Vendar pritožnik meni, da v konkretnem primeru
ni drugega zakonitega postopka, ki bi izpolnjeval merila iz
odločbe, kot le postopek po ZKP. Zato bi po njegovem mnenju morala biti uvedena kazenska preiskava, saj je to tisti postopek, v katerem bi oškodovanec lahko uresničil navedeno
ustavno pravico. Pri tem pritožnik meni, da pravica oškodovanca do prevzema kazenskega pregona ne pomeni, da ima
tudi ustavno varovano pravico doseči kazensko obsodbo, in
poudarja, da takšne pravice niti z zahtevo za preiskavo niti
z zahtevo za obnovo postopka ni uveljavljal.
4. Izpodbijanemu sklepu Višjega sodišča pritožnik očita
arbitrarnost. Ta očitek obrazloži z zatrjevanjem napačne uporabe 409. člena ZKP in napačno ugotovljenega dejanskega
stanja. Navaja, da ne soglaša s stališčem sodišča, po katerem pri obnovi postopka po 409. členu ZKP ni dovoljena ponovna ocena dokazov, s katerimi je sodišče razpolagalo že v
prejšnjih pravnomočno zaključenih postopkih, in po katerem
sme sodišče ocenjevati zgolj nove dokaze, ki so predloženi.
Meni, da noben dokaz ne obstaja sam zase, zato je logično,
da se ocenjuje v povezavi s celotnim dokaznim gradivom.
Meni tudi, da iz obrazložitve sodišča ni jasno, kakšne dokaze bi moral še predložiti v zahtevi za preiskavo oziroma
v zahtevi za obnovo postopka. Zato naj bi bila opredelitev
meril za to, katere dokaze upoštevati pri obnovi postopka
po 409. členu ZKP, pomembno pravno vprašanje. Pritožnik
nadalje izpostavlja, da že zaradi svojega položaja subsidiarnega tožilca ni imel možnosti, da bi dokaze pridobil z močjo
in s pooblastili države. V tem naj bi se kazala diskriminacija
izpodbijanih sodnih odločb, ki v razmerju med uslužbenci
države in navadnimi državljani dajejo očitno prednost in
varstvo prvim. Prav tako se ne strinja z oceno sodišča v
zvezi z izvedenskimi mnenji in drugimi predloženimi dokazi,
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ki so bili pridobljeni zunajsodno. V nasprotju s sodiščem je
pritožnik tudi prepričan, da je jasno navedel, katere nove
dokaze je imel v mislih, in jih je zahtevi za obnovo postopka
tudi priložil. Po oceni pritožnika je v obravnavanem primeru
kriterij utemeljenosti suma podan, zato naj bi pri odločanju
prišlo do neobrazloženega odmika od običajne prakse in
običajno uporabljenih strokovnih kriterijev.
B. – I.
5. Ustavno pritožbo vlaga subsidiarni tožilec (oškodovanec
kot tožilec) iz kazenskega postopka. V sklepu št. Up-285/97 z
dne 10. 5. 2001 (Uradni list RS, št. 52/01 in OdlUS X,115) je
Ustavno sodišče zavzelo stališče, da oškodovanec kot tožilec
ni aktivno legitimiran za vložitev ustavne pritožbe zoper pravnomočno oprostilno sodbo oziroma drugo sodno odločbo, s katero
je bil kazenski postopek pravnomočno končan. V takih primerih
zato Ustavno sodišče ustavno pritožbo praviloma zavrže. Izjemo
je Ustavno sodišče naredilo prav v primeru dveh ustavnih pritožb, ki jih je vložil isti pritožnik zoper predhodne sodne odločitve,
sprejete v isti zadevi. Za vsebinsko obravnavo se je odločilo, ker
je ocenilo, da je obravnavani primer po vsebini drugačen. Izpodbijana sta bila namreč posamična akta (pravnomočen sklep o
zavrnitvi zahteve za uvedbo kazenske preiskave in pravnomočen sklep o zavrnitvi zahteve za obnovo postopka po 409. členu
ZKP), ki sta bila sprejeta v zvezi z zahtevo subsidiarnih tožilcev
za uvedbo kazenske preiskave zoper osebe, ki so sodelovale kot
policisti v policijski akciji, med katero je ena oseba umrla.
6. Pritožnikove očitke je mogoče razdeliti na dva dela.
Pritožnik zatrjuje, da mu ni bil zagotovljen učinkovit dostop
do neodvisne preiskave okoliščin dogodka v zvezi s policijsko
akcijo, med katero je umrl njegov sin, in meni, da bi morala biti
v primeru, ko ni drugega zakonitega postopka, ki bi izpolnjeval
zahtevane kriterije, izvedena sodna preiskava po ZKP.
7. Z odločbo št. Up-555/03 je Ustavno sodišče ugotovilo,
da je bila pritožnikoma kršena pravica do učinkovitega varstva
pravic iz četrtega odstavka 15. člena Ustave v zvezi s 13. členom
EKČP. V odločbi je Ustavno sodišče zavzelo stališče, da mora
država v skladu s četrtim odstavkom 15. člena Ustave v zvezi
s 13. členom EKČP v primerih, ko bi zaradi uporabe sile njenih
represivnih organov lahko prišlo do kršitve 17. ali 18. člena Ustave oziroma 2. ali 3. člena EKČP, zagotoviti neodvisno preiskavo
okoliščin dogodka in oškodovanim omogočiti učinkovit dostop
do tovrstne preiskave. Po stališču Ustavnega sodišča zadostuje
v teh primerih že preiskava, opravljena zunaj sodnih postopkov,
ki pa mora izpolnjevati prej navedena merila. Ob presoji konkretnih okoliščin je Ustavno sodišče ugotovilo, da država takšne
preiskave v obravnavanem primeru ni zagotovila. Ker je pritožnik
z ustavno pritožbo izpodbijal odločitve sodišča, sprejete po določbah ZKP, se je odločba opredelila tudi do vprašanja nujnosti
izvedbe sodne preiskave po ZKP. Ustavno sodišče je sprejelo
stališče, da iz četrtega odstavka 15. člena Ustave in iz 13. člena
EKČP ne izhaja, da bi morala biti neodvisna preiskava izvedena
prav v okviru kazenskega postopka, če za njeno uvedbo niso
izpolnjeni pogoji po ZKP. Glede na to je ugotovilo, da pritožnikoma zgolj s tem, da ni bila uvedena kazenska preiskava, niso bile
kršene človekove pravice in temeljne svoboščine. Izpodbijanih
odločb Ustavno sodišče zato ni razveljavilo, temveč je izdalo
ugotovitveno odločbo. Ustavno sodišče tudi ni presojalo ustavnosti 28. člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 49/98 – ZPol), ki
je veljal v času domnevnega policijskega nasilja. Ta je bil v času
odločanja o ustavni pritožbi namreč že spremenjen, morebitna
ugotovitev njegove neustavnosti pa po mnenju Ustavnega sodišča ne bi vplivala na pritožnikov pravni položaj.
8. Oba akta, izpodbijana s to ustavno pritožbo, sta bila
izdana po sprejemu navedene odločbe Ustavnega sodišča.
Sklep pritožbenega sodišča se je do odločbe tudi izrecno
opredelil. Ne glede na to pa gre za vsebinsko enako odločitev,
kot je bila predmet presoje v navedeni odločbi. Zato mora
Ustavno sodišče pritožnikove očitke zoper akte, izpodbijane
s to ustavno pritožbo, presojati po izhodiščih, sprejetih že v
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odločbi št. Up-555/03. Pritožnik namenja izpodbijanima odločitvama v tej ustavni pritožbi enake očitke, kot jih je naslavljal
odločitvam, izpodbijanim v prej vloženih ustavnih pritožbah. Te
očitke je Ustavno sodišče v bistvenem presodilo že v odločbi
št. Up-555/03. Ugotovilo je, da izpad neodvisne preiskave
okoliščin dogodka sam po sebi še ne pomeni, da bi morala
biti uvedena prav sodna preiskava po ZKP, če zanjo sicer ne
obstajajo zakoniti razlogi.
9. V odločbi št. Up-555/03 je bilo tudi ugotovljeno, da je
bil po obravnavanem spornem dogodku spremenjen 28. člen
ZPol, in pojasnjeno, zakaj se Ustavno sodišče ni spustilo v presojo ustavnosti te določbe, ki je veljala v času obravnavanega
dogodka. Po sprejemu navedene odločbe je bilo v zakonodaji
s kazenskega področja sprejetih kar nekaj sprememb. Z zakonoma o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem
tožilstvu (Uradni list RS, št. 14/07 – ZDT-D in Uradni list RS,
št. 40/07 – ZDT-E) je bil med drugim spremenjen četrti odstavek 10. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS,
št. 94/07– uradno prečiščeno besedilo in nasl. – ZDT). Uzakonjen je bil specializiran oddelek v Skupini državnih tožilcev
za pregon organiziranega kriminala pri Vrhovnem državnem
tožilstvu, ki je izključno krajevno in stvarno pristojen za pregon
kaznivih dejanj, ki jih storijo uradne osebe, zaposlene v policiji.
Sprejet je bil tudi Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o
kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 14/07 – ZKP-H), ki
je dodal nov 158.a člen, ki je tudi procesno uredil delovanje
policistov in tožilcev na navedenem oddelku v primeru tovrstnih
kaznivih dejanj. Navedene spremembe, ki so bile sprejete prav
zaradi odločbe Ustavnega sodišča št. Up-555/03 in upoštevne
odločbe Evropskega sodišča za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP)1, naj bi omogočale, da državni tožilec specializiranega oddelka v okviru pooblastil iz tretjega odstavka 158.a
člena ZKP opravi tudi takšno neodvisno preiskavo zatrjevanega
policijskega nasilja, ki lahko pripelje bodisi do ugotovitve, da je
podan utemeljen sum storitve kaznivega dejanja2 in tako do
uvedbe sodne preiskave in začetka kazenskega postopka, bodisi do ugotovitve, da so policisti silo uporabili v skladu z Ustavo in zakonom in da torej ni pogojev za začetek kazenskega
postopka. Pri tem tožilec specializiranega oddelka v skladu s
tretjim odstavkom 158.a člena ZKP usmerja in nadzoruje predkazenski postopek ter odloča o njegovem poteku in končanju;
pravico ima vpogledati spise, sodelovati pri zbiranju dokazov in
neposredno opravljati posamezna dejanja v postopku. Policisti
specializiranega oddelka pa so dolžni delovati po njegovih
usmeritvah.3 Ustavnemu sodišču se ni bilo treba ukvarjati z
ustavnostjo navedene zakonske ureditve, saj v času obravnavanja policijskega nasilja, zatrjevanega v tej ustavni pritožbi, še
ni veljala, zato njena presoja ne bi vplivala na pritožnikov pravni
položaj. Prav tako se mu ni bilo treba ukvarjati z vprašanjem, ali
Sodba v zadevi Matko proti Sloveniji z dne 2. 11. 2006.
Med kazniva dejanja je bilo uvrščeno tudi kaznivo dejanje
mučenja (265. člen Kazenskega zakonika, Uradni list RS, št. 55/08
in nasl. – KZ-1).
3 Po sprejemu odločbe št. Up-555/03 je ESČP odločilo še o
dveh zadevah zatrjevanega policijskega nasilja v Sloveniji. V obeh
je ponovilo svoje ustaljeno stališče, da mora država v primerih,
ko obstaja verjetnost, da je bil posameznik podvržen mučenju,
nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju, zagotoviti učinkovito
(neodvisno, temeljito, hitro, transparentno) uradno preiskavo okoliščin dogodka, ki je sposobna voditi do izsleditve in morebitnega
kaznovanja odgovornih ter žrtvam omogočiti učinkovit dostop do
tovrstne preiskave. Prva je bila sodba z dne 2. 11. 2006 v zadevi
Matko proti Sloveniji. V tem primeru je ESČP razsodilo, da je bil
kršen 3. člen EKČP v procesnem (ker državni organi niso opravili
učinkovite preiskave glede pritožnikovih navedb, da je policija z
njim grdo ravnala) in v vsebinskem delu. Glavnina očitka o neizpeljani učinkoviti uradni preiskavi pa je usmerjena na neaktivnost
državnega tožilca. Druga pa je bila sodba z dne 23. 6. 2009 v
zadevi Stojnšek proti Sloveniji. V tej zadevi je ESČP razsodilo, da
ni prišlo do kršitve 3. člena EKČP ne v njegovem vsebinskem ne v
procesnem delu. Glede procesnega dela temelji ocena predvsem
na zadostni aktivnost državnega tožilca.
1
2
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bi morala ta ureditev veljati tudi za pritožnikov primer – torej za
nazaj, ker bi bila takšna retroaktivnost zakonske ureditve očitno
protiustavna z vidika morebitnih bodočih obdolžencev.
10. Glede na navedeno bi Ustavno sodišče tudi v zvezi
z izpodbijanima sodnima odločitvama lahko storilo le to, kar je
storilo v odločbi št. Up-555/03, torej ponovno ugotovilo enako
kršitev človekovih pravic pritožnika. Temu pa odločanje Ustavnega sodišča ni namenjeno (drugi odstavek 55.b člena Zakona
o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Odločitev Ustavnega
sodišča o pomembnem ustavnopravnem vprašanju, ki presega
pomen konkretne zadeve, je bila namreč že sprejeta z odločbo
št. Up-555/03. Zato z zatrjevanjem enakih očitkov kot v zadevah,
o katerih je bilo odločeno z odločbo št. Up-555/03, pritožnik ni
izkazal razlogov za sprejem ustavne pritožbe v obravnavo.
B. – II.
11. Drugi del pritožnikovih očitkov je usmerjen zoper odločanje sodišč o predlogu za obnovo kazenskega postopka. Pritožnik v prvi vrsti izpostavlja arbitrarnost sodišča v zvezi z uporabo
409. člena ZKP in s tem zatrjuje kršitev 22. člena Ustave.
12. Ustavno sodišče bi lahko ugotovilo, da je sodna odločitev arbitrarna le, če je sodišče ne bi utemeljilo s pravnimi argumenti, tako da bi bilo mogoče sklepati, da sodišče ni odločalo
na podlagi zakona, temveč na podlagi meril, ki pri sojenju ne bi
smela priti v poštev. Tega pa izpodbijanima sodnima odločbama
ni mogoče očitati. Pritožnik uveljavlja tudi diskriminacijo pri zbiranju dokazov (drugi odstavek 14. člena Ustave). Iz izpodbijanih
odločb je razvidno, da je pritožnik sodišču predložil dokaze, za
katere je ocenil, da bi morali privesti do obnove kazenskega postopka. Dejansko pritožnik navedeni očitek utemeljuje s svojim
nestrinjanjem s tem, da sodišče predloženih dokazov ni ocenilo
kot takšnih, ki bi lahko pripeljali do drugačne odločitve. Tudi
glede očitkov v zvezi z izvedenskimi mnenji in drugimi, zunajsodno pridobljenimi dokazi je treba ugotoviti, da pritožnik z njimi v
bistvu izraža svoje nestrinjanje z oceno sodišča, da z zahtevo
za obnovo postopka predloženi dokazi ne dajejo zadostne podlage za utemeljen sum, da so obdolženci storili kaznivo dejanje.
Tovrstne ocene sodišč so stvar proste presoje dokazov in zato
ne morejo biti predmet presoje Ustavnega sodišča. V zvezi z
ugotavljanjem utemeljenosti suma pritožnik sodišču očita tudi
neupravičen odmik od običajne prakse in običajno uporabljenih
strokovnih kriterijev, vendar očitka ne obrazloži, zato ga Ustavno
sodišče ni moglo preizkusiti.
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13. Ker pritožnik tudi z navedenimi očitki ni izkazal izpolnjenosti pogojev za njen sprejem, senat ustavne pritožbe ni
sprejel v obravnavo.
C.
14. Senat je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka
55.b člena ZUstS v sestavi: predsednik senata dr. Mitja Deisinger ter člana dr. Ernest Petrič in mag. Jadranka Sovdat. Sklep
je sprejel soglasno.
dr. Mitja Deisinger l.r.
Predsednik senata

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
1349.

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin
na območju Slovenije za marec 2010

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

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju
Slovenije za marec 2010
Cene življenjskih potrebščin so bile marca 2010 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 1,1%.
Št. 9621-4/2010/5
Ljubljana, dne 2. aprila 2010
EVA 2010-1522-0003
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

Stran
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OBČINE
BRASLOVČE
1350.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Braslovče

Na podlagi 46. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09) in 16. člena Statuta Občine
Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski
svet Občine Braslovče na seji dne 7. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi
vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Braslovče
1. člen
V Odloku o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Braslovče (Uradni list RS, št. 71/01, 23/07,
60/07) se prvi odstavek 9. člena spremeni tako, da se glasi:
»Svet javnega vrtca oziroma šole šteje enajst članov, ki
jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev šole in vrtca.«

ljavi.

2. člen
Ostala določila odloka ostanejo nespremenjena in v ve-

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 60/01/2010
Braslovče, dne 7. aprila 2010
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

1351.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478/03/2010
Braslovče, dne 7. aprila 2010
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

1352.

Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list
RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče
na seji dne 7. 4. 2010 sprejel

SKLEP
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1.
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi
parc. št. 956/4 – dvorišče v izmeri 226 m2, vpisane v seznam I.
k.o. Spodnje Gorče. Navedena parcela preneha imeti status
zemljišča v splošni rabi in postane lastnina Občine Braslovče.
2.
Pristojno Okrajno sodišče v Žalcu po uradni dolžnosti
vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Braslovče
na zemljišču, ki je navedeno v 1. točki tega sklepa.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478/02/2010
Braslovče, dne 7. aprila 2010
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list
RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče
na seji dne 7. 4. 2010 sprejel

SKLEP
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1.
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi
parc. št. 723/16 – travnik v izmeri 45 m2, vpisanega v vl. št. 696
k.o. Braslovče. Navedena parcela preneha imeti status zemljišča v splošni rabi in postane lastnina Občine Braslovče.
2.
Pristojno Okrajno sodišče v Žalcu po uradni dolžnosti
vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Braslovče
na zemljišču, ki je navedeno v 1. točki tega sklepa.

1353.

Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list
RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče
na seji dne 7. 4. 2010 sprejel

SKLEP
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1.
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi
parc. št. 1431/5 – pot v izmeri 100 m2, parc. št. 1431/6 – pot
v izmeri 76 m2 in parc. št. 1431/7 – pot v izmeri 172 m2, vpisanih v vl. št. 650, k.o. Podvrh. Navedene parcele prenehajo imeti
status zemljišča v splošni rabi in postanejo lastnina Občine
Braslovče.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2.
Pristojno Okrajno sodišče v Žalcu po uradni dolžnosti
vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Braslovče
na zemljiščih, ki so navedena v 1. točki tega sklepa.
3.
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– Andrej Korošec, Glinje 2a, 3314 Braslovče – namestnik
člana.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2010
Braslovče, dne 7. aprila 2010

Št. 478/01/2010
Braslovče, dne 7. aprila 2010

Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

1354.

Stran

BREZOVICA

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju
Občinske volilne komisije Občine Braslovče

1355.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o sprejemu
otrok v vrtec

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(ZLV-UPB3, Uradni list RS, št. 94/07, 45/08) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03)
ter Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine
Braslovče (Uradni list RS, št. 38/08) je Občinski svet Občine
Braslovče na seji dne 7. 4. 2010 sprejel

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 10/05 – uradno prečiščeno besedilo in 25/08) in na predlog
Sveta vrtca Brezovica, dne, 18. 2. 2009, je Občinski svet Občine Brezovica na 24. redni seji dne 30. 3. 2010 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o imenovanju
Občinske volilne komisije Občine Braslovče

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika
o sprejemu otrok v vrtec

I.
V Občinski volilni komisiji Občine Braslovče se razreši:
– Branimir Strojanšek, Braslovče 53, 3314 Braslovče –
namestnik člana.

1. člen
S tem pravilnikom se spremeni Pravilnik o sprejemu otrok
v Vrtce Brezovica – v nadaljevanju pravilnik.

II.
V občinsko volilno komisijo se do konca mandata volilne
komisije, imenovane dne 9. 4. 2008, imenuje:

2. člen
Spremenijo se kriteriji za sprejem otrok v Vrtce Brezovica
v 13. členu pravilnika in se glasijo:

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

Kriterij
Starši ali eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Brezovica
Otrok je bil uvrščen na prednostni seznam v preteklem letu in v vrtec ni bil sprejet (negativna
odločba)
Otrok je bil uvrščen na prednostni seznam dvakrat ali večkrat in ni bil sprejet (2 ali več negativih
odločb)
Otrok obeh zaposlenih staršev ali staršev študentov
Otrok v enostarševski družini (potrdilo sodišča, CSD ali kopijo rojstnega lista, ki ni starejša od enega
meseca)
1 starš zaposlen, 1 starš nezaposlen
Že vključen otrok v Vrtce Brezovica iz iste družine
Otroci, ki so prijavljeni za dnevni program
Vsaj eden izmed staršev ima delovno mesto v Občini Brezovica (potrdilo)
Težko zdravstveno stanje v ožji družini (zdravniško potrdilo)
Število otrok v družini
27. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Brezovica, dne 31. marca 2010
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

Št. točk
40 točk
40 točk
80 točk
8 točk
8 točk
4 točke
7 točke
20 točk
1 točka
1–10 točk
vsak otrok 3 točke

Stran

3994 /

Št.

30 / 13. 4. 2010
ČRNOMELJ

1356.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Črnomelj

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08, 76/08 in
79/09) je Občinski svet Občine Črnomelj na 23. redni seji dne
31. 3. 2010 sprejel

SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE STATUTA
Občine Črnomelj
1. člen
V drugem odstavku 2. člena Statuta Občine Črnomelj
(Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05, 65/07 in 75/08) se
v četrti alineji črta pomišljaj in beseda »Kanižarica«. Doda
se nova sedma alineja »– Krajevna skupnost Kanižarica« in
dosedanje sedma do dvanajsta alineje postanejo osma do
trinajsta alineja.
2. člen
Doda se drugi odstavek 8. člena, ki glasi:
»Občina lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične
nagrade ob posebnih priložnostih in obletnicah občanov.«
3. člen
V drugem odstavku 22. člena se črta stavek, ki gasi: »Odstop člana občinskega sveta mora biti podan v pisni obliki.«
Dodata se nova peti in šesti odstavek, ki glasita:
»Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat
z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. Župan mora
občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu
člana občinskega sveta v roku 8 dni od prejema pisne odstopne
izjave.
Če župan v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti občinskega sveta in občinske volilne komisije, lahko član občinskega
sveta, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od poteka
roka iz prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno sodišče.
Upravno sodišče o tožbi iz tega odstavka in tožbi iz četrtega
odstavka tega člena odloči meritorno v 30 dneh. O morebitni
pritožbi odloči vrhovno sodišče.«
Dosedanji peti odstavek postane sedmi.

Uradni list Republike Slovenije
ime na podlagi 1. člena teh sprememb in dopolnitev statuta, se
oblikujeta in začneta poslovati šele po izteku mandata sveta
Krajevne skupnosti Dobliče - Kanižarica po uveljavitvi teh sprememb statuta in ko bosta izvoljena nova sveta tako oblikovanih
in ustanovljenih krajevnih skupnosti.
8. člen
Morebitno nepremično premoženje dosedanje Krajevne
skupnosti Dobliče - Kanižarica, se med Krajevno skupnost
Kanižarica in Krajevno skupnosti Dobliče razdeli po legi nepremičnine, o čemer, v roku šestih mesecev po izvolitvi svetov krajevnih skupnosti iz prejšnjega člena, sveta krajevnih
skupnosti skleneta sporazum o razdelitvi, ki je tudi podlaga
za vpis lastninske pravice krajevne skupnosti v zemljiško
knjigo.
V roku iz prejšnjega odstavka sveta krajevnih skupnosti
s sporazumom uredita razdelitev drugega morebitnega premoženja, pravic in obveznosti ter tudi morebitna druga medsebojna razmerja.
Če se sveta krajevnih skupnosti v roku ne uspeta dogovoriti in ne skleneta ustreznega sporazuma o razdelitvi drugega
premoženja, pravic in obveznosti ter o ureditvi morebitnih drugih medsebojnih razmerij, odloči o razdelitvi na pobudo ene od
prizadetih krajevnih skupnosti občinski svet. Pobuda krajevne
skupnosti mora vsebovati natančen opis dejanskega stanja in
predlog, o čem naj občinski svet odloči.
Občinski svet ob odločanju iz prejšnjega odstavka določi
tudi kriterije za razdelitev drugega premoženja, pravic in obveznosti ter tudi ureditvi morebitnih drugih medsebojnih razmerij.
V primeru če kriterija ni mogoče določiti drugače, se razdelitev
in ureditve medsebojnih razmerij uredi v sorazmerju s številom prebivalcev na območju posamezne krajevne skupnosti.
Predsednika svetov krajevnih skupnosti sprejmeta odločitev
občinskega sveta in jo tudi izvršita.
Posamezno krajevno skupnost bremenijo tudi vsa bremena premoženja, ki ji je pripadlo.
9. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502-02/99
Črnomelj, dne 1. aprila 2010
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

4. člen
V drugem odstavku 30. člena se v četrti alineji besedilo
»posamični program razpolaganja« nadomesti z »posamični
program ravnanja«.
5. člen
V 36. členu se doda nov osmi odstavek, ki glasi:
»Če župan odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko
o svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko
volilno komisijo.«
Dosedanji osmi do enajsti odstavki postanejo deveti do
dvanajsti odstavki.
6. člen
V tretjem odstavku 41. člena se besedilo »predlog poročila« nadomesti z »osnutek poročila« v ustreznih sklonih, beseda
»ugovor« pa se nadomesti z besedilom »odzivno poročilo«
v ustreznih sklonih.

1357.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o
razglasitvi objekta šole na Preloki za kulturni
spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05,
65/07 in 75/08) je Občinski svet Občine Črnomelj na 23. redni
seji dne 31. 3. 2010 sprejel

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o razglasitvi
objekta šole na Preloki za kulturni spomenik
lokalnega pomena

7. člen
Krajevna skupnost Kanižarica, ki je na novo ustanovljena
in Krajevna skupnosti Dobliče, ki ima spremenjeno območje in

1. člen
V prvem členu se številka »EŠD 10086« zamenja s številko »EŠD 24967«.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
V 9. členu se doda drugi odstavek, ki glasi:
»Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status kulturnega spomenika na parceli, navedeni
v 2. členu tega odloka.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 622-01/2010
Črnomelj, dne 1. aprila 2010
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

1358.

Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja
predšolskih otrok v enoti vrtca pri OŠ
Dragatuš

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – UPB2 in 25/08), Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Komandanta
Staneta, Dragatuš« (Uradni list RS, št. 6–7/97, 31/98, 33/08 in
9/10) je Občinski svet Občine Črnomelj na 23. redni seji dne
31. 3. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih
otrok v enoti vrtca pri OŠ Dragatuš
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Predmet tega pravilnika je postopek sprejemanja otrok
v enoto vrtca pri OŠ Dragatuš (v nadaljevanju: vrtec), sestavo
in način dela komisije za sprejem otrok v vrtec ter kriteriji za
sprejem otrok v vrtec.
2. člen
Vrtec sprejema otroke v naslednje oddelke:
– oddelke prvega starostnega obdobja, v katere so vključeni otroci od prvega do tretjega leta starosti in
– oddelke drugega starostnega obdobja, v katere so vključeni otroci od tretjega leta starosti do vstopa v šolo.
V kombinirani oddelek so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja.
II. VPIS OTROKA V VRTEC
3. člen
Vrtec lahko sprejme otroka, ki je dopolnil starost enega
leta oziroma, ki je dopolnil starost najmanj enajst mesecev.
Vrtec lahko sprejme toliko otrok, kot to dopuščajo prostorski normativi in normativi za oblikovanje oddelkov po veljavni
zakonodaji.
4. člen
Vpis otrok za novo šolsko leto se izvede na podlagi javnega razpisa za vpis otrok v programe vrtca, ki ga vrtec objavi
enkrat letno, praviloma v mesecu aprilu. Sprejem otrok za novo
šolsko leto je s 1. septembrom koledarskega leta. Starši oziroma skrbniki (v nadaljevanju: starši), ki želijo otroka vključiti
v vrtec z novim šolskim letom, morajo prijavo oddati najkasneje
do roka, navedenega v javnem razpisu.
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Javni razpis za vpis otrok v programe vrtca se objavi na
oglasnih deskah vrtca, na spletni strani vrtca in v sredstvih
javnega obveščanja.
Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na
podlagi prijav vse leto, kolikor so v oddelkih med šolskim letom
prosta mesta.
Vloge za otroke, ki 1. septembra še ne bodo stari najmanj
11 mesecev, vloge, ki so prispele po končanem razpisu in vloge
staršev, ki želijo sprejem v vrtec po 1. septembru, se ne obravnavajo v postopku javnega razpisa za vpis otrok v vrtec, ampak
najkasneje en mesec pred vključitvijo otroka v vrtec, glede na
prosta mesta v vrtcu.
5. člen
Vlogo za vpis otroka v vrtec vložijo starši na obrazcu, ki
ga pripravi vrtec v skladu z veljavno zakonodajo in določili tega
pravilnika. Dobijo ga na upravi vrtca ali na njegovi spletni strani.
Prispele vloge za vpis otroka v vrtec se evidentirajo v skladu
z veljavnimi predpisi. Starše, ki vložijo pomanjkljivo vlogo, vrtec
pozove k dopolnitvi, pri čemer se smiselno uporabljajo določila skrajšanega ugotovitvenega postopka Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 126/07,
65/08 in 8/10).
6. člen
Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec oziroma zavrnitvi vloge za sprejem otroka v vrtec.
7. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok
ravnatelj vrtca.
V primeru, da je prijav za sprejem otrok v vrtec več, kot
je prostih mest, o sprejemu odloča komisija za sprejem otrok
v vrtec na podlagi kriterijev iz tega pravilnika.
8. člen
Vrtec na svoji spletni strani in na spletni strani Ministrstva
za šolstvo in šport redno objavlja informacije o številu mest, ki
jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki
so staršem na voljo, in podatek o predvideni čakalni dobi, ki
predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove
vključitve v program vrtca.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
9. člen
Komisijo sestavlja pet članov, in sicer:
– 2 predstavnika delavcev vrtca, ki ju imenuje ravnatelj;
– 2 predstavnika staršev, ki ju imenuje svet staršev;
– 1 predstavnik ustanovitelja – Občine Črnomelj, ki ga
imenuje župan.
Komisija se konstituira na prvi seji po imenovanju vseh
članov, na kateri je prisotna večina vseh članov.
Mandat članov komisije se prične s prvo sejo komisije in
traja 4 leta. Mandat predstavnikov staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
Člani komisije so lahko imenovani največ dvakrat zaporedoma.
Dva meseca pred iztekom mandata ravnatelj prične s postopkom imenovanja novih članov komisije.
10. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na sejah. Delo
komisije vodi predsednik, ki ga člani komisije izvolijo izmed sebe
na prvi seji komisije. Prvo sejo skliče ravnatelj vrtca, naslednje pa
sklicuje predsednik v dogovoru z ravnateljem vrtca.
Komisija veljavno odloča, če je na seji prisotna večina članov, odločitve pa sprejema z večino glasov navzočih članov.
Na seji komisije lahko sodeluje ravnatelj vrtca, ki opravi
pripravljalni postopek za delo komisije, vendar brez pravice
glasovanja.
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11. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno.
Sestati se mora v 20 dneh po izteku javnega razpisa za vpis
otrok v vrtec.
Komisija mora obravnavati vse vloge za vpis otrok, ki so
vložene do roka za oddajo prijav, navedenega v javnem razpisu
za vpis otrok v vrtec v tekočem šolskem letu.
Komisija odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec
v skladu s kriteriji na predvidena prosta mesta po posameznih
oddelkih.
Komisija za sprejem otrok ima pravico preveriti posamezna dejstva, navedena v vlogi za sprejem, če obstaja dvom
o njihovi verodostojnosti.
12. člen
Komisija o svojem delu oziroma poteku seje vodi zapisnik,
ki mora vsebovati predvsem:
– ime in sedež vrtca, v katerem komisija deluje;
– čas in kraj zasedanja komisije;
– poimenska prisotnost članov komisije in drugih vabljenih
oseb;
– število prostih mest po posameznih programih in starostnih obdobjih;
– število vlog za sprejem otrok v vrtec po posameznih
programih in starostnih obdobjih;
– število sprejetih in odklonjenih otrok po posameznih
programih in starostnih obdobjih;
– imenski seznam otrok, ki so bili sprejeti v vrtec, s številom zbranih točk posameznega otroka;
– prednostni vrstni red otrok s številom zbranih točk posameznega otroka, ki niso bili sprejeti v vrtec, za sprejem med
šolskim letom, v primeru novonastalih prostih mest.
Zapisnik in dokumentacija, ki je podlaga za odločitve komisije, se hrani v arhivu vrtca, po veljavnih predpisih. Seznam
sprejetih otrok po oddelkih se objavi na oglasni deski vrtca in
spletni strani vrtca, en izvod pa se dostavi občini ustanoviteljici.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM V VRTEC
IN VRSTNI RED OTROK
13. člen
Komisija najprej izmed vlog za vpis otroka v vrtec izbere
vloge za vpis otrok s posebnimi potrebami s priloženo odločbo
o usmeritvi ter vloge za vpis otrok s priloženim mnenjem pristojnega centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi
socialnega položaja družine in te prednostno sprejme v vrtec.
Ostale vloge za vpis otrok v vrtec obravnava komisija za
sprejem otrok v vrtec. Kolikor je več vlog za vpis otrok v vrtec
kot je prostih mest v vrtcu, o sprejemu in razporejanju otrok
v oddelke komisija upošteva naslednje kriterije:
1. Stalno bivališče v KS Dragatuš obeh staršev ali enega v primeru enoroditeljske ali samohranilske družine
2. Stalno bivališče v KS Dragatuš enega od
staršev
3. Vpis otroka, ki mu je bil odložen vstop
v osnovno šolo
4. Zaposlenost obeh staršev ali enega v primeru enoroditeljske ali samohranilske družine
5. Starši oziroma eden od staršev je redni
študent oz. dijak, kar je potrebno dokazovati s potrdilom o šolanju
6. Zaposlenost enega od staršev
7. Čakalna doba iz preteklega leta
8. V enoto vrtca pri OŠ Dragatuš je že vključen
eden ali več otrok iz družine
9. V družini 2 otroka ali več
10. Otrok staršev, ki v vrtec prvič hkrati vključujejo dva ali več otrok

30 točk
15 točk
20 točk
20 točk
10 točk
10 točk
8 točk
10 točk
4 točke
4 točke

Prednost pri sprejemu imajo otroci z zbranim večjim številom točk.
Če dva ali več otrok doseže enako število točk, komisija
pri določitvi prednostnega vrstnega reda sprejema otroka v vrtec upošteva določitev po vrstnem redu, kot sledi:
1. občina stalnega bivališča – prednost imajo otroci, ki
imajo stalno bivališče v KS Dragatuš;
2. starost otroka – starejši ima prednost;
3. datum prispele vloge – prednost imajo tisti otroci, za
katere je bila vloga oddana prej.
V. ODLOČITEV KOMISIJE
14. člen
Komisija na podlagi kriterijev iz predhodnega člena tega
pravilnika določi prednostni vrstni red za sprejem otroka v vrtec s sklepom. Otroke, ki zaradi premajhnega števila točk niso
sprejeti v vrtec, komisija s sklepom razporedi na čakalno listo
po prednostnem vrstnem redu. Prednostni seznam se med
letom ne spreminja.
15. člen
Komisija najpozneje v osmih (8) dneh po seji vsem staršem izda odločbe o sprejemu ali zavrnitvi sprejema otrok v vrtec.
V odločbi o sprejemu otroka v vrtec mora biti naveden datum vključitve otroka v vrtec, rok za sklenitev Pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih in dolžnostih staršev in vrtca
ter drugi pogoji za sprejem otroka v vrtec. Komisija je dolžna
v odločbi starše poučiti o posledicah, ki nastanejo, v kolikor ne
podpišejo pogodbe v določenem roku.
V odločbi o zavrnitvi sprejema otroka v vrtec morajo biti
navedeni podatki o:
– številu zbranih točk in
– informaciji o tem, na katero mesto je otrok uvrščen na
čakalni listi.
16. člen
Z odločbo o sprejetju otroka v vrtec se staršem pošlje
tudi 2 izvoda Pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih in
dolžnostih staršev in vrtca, katere en podpisan izvod starši kot
potrditev vključitve otroka v vrtec vrnejo na upravo vrtca v roku,
ki je določen v odločbi.
Vrtec o vpisu in vključitvi otroka obvesti tudi občino ustanoviteljico in občino zavezanko za plačilo.
Če starši ne podpišejo Pogodbe o medsebojnih pravicah,
obveznostih in dolžnostih staršev in vrtca v roku, ki ga določi
vrtec, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.
V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka
v vrtec, mesto pa se evidentira kot prosto.
17. člen
Zoper odločitev komisije lahko starši vložijo pritožbo na
Svet zavoda OŠ Dragatuš v roku 15 dni od dneva vročitve
odločbe.
Svet zavoda mora o pritožbi odločiti najkasneje v roku 30
dni po prejemu pritožbe.
Odločitev sveta zavoda o pritožbi je dokončna.
Vrtec mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled
v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otrok v vrtec,
vendar le v tisti del, ki se nanaša na njihovo vlogo.
18. člen
Starši morajo, najkasneje ob vstopu otroka v vrtec,
vrtcu predložiti potrdilo zdravnika – pediatra o zdravstvenem
stanju otroka, v nasprotnem primeru se zavrne sprejem
otroka.
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19. člen
Če se med šolskim letom izprazni mesto v vrtcu, se sprejme otroka s prednostnega vrstnega reda.
Ko so med šolskim letom v vrtec sprejeti vsi otroci s prednostnega vrstnega reda, se sprejemajo novinci, za katere so
starši vložili vlogo za medletni sprejem, in sicer po kriterijih iz
14. člena tega pravilnika. Prednostni vrstni red za medletni
sprejem se določi glede na zgodnejši datum vpisa, ki so ga
starši navedli v vlogi za sprejem otroka v vrtec.
O vključitvi oziroma sprejemu otroka v vrtec odloči ravnatelj, kolikor je več prostih mest kot vlog za vpis otrok v vrtec.
VI. IZPIS OTROKA IZ VRTCA
20. člen
Otroci, sprejeti v vrtec, so vključeni v vrtec do izpisa.
21. člen
Starši lahko otroka izpišejo iz vrtca na obrazcu »IZPISNICA«, ki ga dobijo na upravi šole ali na spletni strani vrtca. Pisno
odjavo otroka iz vrtca morajo predložiti v vrtec najpozneje do
petnajstega v mesecu, kolikor želijo izpisati otroka z zadnjim
dnem istega meseca.
V primeru zamude roka oziroma nepravočasnega izpisa
iz prejšnjega odstavka, vrtec staršem obračuna ceno programa
skladno z odločbo o znižanem plačilu vrtca oziroma največ
80% cene programa, v katerega je vključen otrok, zmanjšane
za strošek živil za dneve odsotnosti otroka iz vrtca, še za prihodnji mesec.
Če starši po podpisu Pogodbe o medsebojnih pravicah,
obveznostih in dolžnostih staršev in vrtca otroka iz vrtca pisno
ne izpišejo, vrtec zaračunava staršem ceno programa vrtca,
v katerega je vključen njihov otrok, v skladu z izdano odločbo
o znižanem plačilu vrtca oziroma največ 80% cene programa,
do pisnega izpisa otroka iz vrtca, kot je opredeljen v prvem in
drugem odstavku tega člena.
VII. KONČNE DOLOČBE
22. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
23. člen
Po sprejetju se pravilnik objavi na oglasnih deskah vhodov in na spletni strani vrtca.
Št. 602-25/2010
Črnomelj, dne 1. aprila 2010
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

1359.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja
predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča
Črnomelj

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – UPB2 in 25/08), Odloka o ustanovitvi javnega vrtca Vrtec Otona Župančiča Črnomelj (Uradni list RS, št. 68/96,
1/97, 33/08 in 9/10) je Občinski svet Občine Črnomelj na 23. redni seji dne 31. 3. 2010 sprejel
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PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih
otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
1. člen
V Pravilniku o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj (Uradni list RS,
št. 30/09 in 47/09) se v petem odstavku 14. člena se na koncu
druge točke pika nadomesti s podpičjem in se doda tretja točka,
ki glasi:
»3. datum prispele vloge – prednost imajo tisti otroci, za
katere je bila vloga oddana prej.«
2. člen
Drugi odstavek 20. člena se spremeni in se pravilno

glasi:

»Ko so med šolskim letom v vrtec sprejeti vsi otroci
s prednostnega vrstnega reda, se sprejemajo novinci, za katere
so starši vložili vlogo za medletni sprejem in sicer po kriterijih
iz 14. člena tega pravilnika. Prednostni vrstni red za medletni
sprejem se določi glede na zgodnejši datum vpisa otroka v vrtec, ki so ga starši navedli v vlogi za sprejem otroka v vrtec.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-27/2009
Črnomelj, dne 1. aprila 2010
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

1360.

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu od 1. 4. 2010

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07 – UPB2), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06,
8/07, 8/08, 51/08, 5/09 in 7/10) in Sklepa o višini cene storitve
pomoč družini na domu za leto 2010 v Občini Črnomelj, ki ga je
dne 26. 2. 2010 sprejel Svet Centra za socialno delo Črnomelj
ter 7. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS,
št. 35/03 – UPB, 106/05, 65/07 in 75/08) je Občinski svet Občine Črnomelj na 23. redni seji dne 31. 3. 2010 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu od 1. 4. 2010
1. člen
Občina Črnomelj daje soglasje k višini stroškov neposredne pomoči družini na domu, ki znašajo 8.819,56 EUR
mesečno in se najprej znižajo za mesečno subvencijo Občine
Črnomelj v višini 50%, kar znaša 4.409,78 EUR, preostanek
stroškov pa se zniža še za mesečno subvencijo Zavoda RS za
zaposlovanje v višini 2.800,00 EUR mesečno.
Po odbitih subvencijah tako znaša cena pomoči družini
na domu za neposrednega uporabnika 2,24 EUR na efektivno
uro.
2. člen
Cena storitve vodenja in koordiniranja pomoči družini
na domu, ki jo izvaja Center za socialno delo Črnomelj znaša
2.617,65 EUR mesečno.

Stran

3998 /

Št.

30 / 13. 4. 2010

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2010 dalje.
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati sklep št.:
122-18/2008 z dne 24. 12. 2008.
Št. 122-8/2010
Črnomelj, dne 1. aprila 2010
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

Uradni list Republike Slovenije
77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 5. izredni
seji dne 2. 4. 2010 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Divača
v obdobju od 1. 4. do 15. 5. 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)

1361.

Sklep o višini parkirnine za leto 2010

Na podlagi 7. člena Odloka o režimu ob reki Kolpi (Uradni
list RS, št. 53/08) je Občinski svet Občine Črnomelj na 23. redni
seji dne 31. 3. 2010 sprejel

SKLEP
o višini parkirnine za leto 2010
1. člen
V skladu z določili Odloka o režimu ob reki Kolpi se za
poletno turistično sezono 2010 (od 1. maja do 30. septembra
2010) določi najvišja dnevna parkirnina v znesku:
– 9,00 EUR za avtobuse;
– 6,00 EUR za osebna vozila za prevoz več kot 8 pot
nikov;
– 3,00 EUR za osebne avtomobile in ostala motorna
vozila za prevoz oseb.
2. člen
Lastniki oziroma najemniki parkirišč se lahko odločijo za
zaračunavanje mesečne ali sezonske parkirnine zainteresiranim uporabnikom parkirišč. V ta namen uporabniku izdajo
ustrezno dovolilnico, ki ni prenosljiva.
Najvišja dnevna parkirnina je za potrebe iz prejšnjega
odstavka:
– 70% najvišje določene dnevne parkirnine za zaračunavanje mesečne parkirnine;
– 50% najvišje določene dnevne parkirnine za zaračunavanje sezonske parkirnine.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-61/2010
Črnomelj, dne 1. aprila 2010
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

DIVAČA
1362.

Sklep o začasnem financiranju Občine Divača
v obdobju od 1. 4. do 15. 5. 2010

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT-B, 127/06 – 5348, 14/07 – 600, 64/08, 109/08 in 49/09)
in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99,

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Divača (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. aprila
do 15. maja 2010 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega
financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2009. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – 5348, 14/07 – 600, 64/08,
109/08 in 49/09; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu
Občine Divača za leto 2009 (Uradni list RS, št. 119/07, 30/09
in 76/09) v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA
FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
V EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI
II.
SKUPAJ ODHODKI
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
PRIHODKI MINUS ODHODKI TER
SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL
(I. + IV.) – (II. + V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VIII. ZADOLŽEVANJE
IX.
ODPLAČILA DOLGA
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)
XI.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X) =
(I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)

479.321
474.846

0
0

4.475
0
834
–834
3.641

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

Uradni list Republike Slovenije
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja
izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu
proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

Št.

(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2010
dalje.
Št. 032-0003-2010-2
Divača, dne 2. aprila 2010
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

DOBREPOLJE
1363.

Sklep o izhodiščni ceni za izračun
sorazmernega dela stroškov opremljanja
stavbnega zemljišča na območju Občine
Dobrepolje

Na podlagi prvega odstavka 5. člena Odloka o plačilu
sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje (Uradni list
RS, št. 42/95, 16/96), 14. člena Statuta Občine Dobrepolje
(Uradni list RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine Dobrepolje
na 25. redni seji dne 30. 3. 2010 sprejel

SKLEP
o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela
stroškov opremljanja stavbnega zemljišča
na območju Občine Dobrepolje
1. člen
Izhodiščna cena za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine
Dobrepolje znaša na dan 31. 12. 2009 3.770,38 € in se do
veljavnosti naslednjega sklepa revalorizira na osnovi indeksov
za obračun razlike v ceni gradbenih storitev, ki jih mesečno
izdaja GZS, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega
materiala.

Stran
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2. člen
Izhodiščna cena je spremenjena na osnovi poprečnega
indeksa stanovanjske gradnje, GZS, Zbornica gradbeništva in
industrije gradbenega materiala.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep
o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje
(Uradni list RS, št. 12/08).
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 351-4/2010
Dobrepolje, dne 30. marca 2010
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

4. KONČNA DOLOČBA
6. člen
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IDRIJA
1364.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Soča

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) ter 16. in 39. člena
Statuta Občine Idrija (Uradne objave, št. 1/01 in 33/01) je župan
Občine Idrija sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN) Soča
1. Ocena stanja, razlogi za pripravo plana in pravna
podlaga za pripravo
– Območje Soča se ureja v skladu z Odlokom o ureditvenem načrtu Rožna ulica – Gasa (Uradni list RS, št. 14/89,
60/92, 67/99, 19/07). Ureditveni načrt je že zastarel in osnutek
občinskega prostorskega načrta Idrija (OPN), ki bo sprejet
predvidoma v letu 2010, določa, da se UN Rožna ulica v celoti
razveljavi, za območje Soča pa se sprejme novi OPPN. Območje OPPN Soča se nahaja na pomembni lokaciji, tik na obrobju starega mestnega jedra Idrija, zato je prostorsko ureditev
območja treba zasnovati celovito. Na obravnavanem območju
je načrtovana novogradnja poslovno-stanovanjske stavbe ob
Mestnem trgu, za katero je že pripravljena vsa dokumentacija
v skladu z ureditvenim načrtom Rožna ulica – Gasa. Obstoječa
poslovna stavba »Soča« ni v funkciji, na JZ in S delu območja
se nahajata poslovno stanovanjski stavbi. Med navedenimi
stavbami je odprti prostor – ob Nikovi je balinišče, ob njem
zelenica in manjše parkirišče.
– Načrtovalca akta bo izbrala Občina Idrija z javnim naročilom po postopku zbiranja ponudb.
– Pravna podlaga za pripravo akta je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09).
– Akt se pripravi v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in
načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
(Uradni list RS, št. 99/07).
2. Predmet in programska izhodišča
– Območje OPPN Soča omejujejo vodotok Nikova, ulica
Mestni trg in Rožna ulica, ki je vključena v območje OPPN.
Ob Nikovi locirana poslovna stavba (nekdanja gostilna
»Soča«) trenutno ni v funkciji in lastnik jo želi z obnovo, rekon-
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strukcijo in prizidavo preurediti v poslovno-stanovanjsko stavbo
za izvajanje gostinske dejavnosti in za stanovanja.
Ob poslovno stanovanjski stavbi na JZ delu, za katero se
predvideva ureditev funkcionalnega zemljišča in same stavbe,
je v nizu ob Mestnem trgu predvidena izgradnja nove poslovno
stanovanjske stavbe.
Odprti prostor med omenjenimi stavbami se celostno in
kvalitetno uredi.
3. Značilnosti območja, podatki o varovanju in omejitvah
– Območje OPPN Soča se prilagaja enotam urejanja
prostora iz predloga občinskega prostorskega načrta Občine
Idrija (OPN), po katerem je območje namenjeno centralnim
dejavnostim. Za del območja (podenoto ID 12/3_CU) je z OPN
predvidena izdelava OPPN.
– V prostorskem planu so zemljišča opredeljena kot stavbna s podrobnejšo namensko rabo centralne dejavnosti.
– Ureditveno območje je v območju kulturnega spomenika
poimenovanega »Idrija – historično jedro«, ki je zavarovano
z odlokom Občine Idrija in vpisano v register kulturne dediščine
/RKD/z evidenčno številko /EŠD/ 182.
– Del ureditvenega območja se nahaja znotraj priobalnega pasu vodotoka Nikova.
4. Ureditveno območje
Območje OPPN Soča obsega površino 3439 m2.
Območje obsega po veljavnem DKN naslednje zemljiške
parcele oziroma dele zemljiških parcel znotraj k.o. Idrija mesto: 1352, 1353, 1354/2, 1354/3, 1354/4, 1354/5, 1355, 1356,
2687/1.
5. Način pridobitve strokovnih rešitev
– Strokovne rešitve se pripravijo v skladu s 56. členom
ZPNačrt in v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni
list RS, št. 99/07).
– Za pridobivanje smernic in mnenj bo Občina Idrija pooblastila načrtovalca akta.
6. Seznam strokovnih podlag
– V postopku priprave akta se uporabijo naslednje strokovne podlage:
– Geodetski načrt,
– Usmeritve za OPPN Soča/Poslovna stavba »Soča«
v Idriji- idejni projekt ureditve, Linea d.o.o., december 2009,
– UN Rožna ulica – Gasa (Uradni list RS, št. 14/89,
60/92, 67/99, 19/07),
– Predlog OPN Občine Idrija.
Nove strokovne podlage se bodo izdelale, če bo to izhajalo iz smernic nosilcev urejanja prostora, ali bo to potrebno
zaradi nadaljevanja postopka priprave akta.
7. Pristojni nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja
k prostorskemu aktu, so:
– Občina Idrija, Mestni trg 1, Idrija,
– Komunala Idrija, Carl Jakoba 4, Idrija,
– Elektro Primorska, Erjavčeva 22, Nova Gorica,
– Petrol Plin d.o.o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije, C. 25. junija 1, Nova Gorica,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija, OE
Nova Gorica,
– MOP / ARSO / Oddelek za povodja reke Soče, Cankarjeva 62, Nova Gorica,
– Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
Vojkova c. 61, Ljubljana.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora,
če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so
odgovorni za posamezno področje.
8. Rok za pripravo prostorskega akta oziroma njegovih posameznih faz

Uradni list Republike Slovenije
Faza
Sklep o začetku
priprave akta
Objava sklepa
v uradnem glasilu in
svetovnem spletu, MOP
Priprava osnutka akta
Poziv nosilcem urejanja
prostora za pridobitev
smernic
Pridobitev obvestila
MOP za varstvo okolja
o izvedbi celovite
presoje vplivov na
okolje
Analiza smernic,
izdelava strokovnih
podlag in dopolnitev
osnutka akta
Javno naznanilo o javni
razgrnitvi in javni
obravnavi dopolnjenega
osnutka akta; objava
v svetovnem spletu in
na krajevno običajen
način
Javna razgrnitev
in obravnava
dopolnjenega predloga
akta z evidentiranjem
vseh pripomb
Priprava stališča do
pripomb in predlogov
iz javne razgrnitve in
javne obravnave
Objava stališč do
pripomb na krajevno
običajen način, pisna
seznanitev lastnikov
parcel na območju akta
Oblikovanje
dopolnjenega predloga
na podlagi stališč do
pripomb ter predlogov
javnosti
Pridobitev mnenj od
nosilcev urejanja
prostora na
dopolnjen predlog
akta in opredelitev
pristojnih ministrstev
o sprejemljivosti akta
Priprava usklajenega
predloga akta
Obravnava (2) in
sprejem odloka na
občinskem svetu
Objava odloka
v Uradnem listu RS

Nosilec

Rok

Občina, župan

april 2010

Občina
Načrtovalec

april 2010
maj 2010

Načrtovalec

junij 2010
(Rok 30 dni)

Občina

julij 2010

Načrtovalec

avgust 2010

Občina

7 dni pred
pričetkom
razgrnitve

Občina,
načrtovalec

30 dni/1–30.
september

načrtovalec,
Občina, župan

7 dni po
zaključku in
javne razgrnitve

Občina

oktober 2010

Načrtovalec

15 dni po
potrditvi stališč

Občina,
načrtovalec

november 2010
(Rok 30 dni)

Načrtovalec

december 2011

Občinski svet

januar 2011,
februar 2011

Občina

februar 2011

Opomba: V terminskem planu se dodata dve fazi, in sicer:
1. izdelava okoljskega poročila na osnutek OPPN in 2. poziv
MOP za presojo kakovosti in skladnosti okoljskega poročila in
dopolnjenega osnutka OPPN, kolikor bo tako odločilo Ministrstvo za okolje in prostor v obvestilu o izvedbi CPVO.
9. Obveznosti financiranja priprave akta
Občina Idrija v celoti financira izdelavo akta.

Uradni list Republike Slovenije
10. Objava sklepa priprave
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-0007/2009
Idrija, dne 6. aprila 2010
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

KAMNIK
1365.

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev
Odloka o sprejetju zazidalnega načrta B8 –
Zg. Perovo

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B)
in 32. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08)
je župan Občine Kamnik dne 2. 4. 2010 sprejel

SKLEP
o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka
o sprejetju zazidalnega načrta B8 – Zg. Perovo
1. člen
S tem sklepom župan Občine Kamnik določa, da se
začnejo priprave za izdelavo sprememb in dopolnitev Odloka
o sprejetju zazidalnega načrta B8 – Zg. Perovo, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 97/99 in 52/06 (v nadaljevanju
»spremembe in dopolnitve ZN«), po postopku in na način, ki
ga določata Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) in ta
sklep.
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb
in dopolnitev ZN
Pravna podlaga priprave sprememb in dopolnitev ZN
je veljavna zakonodaja, Zakon o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07), Odlok o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega
plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990, dopolnitev 2002
(Uradni list RS, št. 90/02).
Del območja B8 Zgornje Perovo veljavni ZN ne zajema,
zato je potrebno izdelati podrobnejše usmeritve za urejanje
prostora in oblikovanje objektov. Na osnovi posameznih pobud so predvidene manjše spremembe na že izgrajenem delu
območja.
3. člen
Območje sprememb in dopolnitev ZN
Spremembe in dopolnitve ZN se nanašajo na del območja B8 Zgornje Perovo, ki je v Urbanistični zasnovi mesta
Kamnik opredeljeno kot območje za stanovanja in spremljajoče dejavnosti. Ureditveno območje meri skupno približno
20,8 ha.
4. člen
Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve
strokovnih rešitev
Spremembe in dopolnitve ZN območja B8 Zgornje Perovo
se izdela na podlagi strokovnih podlag, in sicer:
– povzetkov in usmeritev veljavnih planskih aktov Občine
Kamnik,
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– strokovnih podlag, ki so bile izdelane v okviru priprave
planskih aktov občine,
– temeljnega geodetskega elaborata in elaborata listin za
identifikacijo posestnega stanja,
– smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora,
– podatkov o geoloških in hidroloških stanjih terena,
– idejnih rešitev prometne, komunalne, energetske ter
ostale infrastrukture.
Kolikor se med postopkom priprave sprememb in dopolnitve ZN ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne
strokovne podlage, se le-te pripravijo med samim postopkom.
Za del obravnavanega območja, kjer so predvidene novogradnje, se pripravi program opremljanja zemljišč za gradnjo.
Ukrepi in posegi za varovanje okolja bodo določeni v skladu s smernicami nosilcev urejanja prostora in z merili in pogoji,
določenimi s predpisi.
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage pripravijo s strani pobudnika izbrani pripravljavci.
5. člen
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN
Rokovno je priprava sprememb in dopolnitev ZN vezana
na pogodbene obveznosti izbranega pripravljavca s pobudnikom.
Postopek priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev ZN poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena
Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS,
št. 33/07) in se predvidoma zaključi do konca leta 2010.
6. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja
Nosilci urejanja prostora, ki dajo smernice in mnenja za
načrtovano prostorsko ureditev v skladu z ZPNačrt, so:
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana;
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska 58,
1516 Ljubljana;
– Komunalno podjetje d.d., Kamnik, Cankarjeva cesta 11,
1240 Kamnik;
– Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik;
– Krajevna skupnost Kamnik Novi trg, Glavni trg 24, 1240
Kamnik;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Vojkova 1a, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Einspielerjeva 6, 1009 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za okolje, Vojkova 52, 1001 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana;
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška
cesta 19, 1000 Ljubljana;
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana;
– Geoplin d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000
Ljubljana;
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna
enota Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj;
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, PC
Planina 3, 4000 Kranj;
– Zavod za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega sistema Kamnik, Neveljska 18, 1240 Kamnik.
Kolikor se tekom postopka utemeljeno ugotovi, da je potrebno v postopek vključiti dodatnega nosilca urejanja prostora,
pripravljavec pozove tudi njega. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno
upoštevati.
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7. člen

Obveznosti v zvezi s financiranjem

Uradni list Republike Slovenije
– G/46.190

Vse obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
bremenijo pobudnike sprememb in dopolnitev ZN.

– R/90.010
– R/90.020

8. člen

– N/79.120
– N/79.900

Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in uradni spletni strani Občine Kamnik ter začne veljati z dnem
objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-2/2010-5/1
Kamnik, dne 2. aprila 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

KRANJ
1366.

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

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5,
36/08, 58/09), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00, 127/06), Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol
in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov
s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni
list RS, št. 16/98, 27/99, 134/03), Odredbe o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov
za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98,
82/03, 61/05) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 33/07) je Svet Mestne Občine Kranj na 35. seji dne
31. 3. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Kranj
1. člen
Spremeni se drugi odstavek 2. člena Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj
(Uradni list RS, št. 79/08), tako da se glasi:
»Sedež zavoda je na naslovu Poštna ulica 3, Kranj, zavod pa svojo dejavnost opravlja tudi na naslovu Trubarjev trg
3, Kranj.«
2. člen
Spremeni in dopolni se 7. člen, s tem da se za zadnjo
alinejo dodajo nove alineje:
»– G/47.8
– trgovina na drobno na stojnicah in
tržnicah,
– G/47.9
– trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic,
– G/47.190
– druga trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah,
– G/47.890
– trgovina na drobno na stojnicah
in tržnicah z drugim blagom,
– G/ 47.910 – trgovina na drobno po pošti ali po
internetu,

– nespecializirano posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov,
– umetniško uprizarjanje,
– spremljajoče dejavnosti za umetniško
uprizarjanje,
– dejavnost organizatorjev potovanj,
– rezervacije in druge s potovanji
povezane dejavnosti kot tržne dejavnosti.«

3. člen
Spremeni se 10. člen in se po novem glasi:
»Svet zavoda šteje 11 članov:
3 predstavniki ustanovitelja,
5 predstavnikov delavcev zavoda,
3 predstavniki staršev.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Člani so lahko
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Pri predstavnikih staršev je mandat vezan na čas, dokler
je njihov otrok vključen v zavod.
Svet odloča z večino vseh.«
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 600-27/2010-1(47/10)
Kranj, dne 31. marca 2010
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
Zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Stane Štraus l.r.

LOG - DRAGOMER
1367.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
oskrbi s pitno vodo v Občini Log - Dragomer

Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06), 5. člena Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Log - Dragomer (Uradni
list RS, št. 24/96) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer
(Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 26. redni seji dne 31. 3. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi
s pitno vodo v Občini Log - Dragomer
1. člen
Prvi odstavek 43. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo
v Občini Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 38/09) se spremeni
tako, da se glasi:
»(1) Stanovanjske stavbe, ki so priključene na zasebni
vodni vir, pa je njihova priključitev na javni vodovod možna, se
morajo priključiti na javni vodovod do 31. 12. 2015.«
2. člen
Drugi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Komunalni prispevek za priključitev na javni vodovod
iz prvega odstavka tega člena se izračuna na podlagi Odloka
o programu opremljanja in podlagah za odmero komunalnega
prispevka v Občini Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 80/09)
in se odmeri v višini 75% izračunanega zneska.«

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-3/2009
Dragomer, dne 31. marca 2010
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

1368.

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve
župana in članov Občinskega sveta Občine
Log - Dragomer

Na podlagi 6. člena Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06), 22. člena
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3,
45/08) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list
RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 26.
redni seji dne 31. 3. 2010 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot za volitve župana
in članov Občinskega sveta
Občine Log - Dragomer
1. člen
(1) S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve
članov Občinskega sveta in volitve župana v Občini Log - Dragomer.
(2) Občinski svet šteje trinajst članov.
(3) Člani občinskega sveta se volijo po proporcionalnem
volilnem sistemu.
2. člen
Za območje Občine Log - Dragomer se za volitve članov
občinskega sveta določita dve volilni enoti, v katerih se skupno
voli trinajst članov občinskega sveta.
3. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določita naslednji
volilni enoti:
– 1. volilna enota, ki obsega naselji Dragomer in Lukovico
pri Brezovici. V volilni enoti se voli sedem članov občinskega
sveta.
– 2. volilna enota, ki obsega naselje Log pri Brezovici.
V volilni enoti se voli šest članov občinskega sveta.
4. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne Občine
Log - Dragomer.
5. člen
S uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi volilnih enot za volitve župana in članov Občinskega sveta
Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 76/06).
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se uporablja za izvedbo lokalnih
volitev – volitev članov občinskega sveta in župana.
Št. 010-1/2010
Dragomer, dne 31. marca 2010
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

Št.

1369.

30 / 13. 4. 2010 /

Stran

4003

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Log - Dragomer

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08) in 16. člena Statuta Občine
Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 26. redni seji dne 31. 3. 2010 sprejel

SKLEP
1. člen
V Občinsko volilno komisijo Občine Log - Dragomer se
imenujejo:
1. Mateja Kuntarič, roj. 27. 5. 1967, stanujoča Dragomer,
Stara cesta 15, 1351 Brezovica pri Ljubljani, za predsednico,
2. Nataša Puntar, roj. 24. 12. 1947, stanujoča Dragomer,
V Loki 43, 1351 Brezovica pri Ljubljani, za namestnico predsednice,
3. Matej Černetič, roj. 6. 4. 1980, stanujoč Log, Rimska
cesta 55, 1358 Log pri Brezovici, za člana,
4. Pavla Prah, roj. 30. 6. 1950, stanujoča Log, Vrhovčeva
cesta 32, 1358 Log pri Brezovici, za članico,
5. Urša Prašnikar, roj. 6. 8. 1986, stanujoča Log, Cesta na
Mele 11, 1358 Log pri Brezovici, za članico,
6. Dejan Trček, roj. 8. 5. 1980, stanujoč Log, Vrhovčeva
cesta 24, 1358 Log pri Brezovici, za namestnika člana,
7. Ana Demšar, roj. 22. 7. 1942, stanujoča Log, Molska
cesta 25, 1358 Log pri Brezovici, za namestnico člana,
8. Janez Cerar, roj. 28. 5. 1940, stanujoč Dragomer, Pot
ob Snežaku 18, 1351 Brezovica pri Ljubljani, za namestnika
člana.
2. člen
Mandatna doba članov Občinske volilne komisije Občine
Log - Dragomer traja štiri leta.
3. člen
Sedež Občinske volilne komisije Občine Log - Dragomer
je na Občini Log - Dragomer, Dragomer, Na Grivi 5, 1351 Brezovica pri Ljubljani.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 041-1/2010
Dragomer, dne 31. marca 2010
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

MEDVODE
1370.

Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni
rabi

Na podlagi 17. člena Statuta Občina Medvode (Uradni list
RS, št. 26/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Medvode na 24. seji dne 6. 4. 2010 sprejel

SKLEP
o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
I.
Zemljišče parc. št. 477/1 k.o. Medvode, pot v izmeri
177 m², vpisana v zemljiškoknjižnem vložku 622 k.o. Medvode
kot družbena lastnina v splošni rabi, preneha biti družbena
lastnina v splošni rabi in se vpiše v ustrezen zemljiškoknjižni
vložek, pri katerem se vknjiži lastninska pravica za Občino
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
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II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Medvode, dne 6. aprila 2010
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

1371.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list
RS, št. 26/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Medvode na 24. seji dne 6. 4. 2010 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
I.
Zemljišče parc. št. 664/4 pot v izmeri 268 m2 vpisana v zemljiškoknjižnem vložku 542 k.o. Zbilje kot javno dobro, preneha
biti javno dobro in se vpiše v ustrezen zemljiškoknjižni vložek,
pri katerem se vknjiži lastninska pravica za Občino Medvode,
Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-8/2010
Medvode, dne 6. aprila 2010
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

1372.

Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni
rabi

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list
RS, št. 26/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Medvode na 24. seji dne 6. 4. 2010 sprejel

SKLEP
o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
I.
Zemljišče parc. št. 477/1 k.o. Medvode, pot v izmeri
177 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku 622 k.o. Medvode
kot družbena lastnina v splošni rabi, preneha biti družbena
lastnina v splošni rabi in se vpiše v ustrezen zemljiškoknjižni
vložek, pri katerem se vknjiži lastninska pravica za Občino
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-9/2010
Medvode, dne 6. aprila 2010
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.
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MIREN - KOSTANJEVICA
1373.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih
za posege v prostor na območju opuščene
gramoznice »Primorje d.d. Ajdovščina« v
Mirnu (uradno prečiščeno besedilo)

Na podlagi tretjega odstavka 113. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS,
št. 43/08) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 30.
redni seji dne 24. 3. 2010 potrdil uradno prečiščeno besedilo
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor
na območju opuščene gramoznice »Primorje d.d. Ajdovščina«
v Mirnu, ki obsega:
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege
v prostor na območju opuščene gramoznice »Primorje d.d.
Ajdovščina« v Mirnu (Uradno glasilo št. 6/2000),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju opuščene gramoznice »Primorje d.d. Ajdovščina« v Mirnu (Uradni
list RS, št. 79/06),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju opuščene gramoznice »Primorje d.d. Ajdovščina« v Mirnu (Uradni
list RS, št. 2/10).
Št. 007-0012/2010-3
Miren, dne 24. marca 2010
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za posege
v prostor na območju opuščene gramoznice
»Primorje d.d. Ajdovščina« v Mirnu
(uradno prečiščeno besedilo)
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Miren - Kostanjevica (Uradno glasilo št. 15/97, Uradni list RS, št. 79/09)
določajo prostorski ureditveni pogoji za posege v prostor na
območju opuščene gramoznice »Primorje d.d.« v Mimu (v
nadaljevanju prostorski ureditveni pogoji).
Prostorski ureditveni pogoji za območje opuščene gramoznice »Primorje d.d.« V Mirnu vsebujejo tekstualni del odloka
in grafično prilogo.
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji določajo merila in pogoje za:
– namembnost območja,
– temeljenje in stabilizacijo terena,
– urbanistično in arhitekturno oblikovanje,
– prometno urejanje,
– komunalno in energetsko urejanje,
– zunanjo ureditev,
– varstvo okolja,
– varstvo pred požarom,
– parcelacijo,
– etapnost gradnje in obveznosti investitorjev,
– tolerance.
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II. MEJA OBMOČJA IN DELITEV
NA FUNKCIONALNE POVRŠINE
3. člen
Gramoznica »Primorje d.d.« se nahaja na vzhodnem
robu naselja Miren, južno od regionalne ceste Nova Gorica –
Miren.
Območje zajema v celoti parcele št. 15/19, 15/21, 15/18,
15/23, 15/24, 15/22, 892/3, 892/2, 12/11, 12/12, 12/9, 12/10,
892/12, 892/13, 892/14, 14/3, 14/2, 13/5, 892/11, 892/6, 892/10,
892/7, 892/17, 892/16, 892/8 in dele parcel št. 892/15, 13/2,
892/4, 12/3 in 12/7, vse k.o. Miren.
4. člen
Zaradi preglednosti je območje prostorskih ureditvenih
pogojev razdeljeno v vsebinsko in po značilnostih zaključene
funkcionalne površine, in sicer:
– funkcionalna površina »A« obsega najvišji, severo
vzhodni del gramoznice ob priključku na regionalno cesto
s povprečno višinsko koto 50.00 m n.v.,
– funkcionalna površina »B« obsega jugovzhodni del gramoznice, površino s povprečno višinsko koto 49.00 m n.v.,
– funkcionalna površina »C« obsega zahodni del gramoznice oziroma najnižjo teraso dnesa gramoznice s predvideno
povprečno višinsko koto 47.00 m n. v.,
– funkcionalna površina »E« obsega severni del parcel
št. 12/3 in 12/7 k.o. Miren med priključkom gramoznice in potekom rekonstruirane regionalne ceste,
– funkcionalna površina »F« obsega območje med brežino
gramoznice in javno enosmerno potjo čez območje »Lasec«,
– funkcionalna površina »G« obsega območje med brežino gramoznice in južnim robom območja PUP-ov,
– funkcionalna površina »D« obsega zahodni del območja
med severno brežino gramoznice in severnim robom območja
urejanja.
Delitev na površine je prikazana v grafični prilogi prostorskih ureditvenih pogojev, na karti »Prikaz delitve na funkcionalne površine« in je objavljena skupaj z odlokom.
III. NAMEMBNOST OBMOČJA
5. člen
Območje opuščene gramoznice »Primorje d.d.« v Mirnu je
po opravljeni tehnični sanaciji dna in brežin namenjeno gradnji
za potrebe proizvodnih, obrtnih in servisnih dejavnosti.
Funkcionalne površine »A«, »B« in »C« so namenjene
gradnji za potrebe proizvodnih, obrtnih in servisnih dejavnosti,
na teh površinah so dopustne gradnje objektov, podpornih zidov, infrastrukture ter zunanje ureditve za dejavnosti v gramoznici. V bližini transformatorske postaje je dopustna postavitev
konstrukcije z enotno oblikovanimi usmerjevalno-reklamnimi
tablami za potrebe dejavnosti na območju gramoznice. V kolikor bodo objekti na severnem delu funkcionalne površine
»A« in na severovzhodnem delu funkcionalne površine »C«
(vzhodno od namišljenega podaljška interne poti proti severu)
izkoristili možnost fizične – višinske navezave na površino ob
državni cesti, je temu potrebno prilagoditi tudi program v severnem delu zgornjih etaž, primerne so trgovske, storitvene,
poslovne in podobne dejavnosti, ki vključujejo ponudbo za
zunanje obiskovalce. Gradnja za potrebe naštetih dejavnosti
je možna tudi v sklopu funkcionalne površine »E«. Na severnem delu funkcionalne površine »A« je poleg naštetih možno
tudi umeščanje gostinske dejavnosti, pri čemer bruto tlorisna
površina vseh gostinstvu namenjenih prostorov ne sme presegati 190 m2.
Funkcionalne površine »G« in »D« so del funkcionalnih
zemljišč obstoječih objektov in proste površine, ki so znotraj
območja urejanja, in bodo ohranile obstoječo namembnost.
Funkcionalna površina »F« je namenjena ureditvi parkirnih mest ob javni poti in ureditvi peš dostopa do gramoznice.
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Do izgradnje so površine »A«, »B« in »C« lahko uporabljane kot deponije nenevarnih in neškodljivih materialov
in izdelkov, kolikor izraba ne bo onemogočila s tem odlokom
predvidenega urejanja.
IV. TEMELJENJE IN STABILIZACIJA ZEMLJIŠČ
6. člen
Pri projektiranju in gradnji objektov, dostopne poti in komunalnih naprav na funkcionalni površini »C« je potrebno
upoštevati usmeritve za gradnjo na terenu z neenakornernim
posedanjem, ki so podani v okviru posebnih strokovnih podlag,
v »Geomehanskem poročilu za potrebe priprave prostorskih
ureditvenih pogojev za posege v prostor na območju opuščene
gramoznice »Primorje d.d.« v Mirnu, izdelal IRGO v juniju 1999,
št. ip 509/99.
V fazi načrtovanja in gradnje objektov je potrebno pridobiti
podrobnejše pogoje geomehanika za vsak posamezni objekt.
Investitor je v primeru predvidenega temeljenja na pilotih
v sklopu geomehanskega poročila za gradnjo objekta dolžan
v poročilu obdelati morebitne vplive izvedbe pilotov na bližnje
objekte in če je potrebno predvideti omilitvene ukrepe. Pri
izvajanju pilotiranja je dolžan z meritvami preverjati morebitno
škodo na sosednjih objektih, kar ne velja v primerih, ko meritev
lastniki sosednjih objektov ne dovolijo.
V. URBANISTIČNO IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE
7. člen
Pri izdelavi projektne dokumentacije za objekte na funkcionalnih površinah »A«, »B«, »C« in »E« je potrebno upoštevati
naslednje regulacijske elemente:
– objekti bodo postavljeni vzporedno s kraki prometne
poti,
– odmiki stavb od roba cestnega telesa interne poti bodo
v začetnem severnem delu poti (do prvega ovinka) znašali
najmanj 10 m, sicer pa najmanj 8 m,
– odmiki novopredvidenih nestanovanjskih objektov od
stanovanjskih hiš, zgrajenih do julija 2000, bodo znašali najmanj 30 m,
– odmik objektov od podpornega zidu med brežino in
ravnim delom parcele bo znašal vsaj 3 m,
– objekti, razen ograj in zidov, morajo biti od parcelnih
mej med gradbenimi parcelami oddaljeni vsaj 4m, ob soglasju
lastnika sosednje parcele ter upoštevanju požarnovarstvenih
predpisov se ta razdalja lahko zmanjša na 2 m,
– odmik objektov na funkcionalni površini »A« od rekonstruirane regionalne ceste bo znašal vsaj 15 m,
– tlorisna velikost posameznega objekta se prilagaja velikosti in obliki parcele ter funkcionalnim zahtevam dejavnosti,
– faktor pozidanosti zemljišča največ 0,5, pri čemer se pri
izračunu upošteva ravni del parcele po izgradnji podpornega
zidu, opredeljenega v 19. členu odloka;
– v primeru funkcionalne navezave objektov na severnem delu funkcionalne površine »A« in severovzhodnem delu
funkcionalne površine »C« v smeri proti državni cesti faktor
pozidanosti zemljišča največ 0,5, upoštevajoč celotno zemljišče
objekta.
8. člen
Etažnost objektov na funkcionalnih površinah »A«, »B«
in »C« bo P (pritličje) do P+1 (pritličje z nadstropjem). Objekti
so lahko podkleteni, kolikor imajo urejeno prečrpavanje odpadnih in drenažnih vod v greznico oziroma skupno kanalizacijo. Klet je lahko največ enoetažna in mora biti vodotesne
izvedbe.
»Maksimalna dopustna višina objektov, merjena od urejenega dvorišča do zgornjega zaključka konstrukcije, vključno
z morebitnimi napravami za izkoriščanje sončne energije, zna-

Stran

4006 /

Št.

30 / 13. 4. 2010

ša na funkcionalnih površinah »B« in »C« praviloma 10,5 m, na
funkcionalnih površinah »A« in »E« pa praviloma 8,5 m.
Za oblikovanje in maksimalne višine objektov na funkcionalnih površinah »B« in »C« veljajo tudi naslednje omejitve:
– streha je lahko ravna, škatlasta in zakrita z atiko kolikor
sega do višine 8,5 m nad koto dvorišča,
– naprave za izkoriščanje sončne energije in naprave,
ki povzročajo hrup (npr. ventilatorji) lahko segajo največ do
10,5 m nad koto dvorišča,
– streha lahko sega do višine največ 10,5 m nad koto
dvorišča, vendar v tem primeru ne sme biti škatlasta (lahko je
ločna, dvokapna, enokapna, sestavljena iz več delov različno
visokih ravnih ali drugače oblikovanih streh) in ne sme biti
zakrita z atiko.
Maksimalna dopustna višina objekta na severnem
delu funkcionalne površine »A« je lahko izjemoma večja od
8,5 m pod naslednjimi pogoji:
– da je objekt deloma funkcionalno vezan na površino ob
državni cesti,
– da streha objekta ni zasnovana škatlasto in da ob obodu
streha ni zakrita z atiko,
– da najvišji del strehe objekta vključno z elementi za izkoriščanje sončne energije in napravami, ki povzročajo hrup (npr.
ventilatorji) sega največ 10,5 m nad koto urejenega spodnjega
dvorišča objekta,
– da najnižji del strehe sega največ 8,5 m nad koto urejenega spodnjega dvorišča objekta.«
Kota pritličja posameznega proizvodnega objekta bo prilagojena koti okoliškega terena in ceste v točki priključevanja.
Nad koto terena oziroma ceste bo dvignjena za najmanj 20 cm
in največ 80 cm.
9. člen
Proizvodni objekti bodo praviloma pravilnih geometričnih
oblik in z bolj skrbno oblikovanimi fasadnimi pasovi v obcestnem delu. Pri gradnji proizvodnih objektov bodo uporabljeni
sodobni materiali za industrijske zgradbe.
Objekti oziroma pripadajoče zunanje ureditve na severnem delu funkcionalne površine »A« in na severovzhodnem
delu površine »C« lahko na brežino in površino ob državni cesti
posegajo le pod pogojem, da je program v zgornji etaži ali delu
zgornje etaže dostopen za obiskovalce s severne strani ter da
je severni del objekta s poudarkom na fasadi vzdolž državne
ceste oblikovan estetsko, na način objekta javne oziroma splošne rabe, oblikovanje v smislu skladiščnih ali proizvodnih fasad
je v tem primeru prepovedano.
10. člen
Na funkcionalni površini »D« je v ustreznem odmiku od
roba brežine, ki ga določi geomehanik, poleg gradnje javne
infrastrukture dovoljena gradnja nekaterih enostavnih in nezahtevnih objektov, in sicer:
– od enostavnih objektov: nadstreška, enoetažnega pritličnega objekta s tlorisno površino do 4 m2, utrjenega dvorišča,
urbane opreme razen montažnih sanitarnih enot,
– od nezahtevnih objektov: drvarnice, ute, lope, pločnika
in kolesarske steze, ograj.
Na funkcionalni površini »E« je dopustna:
– rekonstrukcija obstoječega gospodarskega poslopja, povečava poslopja ali novogradnja za stanovanjsko, gospodarsko,
poslovno, trgovsko ali obrtno dejavnost pri čemer je lahko višinski gabarit največ P+1, razširitev oziroma novogradnja objekta
pa ne sme segati v prostor med linijo severne fasade obstoječega objekta in državno cesto, v primeru dejavnosti v objektu
mora dejavnost izpolnjevati pogoje po IX. poglavju tega odloka
in upoštevati tudi ostale omejitve iz V. poglavja tega odloka,
– postavitev usmerjevalnih tabel pod pogojem, da ne
ovirajo preglednosti cestnega priključka.
– v odmiku vsaj 10 m od državne ceste gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov razen pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov, objektov za oglaševanje.
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Na funkcionalni površini »F« je dopustna:
– gradnja javne infrastrukture (rekonstrukcija poti, javna
parkirišča, pešdostop, ureditev mesta za zbiranje odpadkov).
Na funkcionalni površini »G« je v ustreznem odmiku od
roba brežine, ki ga določi geomehanik, poleg gradnje javne
infrastrukture dovoljena gradnja nekaterih enostavnih in nezahtevnih objektov, in sicer:
– od enostavnih objektov: nadstreška, enoetažnega pritličnega objekta s tlorisno površino do 4m2, utrjenega dvorišča,
– od nezahtevnih objektov: drvarnice, ute, lope, ograj.
V varovalnem pasu državne ceste je postavljanje tabel,
napisov ali drugih objektov in naprav za slikovno ali zvočno
obveščanje ter oglaševanje prepovedano.
VI. PROMET
11. člen
Obstoječ priključek na regionalno cesto R 416 bo rekonstruiran. Priključek mora imeti tehnične elemente, ki omogočajo
promet tovornjakov s priklopniki.
Funkcionalne površine »A«, »B« in »C« bodo med seboj
povezane z dostopno potjo.
Tehnični elementi poti bodo:
– dva vozna pasova širine vsaj 2,75 m z obojestransko
utrjeno bankino širine vsaj 0,5 m ali z enostransko bankino
širine vsaj 0,5 m in enostranskim pločnikom širine vsaj 1,5 m,
– vzdolžni nagib poti manjši od 10%.
Vsaka parcela mora imeti možnost neposrednega priključevanja na dostopno pot in prometne površine ustreznih
dimenzij urejene skladno s Pravilnikom o projektiranju cest
(Uradni list RS, št. 91/05, 26/06) ter Pravilnikom o projektni
dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08). Priključki morajo biti
urejeni tako, da dovoz ne zasede celotne dolžine oziroma
širine parcele. Obračanje tovornih vozil mora biti zagotovljeno
v okviru posamezne gradbene parcele ob možni uporabi delov
skupne dostopne poti za obračanje v primeru, da tehnologija
zahteva vzvratno pozicijo vozila pri nakladanju.
V okviru posamezne gradbene parcele je potrebno zagotoviti prostor za parkiranje osebnih in kolikor tehnologija to
zahteva tovornih vozil.
Normativi za minimalno potrebna parkirna mesta za osebna vozila so:
– za proizvodne, obrtne in servisne dejavnosti: 1PM/zaposlenega v izmeni + vsaj 3PM za obiskovalce, če se v objektih
vrši neposredna prodaja še dodatno 1PM/30 m2 koristne površine prodajnega prostora, vendar ne manj kot 2PM,
– za skladišča: 1PM/100–120 m2 bruto površine ali na
1 zaposlenega v izmeni,
– za dejavnosti osebnih storitev: 1PM/30–50 m2 koristnih
etažnih površin, vendar ne manj kot 2PM,
– za poslovne dejavnosti: 1PM/30–50 m2 koristnih etažnih
površin,
– za trgovine: 1PM/30–40 m2 koristne prodajne površine,
vendar ne manj kot 2PM,
– za slaščičarne: 1PM/5 sedežev, vendar ne manj kot
2PM.
V primeru skupnega parkirišča za različne dejavnosti se
ob izračunu potrebe po parkiranju upošteva izmenična uporaba
parkrnih prostorov in v tem primeru mora zmogljivost parkirišč
pokriti le največje potrebe po istočasnem parkiranju.
Projekti za gradbeno dovoljenje morajo vsebovati:
– preglednostne trikotnike v situaciji prometne ureditve,
– prikaz ustreznih radijev glede na načrtovano merodajno
vozilo,
– grafični prikaz (tloris in prečni prerezi) prečkanja in priključevanja infrastrukturnih vodov, ki tangirajo cestno telo,
– v primeru začasnih priključkov na državno cesto za
funkcionalne površine »A« in »C« vse ukrepe za varnost priključkov na dostopno pot, ustrezno dimenzioniranje in signalizacijo glede na obstoječe stanje ter prikaz končnega stanja po
izgradnji obvozne ceste.
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VII. KOMUNALNE IN ENERGETSKE NAPRAVE

VIII. ZUNANJA UREDITEV

12. člen
Na območju urejanja je predvidena gradnja komunalnih
naprav in objektov ter naprav za energetsko napajanje za
potrebe napajanja predvidenih objektov na funkcionalnih površinah »A«, »B« in »C«. Za potrebe energetskega napajanja je
predvidena gradnja nove transformatorske postaje na severnem delu območja urejanja.
Na vseh parcelah je za lastne potrebe objektov dopustna
izvedba rešitev za pridobivanje energije iz obnovljivih virov.
Možna je tudi namestitev zbiralnikov sončne energije na strehe
objektov za potrebe proizvajanja energije za zunanje porabnike. Kolikor je v projektu za gradbeno dovoljenje predvidena
toplotna črpalka z uporabo podtalnice, je k projektu potrebno
pridobiti soglasje Ministrstva za okolje in prostor.

19. člen
Severna in zahodna brežina oboda gramoznice morata
biti sanirani v naklonu 1:2, ostale brežine oboda pa v naklonu
1:1,5, ta naklon se ne sme spreminjati. Severna, zahodna in
zahodni del južne brežine gramoznice morajo biti kot vizualna
in protiprašna bariera zasajene z avtohtonimi drevesi in grmovnicami ter zasejane s travo.
Na brežinah gradnja objektov, razen komunalnih naprav
in objektov, ni dopustna.
Kolikor se izkaže za potrebno, je na vrhu brežin dopustna
postavitev protihrupne bariere. Brežine, ki zidu še nimajo, je ob
vznožju potrebno opremiti z največ 1 m visokim armiranobetoskim zidom, ki bo razmejeval območje brežin od ravnega dela
parcel. Zid mora ohraniti predpisani naklon brežine.
Investitorji so dolžni na lastnih parcelah vzdolž skrajno
zahodnega roba in vzdolž južnega roba interne poti zasaditi
drevored, pri čemer morajo upoštevati potrebne odmike od
infrastrukture in izbrati drevesa z neagresivnimi koreninami.
Na nezazidanih delih gradbenih parcel funkcionalnih površin »A«, »B« in »C« je dopustno locirati tehnološke naprave
in urediti zunanje deponije.
Zunanje deponije so lahko tudi pokrite z nadstreški, v kolikor to ne ovira rabe sosednjih zemljišč.
Ureditev zunanjih deponij in postavitev tehnoloških naprav
ni dopustna na funkcionalni površini »E«, na severnem delu
funkcionalne površine »A« in na isti površini v pasu 10 m ob
dostopni cesti.
Postavitev ograj na funkcionalnih površinah »A«, »B« in
»C« je možna po obodu gradbenih parcel razen v območju
brežin in dostopov do hidrantov. Ograje morajo biti oblikovno
poenotene, višina ograj ne sme presegati 2 m. Odmik ograj od
cestnega telesa dostopne poti mora biti vsaj 0,75 m.
Gradnja podpornih zidov, ki so potrebni zaradi višinskih
razlik med posameznimi gradbenimi parcelami, je dopustna na
parcelnih mejah, višina zidu lahko koto višjega terena presega
za največ 0,5 m. Gradnja podpornih zidov, ki so potrebni zaradi višinskih razlik med interno dostopno cesto in površinami
gradbenih parcela je dopustna v minimalnem odmiku 0,75 m od
cestnega telesa poti, višina zidov lahko koto višjega terena
presega za največ 0,5 m.
Projektna dokumentacija za pridobitev dovoljenja za poseg v prostor mora v fazi, ko je določena namembnost objekta,
obsegati tudi zunanjo ureditev celotne parcele z zasaditvenim
načrtom.

13. člen
Vsaka gradbena parcela bo imela možnost priključevanja
na vodovodno omrežje. Območje bo opremljeno z zunanjim
hidrantnih omrežjem.
14. člen
Fekalne odplake bodo v okviru vsake posamezne parcele
začasno zbirane v greznicah ali ustreznih čistilnih napravah.
Greznice morajo biti dvoprekatne, nepretočne, na izpraznjevanje.
Po izgradnji javne kanalizacije v vzhodnem delu naselja
Miren in čistilne naprave, so investitorji dolžni zgraditi skupno
fekalno kanalizacijo znotraj območja gramoznice, črpališče in
priključek do najbljižje veje javne fekalne kanalizacije ter se na
javno kanalizacijo priključiti. Obveznost investitorjev do priključevanja na javno kanalizacijo se zagotovi z ustrezno pogodbo,
ki jo posamezni investitor sklene z občino Miren – Kostanjevica
pred plačilom komunalnega prispevka.
15. člen
Odvodnjavanja objektov na funkcionalnih površinah »A«,
»B« in »C« je možno reševati na dva načina, in sicer:
– skupno odvodnjavanje vseh površin s ponikanjem;
– meteorne vode po čiščenju speljati neposredno v Vipavo.
Za potrebe dreniranja brežin na severnem, zahodnem
in jugozahodnem delu brežine gramoznice je za krono zaključnegu zidu ob vznožju brežin potrebno predviditi nasutje
proda.
16. člen
Vsaka gradbena parcela na funkcionalnih površinah »A«,
»B« in »C« bo imela možnost priključevanja na NN in TK
omrežje.
Predvidena je postavitev nove zidane transformatorske
postaje, ki bo locirana na skupnih površinah.
Funkcionalne površine »A«, »B« in »C« bodo opremljene
z javno razsvetljavo ob povezovalni poti.
17. člen
Ogrevanje objektov je možno z uporabo vseh obnovljivih
virov energije, plinastih goriv, tekočih goriv, od trdnih goriv pa
z uporabo peletov in lesne biomase. V primeru uporabe tekočih goriv mora investitor pridobiti projektne pogoje in soglasje
Ministrstva za okolje in prostor.
Morebitna priključevanja na bodoče plinovodno omrežje
bodo reševana po izgradnji le-tega.
18. člen
Odpadki bodo zbirani na površini posameznih gradbenih
parcel. Mesta za zbiranje odpadkov morajo biti tlakovana in
opremljena z lovilcem olj.

IX. VARSTVO OKOLJA
20. člen
Na območju gramoznice so dopustne le dejavnosti, ki ne
bodo kvarno vplivale na bivalno in delovno okolje sosednjih
objektov in površin ter ne bodo prekoračevale z zakoni in predpisi dovoljenih emisij škodljivih snovi v zrak, vodo in tla.
Za posege v prostor, ki bi lahko imeli škodljive vplive na
okolje, je potrebno v postopkih za pridobivanje gradbenega dovoljenja zahtevati strokovno oceno o vplivih na okolje. Pred izdelavo projektne dokumentacije za posamezen poseg v prostor
na območju gramoznice je investitor dolžan pridobiti predhodno
mnenje Občine Miren - Kostanjevica o primernosti dejavnosti.
Vloga za mnenje mora vsebovati podatke o predvideni tehnologiji in obsegu dejavnosti. Mnenje občine izda župan na
podlagi pripravljanih stališč strokovne službe občinske uprave
in pozitivnega mnenja Odbora za okolje in prostor.
21. člen
Na območju gramoznice ni dovoljeno locirati dejavnosti
kot so na primer:
– vse dejavnosti, za katere je obvezna presoja vplivov
na okolje,
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– kamionski terminali, samostojna parkirišča težke mehanizacije in gospodarskih vozil,
– proizvodnja in konzerviranje mesa, proizvodnja mesnih
izdelkov,
– strojenje in dodelava usnja in krzna,
– proizvodnja lakov, barv,
– proizvodnja toksičnih kemičnih sredstev,
– metalurgija,
– asfaltna baza, proizvodnja cementa,
– proizvodnja apna.
– proizvodnja orožja in streliva,
– proizvodnja krmil,
– proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč,
– proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih
sredstev,
– proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij ...
Dejavnosti na območju gramoznice ne smejo imeti značilnosti kontinuirane in avtomatizirane proizvodnje, temveč morajo imeti značilnosti obrtne dejavnosti v smislu določil Obrtnega
zakona (Uradni list RS, št. 50/94).
Na območju gramoznice so ne glede na zgornji odstavek
dovoljene tudi dejavnosti z značilnostmi serijske in avtomatizirane proizvodnje brez večjih vplivov na okolje, kot so na
primer:
– proizvodnja peciva dejavnost pekarn,
– proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov,
– proizvodnja začimb in dišav,
– proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov,
– proizvodnja merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov proizvodnja optičnih instrumentov …
22. člen
Hrup, ki ga bodo v sklopu funkcionalnih površin »A«, »B«
in »C« locirane dejavnosti povzročale proti sosednjim območjem, ne sme presegati ravni, dovoljene za območja III. stopnje
varstva pred hrupom po Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev
hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08).
23. člen
Zrak, ki se bo izpuščal v ozračje, ne sme presegati mejnih količin vsebnosti snovi, določenih z Uredbo o emisiji snovi
v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS,
št. 34/07, 81/07) in Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih
virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09).
24. člen
V meteorno kanalizacijo oziroma sistem ponikanja se
sme spuščati le:
– vodo s strešin in netlakovanih površin,
– vodo s cest, tlakovanih površin in tlakovanih parkirišč
samo preko lovilcev olj.
Morebitne tehnološke odpadne vode se morajo očistiti
v obratu, kjer nastajajo.
Pred izpustom tehnoloških vod v fekalno kanalizacijo bo
potrebno vode očistiti do zahtevane stopnje in urediti odvod
skladno z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05,
45/07, 79/09).
X. VARSTVO PRED POŽAROM
25. člen
Varstvo pred požarom bo zagotovljeno z izgradnjo hidrantnega omrežja in razporeditvijo nadzemnih hidrantov.
V okviru vsake parcele je potrebno zagotoviti prostor za
dostop gasilskih in interventnih vozil. Ureditev območja in posameznih parcel mora upoštevati:
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– prostorske, gradbene in tehnične ukrepe varstva pred
požarom, zlasti pa zagotoviti: pogoje za varen umik ljudi, živali
in premoženja; potrebne odmike med objekti ali potrebno protipožarno ločitev; prometne in delovne površine za intervencijska
vozila ter vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje;
– požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara v naseljih zaradi uporabe požarno
nevarnih snovi in tehnoloških postopkov ter širjenja požara med
posameznimi poselitvenimi območji;
– vplive obstoječih in novih industrijskih objektov ter obstoječih in novih tehnoloških procesov.
XI. PARCELACIJA
26. člen
Na območju gramoznice je potrebno opredeliti skupne
površine, ki morajo obsegati vsaj:
– dostopno pot z bankinami in pločnikom.
– obračališče za požarna in interventna vozila,
– prostor za izgradnjo črpališča fekalnih vod in izgradnjo
kanalizacije od črpališča do predvidene javne kanalizacije,
– prostor za gradnjo meteornega izpusta proti Vipavi,
– prostor za transformatorsko postajo s primernim dostopom.
V primeru gradnje komunalnih naprav in postavitev pripadajočih objektov (hidranti, jaški ipd.) v sklopu gradbenih parcel
je potrebno za izgradnjo in vzdrževanje sistema zagotoviti
služnost na tangiranih parcelah.
27. člen
Vsaki gradbeni parceli ob brežini gramoznice pripada tudi
ustrezni del brežine, ki ga je lastnik parcele dolžan vzdrževati.
Zasaditev vseh brežin gramoznice mora biti rešena po enotnem zasaditvenem načrtu.
Dopustno je združevanje sosednjih parcel ali pripajanje
delov sosednjih parcel za potrebe gradnje večjih objektov.
XII. ETAPNOST GRADNJE IN OBVEZNOSTI
INVESTITORJEV
28. člen
Na funkcionalnih površinah »A«, »B« in »C« je možna
izgradnja v eni ali več fazah, odvisno od izbranega načina
temeljenja.
Vzporedno z gradnjo proizvodnih objektov bo potrebno
zgraditi vse predpisane komunalne naprave in objekte, in sicer:
– pripadajoči del interne ceste,
– vodovodno povezavo obeh krakov javnega vodovoda
v bližini gramoznice,
pripadajoči del skupnega meteornega kanala,
– del skupnega fekalnega kanala na površinah, kjer ni
pričakovati posedanja terena,
– novo transformatorsko postajo,
– pripadajoči del NN in TK omrežja in pripadajoči del
omrežja JR.
Urejanje oslalih delov komunalnih naprav je lahko postopno glede na lokacije in zaporednost gradenj objektov.
Pred novogradnjo objektov na funkcionalnih površinah
»A«, »B« in »C«, razen v primeru programske povezave severnega dela funkcionalne površine »A« in severovzhodnega dela
funkcionalne površine »C« s površino ob državni cesti, bo potrebno zasaditi in zatraviti brežine oboda gramoznice ter zgraditi zid višine 1m med brežinami in ravnimi deli gramoznice.
Vsaj 6 mesecev pred gradnjo na funkcionalni površini »C«
bo potrebno urediti odvodnjavanje površine.
Do pričetka uporabe krožišča obvoznice oziroma celotne
obvozne ceste mimo Vrtojbe je za potrebe gradnje na funkcionalni površini »A« in severovzhodnem delu funkcionalne površine »C« (vendar le pod pogojem, da se objekti funkcionalno
vežejo na državno cesto) možno urediti začasni priključek za
osebna vozila na državno cesto. Začasni priključek mora imeti
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vse elemente kasnejšega cestnega priključka na slepi krak
sedanje državne ceste. Kot stalni priključek se lahko prične
uporabljati šele po pričetku uporabe celotne trase obvozne
ceste mimo Vrtojbe.
29. člen
Investitorji so dolžni:
– vzdrževati skupne površine in skupne komunalne naprave,
– vzdrževati gradbeni parceli pripadajoči del brežine,
– v primeru posedanja ali zdrsa brežin brežine sanirati,
– postaviti protihrupno zaščito v smeri proti obstoječim
stanovanjskih objektom, če se izkaže, da predvidena dejavnost
stanovanjsko okolje prekomerno obremenjuje s hrupom,
-omogočiti gradnjo, vzdrževanje in rekonstrukcije skupnih
komunalnih naprav, ki potekajo preko gradbenih parcel,
– po izgradnji javne kanalizacije in čistilne naprave dograditi skupno fekalno kanalizacijo in nanjo priključiti fekalne
kanale gradbenih parcel.
XIII. TOLERANCE
30. člen
Na funkcionalni površini »A« je izjemoma dopustna gradnja oskrbnih objektov večjih površin (trgovine).
Na funkcionalnih površinah »B« in »C« je poleg gradnje
za potrebe obrtnih, proizvodnih in servisnih dejavnosti dopustna gradnja tudi za poslovne in oskrbne dejavnosti, vendar le
za dopolnilne prostore k osnovni namembnosti.
Minimalne odmike in usmerjenost objektov se lahko krši le
s funkcionalnimi elementi manjših dimenzij (nadstreški, stopnice, vetrolovi, balkoni, terase), v kolikor to ni motilno do javnih
površin in sosednjih gradbenih parcel. Manjši odmiki so možni
tudi od parcele transformatorske postaje s predhodnim soglasjem upravljalca postaje. V primeru predhodno pridobljenega
soglasja upravljalca ceste so v sklopu severnega dela funkcionalnih površin »A«, »C« in »E« izjemoma možne gradnje
v odmiku od državne ceste, manjšem od 15 m.
Višinske omejitve objektov ne veljajo za tehnološke objekte (silosi, dimniki ipd.).
V primeru, da bodo objekti na severnem delu funkcionalne površine »A« in na severovzhodnem delu funkcionalne
površine »C« izkoristili možnost fizične – višinske navezave na
površino od državni cesti za navedene lokacije:
– ni potrebno upoštevati določil o obveznem naklonu
brežin kakor tudi ne obveznosti gradnje podpornega zidu med
brežino gramoznice in ravnim delom parcel, ampak se lahko
teren na mestu brežine oblikuje s podpornimi zidovi oziroma
zidovi objektov, objekti v tem primeru lahko posegajo na območje brežine,
– je med objektom na severnem delu funkcionalne površine »A« in objektom na severovzhodnem delu funkcionalne površine »C« ob upoštevanju požarnovarnostnih in drugih
predpisov možna gradnja v minimalnem odmiku 2m od parcelne meje,
– je med objektom na severnem delu funkcionalne površine »A« in objektom na severovzhodnem delu funkcionalne
površine »C« v pasu 30m od sedanje državne ceste možna
gradnja dovoznih ploščadi na nivoju zgornjega dvorišča do
parcelne meje.
Površine za izgradnjo skupnih komunalnih vodov so lahko
tudi deli gradbenih parcel z zagotovljeno služnostjo za izgradnjo in vzdrževanje vodov.
XIV. KONČNE DOLOČBE
31. člen
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih in posebne strokovne podlage za izdelavo odloka so stalno na vpogled v prostorih Občine Miren - Kostanjevica.
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32. člen
Pri izvajanju prostorskih ureditvenih pogojev morajo biti
upoštevani vsi veljavni gradbenotehnični, prometni, sanitarnohigienski, varnostni, okoljevarstveni in drugi predpisi.
Pri pripravi lokacijskih dokumentacij je poleg določil tega
odloka potrebno upoštevati tudi širše strokovne usmeritve, ki
izhajajo iz posebnih strokovnih podlag za izdelavo obravnavanih prostorskih ureditvenih pogojev.
33. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor, Enota
Nova Gorica.
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege
v prostor na območju opuščene gramoznice »Primorje d.d.
Ajdovščina« v Mirnu (Uradno Glasilo št. 6/2000) vsebuje
naslednjo končno določbo:
34. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi tekstualnega
dela v Uradnem Glasilu.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju opuščene gramoznice »Primorje d.d. Ajdovščina«
v Mirnu (Uradni list RS, št. 79/06) vsebuje naslednjo končno določbo:
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju opuščene gramoznice »Primorje d.d. Ajdovščina«
v Mirnu (Uradni list RS, št. 2/10) vsebuje naslednjo končno
določbo:
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

1374.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o financiranju športa v Občini Miren
- Kostanjevica

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica
(Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 30. seji dne 24. 3. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o financiranju športa
v Občini Miren - Kostanjevica
1. člen
2. člen Pravilnika o financiranju športa v Občini Miren Kostanjevica (Uradni list RS, št. 84/01) se spremeni tako, da
se glasi:
»Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– imajo sedež v Občini Miren - Kostanjevica in izvajajo
programe pretežno na območju občine,
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– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničitev načrtovanih športnih aktivnostih,
– imajo organizirano redno vadbo in
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini
v skladu z Zakonom o društvih (velja za športna društva),
– občini redno in v pogodbeno določenih rokih dostavljajo
poročila o realizaciji programov ter druge zahtevane podatke.
Izjemoma imajo pravico do sofinanciranja športnih programov tudi nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki nimajo sedeža
v Občini Miren - Kostanjevica, v primeru, da za naše občane
izvajajo programe športne vzgoje otrok in mladine, ki jih ne
izvajajo domači izvajalci športnih programov in so pomembni
za občino.«
2. člen
V 5. členu Pravilnika o financiranju športa v Občini Miren
- Kostanjevica (Uradni list RS, št. 84/01) se črtajo točke 7., 8.
in 10.
3. člen
Poglavje IV. NAČIN IN POSTOPEK ZA VREDNOTENJE
IN RAZDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORTNE PROGRAME
Pravilnika o financiranju športa v Občini Miren - Kostanjevica
(Uradni list RS, št. 84/01) se spremeni tako, da se doda nov
odstavek (a) in se glasi tako:
»a) Letni program športa
Z vsakoletnim letnim programom športa, ki ga po prejemu
proračuna sprejme občinski svet, lokalna skupnost opredeli
naloge in smernice, ki prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa.
V njem so zajeti posamezni programi, njihov obseg in potrebna
finančna sredstva. Z letnim programom športa lokalna skupnost
omogoča in soustvarja pogoje za razvoj športa, ki je v javnem
interesu in se sofinancira iz javnih sredstev.
b) Javni razpis
Občinska proračunska sredstva, namenjena športnim
programom, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature
na javni razpis, ki ga na podlagi odredbe župana vsakoletno
izvede občinska uprava Občine Miren - Kostanjevica.
Javni razpis se objavi po sprejemu proračuna in letnega
programa športa. Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena ločeno za vsako posamezno vsebino športnega programa.
Pripravljena mora biti na način, ki bo omogočil zbiranje vseh
potrebnih podatkov za vrednotenje programov.
Izvajalec javnega razpisa objavi razpis na krajevno običajen način. Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago
potencialnim kandidatom najmanj 15 dni pred rokom za oddajo
prijave.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le
programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene
z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa prijavljene z nepopolnimi vlogami pozove k dopolnitvi vloge v roku 8 dni po
dnevu odpiranja vlog.«
4. člen
12. člen Pravilnika o financiranju športa v Občini Miren Kostanjevica (Uradni list RS, št. 84/01) se spremeni tako, da
se glasi:
»Strokovna komisija na osnovi prijav, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega razpisa, ovrednoti športne programe v skladu

Uradni list Republike Slovenije
z normativi in kriteriji (priloga pravilnika) in pripravi predlog
sklepa o razdelitvi sredstev. Predlog sklepa posreduje v obravnavo Odboru za kulturo, šolstvo, šport in tehnično kulturo, ki ga
predloži županu v podpis. V proračunu in letnemu programu
športa se določijo sredstva za izvedbo športnih programov.
Športni programi se financirajo na osnovi pogodb z izvajalci
programov, ki jih v roku 15 dni po sprejetju sklepa o razdelitvi
sredstev pripravi izvajalec javnega razpisa. Pogodbe se sklenejo med izvajalci programov in Občino Miren - Kostanjevica,
upoštevajoč obligacije iz 13. člena.
Na osnovi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za
sofinanciranje programov vsebin iz 5. člena tega pravilnika
nakazujejo na transakcijske račune izvajalcev programov praviloma po dvanajstinah.
Komisija lahko izvede nadzor pri kateremkoli izvajalcu
športnega programa v tekočem proračunskem obdobju. Nadzor
se izvede na podlagi sklepa komisije.«
5. člen
Besedilo prvega odstavka 13. člena se črta in se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Izvajalci morajo najkasneje do 31. 12. tekočega leta
oddati letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti, do 10. 4. naslednjega leta pa še
finančno poročilo z bilanco stanja. Vsi izvajalci, ki prejmejo
za izvedbo programa v tekočem letu več kot 10.000,00 EUR,
morajo najkasneje do 31. 7. tekočega leta podati tudi polletno
poročilo.«
V 13. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Prav tako so dolžni izvajalci oziroma organizatorji dogodkov, ki jih sofinancira občina, občini posredovati vabilo oziroma
napovedati dogodek vsaj 3 dni pred njegovo izvedbo, kakor tudi
njegovo morebitno odpoved.«
6. člen
Med 13. in 14. člen se doda nov člen, ki se glasi:
»V primeru sofinanciranja dogodkov s strani občine, morajo društva poskrbeti za ustrezno promocijo občine na način,
da izobesijo občinske simbole oziroma na vabilu dodajo grb
občine, ob vseh predstavitvah v javnosti pa morajo omeniti, da
je dogodek sofinancirala Občina Miren - Kostanjevica.«
7. člen
Z dnem objave tega pravilnika prenehajo veljati določbe
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Miren - Kostanjevica z dne 30. 10. 2008.
8. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in na spletni strani Občine Miren - Kostanjevica in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 007-0007/2010-7
Miren, dne 25. marca 2010
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.
Priloga

Mladinci in mladinke
Kadeti in kadetinje
vsi programi
vsi programi

vsi programi

6.

1.

7.
8.

skupine

max 20

60 0,5

3
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5

80 0,5

20
80
240
400
800
80

60 0,5

max.
št.ur. KF

30

1
0,5
0,8
0,8
0,8
0,8

1100
1100
80
80

0,9
0,9
0,8
0,5

80 0,5

20
80
240
400
800
80

60 0,5

990
990
64
40

40

20
40
192
320
640
64

30

60

0

30

1650
1650
96
96

96

96
360
600
1200
96

72

60

1100
1100
80
80

80

80
240
400
800
80

max.
št.ur.
KF

0,8
0,8
0,6
0,6

0,6

0,6
0,8
0,8
0,8
0,6

0,6

880
880
48
48

48

48
192
320
640
48

36

št.točk

60

0,9
0,9
0,8
0,5

0,5

0,5
0,8
0,8
0,8
0,8

0,5

KF

30

990
990
64
40

40

40
192
320
640
64

št.točk

2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovost. in vrh. šport

1100
1100
80
80

80

80
240
400
800
80

max.
št.ur.

Strokovni kader
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60 0,5

1,5
1,5
1,2
1,2

1,2

1,2
1,5
1,5
1,5
1,2

1,2

št.točk

Kolektivni športi
Odprti objekti

1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

1100
1100
80
80

80

80
240
400
800
80

60

KF

Zaprti objekt

max.
št.točk št.ur.

Odprti objekti
Strokovni kader
max.
max.
št.ur. KF št.točk št.ur. KF št.točk

660
660
40
40

40

60
48
144
240
480
40

30

KF

Strokovni kader

max.
št.točk št.ur.

Miselne igre

1100 1100 0,6
1100 1100 0,6
64
80 0,5
64
80 0,5

64

100
64
240
400
800
64

Zaprti objekt
max.
št.ur. KF št.točk

1100
1
1100
1
80 0,8
80 0,8

80 0,8

20
5
80 0,8
240
1
400
1
800
1
80 0,8

48

KF* št.točk

60 0,8

max.
št.ur.

Individualni športi
Zaprti objekt
Odprti objekti

PREDLOG

Št.

velikost

max. 30
max. 30
max 10
max 20

max 20

vsi programi

5.

3.

4.

plavanje
ostali programi

2.

max 20

skupine

Velikost

max 10
max 20
cicbani, cicibanke
max. 20
mlajši dečki in deklice max. 20
starejši dečki in deklice max. 25
vsi programi
max 10

vsi programi

1.

Programi

S ŠPORTOM ZUNAJ OBVEZNEGA IZOBRRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Tabela 1: ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV, KI SE PROSTOVOLJNO UKVARJAJO

NORMATIVI IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV

Uradni list Republike Slovenije
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vsi programi
Mladinci in mladinke
Kadeti in kadetinje
vsi programi
vsi programi

5.
6.

7.
8.

80
1100
1100
80
80

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

80

80
240
400
800

40
80
550 1100
550 1100
40
80
40
80

40

40
120
200
400

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0

0,5
0,5
0,5
0,5

0,8
0,5
0,5
0,8
0,5

40
550
550
64
40

64

40
120
200
400

4.
5.
6.
7.
8.

*KF

korekcijski faktor

Program se vrednoti glede na obseg vadbe
(kot navedeno v prijavi na javni razpis).

Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Interesna športna vzgoja mladine
Šport. vzgoja mladine, usmerjene v kakovost. in vrh. šport
Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Interesna športna dejavnost študentov
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80
1100
1100
80
80

80 0,5

80
240
400
800

Št.

max 20
max. 30
max. 30
max 10
max 20

0,5
0,5
0,5
0,5

80 0,5

80
240
400
800
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max 10

vsi programi

4.

3.

max 10
max 20
cicbani, cicibanke
max. 20
mlajši dečki in deklice max. 20
starejši dečki in deklice max. 25

plavanje
ostali programi

2.

Stran
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skupine

min. 10
min. 10

1.

1200

1200

1200

Kolektivni športi

Miselne igre

max.
št.ur.
KF

0,8

2

1,5

0,3
0,3

0,4
1,8

24
24

Državni prvaki*

80

0,5

I. drž.

40

št.točk

Kakovostni
šport

Bonus točke
za
kategorizirane
tekmovalce

št.točk
posam ekipno liga**
državni razred
128
50
200
25
40
576
300
300
100
40
20
200

št.točk

Strokovni kader
max.
št.ur.
KF

960

2400

1800

št.točk

KF

1

0,8

1200

960

št.točk

miren02_priloga.xls

1200

1200

max.
št.ur.

Odprti objekti

20

300

50

posam

200

300

200

ekipno

Državni prvaki*

liga**

I. drž.

100

25

60

60

80

80

100

100

perspek. r. mednar. r. svetovni. r.

Bonus točke za kategoriz. tekmoval.
Vrhunski šport

3. Če nastopa za naslov prvaka oz. v ligi 26 ali več posameznikov, se izvajalcu dodelijo podvojene točke

2. Če nastopa za naslov prvaka oz. v ligi 11-25 posameznikov/ekip, se točke izvajalcu dodelijo

1. Če nastopa za naslov prvaka oz. v ligi 10 ali manjposameznikov/ekip, se točke izvajalcu ne podelijo

Zaprti objekt

** Opomba:

Individualni športi

skupine

KF

Odprti objekti

80
80

Odprti objekti

Št.

velikost

max.
št.ur.

max.
št.točk št.ur.
KF
1
320
320
2
640
320
0,8
256

40
40

št.točk

Zaprti objekt

max. št.ur. KF
320
320
320

Tabela 4: VRHUNSKI ŠPORT

1. Individualni športi
Kolektivni športi
Miselne igre

skupine

velikost

80
80

0,5
0,5

Zaprti objekt

max. št.ur. KF

Tabela 3: KAKOVOSTNI ŠPORT

1. vsi programi
starejši od 65 let

velikost

Tabela 2: ŠPORTNA REKREACIJA

Uradni list Republike Slovenije
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80

1,5

120

št.točk
80

KF
0,8

št.točk
64

80

1

več kot
min 20 20-50
51-100 101-150 151-200 300
30
60
90
120
150
180
60
90
120
150
180
210
90
120
150
180
210
240
120
150
180
210
240
270

Št. točk
15
30
40
60
70
100

miren02_priloga.xls
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Tabela 8. DELOVANJE DRUŠTEV NA RAVNI LOKALNE SKUPNOSTI
število
št.reg. delovanje
tekmovanje v I. državni ligi-športna vzgoja otrok, mladine in študentov
članov
tekmoval izven sedeža
na vsako skupino
SI - št. tujina točk
št. točk
KF
KF
indiv. šp.
25
1.
Društva
1
5
30
100 št. točk kolek. šp.
100
Zlatko Martin Marušič, župan

Prevideno število udeležencev/tekmovalcev
Občinska športna prireditev
Medobčinska športna prireditev
Državna športna prireditev
Mednarodna športna prireditev

Tabela 7: ŠPORTNO-REKREATIVNE PRIREDITVE

Nivo izobraževanja
Občinsko izobraževanje
Potrjevanje licenc (za sodnike)
Potrjevanje licenc (za vaditelje, učitelje in planinske vodnike)
Dvodnevno izobraževanje in usposabljanje
Tri- do petdnevno izobraževanje in usposabljanje
Več kot petdnevno izobraževanje in usposabljanje

80

št.točk

Tabela 6: IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU

max. 10

max. št.ur. KF

Strokovni kader
max.
št.ur.
KF

Št.

1. Vsi programi

skupine

Odprti objekti

velikost
max.
št.ur.
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Tabela 5: ŠPORT INVALIDOV

Zaprti objekt

Stran
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1375.

Št.

Sklep o višini najemnin oziroma zakupnin za
uporabo zemljišč in prostorov v lasti Občine
Miren - Kostanjevica

Na podlagi 31. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94-4692/07 – uradno prečiščeno besedilo),
17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list
RS, št. 112/07) in 16. člena Pravilnika o oddaji občinskih nepremičnin v najem oziroma zakup (Uradni list RS, št. 40/09)
je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 29. seji dne
2. 2. 2010 sprejel

SKLEP
o višini najemnin oziroma zakupnin za uporabo
zemljišč in prostorov v lasti
Občine Miren - Kostanjevica
I.
Najemnina za uporabo občinskih prostorov in zemljišč za
pridobitne namene:
a) kioski, poletni vrtovi in
podobno
3,00 €/m2 na mesec
b) skladiščenje materiala in
podobno
2,00 €/m2 na mesec
c) najem sejne sobe do 3 ur
30,00 €
d) najem sejne sobe nad 3 ure
60,00 €
e) najem sejne sobe
s snemanjem do 3 ure
40,00 €
f) najem sejne sobe
s snemanjem 1 dan
80,00 €.
II.
Najemnina za uporabo prostorov v stavbi Stare šole Temnica, Temnica 10, 5296 Kostanjevica na Krasu:
a) najem dvorane v pritličju
170,00 €/dan
objekta
65,00 € do 3 ur.
III.
Najemnina za povečanje funkcionalnih zemljišč k stanovanjskim stavbam (vrtovi, dvorišča, zelenice, dostopne poti in
podobno) znaša:
a) najem do 200 m2 zemljišča
0,15 €/m2 na leto
b) najem nad 200 m2 zemljišča
0,12 €/m2 na leto.
IV.
Zakupnina za uporabo občinskega zemljišča v kmetijske
namene znaša:
Katastrska
kultura
Njiva
Njiva
Travnik
Travnik
Pašnik, gozd
Pašnik, gozd
Sadovnjak
Sadovnjak
Vinograd
Vinograd

Katastrski
razredi
1–4
5–8
1–4
5–8
1–4
5–8
1–4
5–8
1–4
5–8

Letna zakupnina/100 m2
1,43 €
1,22 €
1,12 €
0,81 €
0,51 €
0,31 €
1,73 €
1,32 €
1,63 €
1,12 €

V.
(1) Najemnine oziroma zakupnine, določene s tem sklepom, veljajo za leto 2010.
(2) Višina najemnin oziroma zakupnin za vsako naslednje leto se določi v začetku naslednjega leta glede na indeks
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rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji v letu
pred tem, o čemer izda župan ugotovitveni sklep.
VI.
(1) Zakupnina za posamezno zakupno pogodbo ne more
biti nižja kot 35,00 EUR.
(2) V primeru, da nastopi obveznost plačila davka na
dodano vrednost, ga plača zakupnik.
(3) Višina najemnine se v primeru, ko gre za najem, ki se
sklene v nekomercialne namene ali ko gre za sklenitev najemne pogodbe za daljše časovno obdobje, lahko zniža za 10 do
30%. O višini odstotka znižanja odloča župan.
VII.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti Občine
Miren - Kostanjevica, sprejet na 15. seji občinskega sveta dne
30. 9. 2008.
VIII.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2010-1
Miren, dne 2. februarja 2010
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

1376.

Letni program športa v Občini Miren Kostanjevica za leto 2010

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07) in 17. člena Statuta
Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 30. seji dne 24. 3.
2010 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA
v Občini Miren - Kostanjevica za leto 2010
1. člen
Letni program športa določa naloge in smernice, ki prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa v Občini Miren - Kostanjevica. V njem so opredeljeni posamezni programi športa, njihov
obseg in vrste dejavnosti ter zagotovljen obseg proračunskih
sredstev.
Občina Miren - Kostanjevica bo v letu 2010 za sofinanciranje programov izvajalcev Letnega programa športa v Občini
Miren - Kostanjevica zagotovila:
– za sofinanciranje športnih programov po javnem razpisu
proračunska sredstva v višini 48.000 EUR,
– za sofinanciranje športnega fizioterapevta proračunska
sredstva v višini 1.000 EUR,
– za sofinanciranje športa v vrtcih in šolah proračunska
sredstva v višini 3.400 EUR,
– za sofinanciranje investicij v športne objekte proračunska sredstva v višini 18.000 EUR, od tega: 15.000 EUR za
investicijski transfer Nogometnemu klubu Bilje ter 3.000 EUR
za investicijski transfer Nogometnemu klubu Adria.
2. člen
Pravico do sofinanciranja programov letnega programa
športa imajo naslednji izvajalci letnega programa športa, če izpolnjujejo pogoje, ki so določeni v javnem razpisu, v Pravilniku
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o financiranju športa v Občini Miren - Kostanjevica, Pravilniku
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju športa
v Občini Miren - Kostanjevica, in izvajajo športne programe na
področju Občine Miren - Kostanjevica:
– športna društva in klubi,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva
s sedežem na območju Občine Miren - Kostanjevica,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki (posamezniki)
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– osnovna šola s podružničnima osnovnima šolama in
vzgojno varstveni zavodi.
Izjemoma imajo pravico do sofinanciranja športnih programov tudi nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki nimajo sedeža
v Občini Miren - Kostanjevica, v primeru, da za naše občane
izvajajo programe športne vzgoje otrok in mladine, ki jih ne
izvajajo domači izvajalci športnih programov in so pomembni
za občino.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi
pogoji prednost pri izvajanju občinskega letnega programa
športa.
3. člen
Za uresničevanje javnega interesa v športu se iz občinskega proračuna v letu 2010 na podlagi kandidature na javni
razpis sofinancira naslednje športne programe izvajalcev športnih programov:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
1.1 Programi na področju interesne športne vzgoje predšolskih otrok: »Zlati sonček«, »Naučimo se plavati«, »Ciciban
planinec« in »Športne dejavnosti«, ki jih organizirajo izvajalci
športnih programov za predšolske otroke, z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih
gibalnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja osebnosti. Od teh prvih, strokovno vodenih
programov športa je v veliki meri odvisno nadaljnje ukvarjanje
in vključevanje v športne dejavnosti.
1.2 Programi na področju interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok od 6. do 15. leta starosti: »Zlati sonček«,
»Krpan«, »Naučimo se plavati« in »Drugi 80-urni programi«
za skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok. Program je namenjen razvoju osnovnih telesnih sposobnosti in spoznavanju
posameznih športov, kasneje pa mladim, ki v športu nimajo
ambicij dosegati visokih rezultatov ali pa za to nimajo ustreznih
sposobnosti. Program nudi možnost redne, strokovno vodene
športne aktivnosti. Programi interesnih dejavnosti, ki jih izvajajo
izvajalci izven šole, dopolnjujejo in širijo ponudbo programa
interesnih dejavnosti, ki jih izvajajo šole. Otroke in mladino, ki
imajo potrebno nagnjenost in sposobnosti usmerjajo v nadaljnjo
vadbo v programih za nadarjene otroke in mladino.
Iz proračuna Občine Miren - Kostanjevica se v letu 2010
za športne programe predšolskih in šoloobveznih otrok namenjajo sredstva v višini 3.400 EUR. Sredstva so zagotovljena na
postavki 18009030 Financiranje športa v vrtcih in šolah.
1.3 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport
Sem spadajo programi, v katere so uvrščeni otroci in
mladi, ki imajo ustrezne psihofizične sposobnosti in interes,
da bi lahko postali vrhunski športniki. Športna vzgoja pomeni
v tem obdobju temeljno pripravo na športno uspešnost, rezultat
le eno od meril uspešnega dela s športniki.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo programi,
razdeljeni v tri stopnje:
– cicibani in cicibanke za izvajanje programov v obsegu
do 240 ur,
– mlajši dečki in deklice za izvajanje programov v obsegu
do 400 ur,
– starejši dečki in deklice za izvajanje programov v obsegu do 800 ur.
Iz proračuna Občine Miren - Kostanjevica se v letu 2010
za športne programe športne vzgoje otrok, usmerjenih v ka-
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kovostni in vrhunski šport, namenjajo sredstva v višini 16.700
EUR. Sredstva so zagotovljena na postavki 18009010 Sofinanciranje športnih društev.
1.4 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport
Sem spadajo programi športa za nadarjene mlade, ki
imajo ustrezne psihofizične sposobnosti in nagnjenosti za doseganje vrhunskih rezultatov.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo programi,
razdeljeni v dve stopnji:
– mladinci in mladinke za izvajanje programov v obsegu
do 1100 ur,
– kadeti in kadetinje za izvajanje programov v obsegu
do 1100 ur.
Iz proračuna Občine Miren - Kostanjevica se v letu 2010
za športne programe športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, namenjajo sredstva v višini 5.500
EUR. Sredstva so zagotovljena na postavki 18009010 Sofinanciranje športnih društev.
2. Športna rekreacija
Cilj športne rekreacije odraslih je aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega
časa odraslih. Izvajalci programa morajo izpolnjevati pogoje in
merila, ki so določena v Pravilniku o financiranju športa v Občini Miren - Kostanjevica. To vrsto športne dejavnosti plačujejo
občani praviloma sami. Zaradi javnega interesa po vključevanju
čim večjega števila občanov v športne aktivnosti pa se iz občinskega proračuna sofinancira tudi te programe.
Iz proračuna Občine Miren - Kostanjevica se v letu 2010
za športne programe športne rekreacije namenjajo sredstva
v višini 3.000 EUR. Sredstva so zagotovljena na postavki
18009010 Sofinanciranje športnih društev.
3. Kakovostni šport
V kakovostni šport sodijo priprave, tekmovanja ekip in
posameznikov, ki nimajo objektivnih in materialnih možnosti za
vključitev v programe vrhunskega športa in jih programi športne
rekreacije ne zadovoljujejo, so pa pomemben dejavnik razvoja
športa. Športniki v okviru kakovostnega športa nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka.
Iz proračuna Občine Miren - Kostanjevica se v letu 2010
za športne programe kakovostnega športa namenjajo sredstva v višini 8.000 EUR. Sredstva so zagotovljena na postavki
18009010 Sofinanciranje športnih društev.
4. Vrhunski šport
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki
imajo status kategoriziranega športnika pri Olimpijskem komiteju Slovenije (mednarodni, svetovni in/ali perspektivni razred).
Iz proračuna Občine Miren - Kostanjevica se v letu 2010
za športne programe vrhunskega športa namenjajo sredstva v višini 800 EUR. Sredstva so zagotovljena na postavki
18009010 Sofinanciranje športnih društev.
5. Športno-rekreativne prireditve
Gre za prireditve, ki jih opredeljuje 52. člen Zakona
o športu, katere imajo namen pospeševanja motivacije za
šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport,
gospodarstvo in turizem, razen šolskih športnih tekmovanj.
Iz proračuna Občine Miren - Kostanjevica se v letu 2010
za športno-rekreativne prireditve namenjajo sredstva v višini
5.000 EUR. Sredstva so zagotovljena na postavki 18009010
Sofinanciranje športnih društev.
6. Delovanje športnih društev
Na področju športa delujejo na lokalni ravni društva, ki za
svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje materialnih stroškov poslovanja.
Iz proračuna Občine Miren - Kostanjevica se v letu 2010
za delovanje športnih društev namenja sredstva v višini 9.000
EUR. Sredstva so zagotovljena na postavki 18009010 Sofinanciranje športnih društev.
7. Investicije v športne objekte in opremo
Za izgradnjo in investicijsko vzdrževanje športnih objektov
ter opreme se zagotavljajo sredstva na podlagi pripravljenega
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popisa športnih objektov in opreme v občini ter prioritetnega
vrstnega reda izgradnje in vzdrževanja.
4. člen
V primeru, da sredstva posameznih športnih programov niso porabljena v celoti, lahko župan s sklepom določi,
da se preostala sredstva prerazporedijo med ostale športne
programe.
5. člen
V športne dejavnosti se lahko vključijo prebivalci v vseh
obdobjih življenja, vendar imajo športne aktivnosti otrok in
šolske mladine zaradi vpliva na razvoj in oblikovanje mladega človeka prednost pred sofinanciranjem ostalih programov
športa.
6. člen
Program, ki ga ne določa Letni program športa, se lahko
izjemoma sprejme v sofinanciranje in občina financira projekt
iz drugih proračunskih postavk, če je program zelo pomemben
za občino in njeno promocijo.
Št. 007-0008/2010-5
Miren, dne 24. marca 2010
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

ODRANCI
1377.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Odranci za leto 2009

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 14. člena
Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03)
je Občinski svet Občine Odranci na 20. seji dne 30. 3. 2010
sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Odranci
za leto 2009
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2009, ki zajema vse prihodke in odhodke
proračuna Občine Odranci.
2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb in računu financiranja občinskega proračuna, se
s tem odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov proračuna za leto 2009, ki obsega:
A
I.
70

71

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
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 storitev
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

EUR
1.665.681
931.434
846.628
793.232
38.379
15.017
0
84.806
3.751
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711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
410 subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRIMANJKLJAJ)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
(IV-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII -II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJ (VII. –VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII.
-IX.=-III)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
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183
92
0
80.780
117.992
21.230
0
96.762
0
0
0
616.255
121.050
495.205
1.850.700
348.036
100.944
17.173
223.677
6.242
0
380.575
11.796
176.905
40.737
151.164
1.118.134
1.118.134
3.955
3.955
0
–185.019
0
0
0
0
0
12.372
12.372
12.372
–197.391
–12.372
185.019
1.340
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3. člen
Stanje sredstev na računu Občine Odranci konec leta
2009 znaša 1.340 EUR.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 151-20/2010
Odranci, dne 30. marca 2010
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

PIVKA
1378.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za Eko vrtec Pivka

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) ter 16. člena Statuta Občine
Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05 in 52/07)
je Občinski svet Občine Pivka na 27. redni seji dne 8. 4. 2010
sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za Eko vrtec Pivka
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet OPPN Eko vrtec Pivka)
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za Eko vrtec Pivka – v nadalj.: OPPN Eko vrtec Pivka,
ki ga je pod številko projekta 09/PA 004 v mesecu marcu 2010
izdelalo podjetje V PROSTORU d.o.o, Ulica 7. maja 2, Ilirska
Bistrica.
(2) OPPN Eko vrtec Pivka določa:
– območje OPPN Eko vrtec Pivka,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,

List 1
List 2.1
List 2.2
List 3.1
List 3.2
List 4.1
List 4.2.
List 4.3.
List 4.4.
List 5.1
List 5.2
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– območja, za katera se projektne rešitve pridobijo z javnim natečajem, kadar je to potrebno,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve, če je ta potrebna,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter
ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.
(3) Sestavine OPPN Eko vrtec Pivka so podrobneje obrazložene v besedilu OPPN Eko vrtec Pivka in grafično prikazane
v grafičnem delu OPPN Eko vrtec Pivka, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Občini Pivka.
(4) Sestavine OPPN Eko vrtec Pivka so določene tako
podrobno, da je na njihovi podlagi možno izdelati projekte za
izdajo gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.
2. člen
(vsebina OPPN Eko vrtec Pivka)
(1) OPPN Eko vrtec Pivka je sestavljen iz besedila in grafičnega dela ter prilog, ki so določene s tem odlokom.
(2) Besedilo OPPN Eko vrtec Pivka obsega poglavja:
– Opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN Eko
vrtec Pivka,
– Območje OPPN Eko vrtec Pivka,
– Umestitev načrtovane ureditve v prostor,
– Opis rešitev za posamezne enote urejanja prostora,
– Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo,
– Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture in obveznost
priključevanja objektov nanjo,
– Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih
dobrin,
– Rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– Načrt parcelacije,
– Etapnost izvedbe,
– Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OPPN Eko vrtec Pivka.
(3) Grafični del OPPN Eko vrtec Pivka obsega:

Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege
prostorske ureditve na širšem območju
Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem
Prikaz namenske rabe – prikaz podenot urejanja prostora
Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi
območji
Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi
območji
Zazidalna oziroma ureditvena situacija
Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov
Prikaz lege objektov na zemljišču, prikaz višinske ureditve
Prikaz lege objektov na zemljišču, razporeditev zelenih površin
Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ureditev prometa
Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo ter grajeno javno dobro – zbirni načrt komunalne infrastrukture

Merilo 1:5000
Merilo 1:1000
Merilo 1:1000
Merilo 1:5000
Merilo 1:1000
Merilo 1:1000
Merilo 1:500
Merilo 1:500
Merilo 1:1000
Merilo 1:1000
Merilo 1:1000

Uradni list Republike Slovenije
List 6
List 8.1
List 8.2

Št.

30 / 13. 4. 2010 /

Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, za obrambo
ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
Načrt parcelacije s prikazom lastništva
Načrt parcelacije s prikazom javnega dobra

(4) Priloge OPPN Eko vrtec Pivka so:
– Izvleček iz strateškega prostorskega akta, ki se nanaša
na obravnavano prostorsko ureditev;
– Prikaz stanja prostora;
– Strokovne podlage za pripravo OPPN Eko vrtec Pivka;
– Smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora;
– Obrazložitev in utemeljitev OPPN Eko vrtec Pivka;
– Povzetek za javnost;
– Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi
občinskega podrobnega prostorskega načrta;
– Spis postopka priprave in sprejemanja OPPN Eko vrtec
Pivka.
3. člen
(oblika OPPN Eko vrtec Pivka)
OPPN Eko vrtec Pivka je izdelan v digitalni in analogni
obliki.
2. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE
Z OPPN EKO VRTEC PIVKA
4. člen
(ureditve OPPN Eko vrtec Pivka)
Ureditev območja OPPN Eko vrtec Pivka obsega:
– Ureditev vrtca in spremljajočih objektov vključno z zunanjimi površinami (ureditev zunanjih igralnih površin, gospodarskega dvorišča, parkirnih površin in notranjih dostopnih
cest in poti).
– Ureditev prometa za ožje in širše območje.
– Ureditev javnih parkirišč.
– Ureditev peš prometa s poudarkom na prehodnosti
območja za pešce.
– Ureditev kolesarskih stez.
– Ureditev druge gospodarske javne infrastrukture.
– Ureditev javnih zelenih površin, ki potekajo čez celotno
območje urejanja.
5. člen
(usklajenost OPPN Eko vrtec Pivka z nadrejenimi akti)
(1) OPPN Eko vrtec Pivka je pripravljen v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Pivka (Uradni list RS,
št. 82/98 in 75/04).
(2) Območje OPPN Eko vrtec v Pivki se ureja:
– Območje P1-S10-CS se ureja z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Pivka (Uradni list RS, št. 82/98, 75/04);
Odlokom o podrobnih merilih in pogojih prostorsko ureditvenih
pogojev za območje Pivke z Radohovo vasjo, Petelinjami in
Hrastjem (Uradni list RS, št. 7/04, 28/05) in Odlokom o splošnih merilih prostorsko ureditvenih pogojev za naselja v Občini
Pivka (Uradni list RS, št. 117/03, 28/05).
– Območje P1-S9-C1 se ureja z Odlokom o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Pivka (Uradni list RS, št. 82/98, 75/04) in
Odlokom o ureditvenem načrtu Center Pivke (Uradni list RS,
št. 20/98, 81/04).
(3) Z uveljavitvijo OPPN Eko vrtec v Pivki se razveljavi
v prejšnji točki tega člena navedene veljavne izvedbene prostorske akte za območje OPPN Eko vrtec v Pivki.
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3. OBMOČJE OPPN EKO VRTEC PIVKA
6. člen
(območje OPPN Eko vrtec Pivka)
Območje OPPN Eko vrtec v Pivki obsega plansko določeno območje urejanja P1-S10-CS in P1-S9-C1 in vplivno
območje občinskega podrobnega prostorskega načrta.
7. člen
(vplivno območje OPPN Eko vrtec Pivka)
(1) Vplivno območje OPPN Eko vrtec Pivka poleg območja
OPPN Eko vrtec Pivka obsega še območje obstoječe dostopne
ceste k športni dvorani Skala, ki v 1. fazi izvedbe OPPN Eko
vrtec Pivka služi kot dostopna cesta k načrtovanemu vrtcu.
(2) Vplivno območje OPPN Eko vrtec Pivka je prikazano
v grafični prilogi OPPN Eko vrtec Pivka, List 3.1: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav
s sosednjimi območji M 1:10000 in List 3.2: Prikaz umestitve
načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav
s sosednjimi območji M 1:1000.
8. člen
(opis vplivov ureditve Eko Vrtca na sosednja območja)
Realizacija načrtovane prostorske ureditve:
– Prostorsko in programsko zaključi območje družbenih
dejavnosti.
– Izboljša stanje na področju varstva in izobraževanja
predšolskih otrok v Pivki z zagotovitvijo zadostnih površin za
vpis predšolskih otrok v vrtec.
– Izboljša stanje prometne varnosti z ureditvijo lokalnih in
regionalnih cest v območju.
– Izboljša stanje na področju zagotavljanja javnih parkirnih površin z ureditvijo javnih parkirišč.
9. člen
(obseg območja OPPN Eko vrtec Pivka)
(1) Območje OPPN Eko vrtec Pivka obsega skupaj
3,48 ha. Območje se nahaja v celoti v k.o. Petelinje.
(2) Z OPPN Eko vrtec Pivka se podrobneje načrtuje prostorske ureditve na območju zemljišč s parc. št.:
– 1361, 1354, 1352/1, 1371, 1355, 1358/1, 1358/2, 1359,
1379, 1058/2, 1080/4, 1080/8, vse k.o. Petelinje
– in dele parcel 1199/1, 1367, 1373, 1384/5, 1367, 4387/2,
1621/6, 1058/1, 1056/1, 1053/1, 1080/9, 1067, vse k.o. Petelinje.
(3) Območje OPPN Eko vrtec Pivka je prikazano na
geodetskem načrtu z združeno vsebino topografskega in katastrskega načrta v merilu 1:1000 in je razvidno z grafičnega
priloge OPPN Eko vrtec Pivka, List 2.1: Območje podrobnega
načrta z obstoječim parcelnim stanjem, M 1:1000.
10. člen
(podenote urejanja prostora
v območju OPPN Eko vrtec Pivka)
Območje OPPN Eko vrtec Pivka se deli na podenote
urejanja prostora:
– PI 11/1/1 (Druga območja centralnih dejavnosti, kjer prevladujejo površine za vzgojo in izobraževanje z oznako CD-I)
obsega območje načrtovane prostorske ureditve vrtca.
– PI 11/1/2 (Območje stanovanjskih površin, ki so namenjena bivanju z dejavnosti z oznako SS) obsega območje obstoječega stanovanjskega objekta s funkcionalnimi površinami.
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– PI 11/1/3 (Območje površin cest z oznako PC) obsega
novogradnja in rekonstrukcijo dela ceste Pot k Studencu vključno z ureditvijo javnih parkirnih površin in potrebne gospodarske
javne infrastrukture.
– PI 11/1/4 (Območje površin cest z oznako PC) obsega
rekonstrukcijo dela Prečne ulice, vključno z ureditvijo avtobusnega postajališča, rušitvijo dela obstoječega objekta in potrebne gospodarske javne infrastrukture. Priključek Prečne ulice na
Kolodvorsko cesto, po kateri poteka trasa glavne državne ceste
G1-6, ni predmet tega OPPN in se rešuje v okviru prestavitve
glavne državne ceste G1-6 oziroma ločenega projekta.
11. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
Obravnavano območje se celovito ureja, in sicer se:
– Uredi Eko vrtec z upoštevanjem vseh veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov s področja načrtovanja in gradnje
objektov za vzgojo in izobraževanje z obvezno ureditvijo zunanjih igralnih površin (otroška igrišča, ekovrt, športne površine),
gospodarskega dvorišča, parkirnih površin za zaposlene v vrtcu
in starše in druge potrebne gospodarske javne infrastrukture
ter priključkov nanjo.
– Preuredi obstoječa dostopna cesta k športni dvorani
Skala v dostopno cesto k načrtovani prostorski ureditvi vrtca,
vključno z dopustno ureditvijo dodatnih dostopov in parkirnih
površin.
– Uredi del Poti k Studencu (rekonstrukcija in novogradnja) s priključkom na Vilharjevo ulico.
– Uredi del Prečne ulico (rekonstrukcija), vključno z ureditvijo postajališča za avtobuse.
– Delno ruši obstoječi objekt ob Prečni ulici zaradi širitve
Prečne ulice.
– Ohranja prehodnost celotnega območja predvsem z vidika peš povezav in kolesarskih stez.
– Urede javne površine za mirujoči promet.
– Uredi drugo gospodarsko javno infrastrukturo, kot je
gradnja notranjih povezovalnih cest, pločnikov, vodovod, fekalna in meteorna kanalizacija, visoko in nizkonapetostni vodi
električne energije, telefonija, javna razsvetljava ... in določi
pogoje glede priključevanja objektov na načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo.
– Uredi javne zelene površine, ki potekajo čez celotno
območje.
4. OPIS REŠITEV ZA POSAMEZNE PODENOTE
UREJANJA PROSTORA
12. člen
(grafični prikaz podenot urejanja prostora)
Grafični prikaz lege posamezne podenote urejanja prostora je prikazan na grafični prilogi Prikaz namenske rabe – prikaz
podenot urejanja prostora v M 1:1000, list 2.1.
13. člen
(opis rešitev v podenoti PI 11/1/1)
(1) Podenota urejanja prostora PI 11/1/1 obsega območje
načrtovane prostorske ureditve vrtca z upoštevanjem vseh
veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov s področja načrtovanja in gradnje objektov za vzgojo in izobraževanje z obvezno ureditvijo zunanjih igralnih površin (otroška igrišča, ekovrt,
športne površine), gospodarskega dvorišča, parkirnih površin
za zaposlene v vrtcu in starše in druge potrebne gospodarske
javne infrastrukture ter priključkov nanjo.
(2) Načrtovane in dopustne gradnje in ureditve so:
– Gradnja vrtca v obsegu 12 oddelkov predšolskih otrok
oziroma več kolikor to dopuščajo normativi in minimalni tehnični pogoji določeni z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi
akti s področja načrtovanja in gradnje objektov za vzgojo in
izobraževanje.
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– Zunanjih igralnih površin za potrebe igralnih površin za
različne starostne skupine, ločene in skupne igralne površine
z zunanjimi igrali.
– Ograditev območja vrtca z varovalno ograjo ter ozelenitev z drevnino in grmovnicami.
– Ureditev manipulacijskih površin.
– Ureditev dostopov za različne kategorije uporabnikov
vrtca (otroci, zaposleni, gospodarski dostop), in sicer se v prvi
fazi kot dostopna cesta uporabi obstoječa dovozna cesta
k Športni dvorani Skala z dopustno ureditvijo dodatnih dostopov in parkirnih površin. V drugi fazi se kot dostopna cesta
rekonstruira Prečna ulica preko Poti k Studencu do načrtovane
prostorske ureditve vrtca.
– Ureditev parkirišč, in sicer najmanj dveh parkirnih mest
na oddelek vrtca od teh najmanj 12 za kratkotrajno parkiranje
staršev. Ureditev parkirišč je dopustna tudi z uporabo obstoječih parkirnih mest ob športni dvorani Skala.
– Izvedba drugih ureditev potrebnih za zagotavljanje normativov in minimalnih tehničnih pogojev načrtovane prostorske
ureditve vrtca.
– Ureditev druge potrebne gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo.
(3) Priporoča se ureditev kala v okviru zunanjih površin
vrtca v EUP PI 11/1/1.
14. člen
(opis rešitev v podenoti PI 11/1/2)
(1) Območje obstoječega stanovanjskega objekta
(2) V enoti urejanja prostora so dovoljene: odstranitve
obstoječih objektov, gradnja novih enodružinskih stanovanjskih
objektov z največ dvema stanovanjema, prizidave za potrebe
stanovanja in gradnja pomožnih objektov za lastne potrebe
stanovalcev.
(3) Dovoljena je sprememba namembnosti za mirne pisarniške dejavnosti, ki nimajo vplivnega območja izven gradbene
parcele. Parkirna mesta za potrebe dejavnosti je potrebno
zagotoviti v okviru podenote.
15. člen
(opis rešitev v podenoti PI 11/1/3)
Načrtovane in dopustne gradnje in ureditve so:
– Ureditev (rekonstrukcija in novogradnja) povezovalne
ceste Prečna ulica: odsek 315231, preko Poti k Studencu:odsek
315251 do Vilharjeve ulice: odsek 315201. Prečni profil je določen v grafični prilogi Prikaz ureditve glede poteka omrežij in priključevanja objektov na GJI ter grajeno javno dobro – ureditev
prometa v M 1:1000, list 5.2. Načrtovana cesta je predvidena
kot dostopna cesta do načrtovane prostorske ureditve vrtca ter
kot povezovalna cesta do stanovanjskega naselja na Vilharjevi
ulici s priključkom na Viharjevo ulico.
– Ureditev pešpoti in kolesarske steze.
– Ureditev odcepov, priključkov k obstoječim objektom
in križišč.
– Ureditev javnih parkirnih površin v višini osnovne šole
ter kulturnega doma.
– Ureditev vse potrebne prometne opreme, prostorov za
ekološke otoke in javne razsvetljave.
– Preureditev stranskega vhoda oziroma stopnišča, ki
vodijo v kletno etažo kulturnega doma.
– Dopustne so dodatne ureditve javnih parkirnih površin,
okolice objektov, ograditve in zasaditve ter ureditev dostopov
k obstoječim objektom.
– Ureditev druge potrebne gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo.
16. člen
(podenota PI 11/1/4)
V območju podenote se načrtuje:
– Rekonstrukcija ceste Prečna ulica: odsek 315231. Prečni profil je določen v grafični prilogi Prikaz ureditve glede poteka

Uradni list Republike Slovenije
omrežij in priključevanja objektov na GJI ter grajeno javno
dobro – ureditev prometa v M 1:1000 list 5.2.
– Ureditev pešpoti in kolesarske steze.
– Ureditev odcepov, priključkov k obstoječim objektom
in križišč.
– Ureditev avtobusnega postajališča.
– Ureditev dostopov k obstoječim objektom.
– Ureditev vse potrebne prometna oprema, prostorov za
ekološke otoke in javne razsvetljave.
– Rušitev dela obstoječega pritličnega objekta ob Prečni
ulici.
– Ureditev druge potrebne gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo.

5. LOKACIJSKI POGOJI IN USMERITVE
ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO
17. člen
(splošni lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje
in gradnjo)
(1) Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo za posamezne objekte so določeni predvsem z gradbenimi mejami.
(2) Gradbene meje so prikazane v grafični prilogi Prikaz
lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo
objektov v M 1:500, list 4.2.
(3) Gradbena meja je črta, ki je novo načrtovani objekti
ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje
umaknjeni v notranjost zemljišča.
(4) Grafični prikazi določajo podrobnejše usmeritve in pogoje, in sicer so posamezne vsebine določene s posameznimi
grafičnimi prikazi:
– Lege posamezne podenote urejanja prostora: Prikaz
namenske rabe – prikaz podenot urejanja prostora v M 1:1000,
list 2.1.
– Prikaz lege objektov na zemljišču: Zazidalna oziroma
ureditvena situacija v M 1:1000, list 4.1.
– Prikaz lege objektov na zemljišču z tehničnimi elementi
za zakoličbo: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi
elementi za zakoličbo M 1:500, list 4.2.
– Prikaz lege objektov na zemljišču, prikaz višinske ureditve: Prikaz lege objektov na zemljišču, prikaz višinske ureditve
v M 1:500, list 4.3.
– Zunanja zasnova območja je prikazana na grafični
prilogi Prikaz lege objektov na zemljišču, razporeditev zelenih
površin v M 1:1000 list 4.4.
18. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
v podenoti PI 11/1/1: Eko vrtec)
(1) Velikost in lega načrtovane prostorske ureditve vrtca
je določena z upoštevanjem:
– Veljavnih zakonskih in podzakonskih predpisov s področja načrtovanja in projektiranja objektov za vzgojo in izobraževanje predšolskih otrok (vrtcev), in sicer predvsem
Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za
prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05,
33/08, 126/08).
– Gradbenih mej, ki so določene v grafični prilogi Prikaz
lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo
objektov v M 1:500, list 4.2.
(2) Gradbene meje, označene z:
– GM-P določajo črto, do katere lahko sega objekt vrtca
na nivoju pritličja.
– GM-K določajo črto, do katere lahko sega objekt vrtca
na nivoju kleti.
– Dopustna je postavitev vhodov v objekt in nadstreškov
ali nadstrešnic izven črte, ki jo določajo GM, in sicer največ
5 m čez črto GM.

Št.

30 / 13. 4. 2010 /

Stran

4021

(3) Drugi lokacijski pogoji:
– Načrtovana kota kleti: 554 m.n.v., načrtovana kota pritličja 558,10 m.n.v., pri čemer se možnost podkletitve oziroma dopustne kote kleti ugotovi z geomehansko raziskavo
tal. Dopustna kota kleti se določi ob upoštevanju ugotovitev
geomehanske raziskave tal, dopustna kota pritličja objekta je
+/- 0,50 m.
– Maksimalna višina objekta v slemenu +12.00 m glede
na koto pritličja.
– Dopustna etažnost objekta je K + P+ 1 + M.
– Načrtovana streha objekta je večkapnico naklona 8 do
20 stopinj, dopustna oblika je tudi večkapnica poljubnih nakonov, enokapnica, dvokapnica, ravna streha in zelena streha.
Dopustna je ureditev sončnih elektrarn na strehi objekta.
– Načrtovana zasnova vrtca je v obliki vetrnice s kraki
dolgimi do 60 m ter širokimi do 17 m. Dopustna oblika je oblika
vetrnice v skladu z gradbenimi mejami (dopustna širina krakov
je 24 m). Dopustna je postavitev male vetrne elektrarne na
skrajnem severovzhodu kot zaščitnega znaka vrtca.
– Oblikovanje objekta naj nadgrajuje izbrano lokacijo ob
upoštevanju veljavnih zakonskih in podzakonskih predpisov
s področja načrtovanja in projektiranja objektov za vzgojo in
izobraževanje predšolskih otrok (vrtcev). Pri oblikovanju naj se
upošteva predvsem kategorijo glavnega uporabnika: predšolski
otroci.
– Funkcionalno zemljišče šole se ogradi z varnostno
ograjo. Dopustna je višina ograje do 1,60 m, ob upoštevanju
veljavnih zakonskih in podzakonskih predpisov s področja načrtovanja in projektiranja objektov za vzgojo in izobraževanje
predšolskih otrok (vrtcev).
– Načrtovane zunanje površine se dele na tri dele: 1.
Dostopi, gospodarsko dvorišče 2. Igralne površine za različne
starostne skupine, ločene in skupne igralne površine z zunanjimi igrali in z uto za dodatna igrala in 3. Območje ekovrta – ekološka pridelava, ekološka učna pot z uto za orodje. Dopustna
je druga ureditev zunanjih površin, ob upoštevanju veljavnih
zakonskih in podzakonskih predpisov s področja načrtovanja
in projektiranja objektov za vzgojo in izobraževanje predšolskih
otrok (vrtcev).
– Pri oblikovanju zunanje ureditve naj se večje višinske
razlike in razgiban teren uporabi kot prednost lokacije npr.
z ureditvijo zelenih brežin.
– Obstoječo kakovostna vegetacija naj se ohranja in vključuje v kompozicijo nove zunanje ureditve prostora. Znotraj območja obravnave naj se vegetacijske mase pretežno pojavljajo
v nepravilnih gručah z izjemo zasaditev ob cestah.
– Na zelenih površinah med igrišči in cesto oziroma parkiriščem se obvezno zasadi zeleni pas, ki služi kot protizvočna
in protiprašna zaščita.
– Načrtovan dostop v vrtec se lahko uredi v dveh nivojih.
– Parkirne površine za zaposlene ter obiskovalce se
lahko uredi na obstoječih parkirnih površinah Športne dvorane
Skala.
– Dopustna je ureditev pešpoti in kolesarskih stez.
– Dopustna je gradnja potrebna gospodarske javne infrastrukture in pomožnih infrastrukturnih, energetskih in komunalnih objektov v skladu z merili, določenimi v poglavju
6. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE
– Dopustna je gradnja pomožnih vadbenih objektov, kolesarskih stez, pešpoti, spominskih obeležij in urbane opreme.
19. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje
in gradnjo v podenoti PI 11/1/2: stanovanjski objekt)
Lokacijski pogoji in usmeritve so:
– Dovoljene so prizidave in nadzidave ob upoštevanju odmika 4,00 m od meje sosednega zemljišča oziroma 2,00 m od
meje sosednjega zemljišča s pisnim soglasjem soseda in upo-
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števanju protipožarnih in drugih predpisov. Nadzidave so dovoljene do višine 8 m.
– Dovoljene so odstranitve obstoječih objektov in gradnje
novih objektov ob upoštevanju prej omenjenih odmikov od mej
gradbenih parcel in ob maksimalno 40% pozidanosti gradbene
parcele.
– V primeru gradnje nadomestnega objekta obstoječega objekta, ki je legalno zgrajen in leži bližje od dovoljenih
4 m ali celo na meji gradbene parcele, je gradnja nadomestnega objekta dovoljena na istem mestu in v okviru obstoječih
gabaritov. Pri tem je potrebno upoštevati vse protipožarne in
ostale predpise.
– Dopustna oblika strehe je dvokapnica. Strehe prizidkov
morajo biti enake naklonu strešine objekta, ki se mu priziduje.
Dopustna smer slemena strehe objekta, ki se priziduje, je pravokotna na sleme strehe objekta, kateremu se prizida.
– Novogradnjo predstavlja vsaka širitev (prizidava oziroma nadzidava) objekta, ki predstavlja več kot 30% tlorisne
površine ali več kot 30% BEP obstoječega objekta.
– Dovoljena je gradnja pomožnih objektov za lastne potrebe.

strukturo ter grajeno javno dobro – ureditev prometa M 1:1000,
list 5.2. Načrtuje se ureditev zelenica, dvosmerne kolesarske
steze, pločnikov in avtobusnega postajališča.
(5) Dopustna je tudi druga ureditev pločnikov, kolesarskih
stez in avtobusnega postajališča, kot je določena v grafični
prilogi pod pogojem, da:
– Bodo pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše iz tehničnega ali okolje
varstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati
prostorske in okoljske razmere.
– Ta odstopanja niso v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja
zadevajo.
(6) Območje se opremi z enotno oblikovano urbano
opremo (luči, klopi, igrala, koši za smeti, kontejnerji, ekološki otok itd.). Ob novo rekonstruirani Prečni ulici se uredi
drevored.
(7) Dodatni lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje
in gradnjo prometne infrastrukture so določeni v 24. členu tega
odloka.

20. člen

(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
druge gospodarske javne infrastrukture)

(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
v podenoti PI 11/1/3)
(1) Podenota obsega vse potrebne površine za povezavo
med Prečno ulico preko Poti k Studencu do Vilharjeve ulice ter
ureditvijo mirujočega prometa.
(2) Prečni in vzdolžni profil nove povezovalne cesta je
določen v grafični prilogi: Prikaz ureditev glede poteka omrežij
in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo
ter grajeno javno dobro – ureditev prometa M 1:1000, list 5.2.
(3) Dopustna je tudi druga ureditev pločnikov in kolesarskih stez, kot je določena v grafični prilogi pod pogojem, da:
– Bodo pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše iz tehničnega ali okolje
varstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati
prostorske in okoljske razmere.
– Ta odstopanja niso v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja
zadevajo.
(4) Načrtovana prostorska ureditev javnih parkirišč je določena v grafični prilogi: Prikaz ureditev glede poteka omrežij
in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo
ter grajeno javno dobro – ureditev prometa M 1:1000, list
5.2. Dopustna je druga razporeditev parkirnih mest znotraj
predvidenega območja načrtovanih parkirnih mest s toleranco
+/- 1,00 m.
(5) Območje se opremi z enotno oblikovano urbano opremo (luči, klopi, igrala, koši za smeti, kontejnerji, ekološki otok
itd.). Dopustna je ureditev drevoredov.
(6) Dodatni lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje
in gradnjo prometne infrastrukture so določeni v 24. členu tega
odloka.
21. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
v podenoti PI 11/1/4)
(1) Podenota obsega vse potrebne površine za rekonstrukcijo Prečne ulice, LZC št. 315230, od že rekonstruiranega
odseka Prečne ulice do Poti na Orlek.
(2) V območju podenote se ne nahaja priključek na Kolodvorsko cesto. Območje se ne nahaja v varovalnem pasu glavne
državne ceste G1-6.
(3) Načrtovana in dopustna je delna odstranitev objekta
na Prečni ulici, kot je določeno v grafični prilogi Zazidalna oziroma ureditvena situacija M 1:1000, list 5.2.
(4) Rekonstrukcija Prečne ulice, njen prečni in vzdolžni
profil je določen v grafični prilogi: Prikaz ureditev glede poteka
omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infra-

22. člen

Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo za posamezno GJI so določeni v naslednjih členih tega
odloka.
6. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE
INFRASTRUKTURE
23. člen
(zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture)
(1) Območje načrtovane prostorske ureditve vrtca je dostopno:
– V 1. fazi preko dostopne ceste k Športni dvorani Skala
pri osnovni šoli Pivka ali
– V 2. fazi preko Prečne ulice (načrtovana rekonstrukcija) in Poti k Studencu (načrtovana rekonstrukcija in novogradnja).
(2) Cilji prometnega urejanja:
– Rekonstruirati del lokalne ceste Pot k studencu in del
Prečne ulice v Pivki.
– Vzpostaviti ustrezno notranjo prometno mrežo.
– Zagotoviti zadostno število javnih parkirnih mest znotraj
ureditvenega območja.
– Izboljšati prometno varnost tudi kolesarskega in peš
prometa.
– Izboljšati kvaliteto bivalnega okolja.
(3) Obstoječa prometna mreža se delno rekonstruira in
delno dogradi, in sicer se:
– Rekonstruira del lokalne ceste Pot k studencu, ki vključuje tudi ureditev javnih parkirišč ob njej.
– Rekonstruira Prečna ulica v Pivki (LZC št. 315230),
in sicer od križišča z dostopno cesto k športni dvorani Skala
pri Osnovni šoli Pivka do križišča s Potjo na Orlek. Priključek
Prečne ulice na Kolodvorsko cesto, po kateri poteka trasa
glavne državne ceste G1-6, ni predmet tega OPPN in se rešuje v okviru prestavitve glavne državne ceste G1-6 oziroma
posebnega projekta.
(4) Prečni in vzdolžni profili rekonstrukcij in novogradenj
cest so določeni v grafični prilogi: Prikaz ureditev glede poteka
omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ureditev prometa M 1:1000,
list 5.2.
(5) Dopustna je tudi druga ureditev pločnikov, kolesarskih
stez in avtobusnega postajališča, kot je določena v grafični
prilogi pod pogojem, da:
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– Bodo pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše iz tehničnega ali okolje
varstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati
prostorske in okoljske razmere.
– Ta odstopanja niso v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja
zadevajo.
(6) Uredi se ustrezna prometna oprema in javna razsvetljava.
(7) Nove prometne ureditve so izven varovalnega pasu
državnih cest in izven vplivnega območja glavne ceste. Kljub
temu se priporoča upoštevati usmeritve s področja prometa,
podane s smernicami Ministrstva za promet DRSC, Smernice k občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu, dopis
št. 37167-2444/2009-5 z dne 26. 10. 2009.
(8) Poleg zgoraj navedenih lokacijskih pogojev in usmeritev za gradnjo se upošteva usmeritve s področja prometa
v Občini Pivka, podane s smernicami Občine Pivka, Smernice k občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu, dopis
št. 3500-9/2009-10 z dne 12. 9. 2009:
1. Prometnotehnični elementi dovozne ceste morajo
ustrezati vrsti in gostoti prometa;
2. Pri načrtovanju dovozne ceste in priključka na kategorizirano občinsko cestno mrežo je potrebno upoštevati veljavno
zakonodajo s področja cestne infrastrukture:
– Zakon o javnih cestah (ZJC-UPB1, Uradni list RS,
št. 33/06).
– Zakon o varnosti v cestnem prometu (Uradni list RS,
št. 30/98).
– Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na
javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00).
– Pravilnik o projektiranju cest s spremembami (Uradni
list RS, št. 91/05, 26/06).
– Uredbo o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni
list RS, št. 49/97).
– Odlok o občinskih cestah v Občini Pivka (Uradni list
RS, št. 90/02).
– Odlok o kategorizaciji občinskih cest Občine Pivka s spremembami (Uradni list RS, št. 90/02, 52/05, 29/06,
98/08).
(9) Poleg prometne se uredi še vsa potrebna gospodarska
javna infrastruktura, določena v naslednjih členih tega odloka.
(10) Prikaz ureditev prometa – situacija je prikazan na
grafični prilogi: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter
grajeno javno dobro – ureditev prometa M 1:1000, list 5.2.
24. člen
(zasnova projektnih rešitev infrastrukture za zbiranje
in odvajanje komunalnih odpadnih voda)
(1) Kanalizacija se uredi v ločenem sistemu odvajanja
komunalnih odpadnih in padavinskih vod, pri čemer se v 1. fazi
do obratovanja popolnega javnega kanalizacijskega sistema
komunalne odpadne vode iz načrtovane prostorske ureditve
vrtca začasno čisti na mali komunalni čistilni napravi.
(2) Interno kanalizacijsko omrežje z malo komunalno čistilno napravo se načrtuje južno od vrtca tako, da bo omogočena kasnejša gravitacijska priključitev v obstoječi kanalizacijski
zbiralnik, s katerim je urejena odvodnja komunalnih odpadnih
vod ter dostop s specialnim fekalnim vozilom za črpanje in
odvoz blata. Izgradnja in obratovanje male komunalne čistilne
naprave mora biti usklajeno z določbami, ki jih citira Uredba
o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih
čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07).
(3) Območje, ki obsega rekonstrukcijo dela javnih ulic Pot
k Studencu in Prečno ulico, se opremi z javnim kanalizacijskim
omrežjem, s katerim bo urejeno zbiranje in odvodnjavanje
odpadnih vod v skladu z rešitvijo predvideno po IDP Odvajanje
in čiščenje odpadnih vod aglomeracij Pivka, Klenik, Selce in
Trnje, št. projekta 07009IDP, izdelan pri Segis, d.o.o., v oktobru
2007.
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(4) Meteorne odpadne vode:
– Se priključi v obstoječi javni kanalizacijski zbiralnik za
odvodnjo padavinskih vod pod pogojem, da se s hiravličnim
izračunom dokaže, da je kanal dimenzioniran za sprejem dodatnih količin padavinskih vod. Potencialno onesnaženje padavinske kanalizacije z olji in peskom se prepreči z vgradnjo lovilcev
olj ter z usedalniki peska. Kolikor je potrebno iz odpadnih vod
izločevati maščobe, ki jih glede na veljavne (pod)zakonske
predpise ni dopustno izpustiti v javno kanalizacijo, se vgradi
maščobolovilce.
– Iz načrtovanih prometnih površin (del ceste Pot k Studencu) se odvajajo v obstoječ kanal meteorne kanalizacije, ki
poteka med Krpanovim domom in stadionom.
(5) Urediti je potrebno zajem in odvodnjavanje zalednih
meteornih vod. Iz zalednih jarkov se voda odvaja v meteorno
kanalizacijo.
(6) Upošteva se usmeritve s področja odvajanja in čiščenja odpadnih vod in oskrbe z vodo, podane s smernicami
KOVOD Postojna dopis št. 157/A-09/V-K z dne 24. 11. 2009:
1. Načrtovanje kanalizacijskega omrežja, ki obsega rekonstrukcijo in dograditev javnih kanalov, izvedbo novih priključkov ter prevezavo obstoječih kanalizacijskih priključkov
na novozgrajeno kanalizacijsko omrežje, mora biti usklajeno
z naslednjimi pravnimi akti in smernicami s:
– Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS,
št. 109/07, 33/08),
– Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05,
45/07, 79/09),
– Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07),
– Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju vod iz komunalnih
čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 63/09),
– Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njeno izvajanje (Uradni list
RS. št. 74/07),
– Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode
z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05),
– Tehničnim pravilnikom za projektiranje, izvedbo in
uporabo javnega kanalizacijskega sistema (KOVOD Postojna
d.o.o., 2002),
– Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih
in padavinskih voda na območju Občine Pivka (Uradni list RS,
št. 107/00, 90/02, 73/08).
3. V mestu Pivka je zbiranje in odvajanje odpadnih vod
urejeno v mešanem kanalizacijskem sistemu, v katerega so
praviloma priključene padavinske vode in prelivi iz greznic.
Deloma je zgrajena ločena kanalizacija, ki se ne zaključuje
s čistilno napravo, razen objektov, ki so priključeni na KČN PSO
Pivka in KČN Pivka TC Špar (99 PE in ni dimenzionirana za
sprejem dodatnih količin komunalne odpadne vode).
4. V skladu z 19. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni
list RS, št. 47/05 in 45/07) je do obratovanja popolnega javnega
kanalizacijskega sistema, potrebno komunalne odpadne vode
iz predvidene stavbe-Eko vrtec začasno čistiti na mali komunalni čistilni napravi, ki bo v funkciji do izgradnje centralne čistilne
naprave v naselju Pivka.
5. Izgradnja in obratovanje male komunalne čistilne naprave mora biti usklajeno z določbami, ki jih citira Uredba
o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih
čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07).
6. Izgradnjo internega kanalizacijskega omrežja z malo
komunalno čistilno napravo je potrebno načrtovati na ustrezni
lokaciji tako, da bo omogočena kasnejša gravitacijska priključitev v obstoječi kanalizacijski zbiralnik, s katerim je urejena
odvodnja komunalnih odpadnih vod ter dostop s specialnim
fekalnim vozilom za črpanje in odvoz blata.
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7. Območje urejanja, ki obsega rekonstrukcijo dela javnih
ulic Pot k Studencu in Prečno ulico, je potrebno opremiti z javnim kanalizacijskim omrežjem, s katerim bo urejeno zbiranje
in odvodnjavanje odpadnih vod skladu z rešitvijo predvideno
po IDP Odvajanje in čiščenje odpadnih vod aglomeracij Pivka,
Klenik, Selce in Trnje, št. projekta 07009IDP, izdelan pri Segis,
d.o.o. v oktobru 2007.
8. Pri načrtovanju javnega kanalizacijskega sistema za
odvod odpadnih vod je potrebno predvideti tudi priključitev
obstoječih bližnjih stavb, ki gravitirajo na ulice, ki so predmet
urejanja.
9. Po izgradnji javnega kanalizacijskega omrežja, ki se
zaključuje na čistilni napravi, so se lastniki stavb v roku 6 mesecev dolžni priključiti na javno kanalizacijsko omrežje.
(7) Ostale usmeritve so prikazane v Zasnovi projektnih
rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo je prikazana v grafični prilogi Prikaz
ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na GJI
– zbirni načrt komunalne infrastrukture v M 1:1000, list 5.2.
25. člen
(zasnova projektnih rešitev infrastrukture za vodooskrbo)
(1) Oskrba načrtovanih prostorskih ureditev se uredi z javnega vodovodnega sistema, ki se nahaja znotraj območja
OPPN Eko vrtec Pivka.
(2) Dogradi se hidratno omrežje in z nadzemnimi javnimi
hidranti (minimalne velikosti DN 100) v skladu s Pravilnikom za
zunanje hidrantno omrežje.
(3) Upošteva se usmeritve s področja odvajanja in čiščenja odpadnih vod in oskrbe z vodo, podane s smernicami
KOVOD Postojna, dopis št. 157/A-09/V-K z dne 24. 11. 2009
1. Načrtovanje javnega vodovodnega omrežja, ki obsega
rekonstrukcijo javnega vodovoda, izvedbo novih priključkov ter
prevezavo obstoječih vodovodnih priključkov na rekonstruirani
vodovod in ureditev požarne zaščite, mora biti usklajeno z naslednjimi pravnimi akti in smernicami s:
– Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS,
št. 35/06, 41/08),
– Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04,
26/06 in 92/06),
– Odlokom o varstvu krajevnih vodnih virov v Občini Pivka
(Uradni list RS, št. 100/99),
– Pravilnikom o tehničnih normativih za hidratno omrežje
za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91),
– Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Pivka (Uradni list RS, št. 107/00),
– Pravilnikom o pomožnih vodomerih in delitvi skupnih
stroškov storitev istega vodovodnega priključka (Kovod Postojna, d.o.o./2000),
– Tehničnim pravilnikom za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema (Kovod Postojna,
d.o.o./2002) ter z ostalo veljavno zakonodajo in predpisi za
gradnjo tovrstnih komunalnih objektov in napeljav,
– Smernicami k pripravi Občinskega prostorskega načrta
Občine Pivka, izdanimi pri Kovod Postojna, d.o.o., št.: 272/A08/V-K, dne 28. 11. 2008.
2. Območje urejanja se oskrbuje z vodo iz javnega vodovodnega omrežja, ki se za visoko cono naselja Pivka napaja iz
rezervoarja Kerin (V= 570 m³, 620,20 m n.m.v. – preko reducirnega ventila je hidrostatični tlak zmanjšan na 605,00 m n.m.v.)
in za nizko cono iz sistemskega rezervoarja Pivka (V=1200 m³,
588,50 m n.m.v.). Razmejitev območja obeh con poteka med
kotama terena 565,00 m n.m.v. in 560,00 m n.m.v.
– Zagotovitev ustreznih vodnih tlakov ter zadostnih količin
in pretočnosti vode v omrežju za obstoječe stavbe in dopolnilno gradnjo je pogojena z rekonstrukcijo javnega vodovoda, ki
poteka po ulici Pot k Studencu in Prečni ulici.
– Projektne rešitve pri rekonstrukciji vodovoda morajo biti
izdelane v skladu z idejnim projektom IDZ Program obnove in
dograditve vodovoda Pivke z okolico, izdelan pri ISAN 12 d.o.o.
v februarju 2004, št. projekta: 61/03;
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– Rekonstrukcija vodovodnega omrežja, vključno s priključki, mora biti projektno obdelana, dokumentacija pa revidirana in odobrena s strani upravljavca javnega vodovoda.
– Pred izdelavo projekta je potrebno pridobiti vsa potrebna pojasnila oziroma dovoljenja upravljavca vodovoda in
soglasja lastnikov parcel, preko katerih bo potekala trasa rekonstruiranega vodovodnega omrežja.
3. Vsi objekti, katerih namembnost je povezana s porabo
pitne vode, morajo biti priključeni na javno vodovodno omrežje
v skladu s sledečimi pogoji:
– Vsaka posamezna stavba mora biti opremljena s samostojnim vodovodnim priključkom, ki mora potekati po zemljišču
lastnika stavbe.
– Potrebno je predvideti vse prevezave obstoječih vodovodnih priključkov na območju, kjer se izvaja rekonstrukcija
javnega vodovodnega omrežja.
– Oskrba s pitno vodo za predvideno stavbo - Eko vrtec
Pivka se uredi preko novega vodovodnega priključka z navezavo na obratujoči javni vodovod NL DN 125 mm, v smislu
shematičnega izrisa vodovodne napeljave po priloženi situaciji.
(4) Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo je prikazana v grafični prilogi Prikaz ureditev glede poteka omrežij
in priključevanja objektov na GJI – zbirni načrt komunalne
infrastrukture v M 1:1000, list 5.2.
26. člen
(prečkanja in približevanja komunalnih vodov)
Pri vseh križanjih in približevanjih je potrebno upoštevati
soglasja prizadetih upravljavcev in veljavne tehnične normative.
Pri približevanju in križanju kanalizacije z drugimi komunalnimi
instalacijami je potrebno upoštevati predpisane medsebojne
odmike in kote križanj.
27. člen
(zasnova projektnih rešitev za visoko in nizkonapetostne
elektroenergetske razvode)
(1) Potrebno je upoštevati usmeritve s področja elektroenergetske infrastrukture, podane s smernicami ELEKTRA
PRIMORSKA dopis št. am/am, št. 6178 z dne 26. 10. 2009:
– Na območju urejanja se nahajata transformatorski postaji (TP) z oznako TP Vilharjevo naselje in TP Dom in podzemne srednjenapetostne kabelske povezave med TP Dom in TP
Pivka Šola ter povezava med TP Pivka Šola in TP Vilharjevo
naselje.
– Za napajanje območja urejanja iz TP Vilharjevo naselje
je potrebno v TP dograditi dodatni nizkonapetostni izvod, zamenjati transformator in zgraditi podzemno nizkonapetostno
kabelsko kanalizacijo od TP do objekta Eko Vrtca. V primeru,
da je predvidena priključna moč za območje urejanja več kot
150kW, je potrebno predvideti novo TP, katero je potrebno
vzankati v obstoječe srednjenapetostno in nizkonapetostno
omrežje.
– Ker se urejajo tudi prometne površine je potrebno na
območju lokalnih cest zagotoviti koridor za srednjenapetostno
in nizkonapetostno kabelsko kanalizacijo v cevni izvedbi 2x160
cm in 4xΦ110 cm, s povezavami do obstoječih transformatorskih postaj. Jaški kabelske kanalizacije in transformatorske
postaje morajo biti dostopne iz javnih površin. Srednjenapetostno in nizkonapetostno kabelsko kanalizacijo, naj se predvidi
v skupnem jarku, kje je to mogoče. Vsa projektiranja in gradnje
je potrebno izvesti v skladu s soglasji za priključitev, ki jih je
potrebno predhodno pridobiti od pristojnega upravljavca distribucijskega omrežja.
(2) Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo je prikazana v grafični prilogi Prikaz ureditev glede poteka omrežij
in priključevanja objektov na GJI – zbirni načrt komunalne
infrastrukture v M 1:1000, list 5.2.
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28. člen
(zasnova projektnih rešitev za javno razsvetljavo in razvode)
(1) Uredi se javna razsvetljava znotraj predvidenega območja urejanja. Prav tako se uredi ustrezna osvetlitev predvidenih parkirnih mest.
(2) Obvezno je upoštevanje Uredbe o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 109/07)
pri ureditvi nove razsvetljave.
29. člen
(zasnova projektnih rešitev za telefonijo)
(1) Potrebno je upoštevati usmeritve s področja telefonije,
podane s smernicami TELEKOM-a, dopis št. 416/2009-KP-BB
z dne 3. 11. 2009:
– Po celotnem severovzhodnem robu obravnavanega
območja poteka trasa telefonskega podzemnega krajevnega
kabla K4 in ob Vilharjevi cesti kabelska kanalizacija z vsebovanimi krajevnimi kabli. Upoštevati je potrebno obstoječe telefonsko omrežje na lokaciji ter ohranitev kontinuitete napajanja
naročnikov.
– Zaščito in prestavitev obstoječega telefonskega omrežja
ter navezavo novih objektov na telekomunikacijsko omrežje
se celovito obdela v posebnem projektu. Priključno mesto je
kabelski jašek št. 1 ob Vilharjevi cesti v višini navezave nove
ceste.
– Podrobne podatke o obstoječem telefonskem omrežju
dobi projektant na Telekomu Slovenije, Centru za vzdrževane
omrežja in zagotavljanju storitev Koper.
(2) Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo je prikazana v grafični prilogi Prikaz ureditev glede poteka omrežij
in priključevanja objektov na GJI – zbirni načrt komunalne
infrastrukture v M 1:1000, list 5.2.
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– registrirano arheološko najdišče,
– enote registrirane kulturne dediščine in njihova vplivna
območja, vključena v strokovne zasnove, ki jih je pripravil
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije na podlagi
Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99):
Strokovne podlage za varstvo kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Pivka, November 2001; Kulturovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve PUP-ov
za Občino Pivka, april 2004; Spremembe in dopolnitve strokovnih zasnov varstva kulturne dediščine za Občino Pivka,
maj 2007; Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine za
območje občine, februar 2008.
(4) Za posege v območju PI 11/1/4, znotraj katerega se
nahaja enota kulturne dediščine Pivka – Studenec, veljajo
sledeče smernice:
– Za nameravane posege, ki bodo potekali ob objektih
ali v območjih kulturne dediščine, je potrebno izbrati traso
gospodarske javne infrastrukture s takim odmikom, ki bo
zagotavljala, da ostanejo nepoškodovani temelji objekta in
objekt sam.
– Odmik trase naj znaša vsaj 2,5 m, kolikor pa to zaradi
gostote podzemnih vodov ali iz drugih razlogov ni možno, naj
znaša vsaj 1,5 m.
– Pri gradbenih delih je potrebno upoštevati, da se v neposredni bližini takih objektov dela ne smejo izvajati s težkimi
gradbenimi stroji (lahko z manjšimi ali ročno).
– Objekt je potrebno zaščititi pred morebitnimi poškodbami s trdimi delci in zaprašitvijo s postavitvijo začasne zaščite
(lesena konstrukcija, kovinski gradbeni pano, prekritje z ustrezno folijo …) za ves čas izvajanja del.
– Pri morebitni porušitvi ograje; ograjnega kamnitega zidu
ali kakšne druge konstrukcije je po končanih delih potrebno
vzpostaviti prvotno stanje.

30. člen

32. člen

(odvoz odpadkov)

(usmeritve za ohranjanje narave)

(1) Na območju je potrebno zagotoviti ločeno zbiranje
odpadkov. Lokacija mora omogočati neoviran dostop s komunalnimi vozili.
(2) Zbiranje nenevarnih in nevarnih odpadkov mora biti
ločeno od ostalih komunalnih odpadkov in urejeno na način, ki
ga predpisujejo veljavni predpisi in področni predpisi o posameznih nevarnih snoveh.

(1) Upošteva se usmeritve za ohranjanje narave, podane
s Smernicami Zavoda RS za varstvo narave, št. 5-III-610/2O-09/ACG z dne 6. 11. 2009.
(2) Priporoča se ureditev kala v okviru zunanjih površin
vrtca v EUP PI 11/1/1.

7. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO
NARAVNIH DOBRIN
31. člen
(usmeritve za ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Potrebno je upoštevati usmeritve s področja varstva
kulturne dediščine, podane s smernicami Ministrstva za kulturo,
dopis št. 35012-195/2009/3 z dne 18. 11. 2009.
(2) Na območju urejanja ter v območju presoje vplivov na
okolje so naslednje enote kulturne dediščine:
ESD

Ime

Režim

Podrežim

16019 Pivka - Vaško jedro dediščina Naselbinska
dediščina
26031 Pivka - Studenec
dediščina Stavbna dediščina
26863 Pivka - Trško jedro dediščina Naselbinska
dediščina
(3) Upošteva se varstveni režim, ki velja za:
– kulturne spomenike, vključno z njihovimi vplivnimi območji,

33. člen
(usmeritve za ohranjanje naravnih dobrin – gozda)
Upošteva se usmeritve za ohranjanje naravnih dobrin –
gozda, podane s Smernicami Zavoda za gozdove Slovenije,
OE Postojna št. 281-6/2009 z dne 20. 10. 2009: še posebej:
– Načrtovane prostorske ureditve morajo omogočiti nemoteno gospodarjenje z okoliškimi gozdovi in dostop do sosednih gozdnih zemljišč.
– Pri realizaciji načrtovanih prostorskih ureditev se lahko
posek drevja in krčitev gozda po pridobitvi ustreznega dovoljenja za gradnjo v skladu z 21. členom Zakona o gozdovih
(Uradni list RS, št. 30/93 in 110/07).
34. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – zrak)
(1) Obvezni so ukrepi za preprečevanje emisij prahu
v okolje v času gradnje:
– vlaženje in škropljenje tistih površin, ki bi lahko povzročale emisije prahu v okolje (transportne poti, druge odkrite
površine);
– čiščenje površin, ki bi lahko povzročale emisije prahu
v okolje (zlasti transportne poti);
– čiščenje tovornih vozil in gradbene mehanizacije preden
zapustijo območje gradbišča, tako da ne bo prihajalo do depozicije materiala na javne ceste;
– omejitev hitrosti transportnih vozil na gradbišču na najmanj 15 km/h;
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– pokrivanje oziroma ščitenje vseh tistih virov, ki bi lahko
bili vzrok emisij prahu v okolje (emisije zaradi prisotnosti gradbenih materialov in odpadkov);
– preprečevanje raznašanja materiala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi;
– izogibanje kateri koli aktivnosti pri gradbenih delih, ki bi
lahko povzročala večje emisije prahu;
– zmanjšati je treba kakršno koli odmetavanje materiala
z večjih višin, nastalega pri gradnji;
– preprečiti tako ravnanje z gradbenimi odpadki in materiali, ki bi lahko povzročali emisije prahu;
– še posebno pozornost zgornjim ukrepom je treba nameniti v primeru, če se bi gradnja vršila ob vetru ali pa v sušnih
dneh;
– izhode iz gradbišč je treba urediti tako, da bo bodo najbolj oddaljeni od najbližjih sosednjih objektov.
(2) Obvezen ukrep za omilitev onesnaževanja zraka predvsem s SO2, NO2 in dimom je prepoved zadrževanja tovornih
motornih vozil na gradbišču s prižganimi motorji.
(3) Prepovedano je kurjenje raznih materialov in odpadkov
na gradbišču, saj v takem primeru lahko zaradi gorenja nastanejo škodljive in strupene snovi, ki negativno vplivajo na okolje.
35. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – vode)
Obvezno je izvajanje ukrepov za preprečitev emisij snovi
v površinske vode, ki jih določajo veljavni zakonski in podzakonski akti predvsem s področja ravnanja z gradbenimi odpadki
in področja varovanja površinskih vod pri čemer gradbenih materialov in gradbenih odpadkov ni dovoljeno raztresati oziroma
razlivati v vodotok.
36. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – tla in podtalnica)
Obvezno je izvajanje ukrepov za preprečitev emisij snovi
v tla (predvsem pred raztresanjem oziroma razlivanjem gradbenih materialov), ki jih določajo veljavni zakonski in podzakonski
akti predvsem s področja ravnanja z gradbenimi odpadki in
področja varovanja tal in podtalnice.
37. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – hrup)
(1) Obvezno je izvajanje ukrepov za zagotovitev varstva
pred hrupom, ki jih določajo veljavni zakonski in podzakonski
akti predvsem s področja varstva pred hrupom.
(2) Pri izvajanju gradbenih izkopov se priporoča še upoštevanje teh ukrepov:
– gradbena dela le v dnevnem času T1 (7.–19. ure);
– razmestitev hrupne gradbene opreme (kompresorji in
generatorji) na tak način, da bo čim bolj oddaljena od najbližjih
stanovanjskih ter nastanitvenih objektov;
– postavitev hrupne gradbene opreme tako, da bodo deli,
ki povzročajo hrup, obrnjeni proč od najbližjih stanovanjskih
objektov;
– izhode iz gradbišč je treba urediti tako, da bo bodo najbolj oddaljeni od najbližjih sosednjih objektov.
(3) Območje OPPN Eko vrtec Pivka je v skladu z Uredbo
o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS,
št. 105/05 in 35/08) glede na namembnost območja uvrščeno
v III. stopnjo varstva pred hrupom.
38. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – odpadki)
(1) Obvezno je izvajanje ukrepov za zagotovitev pravilnega ravnanja z odpadki, ki jih določajo veljavni zakonski in
podzakonski akti predvsem s področja ravnanja z odpadki.
(2) Pri ravnanju z gradbenimi odpadki je treba upoštevati
ukrepe in postopke, ki jih določajo veljavni zakonski in podzakonski akti predvsem s področja ravnanja z gradbenimi odpadki
in drugimi odpadki.
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39. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – svetlobno
onesnaževanje)
Obvezno je upoštevanje Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 109/07) pri
ureditvi nove razsvetljave.
8. UKREPI ZA OBRAMBO IN VARSTVO PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI
40. člen
(zasnova požarne in eksplozijske zaščite obravnavanega
območja)
(1) Varstva pred požarom za obravnavano območje in
pripadajoče posamezne objekte objekt mora biti zasnovana na
naslednjih protipožarnih zahtevah za varnostne ukrepe:
– zadostni nosilnosti konstrukcij za določen čas v primeru
požara,
– zadostni količini sredstev za gašenje v primeru požara
(voda – zunanji hidranti),
– preprečevanju širjenja požara med prostori različnih
namembnosti,
– zadostnem številu dovozov in dostopov za intervencijska vozila do objekta, ki so tehnično opremljeni v skladu SIST
DIN 14090 – Površine za gasilce na zemljišču,
– zagotavljanju prostih intervencijskih površin za potrebe
objekta.
(2) Ukrepi aktivne požarne in eksplozijske zaščite morajo
glede na potencialne nevarnosti omogočati hitro gašenje začetnih požarov ter že razvitega požara z zunanjimi hidrantnimi
priključki ob ustrezni pomoči gasilcev.
(3) Cilji požarne zaščite temeljijo na:
– varovanju ljudi tako, da ni trajnih posledic v primeru
nastanka požara,
– varovanju lastnega premoženja, da je največja škoda
omejena na del požarnega sektorja,
– preprečevanju prenosa požara na sosednje objekte
drugih lastnikov in obratno (ustrezni odmiki med objekti skladno s smernico SZPV 204 – požarnovarnostni odmiki med
stavbami),
– varno obratovanje dela objekta, ki je v obratovanju, tudi
v času rednih vzdrževalnih del.
(4) Za zagotavljanje proti požarne zaščite se:
– Dogradi hidratno omrežje in z nadzemnimi javnimi hidranti v skladu s Pravilnikom za zunanje hidrantno omrežje in
usmeritvami, ki so prikazane v Zasnovi projektnih rešitev in
pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo je prikazana v grafični prilogi Prikaz ureditev glede
poteka omrežij in priključevanja objektov na GJI – zbirni načrt
komunalne infrastrukture v M 1:1000, list 5.2. in list 6.
– Cevi razdelilnega cevovoda morajo ustrezati hidravličnem izračunu, vendar ne smejo biti manjše od 100 mm. Potreben tlak v zunanjem hidratnem omrežju se izračuna v odvisnosti od višine objekta, vendar ne sme biti manjši od 2,5 bara.
Hidranti bodo postavljeni ob glavnih razvodnih poteh in bodo
postavljeni v medsebojni razdalji do 80 m. Glede na vrsto in
velikost objektov ob urejanju objekta bo potrebno zagotoviti še
dodatne hidrante, ki bodo glede na pokrivanje objekta zagotavljali zahteve Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno
omrežje (Uradni list SFRJ, št. 30/91), in sicer od objektov oddaljeni najmanj 5 m in ne več kot 80 m.
– V sklopu ureditve Eko Vrtca se predvidi zunanjo interno
hidrantno mrežo, ki bo v celoti pokrivala obravnavano območje
okrog objekta.
– Pri postavitvi objektov upošteva odmike od mej in med
objekti ali potrebne protipožarne Iočitve (3. člen Pravilnika
o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 101/05,
83/05 in 14/07).
– Potrebno je zagotoviti minimalen odmik 5 metrov med
objektom in parcelno mejo. Potrebne odmike se lahko določi
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tudi s pomočjo metod požarnega inženirstva, projektant je
dolžan dokazati, da je s predlagano rešitvijo preprečen prenos
požara z goreče na sosednjo stavbo.
(5) Določijo se organizacijski ukrepi varstva pred požarom
– Pozidava mora zagotavljati pogoje za varen umik ljudi in
premoženja, zadostne prometne in delovne površine za intervencijska vozila ter zadostne vire za oskrbo z vodo za gašenje.
Zagotovljeni morajo biti potrebni odmiki med objekti oziroma
ustrezna ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za
omejevanje širjenja ognja ob požaru. Za preprečevanje nastanka požara je pomembno, da se odstranijo ali pa vsaj zmanjšajo
na najmanjšo možno mero vsi vzroki za požar in se usposobi
prebivalstvo ter zaposlene v poslovnih objektih za preventivno
delovanje pred požarom in varno evakuacijo iz objekta:
– za posamezni objekt mora biti pripravljen biti požarni
načrt in usklajen z intervencijskimi enotami,
– za posamezni objekt mora biti zagotovljeno redno vzdrževanje in kontrola požarnovarnostnih naprav in opreme,
– za posamezni objekt mora biti zagotovljena stalna
kontrola nad delovanjem, kot tudi vzdrževanje hidrantnega
omrežja.
(6) Pogoji za varen umik ljudi in premoženja
– To je možno doseči z načrtovanjem in upoštevanjem
preventivnih ukrepov varstva pred požarom, z načrtovanjem
vseh požarnovarstvenih ukrepov v okviru požarnovarstvenega
koncepta (to so pasivni ali gradbeni, aktivni ali tehnični ter
organizacijski ukrepi) pa se dosežejo tudi ostali cilji varstva
pred požarom.
– Predpogoj za varen umik ljudi in premoženja iz objektov
oziroma na varno je pravočasno odkrivanje in javljanje požara
ter alarmiranje (vgrajeni sistemi v posameznih objektih oziroma
za celotno območje).
– V objektih je potrebno načrtovati evakuacijske poti, ki
morajo zagotoviti uporabnikom (in obiskovalcem) varen umik
oziroma, da dosežejo varno mesto v objektu ali izven objekta,
gasilcem in reševalnim ekipam pa varni dostop za gašenje
požara ter iskanje in reševanje uporabnikov stavbe. O smereh
evakuacijskih poti odloči projektant.
– Evakuacijske poti v posameznem objektu morajo biti
načrtovane tako, da zadostijo namenu, načelu funkcionalnosti
in zahtevam za lastnosti (dimenzioniranost, situiranost, obdelanost, opremljenost ...).
(7) Dovozne poti za gasilsko intervencijo morajo biti projektirane in izvedene tako, da omogočajo osni pritisk 80 kN.
Treba je zagotoviti tudi potrebne površine za gasilce ob zgradbah (SIST DIN 14090, julij 1999): dostopne poti za gasilce,
dovozne poti za gasilska vozila, postavitvene površine in delovne površine za gasilska vozila. O smereh intervencijskih poti
odloči projektant.
(8) Drugi pogoji za protipožarno začito in varstvo pred
izlitjem nevarnih snovi so navedene v 24. in 25. členu tega
odloka.
(9) Območje OPPN Eko vrtec Pivka se ne nahaja v poplavnem ali plazovitem območju vendar se zaradi nepredvidljivosti terena priporoča izvedbo geomehanske raziskave tal pred
izdajo gradbenega dovoljenja za posege v prostor.
(10) Objekte in gopodarsko javno infrastrukturo v okviru
načrtovanih prostorskih ureditve s tem OPPN se projektira potresno varno, in sicer morajo biti objekti proti potresno grajeni
v skladu s pogoji, ki veljajo za območja z:
– Potresno nevarnostjo VII: stopnje po MSC lestvici,
– 0.175 g projektnega pospeška tal s povratno dobo
475 let,
– 0.225 g talnega pospeška s povratno dobo 1000 let.
(11) Pri gradnji objektov je potrebna ojačitev prve plošče
ali gradnja zaklonišč v skladu z 68. členom Zakona o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06
– UPB) in Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni
list RS, št. 57/96).
(12) V celoti se upošteva usmeritve s področje varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred poža-
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rom, podane s smernicami Ministrstva za obrambo, Uprava za
zaščito in reševanje, dopis št. 350-409/2009-2 z dne 16. 10.
2009, in sicer je potrebno pri projektiranju in gradnji načrtovanih
prostorskih ureditev:
– opredeliti in upoštevati je potrebno vse naravne omejitve (poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost ter plazovitost
terena) in temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje
ali navesti ustrezne hidrološke in geološke raziskave glede
poplavnosti, visoke podtalnice ter erozivnosti in plazovitosti, ki
bodo podale ustrezne ukrepe;
– opredeliti in upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti in temu primerno predvideti način gradnje;
– opredeliti in upoštevati je treba požarno ogroženost in
možnost razlitja nevarnih snovi in temu primerno predvideti
način gradnje;
– zagotoviti je treba ukrepe varstva pred požarom v skladu z 22. in 23. členom Zakona o varstvu pred požarom (Uradni
list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo);
– upoštevati je potrebno Pravilnik o požarni varnosti
v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07)
s poudarkom na 3., 5., 6. in 7. členu;
– potrebno je zagotoviti odmike od mej in med objekti
ali potrebne protipožarne Iočitve (3. člen Pravilnika o požarni
varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in
14/07);
– potrebna je ojačitev prve plošče ali gradnja zaklonišč
(68. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB) in Uredba o graditvi in
vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96).
9. NAČRT PARCELACIJE
41. člen
(načrt parcelacije)
Območje OPPN Eko vrtec Pivka je v območju podenot
razdeljeno na nove zemljiške parcele (območja gradenj). Načrt parcelacije je prikazan na grafični prilogi Načrt parcelacije
v M 1:1000, list št.8.2.
42. člen
(prostorski ukrepi)
(1) Nepremičnine, potrebne za gradnjo gospodarske javne infrastrukture v skladu z določbami tega odloka, se lahko
v skladu s 93. do vključno 108. členom ZUreP-1 in 109. členom
ZPN razlasti oziroma izvede ukrep prisilne služnosti.
(2) Nepremičnine, potrebne za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, se nahajajo v območju podenot PI11/1/3 in
PI11/1/4.
10. ETAPNOST IZVEDBE
43. člen
(etapnost izvedbe)
Obravnavano območje se ureja fazno, in sicer se glede na
vrsto predvidenih prostorskih ureditev se načrtovane prostorske ureditve lahko grade v eni fazi ali pa se gradijo posamično
v več fazah kot je navedeno spodaj:
– Dopustna je fazna gradnja načrtovane prostorske ureditve vrtca, in sicer se lahko gradijo posamezni oddelki vrtca
ločeno ob zagotavljanju prostorskih pogojev, ki jih za vrtce
določa veljavna zakonodaja.
– Dopustna je fazna ureditev dostopa do načrtovane
prostorske ureditve vrtca, in sicer se v 1. fazi uredi dostop po
obstoječi poti mimo Športne dvorane Skala, kjer se zavije na
Pot k Studencu do dovoza k obstoječi stanovanjski hiši. V 2.
fazi se uredi dostop preko rekonstruirane Prečne ulice spojene
z rekonstrukcijo in novogradnjo Poti k Studencu. Posebno ločeno fazo lahko predstavlja gradnja povezava z Vilharjevo ulico.
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– Dopustna je ureditev za površin mirujoči promet ter
rekonstrukcija Prečne ulice do križišča s Potjo na Orlek kot
posebna ločena faza.
11. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV
44. člen
(odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih
rešitev Eko Vrtca)
Dopustna so odstopanja od načrtovanih funkcionalnih,
oblikovalskih in tehničnih rešitev v okviru toleranc in odstopanj
določenih v tem odloku.

Uradni list Republike Slovenije
76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09 ter 3., 4., 6., 7.
in 14. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP)
Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06 in
41/08), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 10/10) in 15.
člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS,
št. 29/00) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na
31. redni seji dne 31. 3. 2010 sprejel

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Sveti Jurij ob Ščavnici

45. člen

I. SPLOŠNE DOLOČBE

(odstopanja od idejnih zasnov poteka posamezne
gospodarske javne in druge komunalne infrastrukture)

1. člen
(1) Ta odlok ureja način opravljanja obvezne občinske
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem
besedilu: javna služba) na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici tako, da določa:
– Organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne
službe
– Vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
javne službe
– Vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko
razporeditev
– Pogoje za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo
– Pravice in obveznosti porabnikov ter
– Vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja.
(2) Sestavni del tega odloka je temeljna topografska karta
oskrbovalnih območij, iz katere je razviden način zagotavlja
oskrbe s pitno vodo.

Dopustna so odstopanja od idejnih zasnov poteka posamezne gospodarske javne in druge komunalne infrastrukture,
določenih s tem občinskim podrobnim prostorskim načrtom,
če bodo pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene
rešitve, ki so primernejše iz tehničnega ali okolje varstvenega
vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati prostorske
in okoljske razmere. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju
z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
Druga dopustna odstopanja so navedena pri lokacijskih
pogojih v okviru posamezne podenote urejanja prostora.
46. člen
(usmeritve za določitev meril po prenehanju veljavnosti
OPPN Eko vrtec Pivka)
(1) OPPN Eko vrtec Pivka velja do izvedbe vseh prostorskih ureditev, načrtovanih s tem odlokom.
(2) Po prenehanju veljavnosti OPPN Eko vrtec Pivka se
območje ureja z veljavnim občinskim prostorskim načrtom.
12. KONČNE DOLOČBE
47. člen
OPPN Eko vrtec Pivka je skupaj s prilogami na vpogled
v uradnih prostorih Občine Pivka.
48. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3201-27/2010
Pivka, dne 8. aprila 2010
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
1379.

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni
samoupravi /ZLS – UPB – 2/ (Uradni list RS, št. 94/07;
ZLS-UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18,

men:

2. člen
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji po-

– pitna voda je voda v skladu s predpisom, ki ureja pitno
vodo,
– sistem za oskrbo s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu:
vodovod) je sistem elementov vodovoda, kot so vrtine, črpališča, sistemi za pripravo vode, cevovodi, vodohrani, čistilne
naprave ter druga oprema (priključki, hidranti …), ki pretežni del
rednega obratovanja deluje kot samostojen vodovodni sistem,
hidravlično ločen od ostalih vodovodov,
– javni vodovod je občinska gospodarska javna infrastruktura, ki predstavlja sistem za oskrbo s pitno vodo v lasti občine
in je v upravljanju izvajalca javne službe,
– lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo je oskrba prebivalcev s pitno vodo iz vodnega vira za katerega je pridobljeno vodno vodnega dovoljenje, v skladu s predpisi, ki urejajo
upravljanje z vodo na območjih, kjer se storitve javne službe
ne izvajajo,
– zasebni vodovod je vodovod, katerega objekti in oprema so v lasti oseb zasebnega prava, namenjen lastni oskrbi
prebivalcev s pitno vodo,
– transportni vodovod je del vodovoda namenjen transportu vode iz vodnih virov do primarnih vodovodov. Na njem
ni priključkov neposrednih porabnikov pitne vode,
– primarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi povezanih tehnoloških objektov, (objekti za obdelavo vode, vodohrani, črpališča …) namenjeno transportu pitne vode od enega
ali več vodnih virov do sekundarnega vodovoda. Gradbeni
inženirski objekti in oprema primarnega vodovoda so občinska
gospodarska javna infrastruktura,
– sekundarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi
povezanih tehnoloških objektov (objekti za dvig ali zmanjšanje
tlaka, obdelavo vode …) namenjeno neposrednemu priključe-
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vanju stavb na posameznem poselitvenem območju. V sekundarni vodovod je vključeno tudi zunanje hidrantno omrežje in
vodovodno omrežje za vzdrževanje javnih površin. Gradbeni
inženirski objekti in oprema sekundarnega vodovoda so občinska gospodarska javna infrastruktura. Priključki stavb na
sekundarni vodovod niso objekti oziroma oprema javne infrastrukture,
– hidrantno omrežje so gradbeni inženirski objekti in
aprave, s katerimi se voda od vira za oskrbo z vodo dovaja do
zunanjih hidrantov. Uporablja se za direktno gašenje požarov
ali posredno gašenje požarov s priključitvijo gasilnih vozil
z vgrajenimi črpalkami ali prenosnimi gasilnimi črpalkami,
– vodovodni priključek (priključek stavbe) je v lasti porabnika ter je sestavljen iz: priključnega sklopa na sekundarno
omrežje, dovodne cevi na odseku med javnim vodovodom in
obračunskim vodomerom, ventila pred obračunskim vodomerom, čistilnega kosa (odvisno od nazivnega premera), montažno-demontažnega kosa ter obračunskega vodomera z nepovratnim ventilom in vodomernim jaškom (merilno mesto). Meja
med vodovodnim priključkom in internim omrežjem porabnika
je spoj med obračunskim vodomerom in ventilom za obračunskim vodomerom. Vodovodni priključek (priključek stavbe) na
sekundarni vodovod je del stavbe in ni objekt oziroma oprema
javne infrastrukture,
– odjemno mesto je mesto vodovoda, kjer se odčitava
poraba pitne vode posameznega porabnika pitne vode. Na
posamezno odjemno mesto je lahko priključeno več porabnikov
pitne vode, če je v skladu z določbami stanovanjskega zakona
zagotovljena porazdelitev stroškov med njimi,
– porabnik je pravna ali fizična oseba, ki je lastnik objekta
možnostjo priključitve na javni ali zasebni vodovod oziroma
latnik vodovodnega priključka na javni ali zasebni vodovod,
– plačnik storitev javne službe je porabnik iz tega odloka
ali druga pravna ali fizična oseba, ki z dovoljenjem porabnika
uporablja storitve javne službe,
– priključno mesto predstavlja točko predvidene ali izvedene priključitve na javni vodovod,
– upravljavec vodovoda je oseba, ki je v skladu s tem
odlokom pridobila pravico upravljanja z objekti in opremo javnega vodovoda zaradi opravljanja storitev javne službe oskrbe
s pitno vodo in oseba, ki so jo prebivalci, ki se oskrbujejo
v okviru lastne oskrbe prebivalcev s pitno vodo, pooblastili za
upravljanje z zasebnim vodovodom,
– izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo (izvajalec) je
pravna oseba, katera je upravljavec javnega vodovoda in izvaja
storitve javne službe oskrbe s pitno vodo,
– kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca
o objektih gospodarske javne infrastrukture,
– zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca zbirnih podatkov o omrežjih in objektih gospodarske
javne infrastrukture, ki jo vodi Geodetska uprava Republike
Slovenije na podlagi zakonov, ki urejajo prostorsko načrtovanje,
graditev objektov in geodetsko dejavnost,
– oskrbovalno območje je eno- ali več območij označenih
na temeljni topografski karti in vsako predstavlja organizacijsko
in prostorsko zasnovo – zaokroženo območje ali del območja
občine na katerem so izpolnjeni enotni oskrbovalni standardi
na katerem javno službo izvaja eden izvajalec.
(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.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
(1) Občina Sveti Jurij ob Ščavnici na določenih oskrbovalnih območjih (območje A) zagotavlja javno službo oskrbe
s pitno vodo v obliki javnega podjetja, v obsegu in pod pogoji,
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določenimi z veljavno zakonodajo. Na posameznih oskrbovalnih območjih (območje B) kjer se zagotavlja lastna oskrba
prebivalcev s pitno vodo Občina Sveti Jurij ob Ščavnici v skladu
s predpisi potrdi upravljavca.
Na nekaterih mejnih oskrbovalnih območjih (območje C),
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici ali več občin skupaj za isto
oskrbovalno območje določi upravljavca vodovoda na podlagi
javnega razpisa ali z neposredno podelitvijo koncesije s koncesijsko pogodbo.
(2) Na oskrbovalnem območju, kjer občina zagotavlja
oskrbo s pitno vodo s storitvami javne službe, ni dovoljena
oskrba s pitno vodo z lastno oskrbo s pitno vodo. Lastni
viri pitne vode se lahko uporabljajo za namen zagotavljanja
rezervnih zmogljivosti, potrebe zalivanja, ali uporabe v kmetijstvu.
4. člen
(1) Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja, ki izpolnjuje
splošna merila za vodenje sistema kakovosti, predpisanega po
standardu SIST ISO 9001. Program za obvladovanje kakovosti
vsebuje tudi Program oskrbe s pitno vodo, ki ga v skladu s pravilnikom, ki ureja oskrbo s pitno vodo izdela izvajalec vsako leto
do konca oktobra za naslednje poslovno leto.
(2) Program oskrbe s pitno vodo pregleda in uskladi organ
občinske uprave, pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljevanju: pristojni organ), potrdi pa ga Občinski svet Občine
Sveti Jurij ob Ščavnici.
5. člen
(1) Za javni vodovod in pripadajoče gradbeno inženirske
objekte in naprave je odgovoren izvajalec javne službe, ki
izdela Tehnični pravilnik o javnem vodovodu in uskladi z organom občinske uprave, pristojnim za gospodarske javne
službe, sprejme pa ga Občinski svet Občine Sveti Jurij ob
Ščavnici. Tehnični pravilnik je dolžen objaviti izvajalec javne
službe v roku 10 dni po njegovem sprejemu na svoji spletni
strani.
(2) V Tehničnem pravilniku se podrobneje opredeli pogoje in normative za gradnjo, priključevanje objektov in njihovo
vzdrževanje, dobavo pitne vode, upravljanje in vzdrževanje
javnega vodovoda ter pripadajočih gradbeno inženirskih objektov in naprav.
6. člen
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici zagotavlja z javno službo
pitno vodo kot javno dobrino. Javna služba obsega naslednje
storitve:
– oskrbo s pitno vodo v skladu s predpisi, ki urejajo pitno
vodo in storitve javnih služb vsem porabnikom pod enakimi
pogoji,
– pridobivanje in posredovanje podatkov o odvzemu pitne vode iz javnega vodovoda zaradi obračuna storitev javne
službe,
– upravljanje in vzdrževanje javnega vodovoda in pripadajočih gradbeno inženirskih objektov in naprav,
– nadzor priključkov stavb na sekundarni vodovod,
– vzdrževanje vodovodnega priključka,
– vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in hidrantov
priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju varstva
pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih
omrežij,
– izvajanje potrebnih investicijsko vzdrževalnih del in tehnoloških izboljšav na javnem vodovodu,
– zagotavljanje skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne
vode v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja pitno vodo,
– monitoring kemijskega stanja vodnega vira za oskrbo
s pitno vodo,
– monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete
vode zaradi obratovanja javnega vodovoda v skladu s pogoji iz
vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov,
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– označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje ukrepov varstva vodnega vira pitne vode v skladu s predpisom, ki
ureja vodovarstveni režim na vodovarstvenem območju vodnega vira, iz katerega javni vodovod odvzema pitno vodo,
– pripravo in izvajanje občinskega Programa oskrbe s pitno vodo,
– izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov
v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami,
– redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene
na javni vodovod v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb
na oskrbovalnem območju,
– vodenje evidenc, določenih s pravilnikom, ki ureja oskrbo s pitno vodo,
– druge naloge iz tega odloka.
7. člen
(1) Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko izvaja
samo na območju poselitve, kjer se oskrba s pitno vodo ne
zagotavlja v okviru storitev javne službe, in je vodovod v zasebni lasti, vodni vir pa oskrbuje poselitveno območje s stalnim
prebivališčem z manj kot 50 prebivalci in z letno povprečno
zmogljivostjo oskrbe s pitno vodo, manjšo od 10 m3 pitne vode
na dan.
(2) Vodni vir, ki zagotavlja pitno vodo javnemu vodovodu,
se ne sme uporabljati za lastno oskrbo prebivalcev s pitno
vodo.
(3) Za upravljavca zasebnega vodovoda občina potrdi
pravno ali fizično osebo, s katero so lastniki zasebnega vodovoda sklenili pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda.
(4) Če med osebami, ki jih zasebni vodovod oskrbuje
s pitno vodo v okviru lastne oskrbe prebivalcev s pitno vodo
ni doseženega soglasja o upravljavcu zasebnega vodovoda,
občina za upravljavca zasebnega vodovoda določi izvajalca
javne službe, ki oskrbuje sosednja poselitvena območja.
(5) Za rabo vode iz vodnega vira, namenjenega lastni
oskrbi prebivalcev s pitno vodo iz zasebnega vodovoda, morajo
pridobiti vodno dovoljenje pristojnega ministrstva lastniki vseh
stavb, ki jih zasebni vodovod oskrbuje s pitno vodo.
(6) V okviru lastne oskrbe s pitno vodo iz zasebnega vodovoda mora upravljavec zasebnega vodovoda na celotnem
oskrbovalnem območju zagotoviti:
– oskrbo s pitno vodo vsem porabnikom pitne vode pod
enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in
storitve javnih služb,
– redno vzdrževanje objektov in opreme zasebnega vodovoda,
– vzdrževanje zasebnega hidrantnega omrežja in hidrantov, priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju
varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in
hidrantnih omrežij,
– nadzor priključkov stavb na zasebni vodovod,
– monitoring iz vodnih virov odvzete pitne vode v skladu
s pogoji iz vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov,
– obvezno udeležbo pri izobraževanju upravljavcev zasebnih vodovodov, ki ga organizira izvajalec javne službe,
– meritve količin dobavljene vode in obračun storitev.
III. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH
ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
8. člen
Gospodarska javna infrastruktura za izvajanje javne službe na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici je omrežje cevovodov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških naprav
(objekti s tehnološko, strojno in elektro opremo, črpanje in
prečrpavanje, čiščenje in hranjenje vode …), ki se povezujejo
s transportnim, primarnim in sekundarnim vodovodnim omrežjem, s pomočjo katerega se zagotavlja oskrba naselij ali delov
naselij s pitno vodo.
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IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE OSKRBE
S PITNO VODO
9. člen
Pogoji za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo so:
– javni vodovod in priključitev na javni vodovod,
– izpolnjevanje obveznosti izvajalca ter
– javna pooblastila izvajalcu.
1. Javni vodovod in priključitev na javni vodovod
10. člen
(1) Na območju, kjer je zgrajen javni vodovod in je oddaljenost stavbe oziroma gradbeno inženirskega objekta v katerem se uporablja pitna voda (stavbe) od javnega vodovoda
enaka ali manjša od 200 m, je priključitev stavbe na javni
vodovod obvezna.
(2) Objekt mora biti priključen na javni vodovod najkasneje v roku 24 mesecev po tem, ko je vodovod zgrajen.
(3) V primeru obstoječe stavbe Občina Sveti Jurij ob
Ščavnici obvesti bodočega porabnika, da je priključitev njegove
stavbe na javni vodovod obvezna. Z obvestilom ga seznani
s pogoji za priključitev na javni vodovod.
11. člen
(1) Vodovodni priključek se izvede za vsako stavbo posebej, lahko pa ima stavba tudi več vodovodnih priključkov ali
priključek več vodomernih naprav ob pogojih, ki so predpisani
s pravilnikom iz 5. člena tega odloka.
(2) Možen je tudi začasen priključek na javni vodovod ob
pogojih določenih s pravilnikom iz 5. člena tega odloka.
12. člen
(1) Priključitev stavbe na javni vodovod ni možna, kjer
odvajanje odpadne vode ni urejeno v skladu s predpisi.
(2) Pred priključitvijo stavbe na javni vodovod mora bodoči
porabnik pri izvajalcu podati vlogo za priključitev. Izvajalec na
podlagi podane vloge bodočega porabnika določi pogoje za
izvedbo priključka na javni vodovod.
(3) Izvajalec lahko priključi objekt na javni vodovod šele,
ko bodoči porabnik in izpolni vse obveznosti določene s pogoji
in soglasji pristojnih soglasodajalcev in poravna komunalni
prispevek.
(4) Izvajalec mora porabniku namestiti obračunski vodomer, katerega tip, velikost in mesto namestitve določa soglasje
za priključitev oziroma projektna dokumentacija, skladno z veljavnimi predpisi.
(5) Stroške namestitve obračunskega vodomera in ostale
nastale stroške izvedbe priključka na javni vodovod, plača
porabnik.
13. člen
(1) Izveden priključek do vodomerne naprave, vključno
z vodomerno napravo, na stroške porabnika prevzame v upravljanje in vzdrževanje izvajalec javne službe.
(2) Za odjem vode mora imeti vsak priključek vgrajeno
vodomerno napravo.
(3) Merilno mesto in način vgradnje vodomerne naprave
opredeljuje Tehnični pravilnik.
(4) Porabnik je dolžan zavarovati vodomerno napravo
pred poškodbami in vremenskimi vplivi, vzdrževati merilno mesto, naprave in kode za odčitavanje, skrbeti za njihovo čistost in
stalno dostopnost, ter pooblaščenim delavcem in upravljavcem
izvajalca javne službe omogočati nemoten dostop.
(5) Porabnik je, v primeru kakršnegakoli poškodovanja ali
uničenja priključka, dolžan v roku 3 dni o tem obvestiti izvajalca
javne službe, ki vzpostavi prvotno stanje in stroške zaračuna
porabniku. Prav tako je porabnik dolžan v roku 15 dni izvajalcu
javne službe sporočiti spremembo lastništva priključka (plačnika storitev javne službe) z odčitanim stanjem vodomerne
naprave na dan primopredaje lastništva.
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14. člen
(1) Izvajalec javne službe je dolžan izvajati redno menjavo
in kontrolo vodomernih naprav ob predhodnem obvestilu porabniku, skladno z veljavno zakonodajo.
(2) Izvajalec javne službe lahko poškodovano vodomerno
napravo, kolikor je to nujno potrebno, zamenja brez predhodnega obvestila porabniku, o tem pa ga je dolžan naknadno
obvestiti v roku 15 dni po zamenjavi.
(3) V primeru, da je poškodba vodomerne naprave po
krivdi porabnika, je dolžan plačati stroške, ki jih je povzročil.
Izvajalec javne službe je poškodovano vodomerno napravo
dolžan hraniti do zaključka dokaznega postopka oziroma plačila
nastalih stroškov s strani porabnika.
15. člen
(1) Ukinitev vodovodnega priključka je dovoljena samo
v primerih rušenja priključene stavbe in v primerih ko gre za
začasen priključek. Porabnik mora posredovati izvajalcu pisno
vlogo za ukinitev priključka. Porabnik se izbriše iz evidence
porabnikov po izvedeni ukinitvi vodovodnega priključka.
(2) Ukinitev vodovodnega priključka izvede izvajalec na
stroške porabnika.
16. člen
(1) V primeru, da objekt dlje časa ne bo v uporabi (več kot
120 dni), lahko lastnik vodovodnega priključka poda zahtevo
za mirovanje vodovodnega priključka. Mirovanje vodovodnega
priključka na stroške porabnika izvede upravljavec tako, da se
demontira vodomer in zaplombira vodovodni ventil na ta način,
da dobava vode ni možna.
(2) Lastnik objekta je dolžan pred ponovno priključitvijo
objekta na vodovodno omrežje o tem obvestiti upravljavca. Pred
ponovno priključitvijo je lastnik objekta dolžan plačati stroške
novega vodomera in njegovo vgradnjo.
(3) V obdobju mirovanja priključka porabnik ne plačuje
dela storitev javne službe povezanih s porabo vode, stroškov
vodarine in števnine, ki je del stroškov upravljanja priključka.
(4) Mirovanje vodovodnega priključka izvede izvajalec brez
zahteve porabnika v primeru, da je stavba prazna neprekinjeno
več kot 120 dni in zapadle obveznosti za opravljene storitve
javne službe niso poravnane. Stroške vzpostavitve mirovanja in
ponovne priključitve upravljavec izvede na stroške porabnika.
17. člen
(1) Vodovodni priključek se mora obnoviti:
– najkasneje ko doseže starost 33 let,
– če njegovo stanje kaže na stopnjo dejavnosti, ki povzroča okvare in posledično zaradi tega vodne izgube,
– če njegovo stanje ogroža varnost oskrbe z vodo,
– če je zgrajen iz zdravstveno neustreznih materialov,
– če se obnavlja javni vodovod ali druga gospodarska
javna infrastruktura.
(2) Vsa obnovitvena dela na vodovodnem priključku in
vodomeru izvaja ali nadzira izvajalec na stroške porabnika.
18. člen
(1) Del priključka stavbe na sekundarni vodovod, ki se
nahaja med sekundarnim vodovodom in napravo za merjenje
porabljene pitne vode pri porabniku pitne vode spada v upravljanje in vzdrževanje javnega vodovoda na stroške porabnika.
(2) Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje cevovodov in druge opreme priključka stavbe na javni vodovod mora zagotoviti
lastnik stavbe v soglasju z upravljavcem. Priključek stavbe na
javni vodovod je v lasti lastnika stavbe.
(3) Upravljavec javnega vodovoda mora vzdrževati priključek stavbe na sekundarni vodovod, lastnik stavbe pa mora
preverjanje izvedbe, delovanja cevovoda ter opreme priključka
stavbe na sekundarni vodovod, njegovo vzdrževanje dopustiti in
izvedene storitve javne službe plačati v skladu s tarifo za storitve
vzdrževanja priključkov stavbe na sekundarni vodovod.
(4) Tarifo za storitve vzdrževanja priključkov stavbe na
sekundarni vodovod pripravi izvajalec javne službe in jo pre-
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dloži v sprejem Občinskemu svetu Občine Sveti Jurij ob
Ščavnici.
19. člen
Javni vodovod, hidranti in vodovodni priključek z vodomernim mestom morajo biti izvajalcu vedno dostopni. Na njih ni
dovoljeno postaviti ali zgraditi ničesar brez soglasja izvajalca.
2. Izpolnjevanje obveznosti izvajalca
20. člen
V okviru storitev javne službe mora upravljavec javnega
vodovoda na celotnem oskrbovalnem območju zagotoviti:
1. oskrbo s pitno vodo vsem porabnikom storitev javne
službe pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno
vodo in storitve javnih služb,
2. pridobivanje in posredovanje podatkov o odvzemu
pitne vode iz javnega vodovoda zaradi obračuna storitev javne
službe,
3. vzdrževanje javnega vodovoda s pripadajočimi objekti
in opremo,
4. nadzor priključkov stavb na sekundarni vodovod,
5. vzdrževanje delov priključkov stavb, ki niso daljši kot
50 m,
6. vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in hidrantov,
priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju varstva
pred požarom ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih
omrežij,
7. izvajanje notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti
pitne vode v javnem vodovodu v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja pitno vodo,
8. monitoring kemijskega stanja vodnega vira za oskrbo
s pitno vodo,
9. monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete
vode zaradi obratovanja javnega vodovoda v skladu s pogoji iz
vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov,
10. označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje
ukrepov varstva vodnega vira pitne vode v skladu s predpisom, ki ureja vodovarstveni režim na vodovarstvenem območju
vodnega vira, iz katerega javni vodovod odvzema pitno vodo,
11. pripravo in izvajanje občinskega programa razvoja
vodovodnega sistema,
12. občasno hidravlično modeliranje v vodovodnih sistemih,
13. občasno modeliranje kakovosti vode v vodovodnih
sistemih,
14. izdelava programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami,
15. redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb
na oskrbovalnem območju ter
16. vodenje katastra javnega vodovoda,
17. posredovanje zbirnih podatkov iz katastra javnega
vodovoda v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture,
18. vodenje evidenc v skladu s Pravilnikom o oskrbi
s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06 in 41/08) in veljavnimi
predpisi.
3. Prekinitev in omejitev dobave vode
21. člen
(1) Izvajalec prekine oskrbo z vodo porabniku na podlagi
predhodnega obvestila in na stroške porabnika v naslednjih
primerih:
– če porabnik ali njegov pooblaščeni predstavnik pisno
odpove ali zahteva zaporo vode,
– če je vodovodni priključek na javni vodovod izveden
brez soglasja ali v nasprotju z izdanimi soglasji za izgradnjo
priključka,
– če interna napeljava ali druge naprave porabnika ovirajo
redno dobavo drugim porabnikom,
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– če stanje interne instalacije ali vodomernega jaška
ogroža kvaliteto vode v vodovodu ali je prostor z vodomerno
napravo nedostopen, neustrezno zaščiten ali tako zanemarjen,
da to ovira odčitavanje, porabnik pa v roku, ki ga je določil izvajalec javne službe te pomanjkljivosti ne odpravi,
– če porabnik brez soglasja izvajalca javne službe dovoli
priključitev drugega porabnika na interno instalacijo, če poveča
odjem vode brez soglasja izvajalca javne službe, če interna
instalacija in druge naprave porabnika ovirajo redno dobavo
vode drugim porabnikom in porabnik v roku, ki ga je določil
izvajalec javne službe tega ne odpravi,
– če ne omogoči izvajalcu odčitavanja ali zamenjavo
vodomerne naprave, pregleda in vzdrževanja vodovodnega
priključka in zamenjave obračunskega vodomera ali če na kakršenkoli način ovira redno vzdrževanje in popravilo priključka,
– če ne omogoči izvajalcu pregleda internih inštalacij,
odvzema vzorca vode ali meritev na internem omrežju,
– če ne omogoči izvajalcu rednih vzdrževalnih del na
vodovodnem priključku,
– če svojevoljno spremeni izvedbo priključka ali opravi
kakršenkoli poseg na obračunskem vodomeru,
– če ne uredi vodomernega mesta v skladu z zahtevami
izvajalca,
– če ne dovoli obnove vodovodnega priključka pri obnovi
javnega vodovoda,
– če krši objavljene omejitve pri varčevanju z vodo oziroma če ne ravna v skladu z ukrepi ob izrednih razmerah,
– če z odvodom odpadne vode ogroža vodne vire in
dobavo vode,
– če porabnik pri urejanju okolice ni upošteval določb tega
odloka in Tehničnega pravilnika,
– če porabnik odjema vodo na nedovoljen način oziroma
odstrani plombo na spojnici vodomera,
– če porabniki v večstanovanjskem objektu ne uredijo
medsebojnih razmerij kot to določa ta odlok in zaradi tega ne
plačujejo porabljene vode,
– če je zaradi stanja interne napeljave in vodomernega
mesta ogrožena oskrba drugih porabnikov ali ogrožena ustreznost vode v javnem vodovodu,
– če porabnik nima poravnanih zapadlih obveznosti iz
naslova izvajanja javne službe do izvajalca,
– na podlagi dokončne odločbe inšpektorja.
(2) Prekinitev oskrbe z vodo velja za čas do odprave vzroka prekinitve. Stroške prekinitve in ponovne priključitve oskrbe
z vodo plača porabnik.
22. člen
(1) Izvajalec ima pravico prekiniti oskrbo z vodo za krajši
čas zaradi planiranih vzdrževalnih del ali nastalih okvar na
javnem vodovodu. O vzrokih o času trajanja prekinitve ter
o navodilih za ravnanje porabnikov med prekinitvijo izvajalec
obvesti porabnike preko sredstev javnega obveščanja ali na
krajevno primeren način.
(2) V primeru prekinitve oskrbe z vodo zaradi vzdrževalnih
del, nastalih okvar na javnem vodovodu ali naravnih in drugih
nesreč ima izvajalec pravico brez povračila stroškov prekiniti
ali omejiti porabnikom oskrbo z vodo. Izvajalec ima v teh
primerih dolžnost v štiriindvajsetih urah vzpostaviti omejeno
nadomestno oskrbo z vodo. Izvajalec mora izvajati priprave za
hitro ponovno vzpostavitev delovanja vodovodnega omrežja
po naravnih in drugih nesrečah oziroma priprave za omejeno
nadomestno oskrbo z vodo. V okviru priprav izdela ustrezne
načrte ter načrte dejavnosti.
4. Meritve količin in obračun porabljene vode
23. člen
(1) Količina porabljene vode iz vodovoda se ugotavlja
z odčitkom stanja obračunskega vodomera in se meri v kubičnih metrih (m3). Osnova za obračun je stanje obračunskega
vodomera na dan odčitka.
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(2) Pooblaščeni delavci upravljavca, ki odčitavajo stanje
števca na vodomernih napravah se morajo na zahtevo porabnikov izkazati s pooblastilom.
(3) Za nadomestilo stroškov vzdrževanja priključka in
menjave ter kontrole vodomerov se obračunava vzdrževalnina
priključka. Način obračunavanja je opredeljen v pravilniku iz
5. člena tega odloka.
24. člen
(1) Če se ugotovi, da je vodomerna naprava v okvari, se
količina porabljene vode ugotovi na podlagi povprečne porabe
v zadnjih treh obračunskih obdobjih pred okvaro vodomera
oziroma po zadnjih znanih podatkih.
(2) Količina porabljene vode pri porabniku, ki še nima
vgrajene vodomerne naprave ali pri nedovoljenem odjemu brez
vodomerne naprave se le-ta določi na osnovi podatkov povprečne porabe drugih primerljivih porabnikov (glede na število
oseb ter povprečno porabo na osebo, število živali …).
(3) Pri nedovoljenem odjemu vode se porabniku zaračuna
porabljena voda za celotno obdobje obstoja nedovoljenega
priključka oziroma največ za obdobje enega leta v skladu
s predhodnim odstavkom.
(4) Glede obračuna cene storitev javne službe oskrbe s pitno vodo se poleg določil tega odloka neposredno uporabljajo
določila pravilnika, ki ureja oblikovanje cen storitev obvezne
občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.
25. člen
(1) Izvajalec javne službe porabnikom izstavlja račune za
izvajanje storitev javne službe na podlagi dejansko porabljene
vode ali z akontacijo in kasnejšim poračunom.
(2) Porabnik, ki stalno ne prebiva v objektu mora določiti pooblaščenca, ki ga bo zastopal, omogočal dostop do
vodomerne naprave ter zanj prejemal in plačeval račune za
porabljeno vodo.
(3) V primeru, da vodomerne naprave zaradi nedostopnosti izvajalec javne službe ni mogel odčitati, je porabnik dolžan
sporočiti stanje vodomerne naprave v roku 8 dni po prejemu
obvestila.
26. člen
(1) Za večstanovanjske objekte, ki se gradijo na novo, je
treba zagotoviti priključitev in obračun za vsako stanovanjsko
in poslovno enoto posebej (po posameznem lastniku).
(2) V objektih z več porabniki, v katerih ni možna vgradnja
merilnih naprav za posameznega porabnika, izvajalec javne
službe odčita in izda račun le za glavni vodomer. Lastniki posameznega objekta so na podlagi stanovanjskega zakona dolžni
skleniti pogodbo z upravnikom, ki za njih sprejema in plačuje
račune za porabljeno vodo. Izvajalec javne službe lahko izdaja
račune za posameznega porabnika v objektih, kjer je več porabnikov, če se vsi porabniki strinjajo z načinom delitve porabe
pitne vode, kar potrdijo s podpisi v ustreznem dokumentu. Stroški delitve bremenijo porabnike. V tem dokumentu se morajo
porabniki zavezati, da bodo sporočali vse podatke, ki vplivajo
na obračun porabe vode.
(3) Vodomerne naprave v interni inštalaciji služijo porabniku za njegovo lastno kontrolo in jih izvajalec javne službe ne
odčituje in ne vzdržuje.
(4) Za posamezna vprašanja v zvezi z obračunavanjem
porabe vode v večstanovanjskih objektih, se poleg tega odloka
neposredno uporabljajo tudi določila pravilnika, ki ureja upravljanje večstanovanjskih stavb.
27. člen
(1) K ceni storitev javne službe in tarifam daje soglasje
Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Predlog cen pripravi
izvajalec javne službe skladno z veljavnimi predpisi, kalkulativnimi osnovami in sprejeto poslovno politiko. Cene, oblikovane
v skladu s predpisi, morajo pokrivati priznane stroške (lastno
ceno storitve) poslovanja nastale pri izvajanju javne službe.
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(2) Ob spremembi cene vode izvajalec javne službe izvede odčitek vodomerov.
28. člen
Voda, ki je bila porabljena za požarno-varnostne namene
oziroma za odpravo elementarnih in drugih katastrofalnih posledic ni potrebno plačati, če je bila poraba prijavljena izvajalcu
javne službe in jo je le-ta označil za upravičeno.
5. Javna pooblastila izvajalcu
29. člen
(1) Izvajalec javne službe izdaja smernice in mnenja na
občinski prostorski načrt (OPN) in na občinske podrobne prostorske načrte (OPPN) občine.
(2) Izvajalec javne službe izdaja projektne pogoje na
IDZ (idejna zasnova) projektno dokumentacijo in soglasja na
PGD (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja) projektno
dokumentacijo.
(3) Izvajalec javne službe izdaja mnenja in soglasja za
priključitev obstoječe stavbe na javni vodovod ob naslednjih
dokazilih:
– gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti
stavbe,
– pogodbo o služnosti lastnikov parcel, po katerih bo
potekal vodovodni priključek oziroma sodno odločitev, ki nadomesti služnost.
(4) Izvajalec javne službe izdaja soglasje za začasni
priključek (za gradbišča, javno prireditev) za določen čas ob
naslednjih dokazilih:
– dokazilo o pravici graditi,
– skico ali situacijo predvidene priključitve na javno vodovodno omrežje,
– služnost ali soglasje za prekop javnih površin, preko
katerih bo potekal vodovodni priključek,
– opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi vode
(za gospodarske družbe, samostojne podjetnike oziroma podjetja).
(5) Izvajalec javne službe izda soglasje za ukinitev priključka v primeru:
– dokazila o lastništvu stavbe, katera se ruši,
– skice ali situacije z vrisano stavbo in vodovodnim priključkom oziroma projekt rušitve.
(6) Izvajalec javne službe sodeluje pri načrtovanju javnega vodovoda.
30. člen
(1) Investitor del mora začetek gradnje vodovoda pisno
priglasiti izvajalcu javne službe vsaj osem dni pred začetkom
del.
(2) Za novozgrajeni vodovod mora investitor pridobiti uporabno dovoljenje pristojnega organa.
(3) V enem mesecu po pridobitvi uporabnega dovoljenja
po zgraditvi mora investitor vodovoda zgrajeni javni vodovod brezplačno predati v last občini. Občina zgrajeni vodovod
prevzame v last pod pogojem, da je predhodno pridobljeno
uporabno dovoljenje. Prenos se izvrši na podlagi pogodbe
o prevzemu, s katerim se opredelijo pogoji prevzema in medsebojne obveznosti.
(4) Ob primopredaji mora investitor izročiti občini vsa soglasja in upravna dovoljenja ter projekt izvedenih del. Projekt
izvedenih del mora vsebovati geodetski posnetek zgrajenega
objekta, situacijo, montažni načrt ter detajle križanj z ostalimi
komunalnimi napravami.
31. člen
(1) Bodoči porabnik, ki se namerava priključiti na vodovod, mora izpolniti vse pogoje iz projektnih pogojev in soglasij,
poravnati vse obveznosti investitorju sekundarnega vodovodnega omrežja, poravnati strošek izvedbe in plačati komunalni prispevek. Predložiti je potrebno projektno dokumentacijo
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opredeljeno s Tehničnim pravilnikom in ustrezna soglasja za
posege na zemljišča.
(2) Porabnik, ki namerava povečati priključno kapaciteto
obstoječega priključka, mora predhodno poravnati stroške pri
izgradnji primarnega in sekundarnega voda.
(3) Bodoči porabnik vode mora plačati komunalni prispevek in vse ostale obveznosti pred priključitvijo svojega objekta
na javni vodovod.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI PORABNIKOV
32. člen
(1) Porabnik storitev javne službe je fizična ali pravna oseba, ki ima za svoje potrebe izveden priključek na javni vodovod
ali uporablja vodo iz javnega ali drugega vodovoda za potrebe
požarne varnosti.
(2) Oskrba porabnikov s pitno vodo, ki se izvaja kot javna
služba se zagotavlja iz javnih vodovodov.
33. člen
Porabnik ima v skladu s soglasjem izvajalca pravico do:
– priključitve na javni vodovod,
– spremembe dimenzije priključka, trase priključka, vodomernega mesta,
– izvedbe dodatnih del na priključku,
– povečanja odvzema vode,
– ukinitve priključka ter,
– zahteve za mirovanje priključka.
1. Obveznosti porabnikov
34. člen
Porabnikova obveznost je:
– redno vzdrževati interno napeljavo, interno požarno
omrežje in interne hidrante,
– redno vzdrževati vodomerna mesta in dostop do njih,
– s podpisom pogodbe z izvajalcem zagotoviti vzdrževanje vodovodnega priključka, vključno z vzdrževanjem in zamenjavo obračunskega vodomera,
– obnoviti vodovodni priključek, ko na to opozori izvajalec,
najkasneje pa, ko doseže dobo 33 let,
– zagotoviti dostop za opravljanje del na svojem zemljišču
v zvezi z javnim vodovodom,
– sporočiti okvare na javnem vodovodu, vodovodnem
priključku in obračunskem vodomeru,
– zagotoviti dostop do internih instalacij zaradi pregleda, odvzemanja vzorcev vode ali meritev tlaka na internem
omrežju,
– zagotoviti dostop za odčitavanje, pregled ali zamenjavo
obračunskega vodomera,
– zagotoviti dostop za izvajanje rednih vzdrževalnih del
na vodovodnem priključku,
– pisno obveščati izvajalca javne službe o spremembi naslova, lastništva in drugih spremembah, ki postanejo veljavne
po poravnavi vseh zapadlih obveznosti porabnika,
– plačevati račune v roku, navedenem na računu,
– urejati delitev stroškov v večstanovanjskih stavbah,
– upoštevati varčevalne ukrepe iz objav v primeru motenj
pri oskrbi z vodo,
– dovoliti obnovo vodovodnega priključka in pred ponovno
priključitvijo poskrbeti za ustrezno vodomerno mesto skladno
z zahtevami izvajalca,
– kriti stroške nadzora montaže vodovodnega priključka
v primeru, da izvede montažo drugi izvajalec s priznano usposobljenostjo,
– urediti vodomerna mesta skladno z zahtevami izvajalca,
– pisno obveščati izvajalca o odvzemu iz hidrantov,
– odgovarjati za škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzročijo na javnem vodovodu ter
– opravljati druge obveznosti iz tega odloka.
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35. člen
Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrževanja
vodovodnega priključka mora lastnik nepremičnine, preko katere je potreben prehod za dostop do vodovodnega omrežja,
dovoliti prehod.
2. Odvzem vode iz javnih hidrantov
36. člen
Hidranti v omrežju javnega vodovoda služijo predvsem
požarni varnosti in morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem
stanju.
37. člen
Za uporabo hidrantov v internem omrežju, ki se napaja
direktno iz omrežja brez vodomera, veljajo določbe prejšnjega
člena tega odloka.
38. člen
(1) Porabnik lahko odvzame vodo iz hidrantov na javnem vodovodu za čiščenje občinskih cest, zalivanje zelenic,
izpiranje kanalov, utrjevanje cestišč ali druga gradbena dela,
protiprašno škropljenje občinskih cest in za polnjenje cistern le
na podlagi soglasja izvajalca, in če razmere na vodovodnem
omrežju dopuščajo tak odvzem vode.
(2) Odvzem vode za druge potrebe je dovoljen le s soglasjem upravljavca. Za takšen odvzem vode se med porabnikom
in upravljavcem sklene posebna pogodba, v kateri se določi
pogoje odvzema in plačila stroškov porabljene vode.
39. člen
(1) Brez soglasja izvajalca se sme uporabiti voda iz hidranta na javnem vodovodu samo za gašenje požarov, izvajanje drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih
ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah. V teh primerih mora
porabnik pisno obvestiti izvajalca o kraju uporabe, času odvzema vode, količini porabljene vode in o morebitnih pomanjkljivostih na hidrantih.
(2) Prostovoljna gasilska društva v okviru Gasilske zveze
Sveti Jurij ob Ščavnici izvajajo gasilske preventivne preglede
hidrantnega omrežja za namen pripravljenosti na nesreče. Pri
tem izvedejo vizualni pregled fizičnega stanja hidrantnega priključka in moker preizkus hidranta. O pomanjkljivostih obvestijo
izvajalca.
40. člen
(1) Porabnik mora vzdrževati hidrant v brezhibnem stanju.
V primeru poškodbe hidranta nosi vse stroške za popravilo
okvare povzročitelj.
(2) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka tega člena,
za škodo na hidrantih ne odgovarjajo prostovoljna gasilska
društva, kadar škoda nastane zaradi nenamerne poškodbe
hidranta ob izvajanju interventnih ukrepov ali aktivnosti, opredeljenih v drugem odstavku 39. člena tega odloka.
3. Uporaba javnega vodovoda
41. člen
Porabnik se sme oskrbovati z vodo iz javnega vodovoda
samo na način, ki ne poslabšuje pogojev oskrbe z vodo drugih
porabnikov in ki ne vpliva na skladnost in zdravstveno ustreznost vode v javnem vodovodu.
42. člen
(1) Porabnik se ne sme hkrati oskrbovati iz javnega vodovoda in iz drugega vodnega vira, če nima za vsak sistem
oskrbe z vodo izvedene ločene interne vodovodne nape
ljave.
(2) Vso porabljeno vodo iz drugega vodnega vira mora
porabnik meriti z obračunskimi vodomeri, ki jih mora odčitati
izvajalec.
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4. Uporaba vodovodnega priključka
43. člen
(1) Porabnik ne sme odstraniti, prestavljati, zamenjati,
kakorkoli drugače posegati ali popravljati obračunskega vodomera.
(2) Porabnik mora vsako okvaro na vodovodnem priključku ali obračunskem vodomeru prijaviti izvajalcu.
44. člen
Porabnik lahko poleg redne kontrole zahteva tudi izredno
kontrolo točnosti obračunskega vodomera če sumi, da meritev
ni pravilna. Če se pri kontroli obračunskega vodomera ugotovi, da ta izkazuje porabo vode izven dopustnih toleranc, nosi
stroške izredne kontrole vodomera izvajalec, v nasprotnem
primeru pa porabnik.
45. člen
(1) Stroški nabave in vgradnje obračunskega vodomera
ter stroški celotne izvedbe novega in rekonstrukcijo obstoječega vodovodnega priključka bremenijo porabnika.
(2) Če porabnik povzroči okvaro obračunskega vodomera, krije stroške njegove zamenjave.
46. člen
Stroški rednih vzdrževalnih del vodovodnega priključka
in stroški rednih vzdrževalnih del obračunskega vodomera,
zamenjave ter overitve obračunskega vodomera bremenijo
porabnika v vrednosti dejansko nastalih stroškov. Stroški teh
del so določeni s tarifo za redna vzdrževalna dela.
47. člen
Stroški okvar, nastali na vodovodnem omrežju porabnika
bremenijo porabnika, razen ko so okvare nastale po krivdi
izvajalca.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN
NJIHOVEGA OBLIKOVANJA
48. člen
(1) Javna služba se financira iz:
– cene storitev javne službe,
– proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici ter
– drugih virov.
(2) Cena storitve javne službe se oblikujejo v skladu
z veljavnimi predpisi.
(3) Občine Sveti Jurij ob Ščavnici in izvajalec praviloma
letno s pogodbo uredita vsa vprašanja povezana z zaračunavanjem omrežnine uporabnikom, plačevanjem najemnine in način
ter pogoje uporabe drugih elementov cene za uporabo javne
infrastrukture ter obseg in višino morebitnega subvencioniranja
cene za uporabo javne infrastrukture. Podlaga za sklenitev
letne pogodbe je potrjen poslovni načrt.
(4) Pravilnik o tarifnem sistemu pripravi izvajalec javne
službe in ga predloži v sprejem Občinskemu svetu Občine Sveti
Jurij ob Ščavnici.
VII. ZBIRKE PODATKOV IN OBVEŠČANJE
49. člen
(1) Podatki o rezultatih laboratorijskih preskusov pitne
vode, pridobljenih pri monitoringu, morajo biti porabnikom vedno na razpolago pri izvajalcu javne službe.
(2) Izvajalec javne službe mora v svojih internih dokumentih
določiti pogostnost in način obveščanja porabnikov o skladnosti,
ugotovljeni v okviru notranjega nadzora, s tem da pogostnost
obveščanja ne sme biti opredeljena manj kot enkrat letno.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, morajo
upravljavci sistemov za oskrbo s pitno vodo pripraviti letno
poročilo. Z letnim poročilom morajo seznaniti porabnike preko
sredstev javnega obveščanja.
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VIII. NADZOR
50. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja občinski upravni organ, pristojen za nadzor.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
51. člen
(1) Z globo 1400 evrov se kaznuje za prekršek pravna
oseba – izvajalec javne službe, če:
– ne izvaja storitev iz 6. člena,
– upravljavec ravna v nasprotju s šestim odstavkom
7. člena,
– ravna v nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom
12. člena,
– ravna v nasprotju z 21. členom,
– ravna v nasprotju z 22. členom,
– ravna v nasprotju s 55. členom.
(2) Z globo 400 evrov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe za prekršek iz prvega odstavka tega člena.
52. člen
Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek fizična oseba
– upravljavec, če:
– ravna v nasprotju s šestim odstavkom 7. člena.
53. člen
(1) Z globo 1400 evrov se kaznuje za prekršek porabnik
– pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju z prvim in drugim odstavkom
10. člena,
– ravna v nasprotju z 19. členom,
– ravna v nasprotju s 34. členom,
– ravna v nasprotju s 35. členom,
– ravna v nasprotju z 38. členom,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 39. člena,
– ravna v nasprotju s 40. členom,
– ravna v nasprotju z 41. členom,
– ravna v nasprotju s 43. členom
– ravna v nasprotju s 44. členom.
(2) Z globo 400 evrov se kaznuje odgovorna oseba za
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
54. člen
Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek posameznik
– porabnik, če:
– ravna v nasprotju z prvin in drugim odstavkom
10. člena,
– ravna v nasprotju z 19. členom,
– ravna v nasprotju s 34. členom (razen enajste alineje),
– ravna v nasprotju s 35. členom,
– ravna v nasprotju z 38. členom,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 39. člena,
– ravna v nasprotju s 40. členom,
– ravna v nasprotju z 41. členom.
– ravna v nasprotju s 43. členom
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55. člen
Izvajalec javne službe je dolžan v roku šestih mesecev od
uveljavitve tega odloka pripraviti in predložiti Občinskemu svetu
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v sprejem:
– Tehnični pravilnik o javnem vodovodu iz 5. člena in
– Pravilnik o tarifnem sistemu iz 48. člena tega odloka.
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56. člen
(1) Izvajalec javne službe je dolžan v roku treh mesecev
od uveljavitve tega odloka pripraviti in predložiti Občinskemu
svetu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v sprejem:
– tarifo za storitve vzdrževanja priključkov stavbe na sekundarni vodovod iz četrtega odstavka 18. člena in
– tarifo za redna vzdrževalna dela iz 46. člena tega odloka.
(2) Do sprejema tarif, navedenih v prejšnjem odstavku
tega člena, s strani Občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob
Ščavnici, izvajalec javne službe te storitve zaračunava skladno
s tarifami, ki so veljale do uveljavitve tega odloka.
57. člen
Temeljna topografska karta iz drugega odstavka 1. člena
tega odloka z vrisanimi oskrbovalnimi območji je na vpogled na
spletnih straneh Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Vse spremembe območij temeljne topografske karte sprejema Občinski Svet
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
58. člen
Do uveljavitve predpisa, ki na področju varstva pred požarom ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih omrežij,
mora izvajalec javne službe na območju občine vzdrževati
objekte in opremo javnega hidrantnega omrežja priključenega
na javni vodovod ter zagotavljati vodo za primer požara v okviru
vzdrževanja objektov javnega vodovoda.
59. člen
Lastniki obstoječih stavb, ki si zagotavljajo oskrbo s pitno
vodo iz zasebnih vodovodov, morajo prilagoditi oskrbo s pitno
vodo zahtevam tega odloka in Pravilnika, ki ureja oskrbo s pitno
vodo najpozneje do 31. decembra 2011.
60. člen
Rok, v katerem mora izvajalec javne službe opravljati
javno službo skladno s programom obvladovanja kakovosti
poslovanja iz 4. člena znaša 5 let.
61. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok
o dodelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, (Uradni list RS, št. 54/05) in Sklep
o dodelitvi koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne
službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo v Občini Sveti Jurij
ob Ščavnici, št. 35308-00001/2005, z dne 27. 9. 2005, (Uradni
list RS, št. 91/05).
(2) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-1/2010-002
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 31. marca 2010
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.
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Sklep o določitvi izvajalca odvajanja
in čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda

Na podlagi določil 3., 4., 6., 7. in 14. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06 in 41/08), 6. člena Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
(Uradni list RS, št. 10/10), 6. člena Odloka o ustanovitvi javne-
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ga podjetja Prlekija d.o.o. (Uradni list RS, št. 24/09) in 15. člena
Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00)
je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 31. seji dne
31. 4. 2010 sprejel

SKLEP
o določitvi izvajalca odvajanja
in čiščenja komunalnih odpadnih
in padavinskih voda
1. S tem sklepom Občina Sveti Jurij ob Ščavnici določa
izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na
celotnem območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
2. Z dnem 1. 4. 2010 prevzema izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju celotne
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, Javno podjetje Prlekija d.o.o.,
Ormoška 3, 9240 Ljutomer (v nadaljevanju: izvajalec).
3. V roku 30 dni po sprejemu tega sklepa, župan z izvajalcem sklene pogodbo o izvajanju storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih in padavinskih voda.
4. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep
o izvajanju obvezne gospodarske javne službe (Uradni list RS,
št. 75/03).
5. Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35403-2/2010
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 31. marca 2010
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

1381.

Sklep o določitvi izvajalca obvezne občinske
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo

Na podlagi določil 3., 4., 6., 7. in 14. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06 in 41/08), 6. člena Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
(Uradni list RS, št. 10/10), Odloka o oskrbi s pitno vodo na
območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, 6. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Prlekija d.o.o. (Uradni list RS, št. 24/09)
in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list
RS, št. 29/00) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
na 31. seji dne 31. 4. 2010 sprejel

SKLEP
o določitvi izvajalca obvezne občinske
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
1. S tem sklepom Občina Sveti Jurij ob Ščavnici določa
izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe
s pitno vodo na oskrbovalnem območju občine, ki je z Odlokom
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
določeno kot oskrbovalno območje A.
2. Z dnem 1. 4. 2010 na območju iz 1. točke tega sklepa
prevzema izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo, Javno podjetje Prlekija d.o.o.,
Ormoška 3, 9240 Ljutomer (v nadaljevanju: izvajalec).
3. V roku 30 dni po sprejemu tega sklepa, župan z izvajalcem sklene pogodbo o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.

Uradni list Republike Slovenije
4. Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35403-1/2010
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 31. marca 2010
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

ŠEMPETER - VRTOJBA
1382.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Mestno središče v Šempetru

Na podlagi 61. člena in v povezavi s 7. točko 96. člena
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
108/09) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) je Občinski svet
Občine Šempeter - Vrtojba na 32. redni seji dne 18. 2. 2010
sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Mestno središče v Šempetru
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mestno središče v Šempetru, ki ga
je pod št. 10/07 izdelala družba Stolp d.o.o. Nova Gorica (v
nadaljevanju OPPN).
Odlok povzema vsebine izvornega načrta (Ureditveni načrt Mestno središče v Šempetru – Uradni list RS, št. 52/05), ki
jih mestoma dopolnjuje in spreminja.
2. člen
(vsebina OPPN)
OPPN iz prejšnjega člena vsebuje:
1. TEKSTUALNI DEL
– odlok o OPPN
– obrazložitev OPPN
2. GRAFIČNI DEL
NAČRTI NAMENSKE RABE PROSTORA
1.1 Prostorski plan občine – izsek iz kartografske dokumentacije k planu, M 1:5000
1.2 Namenska raba prostora – izsek iz kartografskega
dela prostorskih ureditvenih pogojev občine, M 1: 5000
NAČRT UREDITVENEGA OBMOČJA Z NAČRTOM PARCELACIJE IN S PRIKAZOM VPLIVOV IN POVEZAV S SOSEDNJIMI OBMOČJI
2.1 Pregledna situacija s prikazom vplivov na sosednja
območja, M 1:2000
2.2 Prikaz območja s predvidenimi rušitvami, M 1:1000
2.3 Načrt parcelacije s podatki za zakoličbo, M 1:1000
NAČRTI UMESTITVE NAČRTOVANE UREDITVE
V PROSTOR
3.1 Ureditvena situacija s prikazom prometne ureditve,
M 1:1000
3.2 Situacija komunalnih naprav – vodovod in kanalizacija, M 1:1000
3.3 Situacija komunalnih naprav – elektrika, JR, TK, plin,
M 1:1000
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3.4 Ureditve za obrambo ter varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami, M 1:1000
3. PRILOGE
– Povzetek za javnost
– Izvleček iz nadrejenega prostorskega akta občine
– Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
– Navedba strokovnih podlag
– Smernice in mnenja
– Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi
lokacijskega načrta
– Spis postopka priprave in sprejemanja prostorskega
načrta (na sedežu občine).
II. OBSEG IN OPREDELITEV OBMOČJA
3. člen
(območje)
Območje OPPN tvorijo zemljišča parcel 2741, 2742, 2743,
2744/1, 2744/2, 2744/3, 2745/1, 2745/2, 2745/3, 2745/4, 2745/5,
2745/6, 2745/7, 2745/8, 2745/9, 2745/10, 2745/11, 2746/1,
2746/2, 2747/1, 2747/2, 2747/3, 2747/4, 2748, 2749, 2750,
2751, 2752, 2753, 2754, 2755/1, 2755/2, 2761, 2767, 2768,
2769, 2770/1, 2772/8, 2772/10, 2772/11, 2780/2, 2785, 2797,
2799, 2800/1, 2800/2, 2801/2, 2801/4, 2802, 2803, 2804, 2882,
2883/1, 2884, 2885, 2886, 2887/1, 2887/2, 2887/3, 2888/1,
2888/3, 2889, 2890/1, 2890/2, 2890/3, 2891, 2892, 2893, 2894,
2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904/1,
2904/2, 2904/3, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911,
2912, 2913, 2914/1, 2914/2, 2914/3, 2915/1, 2915/2, 2915/3,
2915/4, 2915/5, 2915/6, 2915/7, 2916, 2917/1, 2917/2, 2918/1,
2918/2, 2919/1, 2919/2, 2919/3, 2919/4, 2919/5, 2919/6, 2919/7,
2919/8, 2920/1, 2920/2, 2920/3, 2920/4, 2921/1, 2921/2, 2921/4,
2921/5, 2921/6, 2918/2, 2922, 2923, 2924/1, 2924/2, 2925,
2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935,
2936/1, 2936/2, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943,
2944, 2945, 2946, 2947, 2948/1, 2948/2, 2948/3, 2949, 2950/1,
2950/2, 2951/1, 2951/2, 2951/3, 2951/4, 2956/1, 2956/2, 3051/1,
3051/2, 3051/3, 3051/4, 3051/5, 3051/6, 3051/7, 3051/8, 3051/9,
3051/10, 3051/11, 3051/12, 3051/13, 3051/14, 3051/15, 3052/1,
3052/2, 3052/3, 3052/4, 3052/5, 3052/7, 3053, 3054, 3055, 3056,
3059, 3072/1, 3072/2, 3072/3, 3073/1, 3073/2, 3073/3, 3073/4,
3073/5, 3074/1, 3074/2, 3074/3, 3074/4, 3075, 3076, 3077,
3079/1, 3079/2, 3080/1, 3080/2, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085,
3086, 3087, 3088, 3089, 3090/1, 3090/2, 3090/6, 3090/8, 3090/9,
3090/10, 3090/11, 3093/1, 3093/2, 3093/3, 3093/4, 3093/5, 3095,
3096, 3097, 3098, 3099/1, 3099/2, 3099/3, 3099/4, 3099/5,
3099/6, 3099/7, 3099/8, 3099/9, 3099/10, 3099/11, 3099/13,
3099/14, 3099/15, 3099/16, 3099/17, 3100, 3101, 3102, 3103,
3389/1, 3422/1, 3422/2, 3427/1, 3429, in 3474 ter delov parcel
2760/4, 2760/5, 2772/3, 2772/4, 2780/1, 3047, 3071, 3090/3,
3090/4, 3090/7, 3094/2, 3094/4, 3421/2, 3423/3, 3426/1, 3428/1,
3432/1, 3434, vse v k.o. Šempeter.
Na območju ni predvidenih nujnih posegov izven meje
OPPN, ki bi bili potrebni za izvajanje in delovanje ureditvenega
načrta.

III. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR
4. člen
(cone urejanja)
Območje je razdeljeno na 3 cone urejanja, 2 coni dodatno
na 2 podconi:
– kare 1: osrednje mestno območje – plac
– kare 2: južno mestno območje
2a: kare nasproti pošte – zahodni del cona med Vrtojbensko cesto, Cesto Goriške fronte in peš ulico – podaljškom
Bratuževe
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2b: kare občina – vzhodni del – območje med ulico
C. Goriške fronte, Ulico padlih borcev in Vrtojbico
– kare 3: severno mestno območje
3a: kare južno – od notranje stanovanjske ceste, med
Cesto Prekomorskih brigad in parkiriščem bolnice
3b: kare severno – obcestni pas med semaforskim
križiščem in odcepom za dovoz k splošni bolnici.
5. člen
(vrste gradenj, objektov in površin)
(1) Vrste dopustnih gradenj in posegov v skladu s pogoji
tega odloka obsegajo odstranitev objektov ali dela objektov,
vzdrževanje in rekonstrukcijo objektov, gradnjo novih objektov,
spremembo namembnosti objektov ter gradnjo, rekonstrukcijo
in vzdrževalna dela na prometnih in zunanjih površinah in
na komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih objektih in
napravah.
(2) Vrste dopustnih objektov v skladu s pogoji tega odloka:
Zahtevni in manj zahtevni objekti:
Stavbe:
– stanovanjske stavbe – enostanovanjske in večstanovanjske stavbe
– nestanovanjske stavbe: hotelske in gostinske stavbe,
poslovne stavbe, stavbe za trgovino ter za osebne storitve,
garažne stavbe, stavbe za kulturo in razvedrilo, muzeji in
knjižnice, šolske stavbe, stavbe za bolnišnično ali zavodsko
oskrbo, stavbe za verske dejavnosti in druge stavbe.
Gradbeni inženirski objekti:
– ceste in ulice,
– lokalni cevovodi in kabli,
– objekti za šport in rekreacijo.
Nezahtevni in enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe, razen greznic in čistilnih
naprav,
– ograje,
– pomožni infrastrukturni objekti, razen silosov, in zabojnikov za skladiščenje jeklenk UNP,
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi,
– vadbeni objekti,
– urbana oprema.
(3) Vrste dopustnih dejavnosti:
Dopustne so stanovanjske, poslovno dejavnosti, osebne
storitvene dejavnosti, gostinske dejavnosti s turističnim programom ter ostale centralne dejavnosti. Znotraj območja se
lahko umeščajo dejavnosti, ki so okoljevarstveno sprejemljive
za okolje mestnega značaja z vidika obremenjevanja okolja
s hrupom, nevarnimi odpadki in ki ne motijo urbanističnega
in arhitekturnega vzorca ambienta starega mestnega jedra.
Dodatne omejitve dopustnih dejavnosti za posamezne lokacije
so določene v 7. členu.
6. člen
(splošne omejitve)
(1) Za celotno območje OPPN velja, da je faktor FSI
omejen na 1. Izjemoma je ob dodatnih utemeljitvah dovoljen
FSI 1,1. Faktor izrabe zemljiške parcele (FSI) se določi kot razmerje med bruto tlorisno površino vseh nadzemnih etaž objekta
in površino zemljiške parcele, ki pripada objektu. V vsoto bruto
etažnih površin se upoštevajo tudi površine nezahtevnih, enostavnih in servisnih objektov k osnovnemu objektu.
(2) Regulacijska linija (RL) je meja, ki ločuje javne površine od površin v pol javni oziroma privatni lasti – opredelitev je
določena na območju lokalov, ki lahko izven lokala ob cestnem
prostoru urejajo gostinske terase/tržnico. Ostale regulacijske
črte, kot so določene v grafičnem delu, imajo enak pomen kot
je opredeljeno v Uredbi o prostorskem redu Slovenije (Uradni
list RS, št. 112/04).
(3) Obstoječi objekti se lahko rekonstruirajo ali se porušijo in gradijo na novo (nadomestna gradnja), prav tako so na

Stran

4038 /

Št.

30 / 13. 4. 2010

parcelah obstoječih objektov dopustne novogradnje (prizidave,
nadzidave, samostojni objekti), vse v okviru upoštevanja splošnih omejitev, odmikov od sosednjih parcel, omejitev, vezanih
na potek infrastrukture, in dopustnih odstopanj, določenih s tem
odlokom.
(4) Za posamezne lokacije, kjer se načrtuje gradnja novih
objektov, so lokacijski pogoji za gradnjo podrobno obravnavani
(lokacije 1–13).
(5) Vsi novozgrajeni oziroma načrtovani objekti so lahko
podkleteni, število kletnih etaž ni omejeno. Na lokacijah, kjer
to na grafičnih listih načrta ni posebej določeno, naj bo odmik
kletnih etaž od parcelnih meja enak globini izkopa za temelje.
V kolikor je v projektni dokumentaciji to posebej utemeljeno (geotehnično poročilo o stanju terena in tehnično poročilo
o podpiranju gradbene jame ter utemeljitev vplivov na stabilnostno stanje terena) so možni tudi manjši odmiki, vendar mora
biti za izgradnjo kletnih etaž uporabljena takšna gradbena
tehnika podpiranja okoliškega terena, da na sosednjih parcelah pri gradnji in po njej niso povzročeni negativni vplivi. Pri
načrtovanju teh objektov je potrebno posvetiti posebno pozornost evidentiranju obstoječih komunalnih vodov in predvideti
ustrezne rešitve.
7. člen
(podrobni pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
Na celem območju OPPN
(1) Podrobni pogoji za maksimalne gabarite in umestitev
objektov novogradenj na lokacijah 1–13 so prikazani v grafičnem delu načrta in so opisani v tekstualnem delu načrta.
(2) Oblikovanje objektov razen na lokacijah 1–12 naj
se prilagaja oblikovani stavbni dediščini neposredne okolice:
strehe objektov naj imajo naklon v skladu z lokalno tipiko
s slemenom po vzdolžni osi, kritina naj bodo korci ali druga
opečna kritina podobne izvedbe. Okna naj imajo praviloma
obliko pokončnega pravokotnika, ščitena naj bodo z lesenimi
polkni. Prevladuje naj fasadni kolorit, ki je v barvni lestvici
toplih tonov, lahko različne stopnje intenzivnosti. Zagotovljena
mora biti konvergenca pri rabi fasadnih barvnih tonov s sosednjimi objekti brez vpadljivega izstopanja. Okenske obrobe in
različni fasadni okrasni dodatki naj bodo obarvani svetleje od
osnovnega barvnega tona fasade, smiselni so detajli v kamniti
izvedbi.
(3) Za objekte novogradenj na lokacijah 1–12 naj bo izhodišče primerna raba sodobnih fasadnih materialov, ki se bodo
na estetski način vključili v celotno vizualno podobo mestnega
ambienta. Tlorisno razsežnejši objekti naj bodo oblikovani kot
adicija stavbnih mas.
(4) Območja stanovanjske zazidave naj se ozelenijo z zelenicami in nizkim drevjem ter zimzelenim grmovjem, na balkonih naj se zagotovi prostor za posaditev zelenja.
KARE 1: OSREDNJE MESTNO OBMOČJE – Plac
(1) Po lokacijah:
– lokacija 4: rušitev objekta Trg Ivana Roba 3 in gradnja
novega objekta za dejavnost trgovskega in/ali gostinskega
programa z možnostjo ureditve gostinske terase, delno v sklopu javne površine trga. Na severovzhodni fasadi je potrebno
v sklopu podvoza za dostop na dvorišče predvideti ureditev
obračališča za osebna vozila. Parkiranje se zagotovi v okviru
javnih parkirišč Šempetra.
– lokacija 5: gradnja novega večstanovanjskega objekta
na kompleksu Telekoma. Gradnja v okviru gabaritov na podlagi
že izdanega gradbenega dovoljenja.
– lokacija 10: rušitev in gradnja novega objekta na območju gostinskega objekta Šanpjer s turističnimi sobami z možnostjo ureditve do dveh stanovanj po veljavnem gradbenem
dovoljenju. Ob južni fasadi se predvidi izvedba požarnega
stopnišča.
– lokacija 11: prizidava kulturne dvorane/kinodvorane.
Parkiranje zagotoviti na zemljišču objekta in/ali podzemno ter
v sklopu javnih površin. V primeru spremembe namembnosti
objekta je adaptacija oziroma gradnja novega objekta dopu-
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stna le v okviru gabaritov obstoječega objekta, parkiranje pa
je potrebno zagotoviti v okviru parcele objekta.
– lokacija 9: rušitev objekta in gradnja novega objekta ali
rekonstrukcija z nadzidavo. Ob jugovzhodnem robu parcele
je dopustna gradnja nadomestnega pritličnega objekta vzdolž
celotne parcelne meje. Dostop urediti s Trga Ivana Roba.
(2) Nujne rekonstrukcije in obnove fasad: C. Prekomorskih brigad 4, 2A, 2B, 2C, 3, 8, 10, 12, 14 in 18, Trg Ivana Roba
št. 13, C. Goriške fronte 3, 7 in 9 ter Ulica padlih borcev 7, 9 in
11. Ob SZ fasadi stanovanjske hiše na parceli 3052/7 in 3052/2
se predvidi zunanje stopnišče.
(3) Dopustno povišanje objektov z dvigom slemena za
max. 1 m:
Cesta Prekomorskih brigad 3, 4, 14 in 18, Ulica padlih
borcev 7,9 in 11 ter Trg I. Roba 13.
(4) Parterne ureditve, urbana oprema:
– cerkveni plato: sanacija in preoblikovanje oboda obstoječega zidu platoja okrog cerkve in stopnišča k cerkvenemu
vhodu ali sanacija zidu in ohranitev stopnišča v obstoječih
gabaritih.
– tlakovanja ulic in trgov: strukturna obdelava tlaka Trga
Ivana Roba naj se razlikuje od ostalih površin v naselju; tlakovanje se nadaljuje tudi v ulice, ki se stekajo v prostor trga.
Del vozišč ulic, ki prečkajo trg Ivana Roba predvideti v istem
nivoju kot ureditev ostale površine trga; v smeri proti vhodu
v Corroninijevo vilo je predviden tlakovan dostop širine 23 m.
V primeru, da se cerkveni plato ohranja v obstoječih gabaritih
in ureditvi, se tlakovanje trga izvede širše, do mejnega zidu
platoja. Obodni betonski zid parka graščine proti trgu se v celoti
poruši. Tlakovane parterne površine se izvedejo ob severni
fasadi kulturne dvorane in pred banko, na območju dostopa
s Ceste Prekomorskih brigad mimo stanovanjskih in poslovnih
objektov v zaledju ulice in z navezavo na nov bodoč glavni
dostop v bolnico; na območju peš dostopa s trga za hotelom
Lipa proti kulturni dvorani.
(5) Prometna ureditev: rekonstrukcija obstoječe poti ob
robu zemljišča splošne bolnice – na potezi od stare Ceste
Prekomorskih brigad do prostora ploščadi pred Corroninijevo
vilo, s peš hodniki in dostopi do obstoječih stanovanjskih hiš.
Odstranitev zidov, provizoričnega objekta garaže in vzpostavitev javne ulice zahodno ob občinski stavbi za peš in kolesarski
promet.
KARE 2: JUŽNO OBMOČJE 2 a – Kare nasproti pošte
(1) Lokacija 6: gradnja za poslovni in/ali stanovanjski
in/ali poslovno stanovanjski program in/ali program družbenih
dejavnosti. Dostop je po obstoječem priključku na obstoječe
parkirišče. Dostopna cesta mora zagotavljati tudi dodaten dostop do objekta stanovanjske hiše Vrtojbenska c. 1L na parceli
3086. V sklopu parcele je dopustna tudi izvedba uvoza na
parcelo 3099/6.
(2) Nujne rekonstrukcije in obnove fasad: Vrtojbenska
cesta 1, 3, 7, 7a, 9 in 11 ter C. Goriške fronte 10 in 12.
(3) Prometna ureditev: umestitev manjšega rondoja v križišču pri bencinskemu servisu; ureditev peš hodnikov ob ulicah;
notranja peš oziroma kolesarski povezavi podaljška Bratuževe
ulice; ureditev oblikovanega parterja parkirišča pri realizaciji novega gradbenega programa nasproti pošte. V sklopu parkirišča
je dopustna tudi izvedba uvoza na parcelo 3099/6.
KARE 2: JUŽNO OBMOČJE 2 b – Kare občina
Po lokacijah:
– lokacija 7: bencinski servis (C. Goriške fronte 2) je
previden za rušenje. Predviden je nov objekt s poslovnim programom. Dostop urediti s severovzhodne strani, z ureditvijo
parkiranja v podzemni etaži ter/ali na javnih parkirnih mestih
ob Cesti Goriške fronte. Tlakovanje zunanjih površin objekta
naj bo enake izvedbe kot tlak javnih površin.
– lokacija 8: predvidena je gradnja novih stanovanjskih
enot. Možna izraba prostora v obliki večstanovanjskih objektov. Pred gradnjo krožišča je za potrebe dostopa na parcelo
zagotoviti dvosmerni priključek na južnem robu zemljišča. Po
izgradnji krožišča je na severnem delu parcele dopusten uvoz
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z rondoja, na jugu parcele pa obojesmerni priključek. Na SV in
SZ robu parcele 2804 je potrebno napram sosednjim parcelam
urediti zaščito iz masivne ograje in gostega drevoreda. Mesta
za smetnjake se uredijo na zahodni polovici parcele. Lokacijo
objekta prečka trasa javne kanalizacije. Pogoji za gradnjo
v varovalnem pasu ali prestavitev voda je dopustna v skladu
z zahtevami iz 14. člena tega odloka.
– lokacija 13: predvidena gradnja enodružinske hiše.
Uvoz urediti s severa. Lokacijo objekta prečka trasa javne kanalizacije. Pogoj za gradnjo objekta je prestavitev voda v skladu z zahtevami iz 14. člena tega odloka.
(2) Nujne rekonstrukcije in obnove fasad: Ulica padlih
borcev 5 in 17.
(3) Dopustna je rušitev pritličnega gostinskega objekta na
parceli 2887/1 in 2887/2.
(4) Parterne ureditve, urbana oprema: javne peš površine
so načeloma tlakovane in so predvidene predvsem ob C. Goriške fronte, od vhodnega platoja v bivšo občinsko stavbo do
predvidene novogradnje v krožišču. Ostale parterne površine
so namenjene pešcu, kot pločniki, pasaže ipd. V sklopu parternih površin večjega obsega je dopustno postaviti ustrezno
urbano opremo: kiosk za prodajo drobnih potrebščin in dnevnega tiska, sedežne elemente – klopi, sodobno oblikovana
stojala za kolesa, koše za odpadke, informacijska signalizacja
(table, obeležja ip.).
(5) Prometna ureditev: odstranitev provizoričnega objekta
garaže in vzpostavitev javne ulice zahodno ob občinski stavbi
za peš in kolesarski promet; na slepem zaključku Stjenkove
ulice je v sklopu lokacije 8 urediti obračališče. Ob Vrtojbici se
na območju priobalnega zemljišča Vrtojbice predvidi koridor za
umestitev kolesarske steze.
KARE 3: SEVERNO OBMOČJE 3 a – Kare južno
(1) Po lokacijah:
– lokacija 2: gradnja objekta za gradnjo poslovnega,
stanovanjskega objekta ali poslovno stanovanjskega objekta
z dejavnostjo vezano na programe župnišča. Objekt C. Prekomorskih brigad 26d in 26l je dopustno dograditi ali pa v celoti
porušiti in zgraditi nov objekt. Uvoz na parcelo je dopustno
urediti na severu, kjer se obstoječi zid prestavi, tako da se
ob ulici uredijo dodatni javni parkirni prostori in ekološki otok.
Ob pasaži proti bolnici se zid lahko prestavi za potrebe širitve
pasaže. Ob dogovoru z lastnikom se lahko prestavi del zidu
dvorišča župnišča na lokaciji tlakovanja k vodnjaku.
– lokacija 3: v 1. fazi se ohranja obstoječe stanje, dopustno je nadvišanje stanovanjske hiše C. Prekomorskih brigad
60 A za eno etažo. V 2. fazi je mogoča rušitev sestrskega
doma C. Prekomorskih brigad 60B in stanovanjske hiše in gradnja novega stanovanjskega, poslovnega objekta ali poslovno
stanovanjskega objekta za bolnične dajavnosti. Uvoz urediti
na jugu parcele, s C. Prekomorskih brigad in/ali na severu,
s parkirišča bolnice.
– lokacija 12: gradnja objekta s poslovnim, stanovanjskim
ali poslovno stanovanjskim programom vezanim na dejavnost
bolnice. Parkiranje urediti na zahodu ob C. Prekomorskih brigad, dopusten je dodaten dostop s parkirišča bolnice. Na
severozahodni strani ob parkirnem prostoru je potrebno urediti
pločnik šir. 1,5 m po celotni dolžini parcele. Lokacijo objekta
prečka trasa obstoječe javne kanalizacije. Pogoji za gradnjo
v varovalnem pasu ali prestavitev voda je dopustna v skladu
z zahtevami iz 14. člena tega odloka.
(2) Nujne rekonstrukcije in obnove fasad: C. Prekomorskih brigad h. št. 28, 28A, 26 in 26A.
(3) Parterne ureditve, urbana oprema: tlakovan dostop
s C. Prekomorskih brigad mimo stanovanjskih in poslovnih
objektov v zaledju ulice in z navezavo na nov bodoč glavni
dostop v bolnico; sanacija in doureditev pohodne pasaže
s C. Prekomorskih brigad do stavbe župnišča s sanacijo zidu
ali prestavitvijo zidu na vzhodno mejo parcele 2917/2, dokončanje polkrožne zasnove prostora in sanacija obstoječega
vodnjaka. Vse peš pohodne površine morajo biti tlakovane
z ustreznimi materiali in opremljene z elementi urbane opre-
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me. Dodatne zahteve glede sanacije in varovanja vodnjaka
so podane v 16. členu tega odloka.
(3) Prometna ureditev: rekonstrukcija obstoječe poti ob
robu zemljišča splošne bolnice – na potezi od stare Ceste Prekomorskih brigad do prostora ploščadi pred Corroninijevo vilo,
s peš hodniki in dostopi do obstoječih stanovanjskih hiš.
KARE 3: SEVERNO OBMOČJE 3 b – Kare severno
(1) Po lokacijah:
– lokacija 1: Gradnja za namen poslovno stanovanjske
dejavnosti. Gospodarski objekt je do pričetka gradnje v delu,
ki ne tangira dostopa do predvidenega parkirišča dopustno ali
porušiti ali rekonstruirati.
Uvoz na lokacijo 1 je desni uvoz z jugozahodne in obojestransko na cesto na vzhodni strani gradbene parcele.
(2) Nujne rekonstrukcije in obnove fasad: C. Prekomorskih brigad št. 64, 68, 70, 72 in 74.
(3) Prometna ureditev: Predvidena je gradnja javnega
parkirišča ob C. Prekomorskih brigad s 14 PM in ekološkim
otokom. Proti vrstnim hišam je potrebno vzdolž parkirišča postaviti montažno ali zidano ograjo. Dopustna je rekonstrukcija
semaforiziranega križišča (vključno z uvedbo krožišča), kolikor
le-ta ne posega na privatna zemljišča brez soglasja lastnika.
8. člen
(zelene površine)
Vsa večja ali velika zdrava in nepoškodovana drevesa
v območju OPPN se ohranijo. Pri poškodbi ali odstranitvi drevesa je treba na njegovo mesto posaditi novo drevo primerne
velikosti in enake ali sorodne vrste.
KARE 1: OSREDNJE MESTNO OBMOČJE – Plac
(1) Usmeritve za naravno vrednoto drevje pri cerkvi sv.
Petra:
potrebno je upoštevati določila 15. člena tega odloka.
(2) Park pri Corroninijevi graščini: pred urejanjem parka
je potrebno izdelati načrt ureditve parka. Pri urejanju parkirišč
izven parka je potrebno ohranjati obstoječo vegetacijo. Drevesom v območju tlakovanja se predvidi zelene otoke v tlaku
krožne oblike velikosti primerne drevesu. Celoten zeleni prostor
okrog graščine je potrebno na novo parkovno urediti. Izločiti
neprimerna ter bolna oziroma poškodovana drevesa, jih nadomestiti z novimi (submediter. vrste – Cupressus semprevirens,
Magnolia grandiflora, Quercus ilex …) ter dopolniti parkovno
zasaditev z ustreznimi grmovnicami in urbano opremo (klopi,
koši za smeti …). Dodatne zahteve so podane v 17. členu tega
odloka.
(3) Zasaditev dreves pred pročeljem obulične zazidave stavbnega kompleksa hotela in restavracije Lipa: drevesa
naj si sledijo v rahlo upognjeni liniji cca 5,0–8,0 m oddaljena
od zazidave ter tako oblikujejo prostor parterja namenjenega
gostinstvu. Ta drevesa (Liriodendron tulipifera oziroma Liriodendron tulipifera Fastiegata ali podobna z visoko krošnjo,
ki ne omeji preglednosti ceste) naj bodo del enostranskega
drevoreda, ki bo potekal od semaforskega križišča mimo placa in se nadaljeval proti Vrtojbenski cesti. Drevesa naj bodo
posajena na medsebojni razdalji cca 6,00 do 6,50 m, kolikor
prostor to dopušča.
(4) Ozelenitev območja stanovanjske zazidave na lokaciji
5 z zelenicami in nizkim drevjem ter zimzelenim grmovjem.
KARE 3: SEVERNO OBMOČJE 3 a – Kare južno
V največji možni meri se ohranijo obstoječe zelenice in
trate. Glavne peš smeri in prometni tokovi so v smeri peš tokov
in dostopov obeleženi z drevorednimi zasaditvami, ki z izborom
drevesnih vrst dovoljujejo obstoječe drevesne sestave. Ob
pasaži proti bolnici se uredi dvostranski drevored, dopolnjen
z grmovnicami, trajnicami ter urbano opremo (klopi, koši za
smeti ...). Ob vseh novih parkiriščih in opcijsko ob obstoječem
parkirišču pri vrtu župnišča je predvidena zasaditev dreves za
senco (Albizzia julibrissin). Zelenico med kolesarsko stezo (na
južnem robu parkirišča bolnišnice) in ograjo privatne hiše ter
ob C. Prekomorskih brigad je parkovno urediti z zasaditvijo
mediteranskih drevesnih in grmovnih vrst ter trajnic.
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KARE 3: SEVERNO OBMOČJE 3 b – Kare severno
Stanovanjska stavba C. Prekomorskih brigad št. 62 ima
proti vzhodu veliko tlakovano dvorišče, priporočljiva je ozelenitev dvorišča v obliki zelene bariere proti ulici. Ob mestni
vpadnici v Šempeter je predvidena ozelenitve prostora z nasadi
drevoredov z vrsto dreves Pinus pinea. Kjer je to mogoče naj
bo drevored obojestranski.
KARE 2: JUŽNO OBMOČJE 2 a – Kare nasproti pošte
Visoko zelenje – drevje raste predvsem na parcelah obstoječih hiš in se ohranja v celoti. Ob robu ulice nasproti pošte
že raste živa meja, ki naj se podaljša do novega krožišča,
prav tako drevored albicij, le te naj bodo zasajene obojestransko povsod tam, kjer je to možno. Okrog novo predvidenega parkirnega prostora se v največji možni meri zasadi višje (100–160 cm visoke) mediteranske grmovnice in albicijeva
drevesa za senco.
KARE 2: JUŽNO OBMOČJE 2 b – Kare občina
Preveriti je stanje nizkega zelenja ter ga po potrebi ustrezno sanirati. Predvidena je obogatitev in dopolnitev obstoječega drevesnega fonda in sicer: kot drevoredna zasaditev ob
ulici C. Goriške fronte na razdalji od placa do predvidenega
krožišča; ob predvideni novogradnji na lokaciji sedanjega bencinskega servisa je v tlakovane površine vključiti drevesa v zelenih otokih na enak način, kot na placu; ob novem krožišču; na
lokaciji predvidene dopolnilne stanovanjske gradnje je potrebno
zasaditi žive meje, skupine mediteranskega drevja in grmovnic,
ob parkirišču pa zasaditi albicije v nizu. Temu primerno je treba
predvideti tudi ureditev zelenih parternih površin ob objektih in
ulicah z oblikovanimi in negovanimi vrstami nizko rastočega
zelenja ali cvetličnih nasadov.
9. člen
(manj zahtevni servisni objekti, nezahtevni
in enostavni objekti)
(1) Generalno OPPN omejuje gradnjo tridimenzionalnih
nadzemnih nezahtevnih in enostavnih objektov na lokacijah
1-12 OPPN, z izjemo tistih posegov, ki so eksplicitno navedeni
ali zarisani pri posamezni lokaciji.
(2) Servisni objekti kot manj zahtevni objekti ali nezahtevni objekti:
znotraj obstoječih zemljiških parcel objektov je dovoljena
gradnja pomožnih in servisnih objektov s pridobitvijo gradbenega dovoljenja ob hkratnem upoštevanju naslednjih pogojev:
da v okviru matične stavbe ni možno ali smiselno zagotoviti
ustreznih površin, da tovrstni objekti funkcionalno dopolnjujejo
obstoječo rabo, da upoštevajo odmike iz 10. člena tega odloka,
da na zemljiški parceli ni istovrstnih enostavnih objektov, da
skupna površina nezahtevnih, enostavnih objektov in pomožnih
objektov iz tega opisa ne presega 1/4 zemljiške parcele.
(3) Objekti za lastne potrebe: omejena je gradnja na
skupno maksimalno površino 30 m2 vseh tovrstnih objektov.
V to površino se ne vštevajo objekti steklenjaka, rezervoarja
za UNP ali nafto, ute ali senčnice, zajetja ali vrtine za lastno
oskrbo s pitno vodo in zbiralnika za kapnico.
(4) Ograje: načeloma se postavlja ograje le na mestih,
kjer je to nujno in v minimalni možni višini. Kot tip se priporočajo
prosojne in enostavne mrežne ograje v primerjavi z zidanimi
oziroma z ograjami z najrazličnejšimi polnili. Ob ulicah, kjer
je tipologija obstoječih ograj pretežno zidane izvedbe, naj se
nove ograje izdelajo v enaki izvedbi in v višini kot so obstoječe
ograje. Nove zidane ograje ali ograje z polnili so višine do 1.8
oziroma višine obstoječih ograj na sosednjih parcelah, mrežne
ograje pa do 2.2 m. Glede na rabo prostora je skupna maks.
višina ograj omejena na 2.2 m.
(5) Začasni objekti: dopustna je postavitev vseh objektov,
namenjenih sezonski turistični ponudbi, v kolikor je čas postavitve objekta omejen na 6 mesecev oziroma na Corroninijevem
trgu je čas postavitve objekta omejen na 1 mesec, ter vseh
objektov, namenjenih prireditvam, v kolikor je čas postavitve
omejen na 2 meseca in hkrati izpolnjujejo tudi druge sanitarno
varstvene pogoje.
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(6) Urbana oprema: Dopustna je postavitev oglaševalskih
objektov, pod pogojem, da so postavljeni znotraj zemljiške
parcele poslovne enote, katere dejavnost se oglašuje, da so
prilagojene pešču in počasnemu prometu skozi center (ne
jumbo plakatov). Dopustna je postavitev javne kolesarnice
z nadstreškom, javne telefonske govorilnice, transparenta,
skulptur in drugih prostorskih inštalacij, sedežnih elementov
– klopi, košev za odpadke, informacijske signalizacije (table,
obeležja), ekoloških otokov ter začasna postavitev (do ureditve
trafike v zgradbi) enega večnamenske kioska oziroma tipskega
zabojnika ter montažnih sanitarnih enot, ki pa se lahko postavljajo samo v času prireditev in imajo čas postavitve omejen na
čas trajanja prireditve.
(7) Vzdrževalna dela so mogoča pod pogojem, da upoštevajo usmeritve za posamezno cono urejanja (npr. glede
obnove fasad) in da ne onemogočajo predvidene ureditve na
območju OPPN.
10. člen
(odmiki od parcelnih mej, cest, varovalnih pasov)
(1) Na lokacijah 1–13 se upoštevajo odmiki iz grafičnega
dela načrta (Zakoličbena situacija), ki so opisani v obrazložitvi
načrta.
V ostalih primerih velja:
– za gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov ter
za nezahtevne objekte – drvarnico, garažo, steklenjak, uto,
lopo in nadstrešek kot enostavni objekt: odmik min. 4,0 m od
parcelne meje,
– za gradnjo ostalih nezahtevnih in enostavnih objektov:
min. 1,5 m od sosednje parcele, razen medsosedske ograje, ki
naj se postavlja v min. odmiku 0,5 m od ugotovljene ali določene parcelne meje. V primeru, da med sosedi ni soglasja o tipu
ograje, naj se izvede mrežna ograja. 0,5 m je min. odmik za
ureditev utrjenega dvorišča.
(2) Izjemoma so odmiki objektov lahko manjši s soglasjem
lastnika sosednjega zemljišča oziroma v primeru nadomestne
gradnje legalno postavljenih objektov. Gradnja objektov na
meji s sosednjo parcelo je izjemoma mogoča tudi v primeru, ko
objekt meji na požarni zid sosednjega objekta ali neprosojno
(zidano) ograjo – gradnja v tem primeru je dopustna do višine
obstoječega objekta/ograje in na način, ki ne bistveno poslabša bivalnih pogojev v okolici, pri čemer je potrebno ustrezno
zaščititi zunanji zid sosednjega objekta; v primeru gradnje nezahtevnega ali enostavnega objekta, da leži sosednja parcela
jugozahodno, južno ali jugovzhodno napran nameravani gradnji
in da vzdrževanje in gradnja objekta ne bo imelo vplivov na
sosednje zemljišče.
(3) Pri gradnji vseh objektov je glede odmikov od javnih
cest potrebno upoštevati določila Odloka o ureditvi cestnega
prometa (Uradni objave OKO št. 16/99). Varovalni pas se meri
od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsako stran širok:
pri lokalni cesti 8 m, pri javni poti 6 m, pri javni poti za kolesarje
3 m, pri glavni mestni cesti 12 m, pri zbirni mestni ali krajevni
cesti 10 m in pri mestni ali krajevni cesti 8 m.
Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem
pasu občinske ceste so dovoljeni le, ko s tem ni moteno polje
preglednosti ceste.
(4) Pri gradnji vseh objektov je potrebno upoštevati odmike od javne komunalne infrastrukture in komunalnih naprav
v skladu z Uredbo o območju za določitev strank v postopku
izdaje gradbenega dovoljenja (Uradni list RS, št. 37/08) in odmike v skladu s 14. členom tega odloka.
(5) Za gradnjo v varovalnem pasu ceste ali komunalnega
objekta je potrebno k projektnim rešitvam pridobiti soglasje
upravljalca.
(6) Minimalni odmiki pločnikov, kolesarskih stez, postajališč, pomožnih infrastrukturnih objekotv, začasnih objektov,
vadbenih objektov ter urbane opreme morajo biti skladni z grafičnim delom in opisom rešitev iz prostorskega akta.
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11. člen
(parcelacija)
Lokacija 1:
a) razmejiti dele parcel 2742, 2745/7, 2741, 2743,
2744/1 in 2744/2 za potrebe izgradnje objekta in zunanje ureditve. Koordinate razmejitve: 1(X=394738.84,Y=88372.24),
2(X=394764.74,Y=88393.09) in 3(X=394731.93,Y=88407.23).
b) razmejiti dele parcel 2744/1 in 2744/2 za izvedbo javnih parkirišč dostopnih s Ceste Prekomorskih brigad. Koordinate razmejitve: 1(X=394738.84,Y=88372.24),
2(X=394764.74,Y=88393.09).
c) razmeijiti dele parcel 2741, 2742, 2743, 2744/2, 2745/7,
2745/8 in 2745/9 za ureditev peš prehoda in dostopne ceste.
Koordinate zahodne razmejitve: 2(X=394764.74,Y=88393.09),
3(X=394731.93,Y=88407.23) in 4(X=394765.95,Y=88390.66).
Koordinate vzhodne razmejitve: 5(X=394735.34,Y=88415.59),
in 6(X=394747.46,Y=88412.12).
d) razmejiti dele parcel 2745/5, 2745/9 in 2745/8 za
ureditev javnega parkirišča. Koordinate razmejitve linije:
6(X=394747.46,Y=88412.12), 7(X=394751.78,Y=88418.09),
8(X=394756.68,Y=88424.85), 9(X=394761.92,Y=88431.14) in
10(X=394769.02,Y=88438.91).
Lokacija 2:
a) razmejiti del parcele 2919/1 za potrebe ureditve novega parkirišča in ekološkega otoka. Koordinate razmejitve:
3(X=394878.54,Y=88348.03) in 4(X=394843.56,Y=88386.50).
b) razmejiti dele parcel 2915/1, 2919/1 in 2919/3 za namen ureditve javne poti proti bolnici. Koordinate razmejitve:
1(X=394862.65,Y=88332.39), 2(X=394869.85,Y=88338.78),
3(X=394878.54,Y=88348.03) in 5(X=394854.64,Y=88318.35).
c) razmejiti del parcel 2920/1 in 2920/4 za namen
ureditve dostopa do vodnjaka. Koordinate razmejitve:
1(X=394783.78,Y=88307.41) in 2(X=394797.60,Y=88320.47).
Lokacija 3:
a) razmejiti del parcele 2761 za potrebe ureditve kolesarske steze.
Koordinate razmejitve: 1(X=394861.92,Y=88394.13),
2(X=394853.35,Y=88401.80), 3(X=394849.86,Y=88405.50),
4(X=394850.60,Y=88413.88), 5(X=394872.12,Y=88456.41),
6(X=394863.80,Y=88449.35), 7(X=394867.33,Y=88456.80),
8(X=394847.16,Y=88481.12) in 9(X=394843.99,Y=88481.67).
b) razmejiti del parcel 2770/1 za potrebe ureditve koridorja za intervencijo k splošni bolnici. Koordinate razmejitve:
1(X=394911.08,Y=88392.65),
2(X=394910.10,Y=88396.82),
3(X=394904.33,Y=88412.69) in 4(X=394901.04,Y=88429.41).
Lokacija 4 in trg Ivana Roba:
a) razmejiti dele parcel 2902, 2903 in 3389/1 za potrebe
gradnje novega objekta, izravnave zahodnega roba dostopa
do Corroninijeve graščine in ureditve obračališča na C. Prekomorskih brigad v sklopu podhoda na dvorišče objekta Trg Ivana
Roba 3. Koordinate razmejitve: 1(X=394889.13,Y=88258.41),
2(X=394890.37,Y=88258.98), 3(X=394905.96,Y=88272.86),
4(X=394898.74,Y=88282.68), 5(X=394896.37,Y=88285.91),
6(X=394894.43,Y=88284.49) in 7(X=394891.70,Y=88288.15).
b) razmejiti dele parcel 3389/1, 2772/10, 3426/1 za potrebe
zaokrožitve ureditve platoja okrog cerkve. Koordinate razmejitve: 1(X=394912.61,Y=88211.68), 2(X=394907.60,Y=88221.67),
3(X=394912.97,Y=88224.35) in 4(394927.31,Y=88272.73).
c) razmejiti del parcele 2772/3 za potrebe ureditve dostopa
do TP.
Koordinate razmejitve: 1(X=394957.18,Y=88247.45),
2(X=394961.65,Y=88248.83) in 3(X=394960.26,Y=88253.51).
Lokacija 5
a) del parcele 3059 oddvojiti za potrebe nemotenega dostopa do hiše na parceli 3060, ureditve javnega parkirišča in
javne pešpoti proti Vrtojbenski cesti:
Koordinate
razmejitve
–
zahodni
rob:
1(X=394881.49,Y=88178.65), 2(X=394847.75,Y=88183.26),
3(X=394846.66,Y=88182.15), 4(X=394837.71,Y=88191.71),
5(X=394835.71,Y=88196.32), 6(X=394832.51,Y=88201.33),
7(X=394818.97,Y=88213.46), 8(X=394805.58,Y=88223.93),
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9(X=394797.61,Y=88214.33), 10(X=394794.92,Y=88210.73) in
11(X=394790.84,Y=88205.48).
Koordinate
razmejitve
–
vzhodni
rob:
1(X=394881.78,Y=88181.13), 2(X=394853.87,Y=88185.06),
3(X=394848.79,Y=88185.63) in 4(X=394839.90,Y=88193.59).
Lokacija 6
a) razmejiti del parcel 3096 in 3097 za potrebe gradnje novega objekta, ureditve parkirišč in zagotovitve dodatnega dostopa
in parkiranja za obstoječo stanovanjsko hišo. Koordinate razmejitve: 1(X=394946.79,Y=88071.66), 2(X=394934.38,Y=88093.17),
3(X=394924.46,Y=88087.41) in 4(X=394937.80,Y=88095.15).
b) razmejiti del parcele 3099/2 za potrebe ureditve pločnika.
1 ( X = 3 9 4 9 7 0 . 5 6 , Y = 8 8 0 4 6 . 9 8 ) ,
2(X=394969.79,Y=88048.62), 3(X=394989.03,Y=88057.97) in
4(X=394994.47,Y=88062.84).
Lokacija 7
a) razmejiti del parcele 2885 za potrebe izgradnje objekta.
Koordinate razmejitve: 1(X=395003.06,Y=88123.28),
2(X=395004.34,Y=88122.13),
3(X=395012.57,Y=88112.07),
4(X=395029.00,Y=88120.74), 5(X=395030.26,Y=88122.63) in
6(X=395024.04,Y=88134.37).
b) razmejitev delov parcel 2887/1 in 2887/3 za potrebe izvedbe peš hodnikov in javnih parkirišč. Koordinate razmejitve:
1(X=394984.629,Y=88138.848),
2(X=394991.47,Y=88133.16), 3(X=395015.82,Y=88166.61) in
4(X=395011.59,Y=88172.58).
Lokacija 8
a) razmejitev delov parcel 2802, 2803 in 2804
za potrebe ureditve krožišča. Koordinate razmejitve:
1(X=395047.97,Y=88073.73), 2(X=395042.52,Y=88089.02),
3(X=395042.83,Y=88090.30), 4(X=395047.94,Y=88092.62) in
5(X=395043.26,Y=88106.12).
b) razmejitev delov parcele 2804 in 2883/1 za potrebe gradnje novega objekta, ureditve javne poti ob Vrtojbici in obračališča Stjenkove ulice. Koordinate razmejitve:
1(X=395112.30,Y=88118.17),
2(X=395105.54,Y=88114.70),
3(X=395110.06,Y=88105.88),
4(X=395081.86,Y=88080.48),
5(X=395063.58,Y=88066.39), 6(X=395057.26,Y=88060.42) in
7(X=395053.22,Y=88059.51).
c) Priobalni pas Vrtojbice na delu OPPN – zunanja meja:
408(X=395043.81,Y=88041.68),
4 0 9 ( X = 3 9 5 0 5 3 . 9 8 , Y = 8 8 0 5 0 . 4 6 ) ,
410(X=395066.83,Y=88062.58), 411(X=395085.07,Y=88076.64)
in 412(X=395125.60,Y=88113.12).
Lokacija 9, 10 in 11
posegi se vršijo znotraj zemljiških parcel obstoječih objektov.
Lokacija 12:
a) razmejiti del parcel 2761 in 3421/2 za potrebe izvedbe
objekta in izvedbe parkirišč in zunanje ureditve. Koordinate
razmejitve:
6 ( X = 3 9 4 8 6 3 . 8 0 , Y = 8 8 4 4 9 . 3 5 ) ,
7(X=394867.33,Y=88456.80), 8(X=394847.16,Y=88481.12),
9(X=394843.99,Y=88481.67) in 10(X=394831.00,Y=88463.22)
Lokacija 13
parcelacija parcele 2800/1 v skladu z dogovorom lastnika
parcele.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITV IN POGOJEV GLEDE
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO
INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
12. člen
(skupne določbe)
Na celotnem območju OPPN je urejeno vodovodno, kanalizacijsko, električno, KTV, telefonsko omrežje, omrežje javne
razsvetljave in plinovodno omrežje. Vse javne in stanovanjske
stavbe na območju OPPN se morajo priključiti na: cestno
omrežje, javno kanalizacijo v ločenem sistemu, javno vodo-
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vodno omrežje in NN električno omrežje. Pri podrobnejšem
načrtovanju je potrebno upoštevati morebitno neevidentirane
komunalne vode in priključke. Kot projektne pogoje za projekte
za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo gospodarske
javne infrastrukture v gospodarski coni štejejo določila tega
odloka. Pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo in uporabo objekta je potrebno
pridobiti tudi soglasja in dovoljenja za vso potrebno okoljsko,
energetsko, komunikacijsko in prometno infrastrukturo, ki je
potrebna za priključevanje posameznih objektov.
13. člen
(prometna infrastruktura)
(1) Motorni promet – dvosmerni promet
– glavna prometnica C. Prekomorskih brigad: dostop
v mesto na severnem štirikrakem semaforskem križišču, potek
trase skozi center v smeri proti trgu Ivana Roba, od tod po
Vrtojbenski cesti enosmerno,
– deloma Ulica padlih borcev: na eni strani se navezuje na
predvideni rondo, na drugi strani pa skozi obstoječ podvoz na
naselje Podmark oziroma na šempetersko obvoznico,
– C. Prekomorskih brigad pri PSO v območje splošne
bolnice ter v zaledje obstoječe stanovanjske zazidave starega
Šempetra – krak ceste se slepo zaključi pred ploščadjo ob
Corroninijevi vili, kjer se ohranja dostop z glavnega trga za
intervencijo in dostavo,
– izven območja ureditve mestnega središča poteka na
zahodni strani naselja kot dvosmerna cesta še ulica Nikole
Tesle.
(2) Motorni promet – enosmerne ceste
– od trokrakega križišče pri pošti do predvidenega rondoja,
odcep enosmerne ulice iz rondoja proti ulici C. Goriške
fronte, Vrtojbenska cesta od Trga Ivana Roba do križišča pri
pošti, Bratuževa ulica s spremenjeno vozno smerjo od centra
proti zahodu, ulica mimo cerkve od predvidenega do starega
vhoda v bolnico. Ohranja se enosmerni uvoz v staro Cesto
Prekomorskih brigad pred semaforskim križiščem.
(3) Širina vozišča
– dvosmerne ceste: glavna prometnica C. Prekomorskih
brigad od semaforiziranega križišča do placa 2 x 2,75 m z odstavnima pasovoma 0,80 m ter 0,50 m ob vzdolžnem parkirnem
pasu: v zalednju stara C. Prekomorskih Brigad cca 5,00 m, proti
Corroninijevi graščini 4,15 do 4,50 m, v slepem izteku proti
semaforiziranemu križišču 3,50 m; dvosmerni del Ulice padlih
borcev 5,50 do 6,20 m,
– enosmerne ceste: Vrtojbenska cesta 3,35 do 3,85 m,
C. Goriške fronte 3,75 m, Ulica padlih borcev 3,15 m; cestni
rondo na ulici C. Goriške fronte je izveden po principu mini
krožnega križišča z radijem 14,0 m, s tem, da ima sredinski
otok radij 2,0 m, ki je povozen za večja tovorna vozila, če bi po
naključju zašla v obravnavano območje.
(4) Križišča
– za glavno semaforizirano križišče na C. Prekomorskih
brigad je dopustna rekonstrukcija ali ureditev krožišča, kolikor
se ne posega v privatna zemljišča brez soglasja lastnika,
– cestni rondo na ulici C. Goriške fronte po principu mini
krožnega križišča. Dopustno je ohranjati tudi obstoječo organizacijo križišča.
(5) Pločniki, prehodi za pešce: dvignjene prehode za
pešce naj se uredi na vseh lokacijah prehodov znotraj območja ureditve. Na prehodih se uredi klančine za prehod oseb
s posebnimi zahtevami. Križanje voznih in pešpoti se opremi
s prometno signalizacijo in izvrši ustrezne ovire (vizuelne, zvočne, fizične ...).
(6) Mirujoči promet: za vsak novozgrajen oziroma načrtovan objekt mora biti v sklopu zemljiške parcele zagotovljenih dovolj parkirnih mest glede na velikost in vrsto dejavnosti v objektu,
pri čemer se za izračun potrebnih parkirnih mest uporabljajo
določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za posege
v prostor na območju Občine Šempeter - Vrtojba, spremembe
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in dopolnitve 2008 (Uradne objave št. 1/2001, 14/2001, Uradni
list RS, št. 114/03 – UPB, 97/08) z vsakokratnimi spremembami.
V primeru dvoma se lahko za izračun uporabi tudi Priročnik s tehničnimi normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih
površin (Fagg, Ljubljana, 1991). V primeru skupnega parkirišča
za objekte z različnimi dejavnostmi se ob izračunu potrebe po
parkiranju upošteva izmenična uporaba naprave in v tem primeru
mora zmogljivost naprave pokriti največje potrebe po istočasnem
parkiranju na napravi. Izjeme glede zahtev po parkirnih prostorih
so opredeljene v 7. členu tega odloka.
Javna parkirišča v območju UN: 1 – osrednje območje
– plac: ob objektu Šanpier in kulturni dvorani, ob glavni ulici
C. prekomorskih brigad, ob Vrtojbenski c., ob C. Goriške fronte
ter ob Ul. padlih borcev: skupaj 57 PM; 2a – južno območje: ob
Vrtojbenski c. ter ob C. Goriške fronte: skupaj 57 PM; 2b – južno območje: ob C. Goriške fronte ob Ul. padlih borcev: skupaj
23 pm; severno območje – 3a: ob stari ulici C. Prekomorskih
brigad, ob bolnici, ob glavni ulici C. Prekomorskih brigad ter
ob župnijskem vrtu: skupaj 52 PM; severno območje – 3b: ob
bencinskem servisu ter ter ob stari ulici C. prekomorskih brigad:
skupaj 29 PM; skupaj v območju OPPN 228 PM.
(7) Kolesarski promet
Kolesarski promet se ureja ločeno od ostalega prometa
na odsekih, kot so prikazani v grafičnem delu načrta. Po ostalih
ulicah je možno kolesariti v sklopu prometnega pasu – mešan
promet.
(8) Urgenca
Za potrebe urgentnega dovoza je treba zagotoviti neoviran dostop do objektov vsaj z ene strani, do večjih objektov
z dveh ali treh strani. Pri zagotavljanju prometnih in delovnih
površin za intervencijska vozila je potrebno upoštevati veljavni
standard SIST – DIN 14090. Na območju lokacije 3 je potrebno
na severnem delu parcele zagotoviti koridor za ureditev urgentnega dostopa k bolnici.
14. člen
(okoljska, energetska in komunikacijska infrastruktura)
(splošno)
Lokacije priključkov za nove objekte določi projektant
v skladu z možnostjo dostopanja do javne infrastrukture. Priključke je potrebno urediti na način, da ne tangirajo ostalih
komunalnih vodov na območju in ne onemogočajo ostalih
obstoječih in predvidenih ureditev.
(VN omrežje)
V sklopu obnovitvenih del se je po C. Prekomorskih brigad
in C. Goriške fronte od semaforiziranega križišča pri pokopališču do krožnega križišča pri sedanjem bencinskem servisu za
izboljšanje oskrbe z električno energijo izvedla nova kabelska
kanalizacija s 4x Stigmaflex cevmi 110 mm2. V samem centru
se bosta v prihodnje dodatno zgradili dve novi transformatorski
postaji 20/0,4 kV, TP ob objektu Ul. Padlih borcev 13a, parc.
št. 2772/4, variantno tudi izven obmoja OPPN, ter TP v sklopu
parkirišča za kulturnim domom. Transformatorski postaji se
vzankata z obstoječimi trafo postajami v 20 kV mrežo, kar zagotavlja boljše prilagajanje omrežja pri povečani moči končnih
porabnikov. Lokacija novo predvidenih TP je prikazana v kartografskem delu načrta.
(NN omrežje)
V sklopu zgoraj navedenih obnovitvenih del VN omrežja se je izvedla tudi nova kabelska kanalizacija NN omežja
s Stigmaflex cevmi 160 mm. Staro obstoječe omrežje je delno
prostozračne, delno zemeljske izvedbe. Upoštevati je potrebno,
da se vse prostozračne vode zamenja s podzemnimi vodi.
(javna razsvetljava)
K ureditvi JR je potrebo pristopiti v celotnem področju
mesta, s čimer se pridobi možnost centralnega krmiljenja razsvetljave, poveča izkoristek razsvetljave in zmanjša stroške
obratovanja in vzdrževanja. Posredno s tem se tudi močno
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zmanjša polucijo s svetlobo. Ureditev, poenotenje in oblikovna
ureditev JR predvideva osvetlitev križišč in prehodov za pešce
v skladu s predpisi. Predvideva tudi osvetlitev glavne ceste,
stranskih ulic in parkirišč. Delno je nova razsvetljava že izvedena. Do sprejetja morebitnega kataloga mestne opreme o tipu
izbrane svetilke odloča Občina Šempeter - Vrtojba.
(KTV omrežje)
KTV omrežje poteka vzporedno s plinovodnim naročniškim omrežjem in je tehnično ustrezno.
(TK omrežje)
TK omrežje je delno prostozračne, delno zemeljske izvedbe. Na območju C. Goriške fronte od rondoja do glavnega
trga je izvedena nova TK kabelska kanalizacija. Predvidena je
podzemna širitev omrežja do Corroninijeve vile. Predvidena
je zamenjava dotrajanih obstoječih TK kabelskih kanalizacij.
Upoštevati je potrebno, da se vse prostozračne vode zamenja
s podzemnimi vodi. Pred tlakovanjem javnih površin je potrebno iz glavne kabelske kanalizacije izvesti priključke do hiš.
Zgraditi je potrebno glavne kabelske jaške, pomožne kabelske
jaške in omarice na objektih pri naročnikih.
(vodovod)
Obnoviti je potrebno odseke cevovodov na območjih, kjer
bodo potekala obsežnejša gradbena dela (obnova voziščne
konstrukcije, transportne poti težke gradbene mehanizacije),
saj obstoječi materiali ne bodo prenesli takih obremenitev, in
sicer na križišču Žnidarčičeve ulice in C. Prekomorskih brigad,
na Vrtojbenski cesti od priključka za restavracijo Lipa do pošte,
del C. Prekomorskih brigad, Ulici padlih borcev in druge krajše
odseke. Pri obnovi vodovoda se upošteva orientacijske normative in zahteve zdravstvenega inšpektorata glede oddaljenosti
vodovoda do ostalih komunalnih naprav. Min. vertikalni odmik
med vodovodom in kanalom znaša 30 cm. Na mestih križanja
se vodovod izvede v dodatni zaščitni cevi. Na odsekih, kjer
opravlja vodovodno omrežje tudi funkcijo hidrantnega omrežja
se vgradi nadzemne hidrante na medsebojni razdalji, ki ni večja
od 80 m. Nov vodovod se gradi v nodularni litini. V bližini vodovodnega omrežja ni dovoljeno saditi dreves, ki bi s svojimi koreninami lahko poškodovala vodovodne cevi. Vse vodovodne
cevi, ki potekajo na območju predvidene gradnje, bo potrebno
ustrezno rekonstruirati in zaščititi.
Za novopredvidene in rekonstruirane objekte je potrebno
predvideti nove vodovodne priključke, ki bodo ustrezno dimenzionirani glede na potrebe objektov po pitni in požarni vodi. Za
potrebe požarne zaščite je potrebno izračunati potrebno količino požarne vode in preveriti možnost oskrbe iz obstoječega
omrežja. V kolikor oskrba objektov s požarno vodo iz javnega
vodovoda ne bo ustrezna, bo potrebno požarno zaščito posameznih objektov reševati z lokalnimi ukrepi kot so rezervoarji
in črpališča. Pri višjih objektih je potrebno preveriti pritiske
v vodovodnem omrežju in, ali bo pritisk v zgornjih nadstropjih
ustrezal predpisom oziroma bo potrebno namestiti dodatne
hidroforne naprave. V projektu PGD, PZI mora biti obdelan tudi
načrt vodovoda, iz katerega bo razviden potek vodovoda, profil
vodovodnih cevi ter vzdolžni in prečni prerez poti z medsebojnim razmikom med komunalnimi napravami. Pred pričetkom
del morajo Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. zakoličiti
obstoječe vodovodne naprave.
(kanalizacija)
Pred dokončno ureditvijo utrjenih površin je treba izvesti projektirano kanalizacijo in kan. priključke. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih
voda mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni
list RS, št. 47/05, 45/07), Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju
padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05) in
Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in
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padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07). Pri podrobnejšem načrtovanju je potrebno upoštevati morebitno ne
evidentirano kanalizacijo in kanalizacijske priključke oziroma posamezna območja, ki imajo tehnično neurejen odvod odpadnih
voda. Obstoječi mešani kanali bodo recipienti za fekalne vode
za novopredvidene objekte. Vsi novopredvideni objekti morajo
imeti izvedeno odvodnjo v ločenem sistemu. Na mestih, kjer je
mešan sistem, je potrebno dograditi meteorni odvodnik. Tudi
sicer je potrebno ob rekonstrukcijah zgradb in površin izvesti
ločen odvodni sistem, odvode pa urediti tako, da bodo meteorne
vode po ustreznem predhodnem čiščenju (peskolovi, separatorji
ogljikovodikov) speljane v meteorno kanalizacijo oziroma njen
obstoječi iztok v Vrtojbico. Odvajanje padavinskih voda iz večjih
ureditvenih območij je treba predvideti v skladu z 92. členom
ZV-1A na način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni
odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je
potrebno predvideti zadrževanje padavinskih vod pred iztokom
v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni
bazeni, suhi zadrževalniki …). V dokumentaciji za pridobitev
soglasja k PGD morajo biti definirane vse vrste odpadnih voda
iz območja in prikazane rešitve odvajanja le-teh. Vse padavinske
odpadne vode iz zalednja ali iz območja morajo biti neškodljivo
za tretje osebe speljane v padavinsko kanalizacijo oziroma v vodotok. Število izpustov mora biti izbrano optimalno.
Direktno priključevanje kletnih etaž na kanalizacijo ni dopustno. Priključevanje parkirišč in ostalih manipulativnih površin se izvede preko ustrezno dimenzioniranih separatorjev
ogljikovodikov.
Objekti na lokaciji št. 8, 12 in 13 so umeščeni na traso
obstoječe javne kanalizacije. Objekte je mogoče graditi z odmikom min. 5,0 m od osi kanala ali s prestavitvijo kanalizacije
izven območja gradnje, kar pa je potrebno projektno obdelati in
upoštevati ostale obstoječe kanalizacijske priključke. Ob morebitni prestavitvi odseka javne kanalizacije se obratovanje le-te
ne sme poslabšati oziroma je potrebno obratovanje izboljšati
glede na to, da sedanje obratovanje povzroča občasno poplavo
objektov. Odmik prestavitve kanalizacije mora biti min. 3 m od
meje sosednjih parcel. Pridobiti je potrebno služnost za potrebe
kontrole in vzdrževanja javne kanalizacije. Kanal 'S', ki prečka
zemljišče vrtca in predvidenih objektov na lokacijah 8 in 13 je
predviden za rekonstrukcijo.
(plinovodno omrežje)
Poteka po vseh ulicah, tako da je nanj mogoče priključiti
vse obstoječe in predvidene objekte.
(komunalni odpadki)
Za ravnanje s komunalnimi odpadki na obravnavanem
območju je urejeno organizirano zbiranje in odvoz le-teh. Obvezno morajo programi, pri katerih nastajajo organski, biološki
ali nevarni odpadki poskrbeti za skladiščenje in odvoz na
podlagi pogodbe s pooblaščeno organizacijo. Ekološke otoke
je potrebno urediti skladno z Odlokom o ravnanju z odpadki
v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni objave, št. 17/00) in Pravilnikom o minimalnih pogojih za ureditev in določitev zbirnega
in odjemnega mesta ter o načinu za določanje velikosti in
števila posod za zbiranje komunalnih odpadkov (Uradni list
RS, št. 40/86).
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
15. člen
(varstvo naravnih vrednot)
Pri načrtovanju gradenj in zunanjih ureditev je treba upoštevati obstoječe prostorske dominante ali vizure, obstoječe
obcestne drevorede, parkovne in druge zelene površine, žive
meje ter neposredno bližino objektov kulturne, sakralne ali
memorialne vrednosti.
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Na območju mestnega središča se nahaja naravna vrednota – drevje pri cerkvi sv. Petra, ki je vpisana v ZRD pod
EŠD 3449. Pri načrtovanju posegov in dejavnosti na obravnavanem območju je potrebno upoštevati splošne varstvene
usmeritve za posege in dejavnosti na drevesni naravni vrednoti – 5. člen Uredbe o zvrsteh naravnih vrednot (Uradni list
RS, št. 52/02 in 67/03). Poleg splošnih usmeritev je potrebno
upoštevati še naslednje varstvene usmeritve: Vej, listov, debel, drevesne skorje in korenin se ne lomi, seka, obsekava
ali drugače poškoduje, razen če ne gre za sanacijske ukrepe
na drevesu. Življenjske razmere na rastišču se ohranja nespremenjene, zato se ne odstranjuje zemlje, razkriva korenin,
zasipava debla ali rastišča oziroma površine nad koreninami,
s hojo, vožnjo ali kako drugače ne tepta tal, spušča tekočin
ali plinastih snovi na rastišče, ter ne odlaga odpadkov. Podlago na rastišču se utrjuje le tako, da se omogoči zadostno
zračnost in vodoprepustnost tal nad koreninskim sistemom.
Na rastišča se praviloma ne postavlja objektov in naprav.
V primeru, da drugih prostorskih možnosti ni, se manjše
objekte, kot so odri, kioski, spominska obeležja, vodnjaki,
svetilke, klopi in podobno, postavlja v primerni oddaljenosti
na način, da se ekološke razmere na rastišču ne spreminjajo
ter da je vidna podoba dreves čim manj spremenjena. Na
deblo, korenine in veje se ne obeša, pritrjuje ali postavlja tujih
teles, kot so obvestila, plakati, svetilke, nosilci žičnih vodov,
table, omarice, antene in podobno. Znanstveno- raziskovalno
poseganje ali poseganje pred sanacijo za ugotovitev stanja
drevesa se izvaja tako, da se s posegom ne poslabša zdravstveno stanje drevesa. Naravno vrednoto se lahko opremi za obisk, ogled in predstavitev javnosti označevalnimi in
pojasnjevalnimi tablami, klopmi ipd., vendar le na način, da
se s posegom in ogledovanjem ne poškoduje drevesa in ne
spremeni življenjskih razmer na rastišču. Objekte in naprave
se gradi oziroma namešča v takšni oddaljenosti od dreves,
da se ne spremenijo življenjske razmere na rastišču, vključno
s tem, da se ne spremeni osončenosti oziroma osenčenosti
drevesa in rastišča.
Načrtuje in uporablja naj se take svetilke, ki omogočajo
osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice,
v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07). Uporabljajo
naj se žarnice s čim manjšim deležem ultravijolične svetlobe.
Osvetljavo naj se načrtuje tako, da v drugem delu noči ostane
prižgano minimalno število luči, če je iz varnostnih razlogov to
potrebno.
16. člen
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sanacijskimi in obnovitvenimi deli v smislu boljše prezentacije
ob pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja.
(2) Stavbna dediščina
– vodnjak s kamnito šapo (EŠD 19866). Ohranjati je
potrebno avtentično lokacijo, materialno substanco in fizično
pojavnost enote dediščine ter vsebinski prostorski koncept območja z okolico – vedute. Na območju ni dovoljeno postavljanje
drugih enostavnih in infrastrukturnin elementov, komunalni in
drugi infrastrukturni vodi pa naj se izogibajo območju dediščine.
Pri sanaciji vodnjaka je potrebno opraviti naslednje: očisti se
cisterna vodnjaka in ugotovi njeno gradbeno stanje, očisti se
okolico vodnjaka, sanira se kamnit dvoriščni zid, ponovno naj
se vzpostavi komunikacija med župnijskim vrtom in območjem
vodnjaka, obnovi se stara pot, zgornji, nadzemni del zidanega
vodnjaka se sanira.
– Corroninijeva vila (EŠD 4879). Na vili so pravkar izvedli
obnovitvena dela v skladu s konservatorskim programom. Za
parkovno površino ob vili je pred sanacijskimi deli potrebno
izdelati načrt ureditve parka, za kar veljajo naslednje splošne
usmeritve: ohranjati je potrebno kompozicijo zasnove in strukturne poteze, kulturne sestavine – grajeni objekti, skulpture,
parkovna oprema; naravne sestavine, ki so vključene v kompozicijo (vegetacija, voda, relief), podobo v širšem prostoru in
funkcijske navezave na okoliški prostor. Vrtnoarhitekturno dediščino je potrebno stalno vzdrževati, kar lahko vrši le primerno
usposobljen izvajalec v soglasju s pristojno kulturnovarstveno
službo. V enote vrtnoarhitekturne dediščine se lahko posega
s sanacijskimi in obnovitvenimi deli v smislu boljše prezentacije
v skladu s podrobnejšimi kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem, ki jih izda pristojna območja enota
Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
(3) Sakralna dediščina
– cerkev sv. Petra (EŠD 4038). Na objektu so bila pravkar
izvedena sanacijska dela v skladu s konservatorskim programom. Pri načrtovanju posega sanacije in preoblikovanje oboda
obstoječega zidu platoja okrog cerkve in stopnišča k cerkvenemu vhodu v skladu z izbrano rešitvijo natečajnega projekta za
Šempeterski plac naj se upošteva naslednje kulturnovarstvene
pogoje: ohranjati je potrebno komunikacijsko in infrastrukturno
navezavo na ožjo okolico; v okolici objekta niso dovoljeni posegi, ki bi zmanjševali funkcionalno integriteto varovane stavbne
dediščine v širšem prostoru ter bi pomenili moteče prvine; nameščanje kakršnihkoli infrastrukturnih naprav na sakralni objekt
ni dovoljeno; v stavbno dediščino se lahko posega ob pridobitvi
kulturnovarstvenih pogojev in soglasja na pristojni enoti Zavoda
za varstvo kulturne dediščine.

(varstvo naravnega in življenjskega okolja)
Pogoji varstva okolja morajo biti usklajeni z zakonskimi
predpisi, ki se nanašajo zlasti na: varstvo naravne in kulturne dediščine, zagotavljanje ustreznega varstva naravnega in
življenjskega okolja, zagotavljanje kakovosti naravnih prvin in
preprečevanje in zmanjševanje obremenitev v okolju. Posegi
v prostor so možni le, kolikor ne prekoračujejo zakonsko predpisanih emisijskih vrednosti. Pristojni upravni organ lahko glede
na naravo predvidenega posega na določeni lokaciji zahteva
izdelavo strokovne ocene vplivov na okolje, ki jih lahko povzroči
načrtovani poseg.
17. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Memorialna dediščina
– obeležje Goranski diviziji (EŠD 13478) ter spominska
plošča enotam v bojih za Gorico(EŠD 13480). Potrebno je
ohranjati avtentično lokacijo, materialno substanco in fizično
pojavnost enote dediščine ter vsebinski prostorski koncept
območja z okolico – vedute. Na območju ni dovoljeno postavljanje drugih enostavnih in infrastrukturnin elementov, komunalni in drugi infrastrukturni vodi naj se območju izogibajo.
V memorialno dediščino se lahko posega z vzdrževalnimi,

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
18. člen
(splošne usmeritve)
Območje spada v VII.–VIII. stopnjo seizmične ogroženosti, zato je treba gradnje statično prilagoditi navedeni stopnji
seizmičnosti. Ojačitev prve plošče ali zagotovitev gradnje zaklonišč ni obvezna (68. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 in Uredba o graditvi
in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96), saj je Šempeter naselje z manj kot 5000 prebivalcev.
19. člen
(vodna in priobalna zemljišča, poplavna varnost)
Pri načrtovanju posegov na vodnih in priobalnih območjih
ter v poplavnih območjih je potrebno upoštevati določila Zakona o vodah (ZV-1A, Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1,
2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1 in 57/08), Uredbe o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije
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celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/09), Pravilnika
o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav
in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS,
št. 60/07) ter Pravilnika o vsebini vlog za pridobitev projektnih
pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini
vloge za izdajo vodnega soglasja (Uradni list RS, št. 25/09).
Struga Vrtojbice prevaja visoke vode od 25 do 50-letne
povratne dobe, višje vode prestopijo bregove. Poplavna ogroženost izhaja tudi iz kanalizacijskega sistema, ki je dimenzioniran na intenziteto padavin 2–5 letne povratne dobe. Za
zagotovitev poplavne varnosti pred 100-letnimi visokimi vodami
bo potrebno regulirati strugo Vrtojbice skozi Šempeter. Po
dokumentaciji PGD Ureditev Vrtojbice na odseku Vrtojba–Šempeter (Projekt d.d., feb. 1999, št. 4755) za regulacijo Vrtojbice
se predvideva razširitev struge na širino 3 m (povprečno za
1.2–1.5 m), ohranitev obstoječega cestnega mostu in ureditev
struge v odprtem profilu. Profili od 153 do 148 so označeni
v grafičnem delu načrta. Predvidene ureditve brežin, ki so posledica širitve struge ne segajo izven meja vodnega zemljišča
in ne zahtevejo sprememb nivelete obstoječe makadamske
poti ob strugi, vendar je pričakovati, da bo navedeni projekt
regulacije še dodatno preverjan.
Vsi novi objekti s pripadajočo interno infrastrukturo morajo
biti, skladno s 14. in 37. členom ZV-1A odmaknjeni 5,0 m od
meje priobalnega zemljišča. Zunanja meja priobalnega zemljišča je določena z Uredbo o določitvi zunanje meje priobalnega
zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob potoku Vrtojbica
v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 138/06 in 16/07)
in je podana v 11. členu tega odloka.
Za zagotovitev protipoplavne varnosti je pri gradnji objektov potrebno ustrezno dvigniti pritlične prostore in jih tako zavarovati pred meteornimi vodami večjih povratnih dob. Kletni
prostori objektov na celotnem območju PN morajo biti varovani
pred poplavljanjem zunanjih, drenažnih in povratnih kanalizacijskih voda ob nastopu visokih vod Vrtojbice.
Obstoječi legalno zgrajeni objekti in naprave znotraj vodnega ali priobalnega zemljišča se lahko rekonstruirajo, spremenijo namembnost ali se rušijo in nato gradijo novi (nadomestna gradnja), če: se s tem ne povečuje poplavna ali erozijska
nevarnost ali ogroženost; se s tem ne poslabšuje stanje voda;
je omogočeno izvajanje javnih služb; se s tem ne ovira obstoječe posebne rabe voda; to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami in se z rekonstrukcijo ali nadomestno gradnjo oddaljenost
od meje vodnega zemljišča ne zmanjšuje.
20. člen
(požarna varnost)
Upoštevati je potrebno požarno ogroženost naravnega
okolja in ukrepe varstva pred požarom (22. člen Zakona o varstvu pred požarom, Uradni list RS, št. 3/07). Ob upoštevanju
zakonodaje (Pravilnik o študiji požarne varnosti (Uradni list RS,
št. 132/06 in ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04) je pri
pripravi projektne dokumentacije za gradnjo določenih objektov
obvezna izdelava študije požarne varnosti in pridobitev soglasja
Uprave RS za zaščito in reševanje k projektu PGD. V nasprotnem primeru se lahko morebitna odstopanja od veljavnih
predpisov varstva pred požarom ugotavljajo šele na tehničnem
pregledu zgrajenega objekta. Potrebno je zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje (Pravilnik o tehničnih normativih
za hidrantno omrežje za gašenje požarov, Uradni list SFRJ,
št. 30/91, ter 6., 7. ali 8. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah, Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07). Iz javnega
vodovodnega omrežja se zagotavlja 10 l/s požarne vode. Zaradi
preventivnega varstva pred požari (tudi potresi in vojnimi učinki)
je treba pri gradnji objektov upoštevati medsebojno zadostno
oddaljenost objektov, v strnjeni gradnji pa obvezno zagotoviti
protipožarne ločitve. Zagotovljeni morajo biti predpisani odmiki
med objekti, ki preprečujejo prenos požara iz objekta na objekt
oziroma požarni zidovi, kjer ni možno zagotoviti odmikov. Pri izvajanju del se zagotovijo zadostni odmiki od obstoječih objektov
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in vodov. Zagotoviti je potrebno pogoje za varen umik ljudi, živali
ali premoženja pri požaru ter dostopov, dovozov in delovnih površin za intervencijska vozila. Do objektov je potrebno omogočiti
urgentni dostop v skladu z 13. členom tega odloka.
Zaradi zmanjšanja požarnega tveganja se morajo upoštevati morebitni vplivi obstoječih industrijskih objektov.
IX. ETAPNOST IZVAJANJA PROSTORSKIH POSEGOV
OPPN
21. člen
(etapnost in dodatni pogoji za pripravo projektne
dokumentacije)
Generalno poteka etapnost izvajanja prostorskih posegov
načrta skladno z dogovori med posameznimi investitorji.
(1) Etapnost urejanja trga Ivana Roba
1. etapa: Ureditev prostora v sedanjem obsegu trga Ivana
Roba skupaj s C. Prekomorskih brigad od semaforskega križišča
do Vrtojbenske ceste. Ureditve obsegajo zoženje sedanjega
cestnega profila za dvosmerni promet 2 x 2.75 m z dodatnima
pasovoma za kolesarski stezi in tlakovanje prostora trga.
2. etapa: V sklopu te etape so predvidene nadaljnje ureditve trga Ivana Roba s podaljškom tlakovane ploščadi v smeri
Corroninijeve vile v začrtanem profilu: odstranitev sedanjega
ločilnega zidu, ureditev zelenih otokov za ohranjena obstoječa
drevesa, sanacija in preoblikovanje obstoječega zidu okrog cerkve sv. Petra, podaljšanje vhodnega stopnišča pred cerkvijo na
prostor ploščadi, nameščanje elementov opreme: klopi, svetila,
voda, panoji, stojala za kolesa, koši za smeti, nov kiosk ipd.
3. etapa: Nadomestna gradnja poslovnega vogalnega
objekta.
(2) Etapnost urejanja bencinskega servisa ob ulici C. Goriške fronte
Pričetek gradnje je pogojen s selitvijo oziroma ukinitvijo
bencinskega servisa skladno s sprejetim programom. Z ukinitvijo bencinskega servisa je možen začetek gradnje objektov
na lokaciji 7.
(3) Etapnost urejanja ostalih posegov na območju načrta
Na lokaciji 3 se v 1. fazi ohranja obstoječe stanje, v 2. fazi
pa možnost rušitve objektov C. Prekomorskih brigad 60a in
60b in novogradnje. Na lokaciji 8 je gradnja mogoča tudi pred
izvedbo krožišča, vendar je potrebno na južnem robu parcele
zagotoviti izvoz in uvoz. Po izgradnji krožišča je uvoz mogoče
izvesti neposredno iz krožišča, ni pa to nujen pogoj. Gradnja
stanovanjske hiše na lokaciji 13 je možna po prestavitvi kanalizacije, ki prečka zemljišče.
X. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH,
OBLIKOVNIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
22. člen
(velikost dopustnih odstopanj)
(1) Generalno so pri izvedbi načrta dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem OPPN, če se pri
nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških,
geomehanskih, prometnih, lastniških in drugih razmer poiščejo
tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, tehničnega, okoljevarstvenega vidika ter z vidika možnosti izvedbe,
s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske
razmere ter varnost ljudi.
(2) Namembnost objektov
Gradnja na prostoru trgovine/gostinskega lokala – lokacija 4: Dopustna namembnost objekta je ureditev tržnice.
(3) Oblikovanje objektov
Večje spremembe odmikov in gabaritov pri rekonstrukcijah
in nadomestnih gradnjah so možne, kolikor: zaradi tega ni ogrožen javni interes, da poseg ni v nasprotju s pridobljenimi smernicami in mnenji, da predviden poseg pomeni izboljšanje pogojev
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na zemljiški parceli, da predviden poseg ne poslabšuje pogojev
izrabe sosednjih nepremičnin, da objekt ohranja tipiko stavbnega niza (kadar gre za stavbni niz), da je glede tega pridobljeno
predhodno soglasje lastnikov sosednjih nepremičnin.
(3) Parcelacija
Odstopanja pri parcelaciji so možna, v kolikor le-ta niso
v nasprotju s predvideno ureditvijo.
(4) Infrastruktura
Do izgradnje novih transformatorskih postaj je za potrebe
gradnje in uporabe novega objekta na območju OPPN pri večjih
porabnikih dopustna postavitev začasnih montažnih TP, v sklopu obstoječega ali predvidenega objekta in v skladu z vsakokrat
veljavno zakonodajo, ki ureja gradnjo tovrstnih objektov. Potek
ostalih infrastrukturnih naprav lahko odstopa od predvidenih rešitev, v kolikor z odstopanji ni onemogočena gradnja objektov in
izvajanje drugih ureditev po tem OPPN. Odstopanja ne smejo
biti v nasprotju z javnim interesom in morajo z njimi soglašati
organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
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28. člen
(vpogled in nadzor)
Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) je na vpogled
pravnim in fizičnim osebam na Oddelku za okolje in prostor
Občine Šempeter - Vrtojba. Nadzor nad izvajanjem OPPN
opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
29. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01101-1/2010-61
Šempeter pri Gorici, dne 18. februarja 2010
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

XI. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN
23. člen
(pogoji za projektno dokumentacijo)
V projektni dokumentaciji je potrebno prikazati usklajenost
predvidenega posega z OPPN z prikazom in/ali opisom ustreznosti FSI na dejansko pridobljeni zemljiški parceli, ustreznosti
rešitev mirujočega prometa – skupaj z izračunom potrebnih
PM glede na načrtovane površine in programe ter ureditev na
mejah z javnimi površinami.
XII. ROKI ZA IZVEDBO PROSTORSKEGA UREJANJA
IN PRIDOBITEV ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO
24. člen
(roki za izvedbo)
Roki za izvedbo ureditev in gradenj na vseh lokacijah je
odvisen od izkazanega interesa za vsako posamično lokacijo.
XIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
25. člen
(splošne obveznosti)
Poleg zahtev iz drugih določb odloka morajo investitorji
in izvajalci predvidenih objektov in prostorskih posegov upoštevati: v najkrajšem možnem času je odpraviti vse morebitne
škodljive posledice zaradi gradnje objekta, plodno zemljo je
uporabiti za ureditev zelenic, promet je v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih prometnih zastojev,
zagotoviti je zavarovanje gradbišč, v času gradnje je upoštevati
in izvajati potrebne ukrepe proti onesnaženju površinskih in
podtalnih voda in okolja nasploh.
XIV. KONČNE DOLOČBE
26. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati določila Odloka o ureditvenem načrtu Mestno središče v Šempetru (Uradni
list RS, št. 52/05).
27. člen
(nadaljevanje pričetih postopkov)
Upravni postopki, pričeti pred uveljavitvijo tega odloka,
se končajo po določilih Odloka o ureditvenem načrtu Mestno
središče v Šempetru (Uradni list RS, št. 52/05).

1383.

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvenih
storitev pomoč na domu

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba
(Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) je Občinski
svet Občine Šempeter - Vrtojba na 33. redni seji dne 1. aprila
2010 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni socialno varstvenih storitev
pomoč na domu
1.
Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba izdaja Centru za
socialno delo Nova Gorica soglasje k predlagani revalorizaciji
cen socialno varstvenih storitev.
2.
Cena storitve pomoči družini na domu v okviru javne
službe – vodenje pomoči na domu za 0,28 strokovnega delavca
znaša na mesec 1.510,97 EUR.
3.
Cena storitve pomoči družini na domu – neposredna nega
na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev znaša na uro 18,17 EUR.
Subvencionirana cena za uporabnika je določena v višini
17,07% od cene storitve pomoči na domu in znaša 3,10 EUR
na uro.
4.
Cena storitve pomoči družini na domu – neposredna
nega, v višini 5.393,39 EUR na mesec za 2 zaposleni za polni
delovni čas in eno zaposlitev za polovični (4 ure) delovni čas
ter eno javno delavko.
5.
Ta sklep začne veljati po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2010 dalje.
Št. 01101-2/2010-31
Šempeter pri Gorici, dne 1. aprila 2010
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
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TIŠINA
1384.

Odlok o rebalansu I proračuna Občine Tišina
za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09), 29. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 –
ZSPDPO, 109/08, 49/09) in 16. člena Statuta Občine Tišina
(Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na
22. redni seji dne 31. 3. 2010 sprejel

ODLOK
o rebalansu I proračuna Občine Tišina za leto
2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 18/09) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni
del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih
zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.
70

71

72

73
74

II.
40

41

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 Prejeta 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 Sredstva, izločena v rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

v evrih
Proračun
leta 2010
4,228.125
2,822.913
2,396.057
2,285.816
85.696
24.545
0
426.856
83.796
1.100
1.144
225.266
115.549
19.325
0
0
19.325
0
0
0
1,385.887
203.202
1,182.685
4,267.547
1,105.826
357.827
58.481
646.479
10.932
32.108
1,030.735
4.169
692.823
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412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
X.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. 2009
9009 Splošni sklad za drugo

4047

86.959
246.784
0
1,928.623
1,928.623
202.362
147.699
54.663
–39.422

5.562
5.562
0
0
5.562
0
0
0
0
0
0
5.562
0
0
0
82.327
82.327
82.327
–82.327
–116.188
116.188
«

2. člen
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2010 se prvi
stavek prvega odstavka 9. člena spremeni tako, da se glasi:
»Proračunska rezerva se za leto 2010 dodatno oblikuje v višini
6.508,00 EUR.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0016/2010-1
Tišina, dne 1. aprila 2010
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o načinu in pogojih izvajanja občinske
gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalne odpadne in padavinske
vode na območju Občine Tišina

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ZVO-1-UPB1), 1., 3.
in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 –
uradno prečiščeno besedilo; ZP-1-UPB4 in 17/08), 2. člena
Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 104/09), Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07),
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list
RS, št. 63/09), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina in o izvajanju gospodarskih javnih služb (uradno
prečiščeno besedilo) (OGJSOT – UPB1), (Uradni list RS,
št. 100/07), 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS,
št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 22. redni seji dne
31. 3. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu
in pogojih izvajanja občinske gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne in padavinske vode na območju
Občine Tišina
1. člen
V 9. členu Odloka o načinu in pogojih izvajanja občinske
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne in padavinske vode na območju Občine Tišina (Uradni
list RS, št. 103/06, 33/09, 107/09) se četrti odstavek spremeni
tako, da glasi: »Za priključni jašek veljajo določila 28. člena
odloka.«.
2. člen
11. člen odloka se spremeni tako, da glasi: »Objekti in
naprave javne kanalizacije se lahko načrtujejo samo v skladu
s prostorskimi akti naselja in veljavno zakonodajo.«.
3. člen
V 24. členu odloka se črta beseda »(novogradnje)«.
4. člen
Tretji odstavek 28. člena odloka se spremeni tako, da
glasi: »Izgradnja kanalizacijskega priključka mora biti v skladu z določili tega odloka ter tehničnimi smernicami in pogoji
priključitve«.
5. člen
V 30. členu odloka se doda drugi odstavek, ki glasi:
»Dodaten samostojen stanovanjski objekt (novogradnja) na
isti parceli mora imeti samostojni priključek na javno kanalizacijo.«.
6. člen
V 37. členu odloka se pri navedbi objave v Uradnem listu
doda v oklepaju besedilo: »in vsakokratnimi spremembami te
uredbe.«.
7. člen
Druga alinea prvega odstavka 57. člena odloka se spremeni tako, da glasi: »– plačila (bodočih) uporabnikov za priključitev na javno kanalizacijo (posebni prispevek ali v okviru
komunalnega prispevka«.

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
58. člen odloka se spremeni tako, da glasi: »Ceno storitev
odvajanja in čiščenja so dolžni plačevati vsi uporabniki, ki odvajajo odpadno vodo v javno kanalizacijo, ne glede na vodni vir iz
katerega se oskrbujejo (javni vodovod ali lastni vir).«.
9. člen
Drugi odstavek 59. člena odloka se spremeni tako, da
glasi: »Količino komunalne odpadne vode ugotavlja izvajalec
javne službe oskrbe s pitno vodo«.
10. člen
60. člen odloka se spremeni tako, da glasi: »Ostala določila v zvezi z oblikovanjem cen in načinom obračunavanja
storitev javne službe ureja veljavni državni predpis za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja.«
11. člen
61. člen odloka se spremeni tako, da glasi: »Viri onesnaženja, za katere ni obvezna priključitev na javno kanalizacijo
in imajo za zbiranje komunalnih odpadnih voda urejene nepretočne greznice in male komunalne čistilne naprave, dostopne
s specialnimi vozili za praznjenje, plačujejo stroške odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode na podlagi določil veljavnega državnega predpisa iz prejšnjega člena tega odloka.«.
12. člen
Drugi odstavek 62. člena odloka se spremeni tako, da glasi: »Ceno storitev javne službe sprejme Občinski svet Občine
Tišina, na podlagi predloga in stroškovnih kalkulacij izvajalca
javne službe, ki jih le-ta oblikuje v skladu z veljavnim državnim
predpisom za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.«.
13. člen
Za 62. členom odloka se doda novo poglavje z dodatnimi
členi, ki glasi:
»X/1. OPROSTITVE ZA NAMEN KMETIJSTVA«
Namen in pogoji za priznanje oprostitve
62.a člen
Za odpadno vodo, ki nastaja pri opravljanju kmetijske
dejavnosti in se v skladu s predpisom, ki ureja mejne vrednosti vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla, uporablja za gnojilo
v kmetijstvu, ter vodo, ki se uporablja pri opravljanju kmetijske
dejavnosti, se ne zaračunava okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode (v
nadaljevanju: okoljska dajatev) in del cene storitve javne službe
odvajanja in čiščenja, ki predstavlja stroške izvajanja storitve
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
(v nadaljevanju: oprostitev za namen kmetijstva).
62.b člen
Do oprostitve za namen kmetijstva so upravičeni uporabniki, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo.
62.c člen
Količina porabljene vode, za katero se upošteva oprostitev za namen kmetijstva, se meri z odčitkom merilnega mesta
– podštevca (v nadaljevanju: podštevec).
Postopek za priznanje oprostitve za namen kmetijstva
62.č člen
Za ugotavljanje upravičenosti do oprostitve za namen
kmetijstva in namestitve podštevca mora uporabnik vložiti pisno
vlogo na občinsko upravo Občine Tišina. K vlogi je potrebno
priložiti naslednjo dokumentacijo:

Uradni list Republike Slovenije
– potrdilo o skupnem gospodinjstvu, ki ni starejše od
30 dni,
– obrazec A,
– obrazec D – Prijava površin kmetijskih rastlin in zahtevkov na površino s kmetijskimi zemljišči v uporabi kmetijskega
gospodarstva,
– izjavo o dovolitvi pregleda celotnega internega omrežja
uporabnika,
– izjavo, da bo odčitana količina vode na podštevcu uporabljena le za kmetijske dejavnosti.
Podatke iz potrdil in obrazcev, ki jih določa prvi odstavek
tega člena si lahko pridobi občinski organ po uradni dolžnosti
iz svojih evidenc oziroma evidenc državnih organov ali nosilcev
javnih pooblastil.
62.d člen
Občinska uprava Občine Tišina v 15 dneh na podlagi
popolne vloge izda odločbo v zvezi z oprostitvijo za namen
kmetijstva ter pravico do namestitve podštevca (v nadaljevanju:
odločba).
Z odločbo se določi tudi rok za namestitev podštevca, ki
ne sme biti daljši od 30 dni od pravnomočnosti odločbe. Kolikor
uporabnik, v roku določenem v odločbi, ne namesti podštevca,
mu pravica do oprostitve za namen kmetijstva preneha.
62.e člen
Uporabnik mora občinsko upravo Občine Tišina obvestiti
o namestitvi podštevca. Upravljavec opravi nadzor nad pravilno
izvedbo namestitve podštevca. O opravljenem nadzoru se vodi
zapisnik, ki ga podpišeta uporabnik in upravljavec. Po uspešno
opravljenem nadzoru upravljavec podštevec zapečati in ga
evidentira v svojih evidencah. Uporabnik pečata na podštevcu
ne sme odstraniti ali kakorkoli poškodovati.
Zapisnik o uspešno opravljenem nadzoru je podlaga za
sklenitev pogodbe o uporabi podštevca za namen kmetijstva.
Kolikor uporabnik pogodbe ne podpiše v 15 dneh od uspešno
opravljenega nadzora, mu prenehajo vse do tedaj priznane
pravice v zvezi z oprostitvijo za namen kmetijstva.
62.f člen
Občinska uprava Občine Tišina enkrat letno preveri izpolnjevanje pogojev iz 62.b člena tega odloka.
62.g člen
Kolikor se med oprostitvenim obdobjem spremenijo okoliščine, ki so podlaga za odločitev o oprostitvi za namen kmetijstva je spremembo uporabnik dolžan sporočiti občinski upravi
Občine Tišina v roku 15 dni od njenega nastanka.
Namestitev in vzdrževanje podštevca
62.h člen
Uporabnik mora namestiti podštevec v skladu z navodili
upravljavca. Podštevec se namesti v kmetijskem objektu, kolikor to ni mogoče pa najbliže kmetijskemu objektu.
62.i člen
Podštevec je del vodovodnega priključka in je last uporabnika. Vsi stroški nabave, namestitve in vzdrževanja podštevca
bremenijo uporabnika.
62.j člen
Uporabnik je dolžan vzdrževati in servisirati podštevec
v skladu s predpisanimi standardi.
14. člen
65. člen odloka se spremeni tako, da glasi: »Nadzor nad
izvajanjem tega odloka izvaja občinska uprava, Medobčinska
inšpekcija in redarstvo ter pristojne inšpekcijske službe.«

Št.

30 / 13. 4. 2010 /

Stran

4049

15. člen
V 67. členu odloka se doda nova alinea, ki glasi: »– ravna
v nasprotju z določbami od 62.a, 62.e, 62.g, 62.h, 62.j člena
tega odloka.«
16. člen
Za 67. členom odloka se doda nov 67.a člen, ki glasi:
»Kolikor se za uporabnika, ki uveljavljaja oprostitev za
namen kmetijstva ugotovi da:
– se preneha ukvarjati s kmetijsko dejavnostjo,
– ne vloži obrazca A,
– ne vloži obrazca D (Prijava površin kmetijskih rastlin in
zahtevkov na površino s kmetijskimi zemljišči v uporabi kmetijskega gospodarstva),
– porabi vodo, odčitano preko podštevca za namene, ki
niso v skladu z 62.a členom tega odloka,
– odstrani ali poškoduje pečat na podštevcu,
– uporablja podštevec v nasprotju z določili tega odloka
se takšne kršitve poleg globe kaznujejo še s prepovedjo uporabe podštevca za obdobje enega leta.«
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-0017/2010-1
Tišina, dne 1. aprila 2010
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

VERŽEJ
1386.

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

Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 –
ZFO-1A in 70/08), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06
– ZJZP), 5. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja (Uradni list RS, št. 63/09) ter 16. člena Statuta Občine
Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) je Občinski svet Občine Veržej
na 26. seji dne 30. 3. 2010 sprejel

SKLEP
o določitvi višine subvencioniranja cene storitev
odlaganja preostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
za leto 2010
I.
Občina Veržej bo storitve javne službe odlaganja odpadkov v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture,
le-to subvencionirala v višini 50%.
II.
Kot osnova za plačilo cene uporabe javne infrastrukture
v letu 2010 za uporabnike – gospodinjstva oziroma druge
povzročitelje komunalnih odpadkov, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti na območju Občine Veržej, je cena v višini
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95,16 EUR, h kateri se prištejejo še vsi ostali stroški, ki so
sestavni del cene storitev javne službe odlaganja odpadkov.
Razliko do polne cene v višini 95,16 EUR, to je 47,58 EUR,
Občina Veržej priznava kot subvencijo k ceni storitve javne
službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture in jo bo pokrila iz sredstev občinskega proračuna.

IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Uporablja pa se z dnem uveljavitve nove cene storitev odlaganja preostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov, to je od 1. 2. 2010
naprej.

III.
Sredstva subvencije bo Občina Veržej nakazovala javnemu podjetju Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.,
kot regijskemu izvajalcu javne službe odlaganja preostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, na podlagi
posebej sklenjene pogodbe.

Št. 3541-4/2010-10
Veržej, dne 30. marca 2010
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.

ZREČE
1387.

Zaključni račun proračuna Občine Zreče
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 16. člena Statuta Občine Zreče je Občinski
svet Občine Zreče na 25. seji dne 31. 3. 2010 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Zreče za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Zreče za
leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Zreče 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 Zreče 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
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
KONTO OPIS
I.

700
703
704
706

710

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
DAVKI NA PREMOŽENJE
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
DRUGI DAVKI
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD
PREMOŽENJA

7.407.213,93
5.055.751,01
4.264.394,33
3.403.153,00
486.935,93
374.305,40
0,00

INDEKS
REAL/
SP
83,76
85,79
98,77
100,00
101,81
90,38
0,00

v EUR
INDEKS
REAL/
VP
83,76
85,79
98,77
100,00
101,81
90,38
0,00

1.575.682,41

791.356,68

50,22

50,22

203.549,34

198.700,90

97,62

97,62

SPREJETI
PRORAČUN
2009
8.843.891,77
5.893.285,41
4.317.603,00
3.403.153,00
478.300,00
414.150,00
22.000,00

VELJAVNI
PRORAČUN
2009
8.843.891,77
5.893.285,41
4.317.603,00
3.403.153,00
478.300,00
414.150,00
22.000,00

1.575.682,41
203.549,34

REALIZACIJA
2009

Uradni list Republike Slovenije
711
712
713
714
720
722

730
740
741
II.
400
401
402
403
409
410
411
412
413
420

431
432
III.

TAKSE IN PRISTOJBINE
DENARNE KAZNI
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
STORITEV
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN
NEEOPR. DOLG. SREDSTEV
PREJETE DONACIJE (730+731)
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ
SRED.PRORAČ. EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO
VARNOST
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
SUBVENCIJE
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
GOSPODINJSTVOM
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC.
IN USTANOVAM
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)
INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI
NISO PR.POR.
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKL.)
(I. - II. )
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3.300,00
3.000,00

3.300,00
3.000,00

2.449,77
2.627,78

74,24
87,59

74,24
87,59

389.451,48
976.381,59
596.500,00

389.451,48
976.381,59
596.500,00

369.776,37
217.801,86
58.005,94

94,95
22,31
9,72

94,95
22,31
9,72

590.000,00

590.000,00

4.813,94

0,82

0,82

6.500,00
776.410,87
776.410,87
1.577.695,49

6.500,00
776.410,87
776.410,87
1.577.695,49

53.192,00
751.663,26
751.663,26
1.541.793,72

818,34
96,81
96,81
97,72

818,34
96,81
96,81
97,72

565.675,22

565.675,22

529.773,45

93,65

93,65

1.012.020,27
8.855.447,95
2.521.539,05
444.534,48

1.012.020,27
8.855.447,95
2.517.962,89
444.534,48

1.012.020,27
7.606.036,03
2.195.385,60
434.306,11

100,00
85,89
87,07
97,70

100,00
85,89
87,19
97,70

74.615,51
1.961.114,06
7.275,00
34.000,00
1.977.018,78
81.000,00

74.615,51
1.957.537,90
7.275,00
34.000,00
1.977.570,94
80.579,16

74.076,40
1.634.250,34
28.557,96
24.194,79
1.945.236,69
76.221,45

99,28
83,33
392,55
71,16
98,39
94,10

99,28
83,48
392,55
71,16
98,36
94,59

1.257.401,94

1.257.401,94

1.217.756,85

96,85

96,85

202.313,84
436.303,00
4.173.369,94

201.813,84
437.776,00
4.176.393,94

215.759,64
435.498,75
3.382.614,15

106,65
99,82
81,05

106,91
99,48
80,99

4.173.369,94
183.520,18

4.176.393,94
183.520,18

3.382.614,15
82.799,59

81,05
45,12

80,99
45,12

102.476,00

102.476,00

0,00

0,00

0,00

81.044,18

81.044,18

82.799,59

102,17

102,17

–11.556,18

–11.556,18

–198.822,10

1720,48

1720,48

REALIZACIJA
2009

INDEKS
REAL/
SP

INDEKS
REAL/
VP

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
KONTO OPIS
IV.
750
751
752
V.
440
441
442
VI.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
DANA POSOJILA
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
IN NALOŽB
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

SPREJETI
PRORAČUN 2009

VELJAVNI
PRORAČUN
2009

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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C. RAČUN FINANCIRANJA
SPREJETI
PRORAČUN 2009
0,00
0,00
0,00
159.874,00
159.874,00
0,00

KONTO OPIS
VII.
500
501
VIII.
550
551

ZADOLŽEVANJE (500+501)
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
ZADOLŽEVANJE V TUJINI
ODPLAČILA DOLGA
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
ODPLAČILA DOLGA V TUJINO
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31.12.2009 (del 9009 Splošni sklad za drugo)

–171.430,18
–159.874,00
11.556,18

4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Zreče za leto 2009 se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-0003/2008-63
Zreče, dne 31. marca 2010
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

1388.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje doma za starejše občane
in oskrbovana varovana stanovanja

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) in 16. člena Statuta Občine
Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB-1) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 31. 3. 2010 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje doma za starejše občane
in oskrbovana varovana stanovanja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski
načrt za območje doma za starejše občane in oskrbovana varovana stanovanja (v nadaljnjem besedilu: OPPN), ki ga je izdelal
projektivni biro LAMAL d.o.o. pod številko projekta 367-09.
2. člen
Tekstualni del
Uvod, splošni podatki
1. Obrazložitev in utemeljitev občinskega podrobnega
prostorskega načrta
2. Opis načrtovane prostorske ureditve
3. Ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
4. Umestitev načrtovane ureditve v prostor s prikazom
vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji
5. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno
javno dobro

INDEKS INDEKS
VELJAVNI
REALIZACIJA
REAL/
REAL/
PRORAČUN
2009
VP
SP
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
159.874,00
119.071,32
74,48
74,48
159.874,00
119.071,32
74,48
74,48
0,00
0,00
0,00
0,00
–171.430,18
–159.874,00
11.556,18

–317.893,42
–119.071,32
198.822,10

185,44
74,48
1720,48

185,44
74,48
1720,48

126.750,62

6. Rešitve in ukrepi varstva okolja, ohranjanja narave,
varstvo kulturne dediščine
7. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
8. Etapnost izvedbe prostorske ureditve
9. Velikost dopustnih odstopanj od oblikovalskih in tehničnih rešitev
10. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
Grafični del
2.

Območje podrobnega načrta
z obstoječim parcelnim stanjem
3. Geodetski načrt stanja na lokaciji
4. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi
območji
5.1 Zazidalna situacija
5.2 Ureditvena situacija
6. Prikaz ureditve glede poteka omrežji
in priključevanja na javno infrastrukturo
ter grajeno javno dobro
7. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo
ter varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, vključno z varstvom pred
požarom

M 1:1000
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500

M 1:500.

II. OBMOČJE OPPN
3. člen
Ureditveno območje se nahaja v naselju Zreče in zajema
zemljišča s parc. št. 925/1, 925/8, 925/10 in 925/11, vse k.o.
Zreče. Površina ureditvenega območja je 5.283 m².
III. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
4. člen
Lega objektov
Kompleks objektov bo umeščen na sredino območja obdelave.
Objekte je možno zgraditi zgolj v okviru maksimalne gradbene linije določene v grafičnih prilogah.
5. člen
Pogoji oblikovanja objekta
– Namembnost: dom starejših občanov (primarni objekt)
in oskrbovana varovana stanovanja
– Število objektov: členjen objekt (objekti A, B, C, D,
E in F)

Uradni list Republike Slovenije
– Tlorisne dimenzije objekta:
– Dom starejših občanov: (objekt A, B, C, D) Zazidana
površina (pritličje) znaša cca 1500 m2
– Varovana stanovanja: (objekt E) Zazidana površina
(pritličje) znaša cca 288 m2
– Povezovalni del (objekt F)
– Višine:
relativna višina v m
klet
–3,25
teren
± 0,00
1. sleme (objekt F)
+17,47
2. sleme (objekt B,C,D)
+19,96
3. sleme (objekt A)
+23,96
– Etažnost:
– Dom starejših občanov: klet, pritličje, 3 nadstropja in
mansarda; (K + P + 3 + M)
– Oskrbovana stanovanja: klet, pritličje, 2 nadstropji in
mansardo; (K + P + 2 + M)
– Povezovalni del: klet in pritličje; (K + P)
– Vhodi: glavni vhod v kompleks in dovoz je z vzhodne
strani
– Način gradnje: predvidoma klasična gradnja ali montažna iz prefabriciranih elementov; priporočljiva je energetsko
varčna ali pa pasivna gradnja oziroma gradnja, ki bo skladna
z določili Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni
list RS, št. 93/08, 47/09)
– Fasade: oblikovane sodobno vendar v skladu z okolno
pozidavo; barve fasad se morajo v barvi in teksturi skladati
z okolno pozidavo (žive, močne barve, ki niso avtohtone obravnavanemu območju so prepovedane)
– Strehe: dvokapnice z naklonom 45° – s frčadami, nad
razširjenim delom pritličja deloma ravne ali pa z minimalnimi
nakloni.
6. člen
Pogoji za ozelenitev in ureditev okolja
Okolica bo ozelenjena in primerno zasajena z avtohtonimi grmovnicami in izbranimi drevesnimi vrstami, predvsem
listavci.
Manipulativne površine bodo deloma asfaltirane in deloma
tlakovane, zaradi predvidenega ponikovanja meteornih vod.
Po obodu, okrog objekta je speljana interventna pot. Pot
ima požarni vhod, ki je lociran na južnem vogalu kompleksa
in se na severnem delu priključi napajalnemu dovozu. Do
stičišča z napajalnim dovozom je interventna pot utrjena in
finalno obdelana z ozelenjenimi travnimi ploščami z ustrezno
nosilnostjo.
Spodnji ustroj pot s travnimi ploščami nudi zadostno nosilnost tudi težkim interventnim vozilom.
Kompleks naj se ogradi z zeleno ograjo ki po višini ne bo
presegala 1,8 m, kakor predpisuje 6. člen Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08). Obvezna je
ozelenitev ograje po celotni višini med zunanjimi parkirišči in
cesto (Ogljarska ulica), ter v dolžini 15 m nasproti stanovanjske
hiše na severovzhodni strani obravnavanega objekta.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV
GLEDE PRIKLJUČEVANJA NA GOSPODARSKO
INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
7. člen
Dovozna cesta in parkirne površine
Dovoz do kompleksa objektov bo na vzhodni strani kompleksa.
Manipulativne površine namenjene parkiranju so razporejene okrog kompleksa. Parkirišča za obiskovalce so na jugovzhodnem delu območja obravnave.
Parkirišča so predvidena v kleti objekta (predvidoma
50 PM) in zunaj objekta, za obiskovalce, kjer jih bo predvidoma 17 PM.
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8. člen
Ceste:
Priključek na javno cesto na zemljišču s parc. št 925/1
in priključek na javno cesto pri požarnih vratih je potrebno zasnovati v skladu z Zakonom o javnih cestah (Uradni list RS,
št. 33/06, 42/09), Zakonom o varnosti cestnega prometa (Uradni
list RS, št. 56/08), Pravilnikom o projektiranju cest (Uradni list
RS, št. 91/05), Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni
opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06, 49/08)
in Odlokom o občinskih cestah v Občini Zreče (Uradni list RS,
št. 54/99).
9. člen
Vodovod:
Priključitev na javno vodovodno omrežje je možna pod
pogoji soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje, ki jih
bo na zahtevo investitorja izdal upravljavec javnega vodovoda
Zreče – Režijski obrat Občine Zreče.
Zasnovo vodovodnega in hidrantnega omrežja je potrebno
v fazi priprave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
projektno obdelati ob upoštevanju Odloka o oskrbi s pitno vodo
(Uradni list RS, št. 71/98, 93/07) in Pravilnik za projektiranje,
tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema na
območju Občine Zreče (Uradni list RS, št. 104/01).
10. člen
Kanalizacija:
Odpadne vode je možno priključiti na kanalizacijski sistem
pod pogoji soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje, ki
ga je izdal Režijski obrat Občine Zreče.
Priključevanje kompleksa objektov na ločeni sistem kanalizacije je potrebno projektno obdelati v fazi priprave projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) ob upoštevanju določil
Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Zreče (Uradni list RS, št. 85/99).
Do pričetka delovanja centralne čistilne naprave (predvidoma leta 2013) je potrebno odpadne vode čistiti na individualni
mali čistilni napravi zadostne zmogljivosti.
11. člen
Elektro omrežje:
Elektro Maribor, d.d. ocenjuje, da bo skupna priključna
moč kompleksa objekta doma starejših občanov in oskrbovanih
varovanih stanovanj cca 350 kW (ocena na podlagi ref. št. 39.01.
CIGRE, Bled, maj 1989).
Na obravnavanem območju oziroma v neposredni bližini
je zgrajeno 0,4 kV nizkonapetostno omrežje transformatorske
postaje Zreče 2 (podzemno).
Podane smernice so kot sledi:
– Pri projektiranju predvidenega objekta se mora investitor
oziroma izdelovalec projektne dokumentacije (PGD) seznaniti
s točno lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov – potrebno
si je pridobiti soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje,
katerega priloga bo grafika s situacijo elektroenergetskih vodov, ki morajo biti vrisani v zbirno situacijo komunalnih vodov
(vodilna mapa PGD projekta). Podatke si pridobi na OE Elektro
Slovenska Bistrica.
– Za potrebe napajanja predvidenega objekta je po
trebno:
– Ustrezno zamenjati transformator v 20/0,4 kV v transformatorski postaji Zreče 2 (t-093), ter ustrezno urediti zaščito,
hladilne odprtine in oljno korito v transformatorski postaji
– Ustrezno zamenjati zbiralke na NN strani
– Ustrezno urediti NN ploščo
– Zgraditi nov NN priključek od TP Zreče 2 do predvidenega objekta
– Pridobiti ustrezno upravno in projektno dokumentacijo
za nizkonapetostni kabelski priključek
– Pridobiti služnostne pogodbe za zemljišča preko katerih bo potekala trasa novega elektroenergetskega voda.

Stran

4054 /

Št.

30 / 13. 4. 2010

– Nova transformatorska postaja se bo napajala iz RTP
110/20 kV Slovenske Konjice, SN izvod KBV Zreče 3. Kratkostična moč na 20 kV zbiralkah v RTP 110/20 kV Slovenske Konjice znaša 241,5 MVA, velikost toka enopolnega zemeljskega
kratkega stika pa znaša 170 A.
– Vsa elektroenergetska infrastruktura (NN – priključek)
mora biti projektno obdelana v skladu s tehničnimi pogoji, veljavno tipizacijo, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi; pridobljena bo ustrezna upravna in projektna dokumentacija. Elektroenergetska infrastruktura bo v fazi priprave PGD projektno
obdelana v posebni mapi.
– V fazi pridobivanja ustrezne dokumentacije za elektroenergetske objekte in naprave, ki bodo po izgradnji prešli v upravljanje družbe Elektro Maribor d.d., morajo biti pridobljene overjene služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo navedeno,
da ima Elektro Maribor d.d. pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo.
– V zbirno mapo komunalnih vodov morajo biti vrisane
trase obstoječih in predvidenih elektroenergetskih vodov in naprav.
– V fazi priprave PGD si mora investitor od Elektro Maribor
d.d. pridobiti soglasja k projektnim rešitvam.
– V skladu z 71. členom Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 27/07, 70/08) in 4. členom Splošnih pogojev za dobavo
in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne
energije (Uradni list RS, št. 126/07) si mora investitor pred izdajo
soglasja k projektnim rešitvam in izdajo gradbenega dovoljenja
pridobiti soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje za
predvideni objekt; v tem dokumentu bodo natančno določeni
pogoji za priključitev predvidenega objekta na elektroenergetsko
distribucijsko omrežje.
– Vsi stroški priprave upravne in tehnične ter ostale projektne dokumentacije bremenijo investitorja; investitor nosi odgovornost za časovno usklajenost izvedbe vseh del. Izvedbo del na
elektroenergetskih vodih, ki so v upravljanju Elektro Maribor d.d.,
mora investitor naročiti pri Elektro Maribor d.d.
12. člen
Telefonsko omrežje:
Na obravnavanem območju ni TK omrežja. V primeru, da
bo potreba s stacionarnim telefonskim priključkom, bo predvidena TK kabelska kanalizacija s PVC cevmi in ustreznimi TK jaški
s tipskimi pokrovi Telekom. Priključek bo podrobneje obdelan
v PGD dokumentaciji.
13. člen
Plinovodno omrežje:
Načrtovana gradnja se nahaja v varovalnem pasu distribucijskega plinovodnega omrežja.
Na območju obdelave poteka nizkotlačno (20mBar) plinovodno omrežje v upravljanju Mestnih plinovodov, distribucija
plina d.o.o.
Objekt se bo na obstoječe plinovodno omrežje priklopil na
Pohorski cesti ali pa v Ogljarski ulici; (v obeh primerih poteka vod
plinovoda v cestnem telesu).
Odjemno mesto se izdela cca 1,00 m globoko na parcelo
naročnika, gledano od osi obstoječega plinovoda in obvezno
izven eventualne ograje. Odjemno mesto izdela distributer plina
in mora le temu biti vedno dostopno.
Izdelavo priključka na plinovod, v skladu s koncesijsko
pogodbo o plinifikaciji Občine Zreče, plača investitor.
Za izdelavo priključka na nizkotlačno plinsko omrežje je
potrebno, v fazi priprave projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja, pridobiti soglasje upravljavca le tega, kakor tudi soglasje lastnika cestišča v katerem je položen primarni plinovod
oziroma je potrebno urediti služnosti kakor predpisuje Zakon
o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 126/07).
14. člen
Ravnanje z odpadki
Ob načrtovanem kompleksu mora biti ustrezno dimenzioniran in urejen ekološki otok za zbiranje in odvoz odpadkov,
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vključno z nabavo posod za odpadke. Ureditev ekološkega otoka mora biti v skladu z določili Odloka o ravnanju s komunalnimi
odpadki v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 52/97); omogočeno
bo ločeno zbiranje odpadkov. Ekološki otok naj bo projektiran
tako, da bo zadoščeno vsem tehničnim predpisom, vključno
z vizualno in mehansko zaščito proti vetru.
Ekološki otok mora imeti stalno zagotovljen dostop tovornemu smetarskemu vozilu.
V neposredni bližini prometnice je zagotovljen prostor
za ekološki otok, minimalne površine 2,00 x 1,00 m, skladno
z določili Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Zreče (Uradni list RS, št. 52/97).
Zbirno mesto mora ustrezati naslednjim splošnim zahtevam:
– Funkcionalnim, estetskim, higiensko-tehničnim in požarno varstvenim pogojem
– Ne sme ovirati ali ogrožati prometa na javnih prometnih
površinah
– Vzdolžni nagib dostopne poti od zbirnega do odjemnega mesta je lahko maks. 15% v strmini, oziroma maks. 4%
v klančini
– Med zbirnim in odjemnim mestom ne sme biti stopnice
ali robnikov; ti morajo biti poglobljeni
– Širina dostopa do zbirnega mesta mora biti za 0,5 m večja kot je širina najširšega nameščenega zabojnika
– Kadar so med zbirnim in odjemnim mestom vrata, naj
bodo ta široka vsaj 0,30 m več kot je širok najširši nameščeni
zabojnik. Ista širina velja tudi za poglobljeni robnik
– Tla zbirnega mesta morajo biti primerno utrjena zaradi
prevoza zabojnikov, odporna na udarce in obrabo
– Zbirno mesto je potrebno urediti tako, da se prepreči
zdrs zabojnika
– Če je zbirno mesto v objektu mora imeti ta prostor električno razsvetljavo, prostor mora biti ustrezno prezračevan,
tla v prostoru morajo biti ustrezno utrjena (betonirana, tlakovana ...) in nagnjena proti kanalizacijskemu jašku z rešetko
in priključkom na javno kanalizacijsko omrežje, v prostoru ne
smejo biti priključki za plin, plinski števci ipd.
– Zagotoviti je potrebno transportno pot za vozilo, ki odvaža odpadke. Minimalna širina transportne poti naj bo 3 m.
V. GOSPODARJENJE Z VODAMI
15. člen
Pri pripravi OPPN so upoštevane naslednje smernice:
– Vse odpadne vode bodo obvezno priključene na javni
kanalizacijski sistem oziroma na individualno čistilno napravo
zadostne zmogljivosti. V skrajnem primeru, da javni kanalizacijski sistem, ki se zaključi na komunalni čistilni napravi še
ni zgrajen, se mora v skladu s Pravilnikom o nalogah, ki se
izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode (Uradni list RS, št. 109/07, 33/08) zagotoviti priključek
obravnavanega objekta na ta sistem ter opustiti odvodnjavanje
komunalnih odpadnih voda v vodotesno greznico brez iztoka
oziroma individualna čistilna naprava zadostne zmogljivosti, ki
se dovoljuje kot začasna rešitev.
– Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je usklajeno s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07 in 33/08)
in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 in
45/07).
– Odvajanje padavinskih voda je potrebno predvideti v skladu z 92. členom Zakona o vodah (Uradni list RS,
št. 67/02), in sicer na tak način, da bo v čim večji meri zmanjšan
odtok padavinskih voda iz urbanih površin kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom
v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, morebitni
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suhi zadrževalniki in podobno); omenjene padavinske vode
je treba prioritetno ponikat, pri tem morajo biti ponikovalnice
locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin.
– Odvajanje padavinskih odpadnih voda s parkirnih in
povoznih površin bodo v projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja in v projektu za izvedbo načrtovani ustrezno dimenzionirani lovilci olj in usedalniki. Predvidena je vgradnja
standardiziranih lovilcev olj SISZ EN 858-2.
– V skladu z 49.b členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 92/05, 111/05, 93/05, 126/07) si mora
investitor pri ARSO, po končanem projektiranju in pred gradnjo
objektov na obravnavanem območju, pridobiti vodno soglasje.
VI. VARSTVO OKOLJA
16. člen
Zelene površine:
Zavod RS za varstvo narave ugotavlja, da na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali
območij pomembnih za biotsko raznovrstnost. V fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, naravovarstvene smernice, menja,
naravovarstveni pogoji in soglasje niso potrebni.
Glede posegov v gozd in gozdni prostor, Zavod za gozdove Slovenije ugotavlja, da je k dovoljenju za poseg v prostor potrebno pridobiti soglasje Zavoda za gozdove (21. člen
Zakona o gozdovih; Uradni list RS, št. 30/99, 13/98 (odl. US),
56/99 (ZON), 67/02 (ZG-A), 115/06 in 110/07 (ZG-B)). Zavod za
gozdove Slovenije, Krajevna enota Slovenske Konjice, bo na
podlagi izdanega gradbenega dovoljenja izvedla evidentiranje
količine posekane lesne mase ali posega v prostor (46. člen
Pravilnika o gozdno gospodarskih in gozdno gojitvenih načrtih,
Uradni list RS, št. 5/98, 70/06, 12/08).
Pri pripravi projekta za izvedbo zunanje ureditve (PZI)
bodo upoštevana priporočila, da se vzpostavi površina z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami – priporočljiva je
zasaditev z listavci.
17. člen
Hrup:
V skladu z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem
okolju (Uradni list RS, št. 45/95) sodi obravnavano območje
v III. stopnjo varstva pred hrupom, za katero veljajo mejne
dnevne ravni 60 dBA in mejne nočne ravni 50 dBA.
Ni pričakovati, da bi predvideni poseg v prostor obremenjeval okolje s hrupom, ki bi presegal zakonsko dovoljene ravni.
18. člen
Zrak:
Za zagotovitev čim nižje stopnje onesnaženosti zraka je
kot energetski vir predviden plin. Energetsko napajanje objektov pa je možno oziroma priporočljivo tudi z izkoriščanjem obnovljivih virov energije, v skladu z določili Pravilnika o učinkoviti
rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 93/08, 47/09).
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kulturne dediščine in varovanju drugih prvin okolja omogoča
zadovoljitev potreb sedanje generacije brez ogrožanja prihodnjih generacij.
Prostorske ureditve morajo upoštevati javno korist varstva
dediščine in biti prilagojene celostnemu ohranjanju kulturne dediščine. Ne smejo biti vzrok za uničenje dediščine, ki je edinstveno,
nenadomestljivo in neobnovljivo bogastvo. Prostorski razvoj je
potrebno usmerjati tako, da so planske usmeritve celovite in strokovno utemeljene ter usklajene z družbenim pomenom kulturne
dediščine. Družbeni pomen je vrednost, ki jo ima dediščina za
skupnost in posameznike zaradi svojega kulturnega, vzgojnega,
razvojnega, verskega, simbolnega in identifikacijskega potenciala ali za preučevanje strok. Na podlagi družbenega pomena
dediščine se določa javna korist varstva dediščine za državo,
pokrajine in lokalne skupnosti, ki obsega:
– Identificiranje dediščine, njenih vrednot in vrednosti,
njeno dokumentiranje, preučevanje in interpretiranje
– Ohranitev dediščine in preprečevanje vplivov nanjo
– Omogočanje dostopa do dediščine ali do informacij
o njej vsakomur
– Predstavljanje dediščine javnosti in razvijanje zavesti
o njenih vrednotah
– Vključevanje vedenja o dediščini v vzgojo, izobraževanje in usposabljanje
– Celostno ohranjanje dediščine
– Spodbujanje kulturne raznolikosti
– Sodelovanje javnosti v zadevah varstva.
Prostorske ureditve morajo biti prilagojene celostnemu
ohranjanju kulturne dediščine tudi v vplivnem območju kulturnega spomenika ali dediščine, ki pomeni širšo okolico nepremičnega kulturnega spomenika ali dediščine in je določeno
z zgodovinskega, funkcionalnega, prostorskega, simbolnega in
socialnega vidika in se v njej presojajo vplivi na dediščino.
Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo
– čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati
gradbiščne poti, obvozi; vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna,
energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se
izkoriščati za deponije viškov materialov ipd.
20. člen
Predlogi rešitev in ukrepov varstva:
Pri pripravi prostorskega akta je skladno s 74. členom
ZVKD-1 upoštevano varstvo kulturne dediščine. V akt so vključeni ukrepi varstva; upoštevanje varstva je zagotovljeno v vseh
fazah priprave prostorskega akta, še posebej tistih njegovih
delov, ki so neposredna podlaga za izdajo soglasij za posege
v dediščino.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE

21. člen
Podatki o kulturni dediščini:
Ministrstvo za kulturo RS ugotavlja, da obravnavano območje leži izven evidentiranih in zavarovanih območij nepremične kulturne dediščine.
Glede na to, da obravnavano območje OPPN leži izven
evidentiranih in zavarovanih območji nepremične kulturne
dediščine, posebnih usmeritev za načrtovanje prostorske
ureditve ni.

19. člen
Usmeritve za celostno ohranjanje:
Celostno ohranjanje kulturne dediščine je sklop ukrepov
s katerimi se zagotavljajo nadaljnji obstoj in obogatitev dediščine, njeno vzdrževanje, obnova, prenova, uporaba in oživljanje.
Ti ukrepi se uresničujejo v razvojnem načrtovanju in ukrepih na
državni ravni, na ravni pokrajin in lokalnih skupnosti na način,
da se dediščino ob spoštovanju njene posebne narave in družbenega pomena vključi v trajnostni razvoj.
Načelo trajnostnega razvoja je osnovno izhodišče in
vodilo za usmerjanje prostorskega razvoja, pomeni pa rabo
prostora in prostorskih ureditev na način, da ob ohranjanju

22. člen
Usmeritve za presojo vplivov izvedbe plana na kulturno
dediščino in arheološke ostaline v okviru celovite presoje okvirov na okolje:
Predlagana ureditev predstavlja velik poseg v prostor,
v območje ne urbaniziranih površin, veliko 5.283 m², zato
je smiselno s predhodnimi arheološkimi raziskavami oceniti
arheološki potencial obravnavanega območja. Ker obstoječi
podatki o prisotnosti arheoloških ostalin niso celoviti in ne
omogočajo priprave okoljskega poročila, je potrebno v okviru
celovite presoje vplivov na okolje, če se bo ta pripravljala na
podlagi Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba
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izvesti presojo vplivov na okolje, za območje predvidenih ureditev izvesti predhodne arheološke raziskave – predhodno oceno
arheološkega potenciala, da se pridobijo informacije, potrebne
za vrednotenje dediščine in natančno določijo ukrepi varstva.
Ministrstvo za okolje in prostor je 31. 8. 2009 izdalo odločbo št. 35409-264/2009 po kateri ni obveze izdelave celovite
presoje vplivov na okolje.
Pri izvedbi prostorskega načrta mora biti upoštevano:
– Druge kakovostne starejše grajene ali kako drugače
ustvarjene prostorske prvine zaradi materialnega gospodarskega, kulturnega in socialnega pomena
– Ostalo naselbinsko, krajinsko in arhitekturno tipologijo
in morfologijo
– Pospeševanje dejavnosti, ki pripomorejo k ohranitvi
vrednot antropogenega okolja ter omejevanje ali preprečevanje
tistih, ki jih načenjajo
– Usmerjanje dejavnosti tako, da se ustvarjajo ali ohranjajo kvalitetna razmerja in strukture ter s tem vzpostavljajo
prostorske in časovne kontinuitete.
Glede na to, da obravnavano območje leži zunaj evidentiranih in zavarovanih območji nepremične kulturne dediščine
se arheološke raziskave ne bodo izvedle. Treba je upoštevati
55. člen ZVKD-1 – Zavodu za varstvo kulturne dediščine –
omogočen bo dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
Lastnik zemljišča / investitor / odgovorni vodja del bo o dinamiki
gradbenih del pisno obveščal ZVKD OE Celje vsaj 10 dni pred
pričetkom zemeljskih del.
Upoštevati je potrebno tudi določila 26. člena ZVKD-1
– ob vseh posegih v zemeljske plasti je obvezujoč splošni
arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje,
da najdbo nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj
obvesti pristojno enoto ZVKD, ki situacijo dokumentira v skladu
z določili arheološke stroke.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
TER POŽARNA VARNOST
23. člen
Pri projektiranju predvidenih objektov je obvezno potrebno upoštevati:
– opredeliti in upoštevati je potrebno vse naravne omejitve: poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost ter plazovitost
terena, ter temu primerno v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja predvideti tehnične rešitve gradnje ali navesti
ustrezne hidrološke in geološke raziskave glede poplavnosti,
visoke podtalnice ter erozivnosti in plazovitosti, ki bodo podale
ustrezne ukrepe;
– da se obravnavano ureditveno območje nahaja na območju, ki je na osnovi Ocene potresne ogroženosti RS, marec
2006 (Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje) uvrščeno v VII. stopnjo MCS, kar mora biti upoštevano
v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja
ter pri izbiri načina gradnje;
– požarno ogroženost naravnega okolja, ki na obravnavanem območju redko kdaj presega srednjo, 3. stopnjo;
– upoštevati je potrebno nevarnost in možnost razlitja
nevarnih snovi in temu primerno predvideti način gradnje;
– ukrepe varstva pred požarom (22. člen Zakona o varstvu pred požarom; Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno
besedilo). Zagotoviti je potrebno pogoje za varen umik ljudi,
živali in premoženja, zagotoviti potrebne odmike med objekti ali
pa potrebno protipožarno ločitev, zagotoviti je potrebno dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska vozila kakor
tudi vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje;
– da so zagotovljeni viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje (Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za
gašenje požarov; Uradni list SFRJ, št. 30/91, ter 6., 7. in 8. člen
Pravilnika o požarni varnosti v stavbah; Uradni list RS, št. 31/04,
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10/05, 83/05 in 14/07); v vodovodnem omrežju je potrebno
zagotoviti pretok najmanj 10 litrov vode v sekundi (dobra projektantska praksa priporoča za notranje hidrante pretok 2,5 litra na
sekundo pri minimalno 2,5 barov pritiska in 5,00 litra na sekundo
pri minimalnem tlaku 2,5 barov za zunanje hidrante);
– zadostne odmike med objekti ali potrebne protipožarne
ločitve (3. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah; Uradni
list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07) ter to prikazati v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja;
– in zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali premoženja pri požaru ter dostopov, dovozov in delovnih površin za
intervencijska vozila (5. in 6. člen Pravilnika o požarni varnosti
v stavbah; Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07);
– ojačitev prve plošče ali gradnja zaklonišč (68. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; Uradni list
RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in celotna Uredba
o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) ter
to prikazati v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Smeri evakuacijskih poti določi projektant. Dovozne poti
za gasilsko intervencijo morajo biti projektirane in izvedene
tako, da omogočajo osni pritisk 80 kN.
Upoštevati je potrebno Pravilnik o tehničnih normativih
za zunanje in notranje hidrantno omrežje za gašenje požarov
(Uradni list SFRJ, št. 30/91).
V fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja je za objekte, ki po Pravilniku o požarni
varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in
14/07) spadajo med objekte za katere je to potrebno, izdelati
študijo požarne varnosti in si pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam od Uprave RS za zaščito in reševanje.

IX. FAZNOST GRADNJE IN TOLERANCE
24. člen
Prostorsko ureditveni pogoji omogočajo etapno izvajanje
gradnje. Faze se lahko v okvirih maksimalne gradbene linije,
izvajajo v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi investitorjev. Za potrebe gradnje je obvezno izdelati projekte za
izvedbo (PZI).
25. člen
Tolerance:
Dopustna odstopanja od oblikovnih rešitev v vertikalnih
gabaritih so ±5% in v horizontalnih gabaritih ±20%, vendar
znotraj maksimalne gradbene linije.

X. KONČNE DOLOČBE
26. člen
OPPN s prilogami je stalno na vpogled pri:
– Občinski upravi Občine Zreče,
– Upravni enoti Slovenske Konjice.
Priloga Spis postopka priprave in sprejemanja akta je
stalno na vpogled pri občinski upravi Občine Zreče.
27. člen
Nadzor za izvajanje tega odloka opravlja Inšpektorat RS
za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.
28. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 35050-0009/2008-26
Zreče, dne 31. marca 2010
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o načinu opravljanja obvezne
lokalne gospodarske javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki na območju
Občine Zreče

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1,
Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08
in 108/09), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS, Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP, Uradni list RS, št. 127/06),
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS,
št. 94/07 – UPB in 76/08), 3. in 26. člena Zakona o prekrških
(ZP-1, Uradni list, RS, št. 3/07 – UPB in 17/08), Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Zreče (Uradni
list RS, št. 55/09) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list
RS, št. 95/08 – UPB-1 in 55/09) je Občinski svet Občine Zreče
na 25. redni seji dne 31. 3. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu
opravljanja obvezne lokalne gospodarske
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
na območju Občine Zreče
1. člen
Besedilo 1. člena Odloka o načinu opravljanja obvezne
občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Zreče (Uradni list RS,
št. 98/09), se spremeni tako, da se glasi:
»Ta odlok določa način, predmet in pogoje opravljanja
obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih
odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba) na celotnem območju Občine Zreče (v nadaljevanju: občina).«
2. člen
Vsa ostala določila Odloka o načinu opravljanja obvezne
lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Zreče ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35402-0005/2010-1
Zreče, dne 31. marca 2010
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.
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1390.

Uredba o vrstah in merilih za presojo
projektnih dejavnosti

Na podlagi petega odstavka 140. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 –
ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o vrstah in merilih za presojo
projektnih dejavnosti
1. člen
(1) Ta uredba določa vrsto projektnih dejavnosti in merila za presojo projektne dejavnosti, da se ta šteje za skupno
naložbo.
(2) Ta uredba v skladu s prvim in šestim odstavkom
11.b člena Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema
za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v
Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL L
št. 275 z dne 25. 10. 2003, str. 32), zadnjič spremenjene z
Direktivo 2004/101/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z
dne 27. oktobra 2004 o spremembah Direktive 2003/87/ES
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije
toplogrednih plinov v Skupnosti glede na projektne mehanizme iz Kjotskega protokola (UL L št. 338 z dne 13. 11. 2004,
str. 18), določa tudi kriterije in smernice iz Poročila Svetovne
komisije za jezove, november 2000, – nov okvir za odločanje
(Dams and Development – A New Framework for DecisionMaking; Earthscan Publications Ltd., London and Sterling,
VA, 2000; v nadaljnjem besedilu: Poročilo Svetovne komisije
za jezove), ki se uporabljajo za presojo projektnih dejavnosti
za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah, katerih
proizvodnja zmogljivost je večja od 20 MW, da se te štejejo
za skupno naložbo.
2. člen
(1) Za skupno naložbo se šteje projektna dejavnost, ki je
lahko projekt skupnega izvajanja ali projekt čistega mehanizma
in izpolnjuje s to uredbo predpisana merila.
(2) Merila iz prejšnjega odstavka so:
1. skupna naložba mora prispevati k zmanjšanju antropogenih emisij toplogrednih plinov ali povečanju njihovega
odstranjevanja po ponorih, ki ga je mogoče nedvoumno pripisati izvedbi projektne dejavnosti in do katerega brez izvedbe
projektne dejavnosti ne bi prišlo;
2. z izvedbo skupne naložbe je mogoče zanesljivo in
preverljivo pridobiti ERU ali CER na podlagi izvedbe skupne
naložbe;
3. država gostiteljica skupne naložbe mora biti pogodbenica Kjotskega protokola;
4. skupna naložba mora biti odobrena od pristojnega
organa države gostiteljice;
5. pri izvedbi skupne naložbe mora biti upoštevano načelo
trajnostnega razvoja v državi gostiteljici in
6. obdobje, v katerem se na podlagi izvedbe skupne naložbe izdajo ERU ali CER, mora biti natančno določeno.
(2) Merila iz prejšnjega odstavka so podrobneje opredeljena v sklepih pristojnega organa Kjotskega protokola, ki se
nanašajo na skupne naložbe.
(3) Pravna ali fizična oseba, ki namerava izvesti skupno
naložbo, mora imeti v Republiki Sloveniji odprt račun v registru
emisijskih kuponov.
3. člen
(1) Skupna naložba gradnje, rekonstrukcije ali razširitve
hidroelektrarne, katere proizvodna kapaciteta presega 20 MW,
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mora poleg meril iz prejšnjega člena izpolnjevati tudi kriterije in
smernice iz Poročila Svetovne komisije za jezove.
(2) Kriteriji in smernice iz prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na presojo skupne naložbe, so:
1. presoja njene družbene sprejemljivosti,
2. celovita presoja alternativnih možnosti,
3. upoštevanje dosedanjih izkušenj,
4. trajnostna raba voda in življenjskega okolja,
5. upravičenost in skupne koristi izvedbe skupne naložbe
ter
6. zagotavljanje skladnosti in prispevek k miru, razvoju in
varnosti v državi gostiteljici skupne naložbe.
4. člen
Skupna naložba, ki se izvaja v državi, ki je z Evropsko
unijo podpisala pogodbo o pristopu, mora biti v celoti skladna
s predpisi Evropske unije, vključno z začasnimi odstopanji iz
pogodbe o pristopu.
5. člen
Presojo skladnosti skupne naložbe z merili iz 2. člena te
uredbe oziroma s kriteriji in smernicami iz 3. člena te uredbe
izvede neodvisni preveritelj, ki ga je pooblastil pristojni organ
Kjotskega protokola.
6. člen
Pravnomočni sklep o odobritvi skupne naložbe, izdan v
skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, omogoča nosilcu
skupne naložbe prenos ERU ali CER v register emisijskih kuponov v Republiki Sloveniji.
7. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-11/2010/5
Ljubljana, dne 8. aprila 2010
EVA 2009-2511-0023
Vlade Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

1391.

Uredba o toplogrednih plinih, dejavnostih
in napravah, za katere je treba pridobiti
dovoljenje za izpuščanje toplogrednih
plinov oziroma izvajati monitoring emisij
toplogrednih plinov

Na podlagi četrtega odstavka 118. člena in šestega odstavka 139.a člena ter za izvajanje 127. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 –
ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah,
za katere je treba pridobiti dovoljenje za
izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati
monitoring emisij toplogrednih plinov
1. člen
Ta uredba v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi
sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih
plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES
(UL L št. 275 z dne 25. 10. 2003, str. 32), zadnjič spremenjeno
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z Direktivo 2008/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 19. novembra 2008 o spremembi Direktive 2003/87/ES
zaradi vključitve letalskih dejavnosti v sistem za trgovanje s
pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti (UL L
št. 8 z dne 13. 1. 2009, str. 3), določa:
– toplogredne pline, dejavnosti in naprave, za katere
morajo njihovi upravljavci pridobiti dovoljenje za izpuščanje
toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo
okolja, in
– vrste letalskih dejavnosti, za katere morajo operatorji
zrakoplovov izvajati monitoring toplogrednih plinov v skladu z
zakonom, ki ureja varstvo okolja.
2. člen
Pojmi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. zgorevanje je oksidacija goriv ne glede na to, kako se
toplota, električna ali mehanska energija, proizvedena s tem
postopkom, uporablja, in vse druge neposredno povezane
dejavnosti, vključno s čiščenjem odpadnih plinov;
2. kurilna naprava je naprava, v kateri se uporablja z
zgorevanjem goriva pridobljena toplota;
3. toplogredni plini so ogljikov dioksid (CO2), metan
(CH4), didušikov oksid (N2O), hidrogenirani fluoroogljiki (HFC),
perfluorogljiki (PFC) in žveplov heksafluorid (SF6).
3. člen
(1) Dejavnosti, toplogredni plini in naprave, za katere
morajo njihovi upravljavci pridobiti dovoljenje za izpuščanje
toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, so določene v prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Med naprave iz prejšnjega odstavka ne sodijo naprave ali deli naprav, ki se uporabljajo za raziskovanje, razvoj in
preizkušanje novih izdelkov in procesov.
4. člen
(1) Ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega člena lahko pridobi dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov
tudi upravljavec kurilne naprave, katere nazivna toplotna moč
znaša 15 MW do 20 MW.
(2) Ministrstvo zaprosi pristojni organ Evropske unije za
vključitev naprave iz prejšnjega odstavka v sistem trgovanja
s pravicami do emisije toplogrednih plinov.
(3) Ministrstvo izda dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov upravljavcu naprave iz prvega odstavka tega
člena, če Vlada Republike Slovenije od pristojnega organa
Evropske unije pridobi pozitivno mnenje o vključitvi te naprave
v sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov,
upravljavec pa se šteje za upravljavca nove naprave v skladu
z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(4) V primeru iz prejšnjega odstavka velja dovoljenje za
izpuščanje toplogrednih plinov do 31. decembra 2012.
5. člen
(1) Letalska dejavnost vključuje vse lete, ki imajo pristanek na ali vzlet z letališča na ozemlju države članice Evropske
unije, za katero velja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti (UL C št. 321 z dne 29. 12. 2006, str. 37; v nadaljnjem
besedilu: Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti), razen:
1. letov izključno za prevoz v okviru službenih potovanj
vladajočega monarha ali njegovih bližnjih sorodnikov, predsednikov držav, predsednikov vlad in vladnih ministrov države,
ki ni država članica Evropske unije, kadar je tako navedeno
v načrtu leta;
2. vojaških letov z vojaškimi zrakoplovi ter carinskih in
policijskih letov;
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3. letov za iskanje in reševanje, letov za gašenje požarov, letov v humanitarne namene in letov v primeru nujne
medicinske pomoči, ki jih odobri ministrstvo, pristojno za
letalski promet;
4. vseh letov, ki potekajo izključno na podlagi pravil
vizualnega letenja, kakor so določena v Prilogi 2 Odloka o
ratifikaciji Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu in
Protokola o spremembah in dopolnitvah Konvencije (Uradni
list FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 3/54), kot je bila notificirana z Aktom o notifikaciji nasledstva glede konvencij, za
katere je depozitar vlada ZDA, haaških konvencij in konvencij
o intelektualni lastnini (Uradni list RS, št. 24/92);
5. letov, ki se zaključijo na istem letališču, na katerem je
letalo vzletelo in med katerimi ni bilo vmesnih postankov;
6. letov za usposabljanje izključno za namene pridobitve
licence ali ocenjevanja letalskega osebja v pilotski kabini,
kadar je to navedeno z zaznamkom v načrtu leta, če let ni
namenjen prevozu potnikov oziroma tovora ali dostavljanju
ali prevažanju zrakoplova;
7. letov, ki se izvajajo izključno za namene znanstvenih
raziskav ali za namene preverjanja, preizkušanja ali certificiranja letal ali letalske ali zemeljske opreme;
8. letov, ki se izvajajo z zrakoplovi s potrjeno največjo
vzletno maso manjšo od 5.700 kg;
9. letov, opravljenih v okviru obveznosti javnih služb,
predpisanih v skladu z Uredbo (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o skupnih
pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (UL L
št. 293 z dne 31. 10. 2008, str. 3), kot so opredeljene v drugem odstavku 299. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske
skupnosti, ali na letalskih progah, kadar ponujena zmogljivost
ne presega 30.000 sedežev na leto; in
10. letov, v kolikor jih opravijo operatorji v komercialnem
zračnem prevozu, ki opravijo manj kot 243 letov v posameznem obdobju v treh zaporednih štirimesečnih obdobjih ali
katerih skupna letna količina emisij letov je manj kot 1.0000
ton letno. Leti izključno za prevoz v okviru službenih potovanj
vladajočega monarha in njegovih bližnjih sorodnikov, predsednikov držav, predsednikov vlad in vladnih ministrov države
članice Evropske unije se po tej točki ne smejo izključiti.
(2) Letalska dejavnost iz prejšnjega odstavka je tudi
dejavnost v skladu z Odločbo Komisije z dne 8. julija 2009
o natančni razlagi letalskih dejavnosti iz Priloge I k Direktivi
2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z
dne 12. 6. 2009, str. 69).
6. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
dejavnostih, toplogrednih plinih in napravah, za katere je treba
pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov (Uradni
list RS, št. 67/04 in 58/06).
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-10/2010/6
Ljubljana, dne 8. aprila 2010
EVA 2010-2511-0001
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Priloga
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PRILOGA

DEJAVNOSTI, TOPLOGREDNI PLINI IN NAPRAVE, ZA KATERE JE TREBA PRIDOBITI
DOVOLJENJE ZA IZPUŠČANJE TOPLOGREDNIH PLINOV

DEJAVNOSTI
1. Energetika
1.1. Kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno močjo nad 20
MW (razen sežigalnic nevarnih ali komunalnih odpadkov)
1.2. Rafinerije nafte
1.3. Koksarne
2. Proizvodnja in predelava kovin
2.1. Naprave za praženje ali sintranje kovinskih rud (vključno s
sulfidnimo rudo)
2.2. Naprave za proizvodnjo grodlja ali jekla (primarno in
sekundarno taljenje), vključno z neprekinjenim litjem, z
zmogljivostjo nad 2,5 tone na uro
3. Nekovinska industrija
3.1. Naprave za proizvodnjo cementnega klinkerja v rotacijskih
pečeh s proizvodno zmogljivostjo nad 500 ton na dan ali apna v
rotacijskih pečeh s proizvodno zmogljivostjo nad 50 ton na dan
ali v drugih pečeh s proizvodno zmogljivostjo nad 50 ton na dan
3.2. Naprave za proizvodnjo stekla, vključno s steklenimi vlakni, s
talilno zmogljivostjo nad 20 ton na dan
3.3. Naprave za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem, zlasti
strešnikov, opek, ognjevzdržnih opek, ploščic, lončevine ali
porcelana, s proizvodno zmogljivostjo nad 75 ton na dan in/ali z
zmogljivostjo peči nad 4 m3 in z vložkom v posamezno peč nad
300 kg/m3
4. Druge dejavnosti, v katere so vključene industrijske naprave
za proizvodnjo:
4.1. papirne kaše iz lesa ali drugih vlaknatih materialov
4.2. papirja in kartona, s proizvodno zmogljivostjo nad 20 ton na
dan

TOPLOGREDNI PLIN
Ogljikov dioksid
Ogljikov dioksid
Ogljikov dioksid
Ogljikov dioksid
Ogljikov dioksid

Ogljikov dioksid

Ogljikov dioksid
Ogljikov dioksid

Ogljikov dioksid
Ogljikov dioksid

Opomba: V tej prilogi določene mejne vrednosti se nanašajo na proizvodne zmogljivosti ali
obseg proizvodnje. Če en upravljavec v isti napravi ali na istem kraju opravlja več dejavnosti,
zajetih v isti številki dejavnosti iz te priloge, se proizvodne zmogljivosti teh dejavnosti
seštevajo.
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1392.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz
malih komunalnih čistilnih naprav

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena in za izvrševanje
104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06
– uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl.
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji
snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih
komunalnih čistilnih naprav
1. člen
V Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz
malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07)
se v 2. členu v 8. točki besedilo »meje območja« nadomesti
z besedilom »gorvodne meje«.
Na koncu 14. točke se pika nadomesti s podpičjem.
Za 14. točko se doda nova 15. točka, ki se glasi:
»15. obstoječi mešani kanalizacijski sistem je mešani
kanalizacijski sistem, ki obratuje na dan uveljavitve te uredbe.«.
2. člen
Naslov 3. člena se spremeni tako, da se glasi »(prepovedi in omejitve)«.
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Komunalno odpadno vodo je dovoljeno zbirati v
nepretočni greznici v skladu s predpisom, ki ureja emisijo
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno
kanalizacijo, in le na območjih, kjer čiščenje komunalne
odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi tehnično ni
izvedljivo zaradi:
– prepovedi odvajanja odpadne vode v vode ali
– posebnih razmer, ki lahko negativno vplivajo na delovanje male komunalne čistilne naprave, kot so posebne
geografske razmere ali nestalno naseljene stavbe.
(3) Komunalno odpadno vodo je do izgradnje javne
kanalizacije dovoljeno zbirati v nepretočni greznici, če so
izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka, tudi na območjih
poselitve, kjer je v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi
pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav,
predvidena izgradnja javne kanalizacije, opremljanje zemljišča z javno kanalizacijo pa ne poteka sočasno z gradnjo
stavbe.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta četrti in
peti odstavek.
Za petim odstavkom se dodata nova šesti in sedmi
odstavek, ki se glasita:
»(6) Ne glede na določbe četrtega odstavka tega člena
lahko ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju za obstoječi
mešani kanalizacijski sistem dovoli odvajanje padavinske
odpadne vode v malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo čiščenja 200 PE ali več, če je zagotovljena ustrezna
hidravlična zmogljivost male komunalne čistilne naprave
ter zadrževanje prvega naliva padavinske odpadne vode in
njeno čiščenje v mali komunalni čistilni napravi po končanem
nalivu.
(7) Komunalno odpadno vodo iz male komunalne čistilne naprave je dovoljeno odvajati:
1. posredno v podzemno vodo, razen na območju, ki je:
– najožje vodovarstveno območje po predpisih, ki urejajo vode,
– ožje ali širše vodovarstveno območje, če tako odvajanje komunalne odpadne vode prepoveduje predpis, ki ureja
na teh območjih vodovarstveni režim,
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– manj kot 600 m od obale naravnega jezera, razen
presihajočega,
– manj kot 600 m od obale umetnega jezera,
– manj kot 300 m od obale kopalne vode,
2. neposredno v celinsko površinsko vodo, razen v celinsko površinsko vodo, ki je:
– namenjena pripravi pitne vode,
– kopalna voda,
– vodotok na območju manj kot 300 m od obale ali gorvodne meje kopalne vode,
– voda naravnega ali umetnega jezera, razen presihajočega,
– voda vodnega objekta za zadrževanje voda,
– vodotok na vodovarstvenem območju, če tako odvajanje komunalne odpadne vode prepoveduje predpis, ki ureja
na tem območju vodovarstveni režim,
3. neposredno v morje ali rečno ustje izven kopalnih
voda.«.
3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(ustrezno odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode)
(1) Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v
mali komunalni čistilni napravi se šteje za ustrezno, če:
– so upoštevane prepovedi in omejitve pri odvajanju
in čiščenju komunalne odpadne vode v skladu s predpisi, ki
urejajo varstvo okolja in vode,
– očiščena komunalna odpadna voda ustreza zahtevam
glede mejnih vrednosti emisij in dodatne obdelave v skladu
s tem členom,
– mala komunalna čistilna naprava obratuje v skladu z
določbami te uredbe.
(2) Pri odvajanju komunalne odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave na površje tal ali s ponikanjem v
tla na območju kraških in razpoklinskih vodonosnikov mora
biti zagotovljeno ponikanje preko objekta za ponikanje vode,
katerega prostornina za zadrževanje očiščene komunalne
odpadne vode ne sme biti manjša od povprečne dnevne
količine, odvedene iz male komunalne čistilne naprave, med
dnom objekta za ponikanje in najvišjo gladino podzemne vode
pa se mora nahajati plast neomočenih sedimentov ali kamnin
ali filtrnega materiala, debeline najmanj 1 m.
(3) Pri posrednem odvajanju v podzemno vodo na
vplivnem območju kopalnih voda mora biti komunalna odpadna voda dodatno obdelana na način, pri katerem mejne
vrednosti za mikrobiološke parametre na iztoku niso presežene, razen če gre za malo komunalno čistilno napravo za
čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo manjšo
od 50 PE.
(4) Pri neposrednem odvajanju v tekočo celinsko površinsko vodo na vplivnem območju kopalnih voda mora biti
komunalna odpadna voda dodatno obdelana na način iz
prejšnjega odstavka, razen če gre za malo komunalno čistilno
napravo z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, srednji nizki pretok
tekoče celinske površinske vode pa mora presegati največji
šesturni povprečni iztok iz male komunalne čistilne naprave
za več kot desetkrat.«.
4. člen
Za drugim odstavkom 5. člena se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena so mejne
vrednosti parametrov odpadne vode za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo do 50 PE, ki ima kot gradbeni
proizvod izjavo o skladnosti, da ustreza standardu iz 1. točke
2. člena te uredbe in je izdana v skladu s predpisom, ki ureja
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potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov,
določene v tem standardu.«.
5. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se za
malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo do 50 PE,
ki ima kot gradbeni proizvod izjavo o skladnosti, da ustreza standardom iz 1. točke 2. člena te uredbe in je izdana
v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in
označevanje gradbenih proizvodov, namesto prvih meritev
izdela ocena obratovanja male komunalne čistilne naprave
v skladu s 7. in 8. členom te uredbe.«.
6. člen
V drugem odstavku 7. člena se besedilo »pretoka odpadne vode in vsebnosti parametrov kemijske potrebe po
kisiku (v nadaljnjem besedilu: KPK) in petdnevne biokemijske potrebe po kisiku (v nadaljnjem besedilu: BPK(5))
na iztoku male komunalne čistilne naprave« nadomesti z
besedilom »meritev obratovalnega monitoringa iz prejšnjega
odstavka«.
V tretjem odstavku se za besedilom »iz prejšnjega
odstavka« doda besedilo »v času kopalne sezone v skladu
s predpisom, ki ureja podrobnejše kriterije za ugotavljanje
kopalnih voda,«.
Četrti odstavek člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena
se za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo do
50 PE namesto obratovalnega monitoringa izdela ocena
obratovanja male komunalne čistilne naprave, iz katere mora
biti razvidno, ali je obratovanje male komunalne čistilne naprave v skladu z določbami te uredbe.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Z oceno obratovanja male komunalne čistilne naprave je treba preveriti:
– način nastajanja in zbiranja komunalne odpadne
vode, ki se odvaja v malo komunalno čistilno napravo, ter
odvajanja očiščene komunalne odpadne vode v zvezi s prepovedmi in omejitvami iz 3. člena te uredbe,
– nazivno zmogljivost male komunalne čistilne naprave
glede na količino komunalne odpadne vode, ki se odvaja
vanjo,
– izpolnjevanje pogojev glede ustreznega čiščenja komunalne odpadne vode iz 4. člena te uredbe,
– dokazila o skladnosti male komunalne čistilne naprave s standardi, navedenimi v 1. točki 2. člena te uredbe, ki
morajo biti izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje
skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov,
– hrambo podatkov v skladu z drugim odstavkom
12. člena te uredbe.«.
V šestem odstavku se črta besedilo »na obrazcu, ki ga
objavi ministrstvo na svojih spletnih straneh,«.
Za šestim odstavkom se doda novi sedmi odstavek, ki
se glasi:
»(7) Oceno obratovanja male komunalne čistilne naprave je treba izdelati po navodilih in na obrazcu v skladu
s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring
odpadnih vod.«.
7. člen
V tretjem odstavku 8. člena se besedilo »za to pridobila
pooblastilo v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in
obratovalni monitoring odpadnih vod« nadomesti z besedilom »vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja«.
V četrtem odstavku se za besedilom »obratovalnega
monitoringa« doda besedilo »ter izdelave ocene obratovanja«.
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8. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvajalec javne službe mora ministrstvu vsako leto
najpozneje do 31. januarja predložiti poročila o izvajanju
obratovalnega monitoringa malih komunalnih čistilnih naprav
za preteklo leto, ki so jih za posamezno malo komunalno
čistilno napravo izdelale pooblaščene osebe in so izdelana
v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni
monitoring odpadnih vod.«.
Drugi, tretji in četrti odstavek se črtajo.
Dosedanji peti odstavek postane drugi odstavek.
9. člen
V drugem odstavku 10. člena se prva in druga alinea
spremenita tako, da se glasita:
»– upravljavcih malih komunalnih čistilnih naprav,
– zmogljivostih malih komunalnih čistilnih naprav in
načinu čiščenja komunalne odpadne vode v njih,«.
Četrta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– lokaciji male komunalne čistilne naprave, opredeljene s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za
raven merila 1:5.000, ter vodnem telesu površinske oziroma
podzemne vode, v katerega se odvaja odpadna voda iz male
komunalne čistilne naprave,«.
V šesti alinei se za besedilom »ravnanju z blatom«
doda beseda »iz«.
Na koncu sedme alinee se beseda »in« nadomesti z
vejico.
Za sedmo alineo se dodata novi osma in deveta alinea,
ki se glasita:
»– vgradnji malih komunalnih čistilnih naprav v letu
izvajanja obratovalnega monitoringa,
– ocenah obratovanja malih komunalnih čistilnih naprav
v skladu s 6. in 7. členom te uredbe in«.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane tretji odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(3) Določene podatke iz evidence malih komunalnih
čistilnih naprav mora izvajalec javne službe vsako leto poslati ministrstvu v elektronski obliki najpozneje do 31. marca za
preteklo leto na obrazcu, ki ga Agencija Republike Slovenije
za okolje objavi na svojih spletnih straneh.«.
10. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravljavec male komunalne čistilne naprave mora
omogočiti izvajalcu javne službe izvedbo prvih meritev, redno izvajanje obratovalnega monitoringa oziroma izdelave
ocene o obratovanju male komunalne čistilne naprave in mu
na njegovo zahtevo predložiti vse podatke za izdelavo poročila o izvajanju prvih meritev in obratovalnega monitoringa
iz 9. člena te uredbe.«.
Drugi odstavek se črta.
11. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
(obveznosti upravljavca)
(1) Upravljavec male komunalne čistilne naprave z
zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE mora voditi obratovalni dnevnik v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
(2) Upravljavec male komunalne čistilne naprave z
zmogljivostjo manjšo od 50 PE mora v celotnem obdobju
obratovanja male komunalne čistilne naprave hraniti:
– dokumentacijo o opravljenih delih na mali komunalni
čistilni napravi,
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– podatke o ravnanju z blatom in
– podatke o izrednih dogodkih, ki nastanejo med obratovanjem zaradi drugačne sestave odpadne vode, okvar ali
drugih prekinitev obratovanja čistilne naprave in podobnih
razlogov, ter času njihovega trajanja.«.
12. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(zagotavljanje minimalne komunalne oskrbe
pri nameravani gradnji)
(1) Iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja mora
biti v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, za gradnjo
stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda, razvidno,
da:
– je za komunalno odpadno vodo zagotovljeno odvajanje v javno kanalizacijo ali čiščenje v mali komunalni čistilni
napravi, ki izpolnjuje zahteve te uredbe, ali
– se komunalna odpadna voda zbira v nepretočni greznici v skladu s predpisom, ki ureja naloge, ki se izvajajo v
okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, in se
njeno praznjenje izvaja v skladu z občinskimi predpisi, ki urejajo občinsko gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode.
(2) Investitor stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda, dokazuje izpolnjevanje zahtev v zvezi z odvajanjem
komunalne odpadne vode iz prejšnjega odstavka:
– z okoljevarstvenim dovoljenjem za obratovanje male
komunalne čistilne naprave, izdanim v skladu s predpisom, ki
ureja emisijo snovi in toplote v vode pri odvajanju odpadnih
vod v vode in javno kanalizacijo,
– s soglasjem za priključitev pristojnega soglasjedajalca
v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če gre za
priključitev na javno kanalizacijo,
– s soglasjem za priključitev pristojnega soglasjedajalca
v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če gre za spremembo kapacitete javne kanalizacije zaradi uporabe opreme
in naprav za prevzem ter obdelavo blata iz male komunalne
čistilne naprave, za katero v skladu s predpisom, ki ureja
emisijo snovi in toplote v vode pri odvajanju odpadnih vod v
vode in javno kanalizacijo, ni treba pridobiti okoljevarstvenega
dovoljenja, ali za spremembo kapacitete javne kanalizacije
zaradi uporabe opreme in naprav za prevzem ter obdelavo
komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice, ali
– s pogodbo o opremljanju zemljišča z javno kanalizacijo, če se sočasno z gradnjo stavbe zagotavlja tudi opremljanje
zemljišča z javno kanalizacijo in iz pogodbe o opremljanju
zemljišča izhaja način, kako mora investitor izvesti priključek
na javno kanalizacijo, v skladu s predpisom, ki ureja graditev
objektov.
(3) Iz soglasja za priključitev morajo biti razvidni naslednji podatki:
– firma in ime izvajalca javne službe,
– firma in sedež investitorja ali ime in naslov investitorja,
če je investitor fizična oseba,
– številka sistema javne kanalizacije in ime območja
poselitve, če se komunalna odpadna voda odvaja v kanalizacijo,
– zmogljivost čiščenja, lokacija namestitve male komunalne čistilne naprave, opredeljena s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:5.000, in način
čiščenja komunalne odpadne vode v njej ter način odvajanja
očiščene odpadne vode v okolje, vključno s podatki o vodnem
telesu površinske oziroma podzemne vode, v katerega se
odvaja odpadna voda, če se komunalna odpadna voda čisti v
mali komunalni čistilni napravi,
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– zmogljivost zbiranja in lokacija namestitve nepretočne
greznice, opredeljena s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:5.000,
– največja letna količina komunalne odpadne vode, ki
nastaja v stavbi.«.
13. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(evidenca soglasij)
(1) Izvajalec javne službe mora voditi evidenco izdanih
soglasij.
(2) V evidenci soglasij iz prejšnjega odstavka so podatki
o:
– stavbah, na katere se nanašajo soglasja za priključitev
iz prejšnjega člena,
– načinu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode,
– zemljiški parceli,
– številki sistema javne kanalizacije in imenu območja
poselitve oziroma lokaciji male komunalne čistilne naprave ter
vodnem telesu površinske oziroma podzemne vode, v katerega
se odvaja odpadna voda iz male komunalne čistilne naprave,
oziroma lokaciji nepretočne greznice in
– dnevu vpisa v evidenco.«.
14. člen
Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec male komunalne čistilne naprave, ki
je pravna oseba, če:
– dopusti odvajanje industrijske odpadne vode v malo
komunalno čistilno napravo v nasprotju z določbami četrtega
in petega odstavka 3. člena te uredbe,
– odvaja in čisti komunalno odpadno vodo v mali komunalni čistilni napravi, za katero ni zagotovljenega ustreznega
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v skladu s
4. členom te uredbe;
– ne omogoči izvajalcu javne službe zagotavljanja prvih
meritev v skladu s 6. členom te uredbe,
– ne omogoči izvajalcu javne službe rednega zagotavljanja obratovalnega monitoringa v skladu s 7. členom te
uredbe,
– ne omogoči izvajalcu javne službe izdelave ocene obratovanja v skladu s 6. in 7. členom te uredbe,
– ne predloži izvajalcu javne službe na njegovo zahtevo
vseh podatkov, potrebnih za izdelavo poročila o izvajanju prvih
meritev ali obratovalnega monitoringa v skladu z 11. členom
te uredbe, ali
– ne vodi obratovalnega dnevnika oziroma ne hrani podatkov v skladu z 12. členom te uredbe.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje izvajalec javne službe, ki je pravna oseba, če:
– ne zagotavlja izvajanja prvih meritev v skladu s prvim
odstavkom 6. člena in meritev obratovalnega monitoringa v
skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom 7. člena te uredbe,
– ne izdeluje ocene obratovanja male komunalne čistilne
naprave v skladu z drugim odstavkom 6. člena ter četrtim, petim, šestim in sedmim odstavkom 7. člena te uredbe,
– ne navede v poročilu o izvajanju obratovalnega monitoringa podatkov o meritvah na vseh malih komunalnih čistilnih
napravah, za katere mora v skladu s prvim odstavkom 8. člena
te uredbe zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa,
– opravlja prve meritve ali meritve obratovalnega monitoringa v nasprotju s tretjim odstavkom 8. člena te uredbe,
– ne predloži ministrstvu poročila o izvajanju obratovalnega monitoringa za preteklo leto v roku iz prvega odstavka
9. člena te uredbe,
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– ne predloži ministrstvu poročila o izvedenih prvih meritvah v roku iz drugega odstavka 9. člena te uredbe,
– ne vodi evidence malih komunalnih čistilnih naprav iz
10. člena te uredbe,
– ne predloži ministrstvu podatkov iz evidence malih komunalnih čistilnih naprav v roku iz tretjega odstavka 10. člena
te uredbe, ali
– ne vodi evidence izdanih soglasij iz 14. člena te uredbe.«.
15. člen
V drugem odstavku 19. člena se pred piko doda besedilo
»ali jih zbirajo v obstoječi nepretočni greznici«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
(1) Potrdilo izvajalca javne službe, izdano v skladu z
Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih
komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07) pred uveljavitvijo te uredbe, se šteje za soglasje izvajalca javne službe iz
spremenjenega drugega odstavka 13. člena uredbe.
(2) Vloga za izdajo potrdila izvajalca javne službe, vložena
v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode
iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07)
pred uveljavitvijo te uredbe, se šteje za vlogo za izdajo soglasja
izvajalca javne službe iz spremenjenega 13. člena uredbe.
(3) Lastnik obstoječe stavbe in lastnik stavbe, za katero je
bilo gradbeno dovoljenje izdano brez potrdila v skladu z Uredbo
o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih
čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07) pred uveljavitvijo te
uredbe, mora pred začetkom uporabe male komunalne čistilne
naprave ali nepretočne greznice o tem obvestiti izvajalca javne
službe zaradi vpisa v evidenco.
(4) Upravljavec obstoječe male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo večjo od 50 PE mora zagotoviti, da se obratovanje obstoječe male komunalne čistilne naprave prilagodi
zahtevam drugega odstavka 4. člena uredbe najpozneje pet
let po uveljavitvi te uredbe.
(5) Do 31. decembra 2010 se za izdelavo ocene obratovanja uporablja obrazec iz šestega odstavka 7. člena Uredbe
o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih
čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07), ki ga ministrstvo
objavi na svojih spletnih straneh.
17. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-9/2010/7
Ljubljana, dne 8. aprila 2010
EVA 2009-2511-0108
Vlada Republike Slovenije
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MINISTRSTVA
1393.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o javnih listinah v višjem
strokovnem izobraževanju

Na podlagi 19. in 54. člena Zakona o višjem strokovnem
izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) minister za šolstvo in
šport izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o javnih listinah v višjem strokovnem
izobraževanju
1. člen
V Pravilniku o javnih listinah v višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 83/08) se 2. alineja prvega odstavka
2. člena spremeni tako, da se glasi:
»javne listine o zaključku višjega strokovnega izobraževanja, in sicer: diploma in priloga k diplomi kot njen sestavni
del ter potrdilo o končanju višješolskega študijskega programa
in«
2. člen
Besedilo drugega odstavka 3. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Diploma in priloga k diplomi se izdata študentu, ko opravi
vse obveznosti po višješolskem študijskem programu. Diploma
in priloga k diplomi se podeljujeta na način in v rokih, ki jih
določi višja strokovna šola, na zahtevo študenta pa mu mora
višja strokovna šola izdati diplomo in prilogo k diplomi v sedmih
dneh po končanem študiju.«
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se doda peti odstavek, ki
se glasi:
»Sestavine obrazca Priloga k diplomi z navodili za izpolnjevanje v slovenskem in angleškem jeziku so določene v
prilogi tega pravilnika. Priloga k diplomi je sestavljena tako kot
priporočajo Evropska komisija, Svet Evrope in Unesco/Cepes.
Višja strokovna šola samostojno oblikuje grafično podobo Priloge k diplomi.«.
4. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-69/2008
Ljubljana, dne 1. aprila 2010
EVA 2010-3311-0007
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

Borut Pahor l.r.
Predsednik
Priloge
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PRILOGA K DIPLOMI
Priloga k diplomi se izdaja na podlagi 19. člena Zakona o višjem strokovnem
izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/2004) in ob upoštevanju Konvencije o priznavanju
visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št.
14/99) ter priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesco/Cepesa.
Priloga k diplomi je dokument, priložen višješolski ali visokošolski diplomi, ki služi kot
pripomoček za lažje razumevanje posameznikove kvalifikacije v smislu pridobljenega
znanja in usposobljenosti. Europass priloga k diplomi ne nadomešča originalne
diplome.
V prilogi k diplomi je predstavljena individualna študijska pot diplomanta. Podaja
preglednost kvalifikacij in študijskih programov v višjem ter visokem šolstvu in je
pomemben pripomoček za lažje vrednotenje in priznavanje diplom.
V osmih rubrikah povzema podatke o diplomantu, doseženi izobrazbi (vključno s
stopnjo), podrobnosti o vsebini študijskega programa in uspešnosti diplomanta, podaja
informacije o možnostih nadaljevanja študija in zaposlovanja ter opis izobraževalnega
sistema v Sloveniji. Je individualni dokument, kar pomeni, da je sestavljen za vsakega
posameznika drugače glede na predmetnik in izpite, ki jih je opravil.
Priloga k diplomi je sestavni del mape Europass in jo izda višja strokovna šola, na
kateri je diplomant uspešno zaključil študij. V celoti jo mora izpolniti šola in jo praviloma
podeljuje hkrati z diplomo v slovenskem in enem od uradnih jezikov Evropske unije.
V prilogo k diplomi se ne vpisujejo vrednostne sodbe, izjave o ekvivalentnosti ali
predlogi za priznavanje višješolske izobrazbe v drugih državah.

1. Informacija o diplomantu
1.1 Ime
1.2 Priimek
1.3 Datum in kraj rojstva
1.4 Vpisna številka študenta na višji šoli
2. Informacija o višješolski izobrazbi
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Ime listine in naziv strokovne izobrazbe
Študijsko področje, študijski program, modul
Ime višješolskega zavoda, ki je diplomo podelil
Pravni status višješolskega zavoda
Učni jezik
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3. Informacija o stopnji izobrazbe
3.1 Stopnja izobrazbe
3.2 Trajanje študija
3.3 Vpisni pogoji
4. Informacija o študiju in uspešnosti diplomanta
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Način študija
Glavne sestavine programa in študentove obveznosti
Podatki o študijskem programu
Uspeh študenta pri študiju in diplomi
Ocenjevalna lestvica
Povprečna ocena

5. Informacija o možnostih za nadaljevanje študija in zaposlovanja
5.1 Možnost za nadaljevanje študija
5.2 Možnosti za opravljanje poklica
6. Dodatne informacije
6.1 Dodatne informacije
6.2 Viri nadaljnjih informacij
7. Podpis pooblaščene osebe in pečat
7.1
7.2
7.3
7.4

Datum
Podpis
Uradni položaj
Pečat

8. Informacija o višješolskem izobraževanju v Republiki Sloveniji
Višje šolstvo v Republiki Sloveniji ureja Zakon o višjem strokovnem
izobraževanju. Veljati je začel 6. 8. 2004. Študij je dodiplomski. Po končanem
študiju po višjem strokovnem izobraževanju pa je mogoča specializacija ali
izpopolnjevanja na isti stopnji.
Po višješolskih strokovnih programih se pridobi diploma in s tem naziv
strokovne izobrazbe, ki je določen z Zakonom o strokovnih in znanstvenih
naslovih (Uradni list RS, št. 61/2006).
V višješolski študijski program se lahko vpiše, kdor je opravil maturo oz.
poklicno maturo (zaključni izpit pred 1. 6. 1995) oz. kdor je opravil mojstrski
ali delovodski oz. poslovodski izpit, če ima tri leta delovnih izkušenj ter
opravljen preizkus znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike
ali tujega jezika v obsegu, določenim za poklicno maturo.
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Študenti zaključijo študij z diplomskim delom.
Diploma po končanem višješolskem študiju omogoča zaposlitev ali
nadaljevanje dodiplomskega študija v visokošolskih strokovnih študijskih
programih, na katerih študij traja praviloma tri leta. V diplomo, ki jo dobi
študent po uspešno končanem študiju, se vpiše strokovni naslov z navedbo
stroke.
Prehod med višješolskim strokovnim in visokošolskim študijem je pod
določenimi pogoji mogoč v obe smeri.
Višješolski študij omogoči študentu zbrati 120 kreditnih točk (KT) po
Evropskem kreditnem sistemu (ECTS).

3
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Navodila za izpolnjevanje
1. Informacija o diplomantu
Vpišite ime in priimek diplomanta, datum in kraj njegovega rojstva, kot so
vpisani v evidenci po 51. členu Zakona o višjem strokovnem izobraževanju
in vpisno številko študenta.
2. Informacija o višješolski izobrazbi
2.1 Vpišite ime podeljene listine in naziv strokovne izobrazbe ter njegovo
okrajšavo, objavljeno v Zakonu o strokovnih in znanstvenih naslovih
(Uradni list RS, št. 61/2006).
2.2 Vpišite študijsko področje, uradno ime študijskega programa, če je
program razčlenjen na module, naštejte tudi te; pripišite, kdaj je bil
študijski program sprejet (dopolnjen, spremenjen) in kdaj ga je
Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje potrdil.
2.3 Vpišite uradno ime višješolskega zavoda, ki je diplomo podelil,
njegovo skrajšano ime in sedež.
2.4 Vpišite status višješolskega zavoda: državni, zasebni z državno
koncesijo, zasebni.
2.5
Vpišite
učne
jezike,
v
katerih
se
izvaja
študij.
3. Informacija o stopnji izobrazbe
3.1 Vpišite stopnjo izobrazbe: dodiplomska (izpopolnjevanje).
3.2 Vpišite uradno trajanje študija v letih in semestrih.
3.3 Vpišite pogoje za vpis, merila za izbiro kandidatov ob omejenem vpisu
in vpisne pogoje po merilih za prehode.
4. Informacija o študiju in uspešnosti študenta
4.1 Vpišite, kako je bil študij organiziran: kot redni, izredni ali na daljavo.
4.2 Opišite glavne sestavine programa in jih kreditno ovrednotite (v urah
ali deležih pojasnite, koliko časa je namenjenega kateri od pomembnih
sestavin programa npr. predavanjem, vajam, seminarjem, praktičnemu
izobraževanju) in študentove obveznosti (izpiti, seminarske naloge,
praksa, diplomski izpit ipd.).
4.3 in 4.4 Podrobneje predstavite študijski program (predmetnik, število
ur pri posameznem predmetu, kreditno ovrednotenje ipd.), podatke o
študentovem uspehu pri izpitih in drugih obveznostih iz programa, pa
tudi morebitne druge študentove dosežke (pomembnejše seminarske
naloge, nastopi, izdelki, diplomsko delo, nagrade, priznanja ipd.).
4.5 Vpišite, kako se študentove obveznosti ocenjujejo, predstavite
ocenjevalno lestvico in pojasnite, kaj posamezna ocena pomeni.
4.6 Vpišite študentovo povprečno oceno, izračunano kot srednjo vrednost
ocen pri vseh opravljenih obveznostih, ki se ocenjujejo z ocenami od 1
5
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do 10. Pri računanju ne upoštevajte ocene diplomskega dela oziroma
diplomskega izpita. To oceno vpišite posebej. Povprečne ocene se lahko
prikazujejo tudi po posameznih sestavinah programa (predavanja,
vaje, projekti …).
5. Informacija o možnostih za nadaljevanje študija in zaposlovanja
5.1 Navedite, v katerih (tipih) študijskih programih diplomant lahko
nadaljuje študij.
5.2 Naštejte značilne zaposlitve, ki jih je mogoče opravljati s pridobljeno
diplomo.
6. Dodatne informacije
6.1 Dodajte kakršnokoli informacijo o študijskem programu, ki je v
prejšnjih poglavjih še niste vpisali, je pa pomembna za oceno
programa.
6.2 Vpišite naslove, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije, njihove
telefonske številke, naslove elektronske pošte, spletne strani ipd.
7. Podpis pooblaščene osebe in pečat
7.1
7.2
7.3
7.4

Vpišite datum, ko je bila priloga k diplomi izdana.
Vpišite ime in priimek osebe, pooblaščene za podpis priloge.
Vpišite uradni položaj osebe, pooblaščene za podpis priloge.
S pečatom ali žigom potrdite pristnost dokumenta.

8. Informacija o višješolskem izobraževanju v Republiki Sloveniji
Višje šolstvo v Republiki Sloveniji ureja Zakon o višjem strokovnem
izobraževanju. Veljati je začel 6. 8. 2004. Študij je dodiplomski. Po končanem
študiju po višjem strokovnem izobraževanju pa je mogoča specializacija ali
izpopolnjevanja na isti stopnji.
Po višješolskih strokovnih programih se pridobi diploma in s tem naziv
strokovne izobrazbe, ki je določen z Zakonom o strokovnih in znanstvenih
naslovih (Uradni list RS, št. 61/2006).
V višješolski študijski program se lahko vpiše, kdor je opravil maturo oz.
poklicno maturo (zaključni izpit pred 1. 6. 1995) oz. kdor je opravil mojstrski
ali delovodski oz. poslovodski izpit, če ima tri leta delovnih izkušenj ter
opravljen preizkus znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike
ali tujega jezika v obsegu, določenim za poklicno maturo.
Študenti zaključijo študij z diplomskim delom.
Diploma po končanem višješolskem študiju omogoča zaposlitev ali
nadaljevanje dodiplomskega študija v visokošolskih strokovnih študijskih
6
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programih, na katerih študij traja praviloma tri leta. V diplomo, ki jo dobi
študent po uspešno končanem študiju, se vpiše strokovni naslov z navedbo
stroke.
Prehod med višješolskim strokovnim in visokošolskim študijem je pod
določenimi pogoji mogoč v obe smeri.
Višješolski študij omogoči študentu zbrati 120 kreditnih točk (KT) po
Evropskem kreditnem sistemu (ECTS).
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A SUPPLEMENT TO A DIPLOMA THESIS
A supplement to a diploma thesis is issued on the basis of the 19th article of
the Legislation of the higher vocational education (Official Gazette of RS, no.
86/2004) and by considering the Convention of acknowledging higher
educational qualifications in the European region (Official Gazette of RSInternational contracts, no. 14/99) as well as the recommendations of the
European Committee, the European Council and Unesco /Cepes.
A supplement to a diploma thesis is a document enclosed to a higher
vocational or higher educational diploma thesis which serves as a support
for an easier understanding of the person’s qualifications in the sense of
acquired knowledge and skills. Europass supplement to a diploma thesis
does not replace the original diploma thesis.
In a supplement to a diploma thesis the individual study process of a
graduate is presented. It provides a thorough review of the qualifications
and study programmes in higher or higher education and is an important
support for an easier evaluation and acknowledgement of a diploma thesis.
In eight chapters it summarises information about a graduate, acquired
education (including a level of education), details about the contents of the
study programme and the graduate’s success, it provides information about
the possibilities for further education and employment as well as a
description of the educational system in Slovenia. It is an individual
document, which means that it is prepared for each individual differently
according to the subjects and exams that he/ she passed.
A supplement to a diploma thesis is a part of the Europass folder and is
issued by a higher vocational school where a graduate has successfully
completed his/ her studies. It has to be entirely filled in by the school and is
conferred at the same time as the graduation certificate in the Slovene
language as well as in one of the official languages of the European Union.
Any evaluation judgements, declarations of equivalency or suggestions for
acknowledging the higher vocational education in other countries cannot be
written in the supplement to a diploma thesis.

1. Information about a graduate
1.1
1.2
1.3
1.4

Name
Surname
Date and place of birth
Inscription number of a student at a higher school
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2. Information about a higher qualification
2.1 Name of a document and professional title
2.2 Field of study, study programme, module
2.3 Name of a higher vocational institution which conferred a
graduation certificate
2.4 Legal status of a higher vocational institution
2.5 Learning language
3. Information about the level of the educational qualification
3.1 Degree of the educational qualification
3.2 Duration of the study
3.3 Application conditions
4. Information about the study programme and a graduate’s success
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Mode of study
Main contents of a programme and student’s obligations
Information about a study programme
Student’s success at the study and the diploma thesis
Assessment scale
Average grade

5. Information about the possibilities for further education and
employment
5.1 Possibilities for further study
5.2 Possibilities for performing a profession
6. Additional information
6.1 Additional information
6.2 Sources of further information
7. A signature of an authorised person and an official stamp
7.1
7.2
7.3
7.4

Date
Signature
Official position
Official stamp

8. Information about the educational system in the Republic of
Slovenia
The higher vocational education in the Republic of Slovenia is regulated by
the Legislation of the higher vocational education. It has been effective as
2
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from 5th August 2004. It is undergraduate study. After completing the study
of a higher vocational education it is possible to continue the study with
specialisation or advanced study in the same level.
After completing the higher vocational education programmes a person
obtains a title of professional qualification which is defined by the Legislation
of professional and scientific titles (Official Gazette of RS, no. 61/2006).
An individual can apply for a higher vocational study programme if he/ she
passed the matura or the vocational matura final exam or a final exam after
a four-year secondary school or any other equivalent educational
programme, or if he/ she has passed a Master craftsman/ Foreman/ Shop
manager exam, has three-year working experiences and has passed a test
from the following subjects: Slovene language and literature and
mathematics or a foreign language in the extent determined for a vocational
matura exam in the secondary school education.
Students complete the study with a diploma thesis.
After completing a higher vocational study a diploma thesis enables
individuals to start a job or to continue a post-graduate study at higher
education professional study programmes, where a study principally lasts for
three years. A professional title with a definition of a particular profession is
written in the graduation certificate after successfully completing the study.
A transition from a higher vocational to a higher educational professional
study is under certain conditions possible in both directions.
A higher vocational study enables a student to obtain 120 credit points (CP)
according to the European credit system (ECTS).
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Instructions for filling in the form
1. Information about a graduate
Write the name and surname of a graduate, the date and place of birth as
written in the records according to 51st article of the Legislation of the
higher vocational education and the inscription number of a student.
2. Information about a higher vocational qualification
2.1 Write the name of the conferred document and the name of a
professional title as well as its abbreviation issued in the Legislation of
professional and scientific titles (Official Gazette of RS, no. 61/2006).
2.2 Write the field of study, the official name of a study programme and
modules if the programme is divided into different modules; add when
the programme was adopted (amended, changed) and when it was
verified by the Professional Council of the RS for vocational and
professional education and training.
2.3 Write the official name of a higher vocational institution which
conferred a graduation certificate, its abbreviated name and its
headquarters.
2.4 Write the status of a higher vocational institution: public, private with
a concession from the state, private.
2.5 Write learning languages used to implement the study.
3. Information about the level of the educational qualification
3.1 Write the level of educational qualification: undergraduate (advanced
study).
3.2 Write the official duration of the study in years and semesters.
3.3 Write the conditions for an application, criteria for selecting the
candidates in the case of a limited inscription and the application
conditions according to the transition criteria.
4. Information about the study programme and a graduate’s success
4.1 Write how the study has been organised: full-time, part-time or
corresponding.
4.2 Describe the main contents of a programme and determine a credit
evaluation (define hours or parts of a particular content- how much
time is intended for a particular important content of a programme, for
example lectures, practice, seminars, practical training), also define
student’s obligations (exams, written seminar work, practice, a diploma
exam, etc.).
4.3 in 4.4 Present in detail the study programme (curriculum, number of
hours for a particular subject, credit evaluation, etc.), the information
about a student’s success in exams and other obligations from the
5
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programme as well as eventual other student’s achievements (more
important written seminar work, performances, products, a diploma
thesis, awards, recognition, etc.).
4.5 Write how student’s obligations are assessed, present the assessment
scale and explain what a particular grade means.
4.6 Write a student’s average grade calculated as the middle value of the
grades obtained from all the obligations assessed by the grades from 1
to 10. When calculating do not take into consideration the grade of a
diploma thesis or a diploma exam. This grade is written separately.
Average grades can also be shown for a particular content of a
programme (lectures, practice, projects,…)
5. Information about the possibilities for further education and
employment
5.1 Write which types of study programmes a graduate can continue his/
her further study on.
5.2 List distinctive possibilities of employment which can be performed
with the acquired graduation certificate.
6. Additional information
6.1 Add any information about a study programme which has not been yet
written in the previous chapters and is important for the evaluation of
the programme.
6.2 Write the addresses where additional information can be obtained, the
telephone numbers, email addresses, websites, etc.
7. A signature of an authorised person and an official stamp
7.1 Write the date when a supplement to a diploma thesis was issued.
7.2 Write the name and surname of a person authorised to sign the
supplement.
7.3 Write the official position of a person authorised to sign the
supplement.
7.4 Confirm the authenticity of the document with the official stamp.
8. Information about the educational system in the Republic of
Slovenia
The higher vocational education in the Republic of Slovenia is regulated by
the Legislation of the higher vocational education. It has been effective as
from 5th August 2004. It is undergraduate study. After completing the study
of a higher vocational education it is possible to continue the study with
specialisation or advanced study in the same level.
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After completing the higher vocational education programmes a person
obtains a title of professional qualification which is defined by the Legislation
of professional and scientific titles (Official Gazette of RS, no. 61/2006).
An individual can apply for a higher vocational study programme if he/ she
passed the matura or the vocational matura final exam or a final exam after
a four-year secondary school or any other equivalent educational
programme, or if he/ she has passed a Master craftsman/ Foreman/ Shop
manager exam, has three-year working experiences and has passed a test
from the following subjects: Slovene language and literature and
mathematics or a foreign language in the extent determined for a vocational
matura exam in the secondary school education.
Students complete the study with a diploma thesis.
After completing a higher vocational study a diploma thesis enables
individuals to start a job or to continue a post-graduate study at higher
education professional study programmes, where a study principally lasts for
three years. A professional title with a definition of a particular profession is
written in the graduation certificate after successfully completing the study.
A transition from a higher vocational to a higher educational professional
study is under certain conditions possible in both directions.
A higher vocational study enables a student to obtain 120 credit points (CP)
according to the European credit system (ECTS).

7

Stran

4080 /

Št.

30 / 13. 4. 2010

Uradni list Republike Slovenije

8

Uradni list Republike Slovenije
1394.

Št.

Minimalna zajamčena donosnost na vplačano
čisto premijo prostovoljnega dodatnega
zavarovanja za mesec marec 2010

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod,
98/09 – ZIUZGK in 27/10 – odl. US) objavlja minister za finance

MINIMALNO
ZAJAMČENO DONOSNOST
na vplačano čisto premijo prostovoljnega
dodatnega zavarovanja za mesec marec 2010

30 / 13. 4. 2010 /

Stran
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zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09
– ZIUZGK in 27/10 – odl. US) in Pravilnika o izračunu
povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih
papirjev (Uradni list RS, št. 120/05 in 66/08), za mesec
marec 2010 znaša 1,48% na letni ravni oziroma 0,12% na
mesečni ravni.
Št. 4021-1/2010/7
Ljubljana, dne 6. aprila 2010
EVA 2010-1611-0076
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem

VSEBINA
1390.
1391.

1392.
1337.
1338.
1339.
1340.
1341.
1342.
1343.
1344.
1345.

1393.
1394.
1346.

1347.

1348.

VLADA

Uredba o vrstah in merilih za presojo projektnih
dejavnosti
Uredba o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za
izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati
monitoring emisij toplogrednih plinov
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih
komunalnih čistilnih naprav
Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za oskrbni center ob
avtocestnem odseku Slivnica–Pesnica
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
kategorizaciji državnih cest
Sklep o opustitvi delov državnih cest
Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Salzburgu
Odločba o imenovanju Judite Vižintin Hribar za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu
na sedežu v Ljubljani
Odločba o imenovanju Mojce Vidrih za državno
pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na
sedežu v Ljubljani
Odločba o imenovanju Andreja Kirbiša za okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem
tožilstvu v Mariboru
Odločba o imenovanju mag. Nika Pušnika za okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem
tožilstvu v Mariboru
Odločba o imenovanju Tatjane Černelič za okrožno
državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v
Maribor

4058

1350.
4061
3979
3979
3981
3982
3982
3982
3983
3983
3983

1356.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o razglasitvi objekta šole na Preloki za kulturni spomenik
lokalnega pomena
Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v enoti vrtca pri OŠ Dragatuš
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok
v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu od 1. 4. 2010
Sklep o višini parkirnine za leto 2010

1357.
1358.
1359.
1360.
1361.

1363.

3992
3992
3992
3992
3993

BREZOVICA

Pravilnik o spremembi Pravilnika o sprejemu otrok
v vrtec

4081

3985
3989

3991

BRASLOVČE

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Braslovče
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske
volilne komisije Občine Braslovče

1355.

4064

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o ugotovitvi, da je 25. člen Zakona o
varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v neskladju z Ustavo in odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Ljubljani in sodbe
Okrajnega sodišča v Ljubljani
Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe

1351.
1352.
1353.
1354.

1362.

3983

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2010

OBČINE

4058

MINISTRSTVA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
javnih listinah v višjem strokovnem izobraževanju
Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto
premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za
mesec marec 2010
Navodilo o delu komisije za pregled in prevzem
izvedenih obnovitvenih del na državnih cestah in
rekonstrukcij državnih cest, ki se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist

1349.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

3993

ČRNOMELJ

3994
3994
3995
3997
3997
3998

DIVAČA

Sklep o začasnem financiranju Občine Divača v
obdobju od 1. 4. do 15. 5. 2010

3998

DOBREPOLJE

Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega
dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na
območju Občine Dobrepolje

3999

IDRIJA

1364.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN) Soča

1365.

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o
sprejetju zazidalnega načrta B8 – Zg. Perovo

1366.

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

3999

KAMNIK

4001

KRANJ

4002

Stran
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1372.
1373.
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LOG - DRAGOMER

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
oskrbi s pitno vodo v Občini Log - Dragomer
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve župana in
članov Občinskega sveta Občine Log - Dragomer
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Log - Dragomer

MEDVODE

Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

1389.
4002

4003
4003
4004
4004

4004

4015
4015

4017

PIVKA

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Eko vrtec Pivka

VSEBINA
31.

32.

33.
34.

35.

4018
36.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Sveti Jurij ob Ščavnici
Sklep o določitvi izvajalca odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih in padavinskih voda
Sklep o določitvi izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
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4009

ODRANCI

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 2009

4028

4036

4036

37.
38.

4046

TIŠINA

Odlok o rebalansu I proračuna Občine Tišina za
leto 2010
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
načinu in pogojih izvajanja občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne in padavinske vode na območju Občine
Tišina

4047
39.

4048

VERŽEJ

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

4049

ZREČE

Zaključni račun proračuna Občine Zreče za leto
2009
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje doma za starejše občane in oskrbovana varovana stanovanja

40.

41.

4050
42.
4052

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med
Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami
na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani,
na področju globalnega satelitskega navigacijskega sistema za civilno uporabo (MESKRG)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o socialnem zavarovanju
ter Administrativnega dogovora o izvajanju Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo
o socialnem zavarovanju (BRSSZ)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o
razvojnem sodelovanju (BXKRS)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov
(BPLVTP)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov
(BEEVTP)
Sklep o potrditvi Pisma o nameri med Carinsko
upravo Republike Slovenije ter Carinsko in finančno stražo Republike Madžarske

309

324
344

347

352
358

Obvestila o začetku oziroma prenehanju
veljavnosti mednarodnih pogodb

4035

ŠEMPETER - VRTOJBA

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mestno središče v Šempetru
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvenih storitev
pomoč na domu

4057

4003

MIREN - KOSTANJEVICA

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege
v prostor na območju opuščene gramoznice »Primorje d.d. Ajdovščina« v Mirnu (uradno prečiščeno
besedilo)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
financiranju športa v Občini Miren - Kostanjevica
Sklep o višini najemnin oziroma zakupnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti Občine Miren
- Kostanjevica
Letni program športa v Občini Miren - Kostanjevica
za leto 2010

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na
območju Občine Zreče

Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Flandrije
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Republiko Slovenijo in Mednarodnim centrom za
promocijo podjetij o spremembah Sporazuma med
Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in
Mednarodnim centrom za podjetja v družbeni lastnini v deželah v razvoju o sedežu Mednarodnega
centra za podjetja v družbeni lastnini v deželah v
razvoju
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o
sodelovanju na področju notranje varnosti med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske
republike
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih družinskih članov osebja diplomatskih
predstavništev ali konzulatov
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Izvršnim organom
Gruzije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju, znanosti, športu in med mladimi
Obvestilo o začetku veljavnosti Dogovora o programu delovnih počitnic med Vlado Republike Slovenije in Vlado Nove Zelandije

362

362

362

362

363
363
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