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Uredba o državnem prostorskem načrtu za
prenosni plinovod R38 Kalce–Godovič

Na podlagi drugega odstavka 37. člena v zvezi s prvim
odstavkom 62. člena in drugega odstavka 11. člena Zakona o
umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor
(Uradni list RS, št. 80/10 in 106/10 – popr.) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o državnem prostorskem načrtu za prenosni
plinovod R38 Kalce–Godovič
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga državnega prostorskega načrta)
(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in
33/07 – ZPNačrt) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije
(Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt) sprejme državni
prostorski načrt za prenosni plinovod R38 Kalce–Godovič (v
nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).
(2) Grafični del državnega prostorskega načrta, iz katerega je razvidno območje tega načrta, je kot priloga sestavni
del te uredbe.
(3) Državni prostorski načrt je v septembru 2011 pod
številko naloge 8056 izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje, d. o. o., Maribor.
2. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti
posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje
glede križanj gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, merila
in pogoje za parcelacijo, pogoje celostnega ohranjanja kulturne
dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin,
upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države ter
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe
prostorske ureditve, druge pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta, dopustna odstopanja ter nadzor.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikazane
v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami v analogni obliki na vpogled na Direktoratu za prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor Republike Slovenije in pri službah,
pristojnih za urejanje prostora, v občinah Logatec in Idrija.
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(3) Postopek presoje vplivov na okolje v skladu s sedmim
odstavkom 62. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 in
106/10 – popr.) ni bil izveden s postopkom priprave državnega
prostorskega načrta.
II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)
(1) Zaradi gradnje plinovoda so načrtovane naslednje
prostorske ureditve:
– polaganje plinovodne cevi premera 150 mm in tlaka do
vključno 70 barov s funkcionalno pripadajočimi napravami,
– gradnja oddajne čistilne postaje (v nadaljnjem besedilu:
OČP) Kalce,
– gradnja merilno-regulacijske postaje (v nadaljnjem besedilu: MRP) Godovič s priključki na gospodarsko javno infrastrukturo in anodnim ležiščem,
– izvedba optičnega kabla za prenos podatkov ob celotni
dolžini trase prenosnega plinovoda R38 in
– ureditev delovišča.
(2) Načrtovana prostorska ureditev obsega površine prenosnega plinovoda R38 Kalce–Godovič z energetskimi objekti
(OČP Kalce, MRP Godovič) in površine, potrebne le v času
izvajanje del – območje delovišča.
III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
4. člen
(območje državnega prostorskega načrta)
(1) Območje državnega prostorskega načrta je določeno s
tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih parcelnih mej v
naravo. Koordinate tehničnih elementov so pripisane na prikazu območja državnega prostorskega načrta z načrtom parcel v
grafičnem delu državnega prostorskega načrta.
(2) Območje državnega prostorskega načrta v skladu z
geodetskim načrtom obsega zemljišča oziroma dele zemljišč s
parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:
1. objekti plinovoda:
a) OČP Kalce:
– k. o. Hrušica (2703): 22/2, 46 in 47;
b) MRP Godovič:
– k. o. Godovič (2364): 1153/1 in 1153/5;
2. trasa plinovoda in elektroenergetskega kabla:
– k. o. Hrušica (2703): 7, 20, 22/1, 22/2, 22/4, 23/1, 25,
46, 47, 49, 50/1, 50/2, 405, 406, 3012/1 in 3012/2;
– k. o. Gorenji Logatec (2015): 1247/2, 1247/4, 1248/2,
1248/8, 1248/9, 1249, 1255/1, 1255/4, 1256, 1261, 1262, 1263,
1265/48 in 1827/2;
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– k. o. Ravnik (2014): 214/1, 214/2, 215/1, 215/2, 215/3,
215/4, 215/5, 215/6, 217/5, 217/6, 295/2, 298/1, 298/2, 302/1,
302/2, 302/3, 302/4, 306, 308/1, 308/2, 308/3, 316/1, 316/2,
319/1, 320/1, 320/2, 321/1, 321/2, 325/1, 325/2, 325/3, 325/4,
328/1, 328/3, 428/9, 428/10, 428/15, 428/16, 428/17, 429/1,
429/2, 510/1, 510/4, 510/5, 511, 512/2 in 512/4;
– k. o. Hotedršica (2013): 134/1, 134/2, 137/1, 138, 139,
790/1, 794/1, 794/2, 799/1, 799/2, 800/1, 800/2, 801/1, 801/2,
812, 813, 815, 818, 838, 840, 841, 846, 877, 879/1, 897, 916/1,
916/2, 917, 918, 919, 921/1, 921/2, 924/1, 924/2, 928, 970/1,
977, 979, 980, 992/2, 992/12, 992/45, 996, 998, 999/2, 999/6,
999/7, 999/15, 999/24, 999/25, 999/26, 1000/2, 1956/1, 1958/1,
1965/1, 1965/3, 1966 in 1988;
– k. o. Novi Svet (2012): 183, 184, 185, 186/1, 186/2,
186/3, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193/1, 193/2, 193/3,
196/1, 197, 198, 199, 200, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235,
236, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 253/1, 253/2, 253/3, 253/4,
253/5, 253/6, 253/7, 253/8, 259, 260, 261, 262, 263/2, 266,
267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278,
279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 300, 301/1, 301/2, 301/3,
301/4, 301/6, 301/7, 303, 304, 305, 310/1, 311, 312, 313, 314,
315, 318, 338, 339, 340, 344, 345, 454, 455, 456, 559, 566,
567, 569, 796, 797, 883, 884, 887, 901, 902, 903, 905, 911,
912, 913, 914/1 in 914/3;
– k. o. Godovič (2364): 1150/5, 1150/8, 1150/10, 1150/11,
1150/19, 1150/20, 1153/1, 1153/2, 1153/5, 1162, 1174/1, 1177,
1179, 1180, 1181, 1183, 1220/3 in 1528;
3. delovišče:
– k. o. Hrušica (2703): 46.
5. člen
(raba zemljišč)
Na območju OČP Kalce se spremeni osnovna namenska
raba prostora v območje energetske infrastrukture.
IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV
V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI
IN OBLIKOVANJA
6. člen
(potek trase)
(1) Trasa plinovoda se začne na Kalcah z odcepom od obstoječega plinovoda M3 Vodice–Šempeter proti severu, prečka
regionalno cesto III. reda R3-621 (Kalce–Hrušica–Col) ter se
nadaljuje ob robu gozdne poti do glavne ceste II. reda G2-102
(Robič–Kobarid–Tolmin–Idrija–Kalce–Logatec). V nadaljevanju
poteka trasa plinovoda ob robu glavne ceste na oddaljenosti
30 do 50 m vse do bližine naselja Hotedršica, kjer se lokalno
odmakne v gozd in nadaljuje ob severozahodnem robu Hotenjskega polja tako, da se izogne ponoru Hotenjke. V nadaljevanju
prečka Hotenjsko polje do glavne ceste II. reda G2-102 (Robič–Kobarid–Tolmin–Idrija–Kalce–Logatec) ter poteka v koridorju med glavno cesto in visokonapetostnim 20-kilovoltnim
daljnovodom proti naselju Godovič. Pred naseljem Godovič se
trasa plinovoda odmakne od koridorja glavne ceste in 20-kilovoltnega daljnovoda zaradi izredno zahtevnega terena in
poteka skozi gozd do Anžičkovih ponikev. Po prečkanju lokalne
ceste LC226010 (Hotedršica–Godovič) poteka trasa plinovoda
znotraj Industrijske cone Godovič v smeri obrata IMP KLIMA,
kjer je predvidena lokacija MRP Godovič.
(2) Dolžina trase je približno 11 100 m.
7. člen
(tehnični elementi plinovoda)
(1) Plinovod se zgradi iz jeklenih cevi, izdelanih v skladu s
SIST EN 10208-2, in sicer v osnovni izvedbi dimenzije premera
168,3 × 6,3 mm (načrtovani faktor 0,6), v izvedbi s povečano
varnostjo 1. stopnje dimenzije premera 168,3 × 6,3 mm (načr-
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tovani faktor 0,5) in v izvedbi s povečano varnostjo 2. stopnje
dimenzije premera 168,3 × 7,1 mm (načrtovani faktor 0,4). Ob
upoštevanju enakih varnostnih faktorjev oziroma stopnje varnosti so lahko debeline stene cevi, odvisno od izbrane kakovosti
materiala za cevi, tudi drugačne in se določijo v projektni dokumentaciji. Cevi se vkopljejo tako, da debelina prekritja znaša
najmanj 1,00 m, merjeno od zgornjega roba cevi do končno
urejenega terena.
(2) Lega cevovodov in vseh drugih njegovih elementov
v zemlji mora biti posebej označena, da je nad plinovodom
mogoč nadzor. Oznake so predvidene na vseh prehodih cest
in na mestih loma trase plinovoda. Pri prehodih komunikacij v
zaščitnih ceveh se oznake postavijo na oddušne cevi, zračne
oznake pa vzdolž vse trase na razdalji približno 0,5 km, praviloma na lomih.
(3) Elementi katodne zaščite plinovoda so usmernik, anodno ležišče in stalna merilna mesta vzdolž trase plinovoda.
Predvidena je zaščita z aktivnimi anodami FeSi, zakopanimi
poleg MRP Godovič. Velikost območja vkopa anodnega ležišča je 1,5 × 0,6 m, območje pa se s kablom poveže z MRP
Godovič. Napajalna postaja je umeščena na MRP Godovič.
Za nadzor nad katodno zaščito in njeno vzdrževanje je treba
vgraditi stalna merilna mesta.
(4) Ozemljitev objektov na trasi se izvede tako, da se
ograja platoja MRP Godovič in OČP Kalce v primerni razdalji
veže na ozemljitev. Pri polaganju ozemljila je pomembno, da se
ne veže na plinovodne cevi v zemlji. Ozemljiti pa je treba tudi
nadzemne dele plinovoda. Za zaščito pred prenapetostjo se
uporabijo odvodniki prenapetosti s sprožilno napetostjo 230 V,
nameščeni v merilnem stebričku.
(5) Ob plinovodu se po celotni dolžini položi optični kabel
za prenos podatkov v cev PE, debeline 50 mm.
8. člen
(ureditev gradbišč in delovišč)
(1) Delovni pas, ki je potreben za gradnjo plinovoda, sega
v normalnih razmerah 5 m levo od osi plinovoda (odlaganje
izkopanega materiala) in 7 m desno za prevozne poti. Ožji
del pasu je namenjen odlaganju materiala, širši pa za prehod
strojev, varjenje plinovoda in polaganje plinovoda v jarek. Na
območju objektov in drugih ovir na trasi se širina delovnega
pasu prilagodi dejanskim razmeram na terenu, ki se upoštevajo
pri izvajanju gradbenih del in montaži plinovodne cevi.
(2) Za gradbiščne objekte ter odlaganje gradbenega in
montažnega materiala se zagotovi večje delovišče v Kalcah na
travniku poleg OČP Kalce. Velikost začasne gradbiščne površine, ki se ogradi z gradbiščno ograjo, je približno 2 000 m2.
(3) Ureditev gradbišča, delovišča (delovnih površin) ali
odlagališča zunaj delovnega pasu ni dovoljena.
(4) Posek vegetacije na celotni trasi in vsa dela na območju naravne vrednote Anžičkove in Pagonove ponikve se
opravlja le v obdobju od konca junija do konca februarja. Vsa
hrupna dela se opravijo od julija do decembra. Dela se opravljajo med delovnim tednom v dnevnem času med 8. in 19. uro.
(5) Med gradnjo se pred poškodovanjem ali uničenjem
varujejo objekti in območja kulturne dediščine. Čez objekte
in območja kulturne dediščine ne potekajo gradbiščne poti in
obvozi, vanje se ne premakne gospodarska javna infrastruktura
in ne odlaga material.
(6) Zagotovijo se pravočasni intervencijski posegi za preprečitev onesnaženja tal in voda ob morebitnem katastrofalnem
izlitju onesnaževal (naftnih derivatov, olja) na območju gradnje
– takojšnje izčrpavanje onesnaževal z onesnaženega območja,
takojšen intervencijski izkop onesnaženega dela zemljine in odvoz onesnažene zemljine na odlagališče posebnih odpadkov.
(7) Po končanih delih mora biti na vseh gradbiščnih površinah vzpostavljeno prvotno stanje.
(8) Po končani gradnji se odpravijo poškodbe na gozdnem
drevju in gozdnih poteh ter začasnih gradbenih površinah, iz
gozda se odstrani ves neporabljen material.
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9. člen
(MRP Godovič)
(1) Plato MRP Godovič se zgradi ob industrijskem objektu IMP KLIMA v naselju Godovič ob križišču lokalne ceste
LC226010 (Hotedršica–Godovič) in javne poti v velikosti
17,0 × 11,0 m in ogradi z varovalno ograjo – paneli iz plastificirane žice sive barve in nadvišanjem. Skupna višina ograje je
2,40 m. Površina platoja se delno tlakuje z betonskimi tlakovci,
delno posuje s prodcem. Prevozne poti se asfaltirajo. Meteorna voda se spelje v ponikovalnico, meteorna voda z asfaltnih
površin se spelje prek lovilnika olj. Lovilnik olj mora ustrezati
standardom po velikosti, vgradnji, obratovanju in vzdrževanju.
(2) Vkopne brežine platoja se izvedejo v naklonu največ
do 1 : 2 in se na zgornjem robu, na stiku z raščenim terenom,
zaokrožijo. Zaokrožitev znaša najmanj Rmin. = 3,0 m. Brežine
se zaščitijo pred erozijo tako, da se humusirajo in zatravijo.
(3) Dostop do platoja se izvede z javne poti JP 630770.
Na območju priključka mora biti zagotovljena preglednost,
oblikovanje križišča pa mora biti v skladu s krivuljo zavijanja
merodajnega tipskega vozila ter prilagojeno predvidenim prostorskim ureditvam.
(4) Objekt MRP je klasične betonske izvedbe velikosti
7,35 × 3,10 × 3,30 m. Streha objekta je ravna, v strehi je svetlobna kupola. Poleg objekta je predvidena gradnja betonskega
temelja za postavitev odorirne postaje, ki je v pločevinasti omari
velikosti 1,20 × 0,60 m × 1,70 m.
(5) Treba je zagotoviti vir napajanja z električno energijo
iz transformatorske postaje Brus, katodno zaščito in sistem vodenja postaje. Potek napajanja in priključna točka sta razvidna
iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta iz grafičnega
načrta 2/1-6: Ureditvena situacija.
(6) Za priključitev objekta na telekomunikacijsko omrežje
se vgradi dovodna telekomunikacijska omarica (v nadaljnjem
besedilu: TK-omarica) in zagotovi ustrezni cevni dovod do
objekta. Če je dovodna omarica kovinska, mora biti ozemljena
na skupno ozemljilo objekta. Dovodna TK-omarica mora biti
vgrajena na mestu, na katerem je omogočen 24-urni dostop.
10. člen
(poenostavljena OČP Kalce in zaporna postaja)
(1) Plato OČP se zgradi ob plinovodu M3 v velikosti
11,0 × 9,0 m in ogradi z varovalno ograjo – paneli iz plastificirane žice sive barve in nadvišanjem. Skupna višina ograje je
2,40 m. Površina platoja se delno tlakuje z betonskimi tlakovci,
delno posuje s prodcem. Prevozne poti so makadamske. Meteorna voda ponika.
(2) Do platoja se uredi dovoz z gozdne ceste na parcelnih
št. 3012/1, 46, 47 in 22/2, vse k. o. Hrušica (2703).
(3) Na platoju se zgradita odcepna pipa na plinovodu M3
in zaporna postaja BS1 (blok ventil).
11. člen
(pogoji za krajinsko oblikovanje)
(1) Po gradnji se zagotovi rehabilitacija terena.
(2) Travne površine se zasejejo z avtohtonimi rastlinami
(senenim drobirjem).
(3) V gozdu se poseke drevesne in grmovne vegetacije
izkrčijo v zaokroženih linijah tako, da ima novi gozdni rob videz
naravno oblikovanega gozdnega roba. Poseke se po končani
gradnji uredijo z oblikovanjem novega gozdnega roba tako,
da se zasadijo avtohtone grmovnice in nižje drevesne vrste s
široko ekološko amplitudo in veliko obnovitveno sposobnostjo
do vzdrževalnega pasu, ki je 5,00 m na vsako stran plinovoda,
v vzdrževalnem pasu pa se omogoči rast zeliščne podrasti in
grmovnic s plitvim koreninskim sistemom.
12. člen
(prevozne poti in odlaganje materiala)
(1) Material se prevaža po obstoječih javnih cestah, razvoz cevi pa poteka po delovnem pasu.
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(2) Zaradi vgradnje cevi in vgradnje peščenega obsipa ter
gradnje MRP Godovič bo nastal pri izkopu presežek materiala.
Če je mogoče material izravnati na kraju samem, se izravna v
delovnem pasu plinovoda.
(3) Presežek materiala od izkopa se odpelje na odlagališče v Logatcu.
13. člen
(gradnja enostavnih objektov)
Na območju državnega prostorskega načrta je v skladu
s predpisi, ki urejajo graditev objektov, dovoljena postavitev
naslednjih pomožnih infrastrukturnih objektov:
– pomožnih cestnih objektov,
– pomožnih energetskih objektov,
– pomožnih telekomunikacijskih objektov,
– pomožnih komunalnih objektov.
V. POGOJI GLEDE KRIŽANJ GOSPODARSKE JAVNE
INFRASTRUKTURE IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA
TER PRIKLJUČEVANJA PROSTORSKIH UREDITEV NANJE
14. člen
(skupne določbe o gospodarski javni infrastrukturi
in grajenem javnem dobru)
Zaradi gradnje plinovoda se zaščitijo komunalne in energetske naprave ter objekti. Projektiranje in gradnja komunalnih
in energetskih naprav in objektov ter cestne infrastrukture
morata potekati v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav, ki so v obvezni prilogi državnega prostorskega načrta.
15. člen
(ceste)
(1) Križanje plinovoda z regionalno cesto R3 621 (Kalce–
Hrušica–Col) se izvede pravokotno na os ceste z usmerjenim
vodoravnim vrtanjem in neposrednim uvlečenjem tovarniško
obbetonirane plinovodne cevi ali z vodoravnim vrtanjem z
vgradnjo zaščitne cevi.
(2) Občinske in gozdne ceste se prekopljejo, plinovod
se položi brez zaščitne cevi v cestno telo. Višina nadkritja nad
plinovodno cevjo mora biti najmanj 1,35 m.
(3) Poškodovana vozišča se uredijo v enaki obliki in kakovosti, kot so bila pred gradnjo plinovoda.
16. člen
(telekomunikacijski vodi)
V bližini telekomunikacijskih vodov ni dovoljen strojni izkop ali miniranje. Pred izvajanjem se telekomunikacijski vodi na
zemljišču zakoličijo, podlaga pa primerno utrdi.
17. člen
(vodovod)
(1) Vodoravna križanja plinovoda in vodovoda morajo biti
praviloma pod pravim kotom. Kadar tega pogoja ni mogoče
izpolniti, kot križanja ne sme biti manjši od 45°.
(2) V višinskem pogledu križanje plinovoda in vodovoda
poteka zunaj nivoja. Plinovod se položi tako, da je plinovodna
cev najmanj 0,50 m nad ali pod vodovodom.
18. člen
(kanalizacija)
(1) Vodoravna križanja plinovoda in kanalizacije morajo
biti praviloma pod pravim kotom. Kadar tega pogoja ni mogoče
izpolniti, kot križanja ne sme biti manjši od 45°.
(2) V višinskem pogledu križanje plinovoda in kanalizacije
poteka zunaj nivoja. Plinovod se položi tako, da je plinovodna
cev najmanj 0,50 m nad kanalizacijo. Če je kanalizacija nad
plinovodom, mora biti za plin neprepustna in v bližini morajo
biti jaški z odprtinami.
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(elektroenergetski vodi)
(1) Vodoravna križanja plinovoda in kablovoda morajo biti
praviloma pod pravim kotom. Kadar tega pogoja ni mogoče
izpolniti, kot križanja ne sme biti manjši od 45°. Navpični svetli
razmak med kablovodom in cevjo plinovoda mora biti najmanj
0,50 m.
(2) Pri križanju plinovoda z ozemljili stebra nadzemnega
elektroenergetskega voda mora razmik med obstoječim ozemljilnim trakom stebra in plinovodom znašati najmanj 3 m, križanje
pa je treba izvesti pod pravim kotom z ustrezno izolacijo.
(3) Pri nadzemnem poteku plinovoda morata varnostna
višina in varnostna oddaljenost do spodnjega tokovodnika
daljnovoda znašati najmanj 8 m. Izolacija daljnovoda v križni
razpetini mora biti mehansko in električno ojačana. Kot križanja
ne sme biti manjši od 30°. Na mestu križanja daljnovoda in cevi
plinovoda mora biti nadzemni cevovod ustrezno ozemljen. Pri
vzporednem poteku nadzemnega plinovoda z daljnovodom
varnostna oddaljenost do daljnovoda ne sme biti manjša od
višine stebra, povečane za 3,75 m.
(4) Pri križanju plinovoda z nizko- in srednjenapetostnimi
energetskimi kablovodi je treba te mehansko zaščititi. Najmanjši
zadostni vodoravni razmik pri vzporednem polaganju cevi plinovoda poleg elektroenergetskega kablovoda oziroma ozemljila
mora biti najmanj 1 m. Navpični svetli razmak med zaščitenim
kablovodom in cevjo plinovoda pri križanju mora biti najmanj
0,5 m. Če najmanjših zadostnih razmikov pri vzporednem polaganju plinovodne cevi poleg elektroenergetskega kablovoda ni
mogoče doseči, je treba kable zaščititi s polaganjem v kabelsko
kanalizacijo. Pri izkopu jarka za polaganje plinovodne cevi,
globljega od vzporedno položenega energetskega kablovoda,
je treba na predpisan način zavarovati posedanje zemlje pod
energetskim kablovodom.
(5) Morebitno nasutje materiala pod razpetino nadzemnega elektroenergetskega voda ne sme zmanjšati predpisane
varnostne višine, ki mora biti za visokonapetostni vod večja od
7 m in za nizkonapetostni vod večja od 6 m.
(6) Za vzdrževalno osebje in mehanizacijo izvajalca prenosne dejavnosti visokonapetostnih elektroenergetskih vodov
je treba kadar koli zagotoviti neoviran dostop do teh vodov s
pripadajočimi stojnimi mesti.
VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
20. člen
(parcelacija)
Parcelacija se izvede v skladu s prikazom območja državnega prostorskega načrta z načrtom parcel v grafičnem delu
državnega prostorskega načrta na listih št. od 3-1 do 3-6, na
katerem so s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih
mej parcel v naravo, določene tudi lomne točke meje območja
državnega prostorskega načrta.
VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE
DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA IN
NARAVNIH DOBRIN, UPRAVLJANJA VODA, VAROVANJA
ZDRAVJA LJUDI, OBRAMBE DRŽAVE TER VARSTVA PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
21. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poškodovanjem in uničenjem. Podatki o kulturni dediščini so razvidni
iz prikaza stanja prostora. Investitor zagotovi ukrepe za varstvo
kulturne dediščine.
(2) Investitor na območju državnega prostorskega načrta,
na katerem načrtovane ureditve segajo v območje registriranega arheološkega najdišča, pred pridobitvijo kulturnovarstvene-
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ga soglasja zagotovi izvedbo predhodnih arheoloških raziskav
za vrednotenje arheološkega potenciala.
(3) Pri gradnji na območju registriranega arheološkega
najdišča se poseg zmanjša na kar najmanjšo površino, ki še
omogoča gradnjo. Če se med arheološkimi raziskavami ali
med izvedbo del odkrijejo arheološke ostaline, se rešitve v
skladu z varstvenim režimom prilagodijo tako, da dediščina ne
bo ogrožena.
(4) Obseg predhodnih arheoloških raziskav opredeli pristojna območna enota zavoda za varstvo kulturne dediščine.
(5) Investitor o začetku del vsaj 10 dni prej obvesti pristojno območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine.
(6) Pri pristojni območni enoti zavoda za varstvo kulturne
dediščine je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za posege
v kulturne spomenike, varstvena območja dediščine in nepremično kulturno dediščino, registrirano do uveljavitve te uredbe.
22. člen
(ohranjanje narave)
(1) Začasna odlagališča izkopanega in gradbenega materiala ne smejo biti na površinah z visoko ovrednotenimi habitatnimi tipi (naravovarstveni vrednosti 4 in 5).
(2) Zasipavanje se izvede izključno z izkopanim materialom, dovažanje materiala od drugod ni dopustno zaradi vnosa
tujerodnih rastlin in rastlin z drugačno gensko zasnovo od
lokalnih populacij.
(3) Na območjih OČP Kalce in MRP Godovič se postavijo
svetilke, ki svetijo le pod vodoravnico in ne oddajajo svetlobe
v ultravijoličnem spektru. Svetilke se prižigajo ob vzdrževalnih
delih in intervencijah.
(4) Območje vhodov jam v bližini delovnega pasu je treba
med gradnjo na terenu jasno označiti, vanj pa je prepovedano
posegati z gradbenimi stroji in delovnimi površinami ter odlagati
(trajno ali začasno) odvečen gradbeni material.
(5) Na območju naravne vrednote Anžičkove in Pagonove
ponikve se delovni pas plinovoda zmanjša in znaša največ
9 m (5 m odlagališče izkopa in 4 m prevozne poti), vkopavanje
plinovoda se izvaja med 1. avgustom in 1. marcem.
(6) Trasa plinovoda se izogiba sestojem starejšega drevja
(listnatega in iglastega) in osamelim starejšim drevesom.
23. člen
(varstvo živali)
(1) Plinovod mora biti zgrajen tako, da prostoživečim
divjim živalim omogoča nemoten prehod.
(2) Med gradnjo in obratovanjem plinovoda se je treba pri
čiščenju trase izogibati sečnji gozda v juniju in juliju. Ob morebitnem opravljanju del v tem obdobju je treba posekan les še
isti dan spraviti iz gozda.
(3) Na celotni trasi skozi gozdne površine se najpozneje
ob koncu gradnje plinovoda postavi 100 netopirnic. Število netopirnic se lahko ustrezno zmanjša ob predhodnem natančnem
popisu dupel. Natančna mesta postavitve netopirnic v sodelovanju z revirnim gozdarjem in lastniki gozdov določi biolog
strokovnjak za netopirje.
24. člen
(varstvo voda)
Odvečnega materiala ni dovoljeno odlagati v strugah površinskih odvodnikov.
25. člen
(varstvo kmetijskih zemljišč)
(1) Čas gradnje se omeji na najmanjšo mogočo mero.
Izkope na njivskih in travniških površinah je treba izvajati v
poznem jesenskem in zimskem obdobju, ko je najmanj poljskih
opravil in košnje.
(2) Globina in način polaganja plinovoda (uporaba dodatnih zaščit cevi) na območju najboljših kmetijskih zemljišč se
prilagodita vrsti kmetijske pridelave.
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(3) Med gradnjo in po njej je treba omogočiti nemoten
dostop do kmetijskih zemljišč.
(4) Na njivskih površinah se zaradi posedanja zemljine
nastale depresije izravnajo z nasutjem ustrezne prsti.
(5) Dovozne poti do kmetij ter kmetijskih in gozdnih zemljišč se po opravljenih delih vzpostavijo v prvotno stanje.
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31. člen
(varstvo zraka)

26. člen

Onesnaževanje zraka z izpušnimi plini prevoznih sredstev
in delovnih strojev med gradnjo se omili z ustreznim načrtovanjem poteka gradnje in uporabo tehnično brezhibnih vozil
in strojev. Onesnaževanje zraka s prašenjem v zelo suhem
vremenu se prepreči z vlaženjem tal.

(varstvo gozdnih zemljišč)

32. člen

(1) Skozi gozdni prostor mora biti trasa vkopana, izjemoma lahko deli trase potekajo nadzemno, globina vkopa pa mora
biti taka, da prenese točkovne obremenitve, ki nastajajo ob
traktorskem spravilu in pri nakladanju lesa na tovorna vozila.
(2) Sečnja v koridorju delovnega pasu plinovoda se izvede selektivno tako, da se v največji mogoči meri ohranijo vitalna
srednje velika in velika drevesa. Rob preseka mora biti valovit
ter višinsko in vodoravno razčlenjen. Preprečita se vsako nepotrebno zasipavanje terena in odstranjevanje podrasti.
(3) Med gradnjo se zagotovijo obvozne poti za dostop v
gozd. Po opravljenih delih se morajo dovozne poti vzpostaviti
v prvotno stanje. Na najpomembnejših gozdnih cestah se zagotavlja prevoznost tudi med gradnjo.
(4) Po zgraditvi plinovoda se ne smejo poslabšati spravilne razmere v okoliških gozdovih. Omogočena morata biti
spravilo in prevoz lesa čez trase plinovoda, če pa to ni mogoče,
se zagotovijo nadomestne gozdne ceste.
(5) Odvečen odklopni material, ki nastane pri gradnji, se
ne sme odlagati v gozd.
27. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Zeleni odrez je treba ločeno odvažati na odlagališče
komunalnih odpadkov ali v organizirane zbirne centre.
(2) Mešanico zemlje in kamenja ter zemeljskih izkopov
je treba v največji mogoči meri uporabiti za zasipanje jarka
plinovodne cevi.
(3) Ostanke gradbenega materiala (npr. beton) je treba,
če gre za večje količine, oddati v predelavo (drobljenje, separiranje) ali odstraniti.
(4) Odpadno embalažo je treba na gradbišču zbirati ločeno po vrstah materiala (papirna in kartonska embalaža, plastična embalaža, kovinska embalaža …) in zagotoviti odvoz na
najbližje odlagališče komunalnih odpadkov ali v zbirni center.
Ločeno zbiranje je treba zagotoviti za embalažo epoksidnih
smol, sredstev za protikorozijsko zaščito in organskih topil ter
morebitna odpadna mazalna olja delovnih strojev.
(5) Odpadne vode pri izvajanju tlačnega preizkusa je
treba po opravljenem tlačnem preizkusu filtrirati in odvajati v
okolico.
(6) Odpadna olja in kondenzat filtrskih separatorjev, ki
nastajajo med obratovanjem plinovoda, je treba oddajati pooblaščenemu zbiralcu odpadnih olj. Prepovedano jih je izlivati v tla.
28. člen
(zagotavljanje varnosti)
Za vzdrževanje plinovoda in nadzor nad njim mora investitor zagotoviti ustrezno službo.
29. člen
(varstvo tal)
Pri odrivih zemlje je treba zagotoviti, da se humusna plast
skrbno odgrne in odloži na mestu posega ločeno od preostalega materiala ter se takoj po končani gradnji uporabi za prekritje
površin, prizadetih med gradnjo.
30. člen
(varstvo podzemnih voda)
Med gradnjo je treba preprečiti izlitje in spiranje goriv,
maziv in drugih strupenih snovi v podtalnico.

(varstvo pred hrupom)
(1) Hrup med gradnjo je treba zmanjšati z ustreznim načrtovanjem poteka gradbenih posegov in uporabo manj hrupnih
delovnih strojev in prevoznih sredstev.
(2) Najhrupnejši stroji obratujejo pri tistem čim nižjem številu vrtljajev, ki še zagotavljajo kakovost in načrtovan potek dela.
(3) Izogibati se je treba nepotrebnim hrupnim operacijam
(npr. obratovanje motorjev delovnih strojev v prostem teku,
nepotrebno vpitje delavcev in podobno).
(4) Če je treba na najbolj izpostavljenih mestih v bližini
stanovanjskih objektov postaviti začasne protihrupne pregrade,
morajo te zaslanjati neposredne poti med viri hrupa in izpostavljenimi mesti. Vrsto in način postavitve protihrupne ograde določi strokovnjak za varstvo pred čezmernim hrupom na podlagi
izmerjenih prekoračitev hrupa po začetku izvajanja del.
33. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Upoštevati je treba 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,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(2) Pri projektiranju in graditvi objektov, napeljav, opreme
in postrojev se morajo upoštevati ukrepi varstva pred požarom,
zlasti pa ukrepi za:
– zmanjšanje možnosti nastanka požara,
– pravočasno odkrivanje požara in obveščanje o njem,
– učinkovito in varno gašenje požara ter reševanje v
objektih in iz njih,
– zagotovitev prometnih in delovnih površin za intervencijska vozila.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
34. člen
(etapnost izvedbe)
Prostorske ureditve, ki jih določa državni prostorski načrt,
so funkcionalno zaključena celota in se izvedejo v eni etapi.
IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
35. člen
(monitoring)
(1) Investitor zagotovi celosten načrt za monitoring med
gradnjo in obratovanjem prostorskih ureditev, določenih z državnim prostorskim načrtom, za področja, kot je določeno v
poročilu o vplivih na okolje. Zavezanec za izvedbo monitoringa
med gradnjo je izvajalec gradbenih del, med obratovanjem pa
upravljavec plinovoda.
(2) Dodatni ustrezni zaščitni ukrepi, ki jih investitor izvede
na območju državnega prostorskega načrta na podlagi ugotovitev monitoringa, so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne krajinsko-arhitekturne ureditve,
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– sanacije poškodovanih območij, naprav ali drugih prostorskih sestavin,
– spremembe rabe prostora in
– drugi ustrezni ukrepi (omilitveni ukrepi).
36. člen
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nastala zaradi gradnje in obratovanja plinovoda, ki je predmet
državnega prostorskega načrta;
– za preprečevanje poškodb na plinovodu zaradi zemeljskih del nepooblaščenih oseb brez tehnične dokumentacije
je treba seznanjati prebivalstvo ob trasi plinovoda s pravili in
postopki znotraj zaščitnega pasu plinovoda.

(dodatne obveznosti)
Obveznosti investitorjev in izvajalcev so tudi:
– pred začetkom del je treba pravočasno obvestiti upravljavce komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih objektov
in naprav ter upravljavce prometne infrastrukture, z njimi
evidentirati obstoječe objekte in naprave ter uskladiti vse
posege na območju objektov in naprav in v njihove varovalne
pasove;
– zagotoviti ali nadomestiti je treba dostope in dovoze do
obstoječih objektov in zemljišč;
– promet med gradnjo je treba organizirati tako, da ne
pride do zastojev;
– onesnaženje ceste med gradnjo je treba preprečiti
oziroma jo sproti čistiti;
– zagotoviti je treba nemoteno komunalno, energetsko
in telekomunikacijsko oskrbo objektov prek obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav;
– objekte in naprave je treba med gradnjo ustrezno
zaščititi, po končani gradnji pa morebiti nastale poškodbe
odpraviti;
– za izvajanje del na območju državnega prostorskega
načrta je treba zagotoviti naravovarstveni nadzor. Pristojne
institucije je treba pravočasno obvestiti o začetku del;
– o morebitnih novih jamah, ki se odprejo med gradbenimi deli, je treba takoj obvestiti Ministrstvo za okolje in prostor,
Inštitut za raziskovanje krasa, Znanstvenoraziskovalni center
Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter naravovarstveni nadzor, ki opredelijo nadaljnje ukrepe;
– delavce, ki podirajo drevje, je treba pred začetkom pripravljalnih del opozoriti na debla z dupli in morebitne najdbe
netopirjev v njih. Ob morebitni najdbi je treba obvestiti naravovarstveni nadzor, ki opredeli nadaljnje ukrepe;
– če se na območju trase po posegu naselijo tujerodne
invazivne rastlinske vrste, jih je treba redno odstranjevati s
košnjo;
– med gradnjo je treba zagotoviti vse potrebne varnostne
ukrepe in organizacijo na gradbišču, da se prepreči onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja
in uporabe tekočega goriva in drugih škodljivih snovi, oziroma
ob morebitni nezgodi zagotoviti takojšnje ukrepanje za to
usposobljenih oseb;
– za povzročeno škodo na kmetijskem zemljišču znotraj
delovnega pasu plinovoda je treba, v primeru oviranja kmetijske pridelave med gradnjo plinovoda ali omejevanja pri izboru
kmetijskih kultur po izgradnji, zagotoviti odškodnino lastniku,
zakupniku ali drugemu uporabniku kmetijskega zemljišča;
– v času gradnje se izvaja nadzor z namenom zagotavljanja ustreznega ravnanja s plodno zemljo;
– na mestih, kjer so med gradnjo potrebne začasne
zapore gozdnih cest, morajo biti te predhodno usklajene z
Zavodom za gozdove Slovenije ter ustrezno označene na
začetku in koncu gozdne ceste;
– pred začetkom gradnje je treba obvestiti Zavod za gozdove Slovenije, da drevje za krčitev označi in posek evidentira
krajevno pristojni delavec;
– na trasi plinovoda je treba izvajati preventivno varstvo
pred požarom;
– drevje je mogoče posekati šele po pridobitvi ustreznega dovoljenja za gradnjo;
– pred začetkom opravljanja gradbenih del mora investitor zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih in drugih odpadkov ali pa prevoz ter njihovo predelavo in odstranjevanje;
– v najkrajšem možnem času je treba odpraviti morebitne negativne posledice in poravnati škodo v prostoru, ki bi

X. DOPUSTNA ODSTOPANJA
37. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih
s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju
energetskih, tehnoloških, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, energetsko-tehničnega, tehnološkega
ali okoljevarstvenega vidika.
(2) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo poslabšati prostorskih in okoljskih razmer
ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z dopustnimi
odstopanji morajo soglašati projektni soglasodajalci, v katerih
pristojnosti posegajo ta odstopanja.
XI. NADZOR
38. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo za
okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje
in prostor.
XII. KONČNI DOLOČBI
39. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve te uredbe se za območje iz 4. člena
te uredbe šteje, da so spremenjeni oziroma dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Logatec za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Logatec za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 za območje Občine Logatec (Uradni list RS, št. 9/91,
33/96, 75/04 in 38/06);
– Občinski prostorski načrt Občine Idrija (Uradni list RS,
št. 38/11);
– Prostorski ureditveni pogoji za odprti prostor Občine
Logatec (Uradni list RS, št. 6/99, 27/05, 74/05 in 16/06);
– Prostorski ureditveni pogoji za naselje Hotedršica (Uradni list RS, št. 21/97 in 27/05, ter Logaške novice, št. 4/08)
in
– Zazidalni načrt Industrijska cona Godovič (Uradni list
RS, št. 75/06 in 23/08).
40. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-57/2011
Ljubljana, dne 1. decembra 2011
EVA 2011-2511-0097
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
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MINISTRSTVA
4215.

Pravilnik o obrazcu odločbe o vrnitvi in
okoliščinah, zaradi katerih se lahko rok za
prostovoljno vrnitev podaljša

Na podlagi drugega odstavka 65. člena in četrtega odstavka 67. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 in
57/11 – popr.) izdaja minister za notranje zadeve

PRAVILNIK
o obrazcu odločbe o vrnitvi in okoliščinah,
zaradi katerih se lahko rok za prostovoljno
vrnitev podaljša
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa obrazec odločbe o vrnitvi, s katero
se tujcu določi rok za prostovoljno vrnitev, in okoliščine,
zaradi katerih se lahko tujcu rok za prostovoljno vrnitev
podaljša.
2. člen
(vsebina obrazca odločbe o vrnitvi)
(1) Odločba o vrnitvi, s katero se tujcu določi rok za prostovoljno vrnitev, se izda na obrazcu, določenem v prilogi 1, ki
je sestani del tega pravilnika.
(2) Odločba o vrnitvi iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
1. organ, ki je odločbo izdal;
2. številka in datum odločbe;
3. uvod odločbe;
4. izrek, ki vsebuje:
– osebno ime, rojstni datum in državljanstvo tujca, kateremu je odločba izdana;
– rok za prostovoljno vrnitev;
– kraj bivanja v Republiki Sloveniji, če je ta tujcu določen;
– omejitev gibanja na kraj bivanja tujca v Republiki Sloveniji, če je ta omejitev določena;
– obveznost rednega javljanja tujca na policijski postaji
(kraj in čas javljanja), če je ta obveznost določena;
5. obrazložitev;
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6. pouk o pravnem sredstvu;
7. podpis uradne osebe, ki je odločbo izdala.
3. člen
(objektivne okoliščine za podaljšanje roka
za prostovoljno vrnitev)
Objektivne okoliščine iz četrtega odstavka 67. člena Zakona
o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 in 57/11 – popr.), zaradi katerih se
tujcu lahko rok za prostovoljno vrnitev podaljša, so zlasti:
– tujec nima in si ne more pravočasno priskrbeti veljavne
potne listine;
– zdravstveno stanje tujca, ki ne omogoča vrnitve, kar
potrdi zdravnik;
– nudenje nujne zdravniške pomoči tujcu;
– naravne in druge nesreče, ki onemogočajo vrnitev;
– dokončanje razreda ali letnika šolanja, katerega v Republiki Sloveniji obiskuje mladoletni tujec brez spremstva;
– skupno vračanje družine;
– druge objektivne okoliščine, zaradi katerih je utemeljeno
podaljšanje roka za prostovoljno vrnitev mladoletnikov, mladoletnikov brez spremstva, invalidov, starejših ljudi, nosečnic,
staršev samohranilcev z mladoletnimi otroki in oseb, ki so bile
izpostavljene mučenju, posilstvu ali drugim resnim oblikam
psihološkega, fizičnega ali spolnega nasilja oziroma žrtvam
trgovine z ljudmi.
4. člen
(prevod)
Izrek in pouk o pravnem sredstvu odločbe iz 2. člena tega
pravilnika sta prevedena najmanj v pet tujih jezikov. Prevod je
natisnjen na hrbtni strani obrazca odločbe, ki se vroči tujcu.
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 224-8/2011
Ljubljana, dne 1. decembra 2011
EVA 2011-1711-0037
v funkciji ministra za notranje zadeve
Aleš Zalar l.r.
Minister
Priloga
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Priloga 1: Obrazec odloþbe o vrnitvi
(Glava policijske enote)

Številka: ………………….
Datum: ………………….
Policijska postaja …………………….. izdaja na podlagi 64. þlena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št.
50/11 in 57/11-popr.) tujcu………………………………….., ki ga zastopa ………………………….,
naslednjo
ODLOýBO
Tujcu ………………………., rojenemu …………….., državljanu ……………………………………, se
doloþi ……… dnevni rok za prostovoljno vrnitev. Rok zaþne teþi z dnem dokonþnosti te odloþbe.
Tujec mora do odhoda iz Republike Slovenije bivati na naslovu ………………………. . *
Tujcu se do odhoda iz Republike Slovenije gibanje omeji na …(kraj bivanja v Republiki Sloveniji) ... .*
Do odhoda iz Republike Slovenije se mora tujec redno javljati na Policijski postaji ……………………,
in sicer ……………………………………………………………… .*
Obrazložitev: ………(obrazložitev razlogov za izdajo odloþbe, razlogov za doloþitev kraja bivanja,
omejitve gibanja in javljanja na policijski postaji, þe so ti ukrepi odrejeni)…………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
Tujec je dolžan zapustiti državo v roku, doloþenem s to odloþbo.
V primeru, da tujec ne zapusti države v roku, doloþenem s to odloþbo, mu policija na podlagi prvega
odstavka 66. þlena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 in 57/11-popr.) z odloþbo o vrnitvi doloþi
prepoved vstopa v državo za þas od šestih mesecev do petih let ter ga odstrani iz države. Prepoved
vstopa se vnese v schengenski informacijski sistem.
ýe obstajajo objektivne okolišþine iz 3. þlena Pravilnika o obrazcu odloþbe o vrnitvi in okolišþinah,
zaradi katerih se lahko rok za prostovoljno vrnitev podaljša (Uradni list RS, št. ……… ), zaradi katerih
se tujec ne more prostovoljno vrniti v doloþenem roku, lahko pri policijski postaji, ki je izdala to
odloþbo, pred potekom roka za prostovoljno vrnitev, vloži prošnjo za podaljšanje roka. Policijska
postaja, ki je odloþbo izdala, mu lahko rok podaljša z novo odloþbo.
Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odloþbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova ulica 2, Ljubljana. Za pritožbo je potrebno plaþati upravno takso po tarifni številki …..
Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. ……………………) v višini ……… EUR. Pritožba se v
roku treh dni od vroþitve odloþbe vloži pri policijski postaji, ki je izdala to odloþbo, pisno ali ustno na
zapisnik ali pa se na njen naslov pošlje priporoþeno po pošti.
Podpis uradne osebe
………………………………
_________________________________________________________________________________
* Oznaþeni deli izreka se v odloþbi navedejo samo v primeru, þe so v posameznem primeru tujcu
izreþeni.
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Pravilnik o vsebini, obliki, načinu izdaje ter
prenehanja potrdil o prijavi prebivanja in
dovoljenj za prebivanje za državljane držav
članic Evropske unije in njihove družinske
člane ter družinske člane slovenskih
državljanov
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3. člen
Izkaznica iz prejšnjega člena vsebuje fotografijo osebe,
kateri je izdana, podatke o roku veljavnosti in vrsti dovoljenja
oziroma potrdila, osebne podatke osebe, kateri je potrdilo ali
dovoljenje izdano, ter podatke o pristojnem organu in datumu
izdaje.

Na podlagi tretjega odstavka 137. člena Zakona o tujcih
(Uradni list RS, št. 50/11 in 57/11 – popr.) izdaja minister za
notranje zadeve

4. člen
Izkaznica iz 2. člena tega pravilnika je plastificirana, velikosti 91 X 60 mm.

PRAVILNIK
o vsebini, obliki, načinu izdaje ter prenehanja
potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za
prebivanje za državljane držav članic Evropske
unije in njihove družinske člane ter družinske
člane slovenskih državljanov

5. člen
Izkaznica iz 2. člena tega pravilnika se izda na ustreznem
obrazcu iz priloge št. 1 tega pravilnika.

1. člen
(1) Ta pravilnik določa:
– način izdaje, vsebino in obliko potrdila o prijavi prebivanja za državljana države članice Evropske unije, dovoljenja za
stalno prebivanje za državljana države članice EU, dovoljenja
za prebivanje za družinskega člana državljana države članice
EU in dovoljenja za prebivanje za družinskega člana slovenskega državljana;
– obrazec prošnje za izdajo oziroma obnovo potrdila o
prijavi prebivanja za državljana države članice EU, obrazec
prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za državljana države članice EU, obrazec prošnje za izdajo oziroma
podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega
člana državljana države članice EU ali slovenskega državljana
in obrazec prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje
za družinskega člana državljana države članice EU oziroma
slovenskega državljana;
– obrazec potrdila o vloženi prošnji za izdajo oziroma obnovo potrdila o prijavi prebivanja za državljana države članice
EU ter obrazec potrdila o vloženi prošnji za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana državljana države članice EU ali slovenskega državljana;
– način označitve prenehanja potrdila o prijavi prebivanja
in dovoljenja za stalno prebivanje za državljana države članice
EU in dovoljenja za začasno in stalno prebivanje za družinskega člana državljana države članice EU oziroma slovenskega
državljana;
– postopek v primeru pogrešitve;
– ceno obrazca potrdila o prijavi prebivanja in dovoljenja
za stalno prebivanje za državljana države članice EU ter dovoljenja za začasno in stalno prebivanje za družinskega člana državljana države članice EU oziroma slovenskega državljana.
(2) Določbe tega pravilnika, ki se uporabljajo za državljane držav članic EU, se uporabljajo tudi za državljane držav
članic Evropskega gospodarskega prostora.
2. člen
Potrdilo o prijavi prebivanja za državljana države članice
EU, dovoljenje za stalno prebivanje za državljana države članice
EU, dovoljenje za začasno in stalno prebivanje za družinskega
člana državljana države članice EU in dovoljenje za začasno in
stalno prebivanje za družinskega člana slovenskega državljana
se izda v obliki izkaznice, kot samostojni dokument.

6. člen
(1) Prošnja za izdajo oziroma obnovo potrdila o prijavi
prebivanja za državljana države članice EU, prošnja za izdajo
dovoljenja za stalno prebivanje za državljana države članice
EU, ter prošnja za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za
začasno prebivanje za družinskega člana državljana države
članice EU ali slovenskega državljana in prošnja za izdajo
dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana državljana države članice EU ali slovenskega državljana se vloži na
obrazcu iz priloge št. 2 tega pravilnika.
(2) O vloženi prošnji za izdajo oziroma obnovo potrdila o
prijavi prebivanja za državljana države članice EU, ter o vloženi
prošnji za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno
prebivanje za družinskega člana državljana države članice EU
ali slovenskega državljana se izda potrdilo na obrazcu iz priloge
št. 3 tega pravilnika.
7. člen
Prenehanje potrdila oziroma dovoljenja za prebivanje
se označi tako, da se izkaznico iz 2. člena tega pravilnika
dvakrat preluknja na mestu, kjer je fotografija. Tako preluknjano potrdilo oziroma dovoljenje za prebivanje upravna enota
stranki vrne.
8. člen
Pogrešitev, izgubo ali tatvino izkaznice iz 2. člena tega
pravilnika mora tujec takoj, če to ni mogoče pa najpozneje v
osmih dneh, naznaniti katerikoli upravni enoti.
9. člen
Priloge št. 1, 2 in 3 so sestavni del tega pravilnika in so
objavljene skupaj z njim.
10. člen
Cena izkaznice je 2.02 eura.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 214-192/2011 (121-01)
Ljubljana, dne 1. decembra 2011
EVA 2011-1711-0042
v funkciji ministra za notranje zadeve
Aleš Zalar l.r.
Minister
Priloga
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Priloga št. 1

Obrazci potrdila o prijavi prebivanja za državljana države þlanice Evropskega gospodarskega
prostora

Prostor za fotografijo

prednja stran

Prostor namenjen
OCR-B zapisu
zadnja stran
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Obrazec potrdila za stalno prebivanje za državljana države þlanice Evropskega gospodarskega
prostora

Prostor za fotografijo

prednja stran

Prostor namenjen
OCR-B zapisu
zadnja stran
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Obrazec dovoljenja za prebivanje za družinskega þlana državljana države þlanice Evropskega
gospodarskega prostora

Prostor za fotografijo

prednja stran

Prostor namenjen
OCR-B zapisu

zadnja stran
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Obrazec dovoljenja za prebivanje za družinskega þlana slovenskega državljana

Prostor za fotografijo

prednja stran

Prostor namenjen
OCR-B zapisu
zadnja stran
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Priloga št. 2
(obrazec prošnje za izdajo oziroma obnovo potrdila o prijavi prebivanja za državljana države
þlanice Evropskega gospodarskega prostora, prošnje za izdajo dovoljenja za stalno
prebivanje za državljana države þlanice Evropskega gospodarskega prostora, prošnje za
izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za zaþasno prebivanje za družinskega þlana
državljana države þlanice Evropskega gospodarskega prostora ali slovenskega državljana in
prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega þlana državljana države
þlanice Evropskega gospodarskega prostora ali slovenskega državljana)
OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo potrdila o prijavi prebivanja in dovoljenja za
prebivanje je poleg v slovenskem jeziku lahko napisano tudi v tujih jezikih.
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REPUBLIKA SLOVENIJA
............................................................
(organ, pristojen za sprejem prošnje)

PROŠNJA ZA IZDAJO OZIROMA OBNOVO POTRDILA O PRIJAVI PREBIVANJA
(ustrezno obkroži)

ZA DRŽAVLJANA DRŽAVE ýLANICE EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA
PROSTORA1

prostor za fotografijo
ali referenþna številka
iz elektronskega
odložišþa fotografij

1. EMŠO, þe je doloþena:
2. Priimek in ime:
3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze:
4. Spol:

5. Državljanstvo:

6. Rojstni datum (dan, mesec, leto):

7. Rojstni kraj (država, kraj):

8. Zakonski stan:
9. Zadnje stalno oziroma zaþasno prebivališþe v tujini ali v Republiki Sloveniji
(država, kraj, ulica in hišna številka):
10. Kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje zaþasno prebivališþe v Republiki Sloveniji
(naselje, ulica in hišna številka):
11. Datum vstopa na obmoþje Republike Slovenije:
12. Razlog prebivanja v Republiki Sloveniji (zaposlitev ali delo, samozaposlitev, izvajanje storitev, študij, združitev družine, drug razlog):
13. Naþin zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje:

1
Rubrik 13 in 14 ni potrebno izpolniti v primeru prošnje za izdajo potrdila o prijavi prebivanja iz razloga zaposlitve ali dela,
samozaposlitve, izvajanja storitev. Rubrike 16, 17 in 18 se izpolnijo v primeru prošnje iz razloga združitve družine.
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14. Podatek o zdravstvenem zavarovanju:
15. Vrsta in številka potnega lista ali osebne izkaznice, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost:
16. EMŠO državljana države þlanice EGP (þe je doloþena) ali slovenskega državljana, ki združuje družinskega þlana:
17. Priimek in ime državljana države þlanice EGP ali slovenskega državljana, ki združuje družinskega þlana:
18. Kraj prebivanja oziroma sedanje zaþasno ali stalno prebivališþe državljana države þlanice EGP ali slovenskega državljana v
Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna številka):
19. Datum vložitve prošnje:

20. Podpis vlagatelja:

Izpolni uradna oseba
Številka izdane izkaznice potrdila o prijavi prebivanja
oziroma odloþbe/sklepa:

Datum izdaje:

Potrdilo velja od:

Opombe:

Prošnjo sprejel:

do:

Prošnjo rešil:

V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke:
- o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o
zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno
zavarovan,
- podatke iz kazenske evidence in evidence o prekrških Ministrstva za pravosodje Republike
Slovenije,
- podatke iz evidenc o prekrških, ki jih vodijo pristojni organi v Republiki Sloveniji,
- ali je zoper tujca v Republiki Sloveniji uveden kazenski postopek ali postopek o prekršku
pri pristojnih organih v Republiki Sloveniji.

13123
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REPUBLIKA SLOVENIJA
............................................................
(organ, pristojen za sprejem prošnje)

PROŠNJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA STALNO PREBIVANJE ZA
DRŽAVLJANA DRŽAVE ýLANICE EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA
PROSTORA

prostor za fotografijo
ali referenþna številka
iz elektronskega
odložišþa fotografij

1. EMŠO, þe je doloþena:
2. Priimek in ime:
3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze:
4. Spol:

5. Državljanstvo:

6. Rojstni datum (dan, mesec, leto):

7. Rojstni kraj (država, kraj):

8. Zakonski stan:
9. Prejšnje zaþasno prebivališþe v Republiki Sloveniji
(naselje, ulica in hišna številka):
10. Kraj prebivanja oziroma sedanje zaþasno prebivališþe v Republiki Sloveniji
(naselje, ulica in hišna številka):
11. Datum vstopa na obmoþje Republike Slovenije:
12. Razlog prebivanja v Republiki Sloveniji, zaradi katerega je bilo izdano potrdilo o prijavi prebivanja:
13. Vrsta in številka potnega lista ali osebne izkaznice, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost:
14. Datum vložitve prošnje:

15. Podpis vlagatelja:
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Izpolni uradna oseba
Številka izdane izkaznice dovoljenja
oziroma odloþbe/sklepa:

Datum izdaje:

Opombe:
Prošnjo sprejel:

Prošnjo rešil:

V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke:
- o potrdilih o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji in potrdilih o vloženi prošnji za izdajo
oziroma obnovo potrdila o prijavi prebivanja,
- iz matiþnega registra Republike Slovenije o rojstvu ali sklenjeni zakonski zvezi tujca na
obmoþju Republike Slovenije, oziroma o drugih matiþnih dejstvih, þe so vpisana v matiþni
register Republike Slovenije,
- podatke iz kazenske evidence in evidence o prekrških Ministrstva za pravosodje Republike
Slovenije,
- podatke iz evidenc o prekrških, ki jih vodijo pristojni organi v Republiki Sloveniji,
- ali je zoper tujca v Republiki Sloveniji uveden kazenski postopek ali postopek o prekršku
pri pristojnih organih v Republiki Sloveniji.
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REPUBLIKA SLOVENIJA
............................................................
(organ, pristojen za sprejem prošnje)

PROŠNJA ZA IZDAJO OZIROMA PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAýASNO
PREBIVANJE
(ustrezno obkroži)

ZA DRUŽINSKEGA ýLANA DRŽAVLJANA DRŽAVE ýLANICE EVROPSKEGA
GOSPODARSKEGA PROSTORA ALI SLOVENSKEGA DRŽAVLJANA2
(ustrezno obkroži)

prostor za fotografijo
ali referenþna številka
iz elektronskega
odložišþa fotografij

1. EMŠO državljana države þlanice EGP (þe je doloþena) ali slovenskega državljana, ki združuje družinskega þlana:
2. Priimek in ime državljana države þlanice EGP ali slovenskega državljana, ki združuje družinskega þlana:
3. Kraj prebivanja oziroma sedanje zaþasno ali stalno prebivališþe državljana države þlanice EGP ali slovenskega državljana v
Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna številka):

4. EMŠO družinskega þlana, þe je doloþena:

5. Priimek in ime:

6. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze:
7. Spol:

8. Državljanstvo:

9. Rojstni datum (dan, mesec, leto):

10. Rojstni kraj (država, kraj):

11. Zakonski stan:
12. Zadnje stalno oziroma zaþasno prebivališþe v tujini ali v Republiki Sloveniji
(država, kraj, ulica in hišna številka):
13. Kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje zaþasno prebivališþe v Republiki Sloveniji
(naselje, ulica in hišna številka):

2

V vse rubrike, razen v rubrike 1, 2 in 3 se vpišejo podatki o družinskem þlanu, za katerega se
vlaga prošnja za izdajo dovoljenja za prebivanje.
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14. Datum vstopa na obmoþje Republike Slovenije:
15. Sorodstveno oziroma drugo razmerje z državljanom države þlanice EGP ali slovenskim državljanom:
16. Naþin zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje:
17. Podatek o zdravstvenem zavarovanju:
18. Vrsta in številka potnega lista ali osebne izkaznice, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost:
19. Datum vložitve prošnje:

20. Podpis vlagatelja:

Izpolni uradna oseba
Številka izdane izkaznice dovoljenja oziroma
odloþbe/sklepa:

Datum izdaje:

Dovoljenje velja od:

Opombe:

Prošnjo sprejel:

do:

Prošnjo rešil:

V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke:
- o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o
zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno
zavarovan,
- iz matiþnega registra Republike Slovenije o rojstvu ali sklenjeni zakonski zvezi tujca na
obmoþju Republike Slovenije, oziroma o drugih matiþnih dejstvih, þe so vpisana v matiþni
register Republike Slovenije,
- podatke iz kazenske evidence in evidence o prekrških Ministrstva za pravosodje Republike
Slovenije,
- podatke iz evidenc o prekrških, ki jih vodijo pristojni organi v Republiki Sloveniji,
- ali je zoper tujca v Republiki Sloveniji uveden kazenski postopek ali postopek o prekršku
pri pristojnih organih v Republiki Sloveniji.
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REPUBLIKA SLOVENIJA
............................................................
(organ, pristojen za sprejem prošnje)

PROŠNJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA STALNO PREBIVANJE ZA
DRUŽINSKEGA ýLANA DRŽAVLJANA DRŽAVE ýLANICE EVROPSKEGA
GOSPODARSKEGA PROSTORA ALI SLOVENSKEGA DRŽAVLJANA3
(ustrezno obkroži)

prostor za fotografijo
ali referenþna številka
iz elektronskega
odložišþa fotografij

1. EMŠO državljana države þlanice EGP (þe je doloþena) ali slovenskega državljana, ki združuje družinskega þlana:
2. Priimek in ime državljana države þlanice EGP ali slovenskega državljana, ki združuje družinskega þlana:
3. Kraj prebivanja oziroma sedanje zaþasno ali stalno prebivališþe državljana države þlanice EGP ali slovenskega državljana v
Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna številka):

4. EMŠO družinskega þlana, þe je doloþena
5. Priimek in ime:
6. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze:
7. Spol:

8. Državljanstvo:

9. Rojstni datum (dan, mesec, leto):

10. Rojstni kraj (država, kraj):

11. Zakonski stan:

3

V vse rubrike, razen v rubrike 1, 2 in 3 se vpišejo podatki o družinskem þlanu, za katerega se
vlaga prošnja za izdajo dovoljenja za prebivanje
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12. Prejšnje zaþasno prebivališþe v Republiki Sloveniji
(naselje, ulica in hišna številka):
13. Kraj prebivanja oziroma sedanje zaþasno prebivališþe v Republiki Sloveniji
(naselje, ulica in hišna številka):
14. Datum vstopa na obmoþje Republike Slovenije:
15. Sorodstveno oziroma drugo razmerje z državljanom države þlanice EGP ali slovenskim državljanom:
16. Vrsta in številka potnega lista ali osebne izkaznice, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost:
17. Datum vložitve prošnje:

18. Podpis vlagatelja:

Izpolni uradna oseba
Številka izdane izkaznice dovoljenja
oziroma odloþbe/sklepa:

Datum izdaje:

Opombe:
Prošnjo sprejel:

Prošnjo rešil:

V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke:
- o dovoljenjih za zaþasno prebivanje v Republiki Sloveniji in potrdilih o vloženi prošnji za
izdajo oziroma podaljšanje dovoljenje za zaþasno prebivanje,
- iz matiþnega registra Republike Slovenije o rojstvu ali sklenjeni zakonski zvezi tujca na
obmoþju Republike Slovenije, oziroma o drugih matiþnih dejstvih, þe so vpisana v matiþni
register Republike Slovenije,
- podatke iz kazenske evidence in evidence o prekrških Ministrstva za pravosodje Republike
Slovenije,
- podatke iz evidenc o prekrških, ki jih vodijo pristojni organi v Republiki Sloveniji,
- ali je zoper tujca v Republiki Sloveniji uveden kazenski postopek ali postopek o prekršku
pri pristojnih organih v Republiki Sloveniji.
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Priloga št. 3
Obrazci potrdil o vloženi prošnji

REPUBLIKA SLOVENIJA
.....................................................................
(upravna enota)

POTRDILO O VLOŽENI PROŠNJI ZA IZDAJO OZIROMA OBNOVO POTRDILA O
PRIJAVI PREBIVANJA
(ustrezno obkroži)
ZA DRŽAVLJANA DRŽAVE ýLANICE EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA
PROSTORA
To potrdilo državljanu države þlanice Evropskega gospodarskega prostora dovoljuje
prebivanje v Republiki Sloveniji do dokonþne odloþitve o prošnji (drugi odstavek 119.
in tretji odstavek 125. þlena Zakona o tujcih).
1. Priimek in ime:
2. Rojstni datum (dan, mesec, leto):

3. Državljanstvo:

4. Kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje zaþasno prebivališþe v Republiki Sloveniji
(naselje, ulica in hišna številka):
5. Datum vložitve prošnje:

6. Datum izdaje potrdila:

7. Uradna oseba:

8. Žig:
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REPUBLIKA SLOVENIJA
.....................................................................
(upravna enota)

POTRDILO O VLOŽENI PROŠNJI ZA IZDAJO OZIROMA PODALJŠANJE
DOVOLJENJA ZA ZAýASNO PREBIVANJE
(ustrezno obkroži)
ZA DRUŽINSKEGA ýLANA DRŽAVLJANA DRŽAVE ýLANICE EVROPSKEGA
GOSPODARSKEGA PROSTORA ALI SLOVENSKEGA DRŽAVLJANA
(ustrezno obkroži)
To potrdilo velja kot dovoljenje za zaþasno prebivanje do dokonþne odloþitve o
prošnji. Potrdilo tujcu dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji, ne dovoljuje pa mu
prehajanja državne meje (deveti odstavek 127. þlena Zakona o tujcih).
1. Priimek in ime:
2. Rojstni datum (dan, mesec, leto):

3. Državljanstvo:

4. Kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje zaþasno prebivališþe v Republiki Sloveniji
(naselje, ulica in hišna številka):
5. Datum vložitve prošnje:

6. Datum izdaje potrdila:

7. Uradna oseba:

8. Žig:

Stran
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Pravilnik o načinu izdaje, vsebini in obliki
dovoljenj za prebivanje za državljane
Švicarske konfederacije in njihove družinske
člane

Na podlagi tretjega odstavka 102. člena Zakona o tujcih
(Uradni list RS, št. 50/11 in 57/11 – popr.) izdaja minister za
notranje zadeve

PRAVILNIK
o načinu izdaje, vsebini in obliki dovoljenj
za prebivanje za državljane Švicarske
konfederacije in njihove družinske člane
1. člen
Ta pravilnik določa:
– način izdaje, vsebino in obliko dovoljenja za prebivanje za državljana Švicarske konfederacije in dovoljenja za
prebivanje za družinskega člana državljana Švicarske konfederacije;
– obrazec prošnje za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za državljana Švicarske konfederacije, obrazec prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje
za državljana Švicarske konfederacije, obrazec prošnje za
izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za
družinskega člana državljana Švicarske konfederacije, obrazec
prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana državljana Švicarske konfederacije in obrazec prošnje
za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za izvajalca storitev,
ki ni državljan Švicarske konfederacije;
– obrazec potrdila o vloženi prošnji za izdajo oziroma
podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za državljana
Švicarske konfederacije, obrazec potrdila o vloženi prošnji za
izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje
za družinskega člana državljana Švicarske konfederacije in
obrazec potrdila o vloženi prošnji za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za izvajalca storitev, ki ni državljan Švicarske
konfederacije;
– način označitve prenehanja dovoljenja za začasno in
stalno prebivanje za državljana Švicarske konfederacije in dovoljenja za začasno in stalno prebivanje za družinskega člana
državljana Švicarske konfederacije;
– postopek v primeru pogrešitve;
– ceno obrazca dovoljenja za začasno in stalno prebivanje za državljana Švicarske konfederacije in dovoljenja za
začasno in stalno prebivanje za družinskega člana državljana
Švicarske konfederacije.
2. člen
Dovoljenje za začasno in stalno prebivanje za državljana Švicarske konfederacije in dovoljenje za začasno in
stalno prebivanje za družinskega člana državljana Švicarske konfederacije se izda v obliki izkaznice, kot samostojni
dokument.
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osebne podatke osebe, kateri je dovoljenje izdano, ter podatke
o pristojnem organu in datumu izdaje.
4. člen
Izkaznica iz 2. člena tega pravilnika je plastificirana, velikosti 91 X 60 mm.
5. člen
Izkaznica iz 2. člena tega pravilnika se izda na ustreznem
obrazcu iz priloge št. 1 tega pravilnika.
6. člen
(1) Prošnja za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za
začasno prebivanje za državljana Švicarske konfederacije, prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za državljana
Švicarske konfederacije, prošnja za izdajo oziroma podaljšanje
dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana državljana Švicarske konfederacije, prošnja za izdajo dovoljenja za
stalno prebivanje za družinskega člana Švicarske konfederacije
in prošnja za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za izvajalca storitev, ki ni državljan Švicarske konfederacije se vloži na
obrazcu iz priloge št. 2 tega pravilnika.
(2) O vloženi prošnji za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za državljana Švicarske konfederacije, o vloženi prošnji za izdajo oziroma podaljšanje
dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana državljana Švicarske konfederacije ter o vloženi prošnji za izdajo
dovoljenja za začasno prebivanje za izvajalca storitev, ki ni
državljan Švicarske konfederacije se izda potrdilo na obrazcu
iz priloge št. 3 tega pravilnika.
7. člen
Prenehanje dovoljenja za prebivanje se označi tako, da
se izkaznico iz 2. člena tega pravilnika dvakrat preluknja na
mestu, kjer je fotografija. Tako preluknjano izkaznico upravna
enota stranki vrne.
8. člen
Pogrešitev, izgubo ali tatvino izkaznice iz 2. člena tega
pravilnika mora tujec takoj, če to ni mogoče pa najpozneje v
osmih dneh, naznaniti katerikoli upravni enoti.
9. člen
Obrazci iz prilog št. 1, 2 in 3 so sestavni del tega pravilnika
in so objavljeni skupaj z njim.
10. člen
Cena izkaznice je 2,36 eura.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 214-193/2011(121-01)
Ljubljana, dne 1. decembra 2011
EVA 2011-1711-0043

3. člen
Izkaznica iz prejšnjega člena vsebuje fotografijo osebe,
kateri je izdana, podatke o roku veljavnosti in vrsti dovoljenja,

v funkciji ministra za notranje zadeve
Aleš Zalar l.r.
Minister
Priloga
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Priloga št. 1

Obrazec dovoljenja za prebivanje za državljana Švicarske konfederacije

Prostor za fotografijo

prednja stran

Prostor namenjen
OCR-B zapisu
zadnja stran

Stran
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Obrazec dovoljenja za prebivanje za družinskega þlana državljana Švicarske konfederacije

Prostor za fotografijo

prednja stran

Prostor namenjen
OCR-B zapisu

zadnja stran
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Priloga št. 2
(obrazec prošnje za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za zaþasno prebivanje za
državljana Švicarske konfederacije, prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za
državljana Švicarske konfederacije, prošnje za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za
zaþasno prebivanje za družinskega þlana državljana Švicarske konfederacije, prošnje za
izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega þlana državljana Švicarske
konfederacije in prošnje za izdajo dovoljenja za zaþasno prebivanje za izvajalca storitev, ki ni
državljan Švicarske konfederacije)
OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je poleg v
slovenskem jeziku lahko napisano tudi v tujih jezikih.

Stran
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REPUBLIKA SLOVENIJA
............................................................
(organ, pristojen za sprejem prošnje)

PROŠNJA ZA IZDAJO OZIROMA PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAýASNO
PREBIVANJE
(ustrezno obkroži)

ZA DRŽAVLJANA ŠVICARSKE KONFEDERACIJE1

prostor za fotografijo
ali referenþna številka
iz elektronskega
odložišþa fotografij

1. EMŠO, þe je doloþena:
2. Priimek in ime:
3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze:
4. Spol:

5. Državljanstvo:

6. Rojstni datum (dan, mesec, leto):

7. Rojstni kraj (država, kraj):

8. Zakonski stan:
9. Zadnje stalno oziroma zaþasno prebivališþe v tujini ali v Republiki Sloveniji
(država, kraj, ulica in hišna številka):
10. Kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje zaþasno prebivališþe v Republiki Sloveniji
(naselje, ulica in hišna številka):
11. Datum vstopa na obmoþje Republike Slovenije:
12. Razlog prebivanja v Republiki Sloveniji (zaposlitev ali delo, dnevni delovni migrant, samozaposlitev, izvajanje storitev, študij,
združitev družine, drug razlog):
13. Naþin zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje:
14. Podatek o zdravstvenem zavarovanju:
15. Vrsta in številka potnega lista ali osebne izkaznice, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost:
16. Datum vložitve prošnje:

1

17. Podpis vlagatelja:

Rubrik 13 in 14 ni potrebno izpolniti v primeru prošnje za izdajo potrdila o prijavi prebivanja iz razloga zaposlitve ali dela,
samozaposlitve, izvajanja storitev.
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Izpolni uradna oseba
Številka izdane izkaznice dovoljenja oziroma
odloþbe/sklepa:

Datum izdaje:

Dovoljenje velja od:

Opombe:

Prošnjo sprejel:

do:

Prošnjo rešil:

V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke:
- o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o
zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno
zavarovan,
- iz matiþnega registra Republike Slovenije o rojstvu ali sklenjeni zakonski zvezi tujca na
obmoþju Republike Slovenije, oziroma o drugih matiþnih dejstvih, þe so vpisana v matiþni
register Republike Slovenije,
- podatke iz kazenske evidence in evidence o prekrških Ministrstva za pravosodje Republike
Slovenije,
- podatke iz evidenc o prekrških, ki jih vodijo pristojni organi v Republiki Sloveniji,
- ali je zoper tujca v Republiki Sloveniji uveden kazenski postopek ali postopek o prekršku
pri pristojnih organih v Republiki Sloveniji
- podatke iz evidenc, ki jih vodi davþni organ o zapadlih neplaþanih davþnih obveznostih in o
davþnih prekrških, ki so oznaþeni kot davþna tajnost.

13137
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REPUBLIKA SLOVENIJA
............................................................
(organ, pristojen za sprejem prošnje)

PROŠNJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA STALNO PREBIVANJE ZA
DRŽAVLJANA ŠVICARSKE KONFEDERACIJE

prostor za fotografijo
ali referenþna številka
iz elektronskega
odložišþa fotografij

1. EMŠO, þe je doloþena:
2. Priimek in ime:
3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze:
4. Spol:

5. Državljanstvo:

6. Rojstni datum (dan, mesec, leto):

7. Rojstni kraj (država, kraj):

8. Zakonski stan:
9. Prejšnje zaþasno prebivališþe v Republiki Sloveniji
(naselje, ulica in hišna številka):
10. Kraj prebivanja oziroma sedanje zaþasno prebivališþe v Republiki Sloveniji
(naselje, ulica in hišna številka):
11. Datum vstopa na obmoþje Republike Slovenije:
12. Razlog prebivanja v Republiki Sloveniji, zaradi katerega je bilo izdano dovoljenje za zaþasno prebivanje:
13. Naþin zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje:
14. Podatek o zdravstvenem zavarovanju:
15. Vrsta in številka potnega lista ali osebne izkaznice, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost:
16. Datum vložitve prošnje:

17. Podpis vlagatelja:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

99 / 6. 12. 2011 /

Stran

Izpolni uradna oseba
Številka izdane izkaznice dovoljenja
oziroma odloþbe/sklepa:

Datum izdaje:

Opombe:
Prošnjo sprejel:

Prošnjo rešil:

V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke:
- o dovoljenjih za zaþasno prebivanje v Republiki Sloveniji,
- o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o
zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno
zavarovan,
- iz matiþnega registra Republike Slovenije o rojstvu ali sklenjeni zakonski zvezi tujca na
obmoþju Republike Slovenije, oziroma o drugih matiþnih dejstvih, þe so vpisana v matiþni
register Republike Slovenije,
- podatke iz kazenske evidence in evidence o prekrških Ministrstva za pravosodje Republike
Slovenije,
- podatke iz evidenc o prekrških, ki jih vodijo pristojni organi v Republiki Sloveniji,
- ali je zoper tujca v Republiki Sloveniji uveden kazenski postopek ali postopek o prekršku
pri pristojnih organih v Republiki Sloveniji
- podatke iz evidenc, ki jih vodi davþni organ o zapadlih neplaþanih davþnih obveznostih in o
davþnih prekrških, ki so oznaþeni kot davþna tajnost.
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REPUBLIKA SLOVENIJA
............................................................
(organ, pristojen za sprejem prošnje)

PROŠNJA ZA IZDAJO OZIROMA PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAýASNO
PREBIVANJE
(ustrezno obkroži)

ZA DRUŽINSKEGA ýLANA DRŽAVLJANA ŠVICARSKE KONFEDERACIJE2
(ustrezno obkroži)

prostor za fotografijo
ali referenþna številka
iz elektronskega
odložišþa fotografij

1. EMŠO državljana Švicarske konfederacije, ki združuje družinskega þlana:
2. Priimek in ime državljana Švicarske konfederacije, ki združuje družinskega þlana:
3. Kraj prebivanja oziroma sedanje zaþasno ali stalno prebivališþe državljana Švicarske konfederacije v Republiki Sloveniji
(naselje, ulica in hišna številka):

4. EMŠO družinskega þlana, þe je doloþena:

5. Priimek in ime:

6. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze:
7. Spol:

8. Državljanstvo:

9. Rojstni datum (dan, mesec, leto):

10. Rojstni kraj (država, kraj):

11. Zakonski stan:
12. Zadnje stalno oziroma zaþasno prebivališþe v tujini ali v Republiki Sloveniji
(država, kraj, ulica in hišna številka):
13. Kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje zaþasno prebivališþe v Republiki Sloveniji
(naselje, ulica in hišna številka):
14. Datum vstopa na obmoþje Republike Slovenije:
15. Sorodstveno oziroma drugo razmerje z državljanom Švicarske konfederacije:

2

V vse rubrike, razen v rubrike 1, 2 in 3 se vpišejo podatki o družinskem þlanu, za katerega se vlaga prošnja za izdajo
dovoljenja za prebivanje
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16. Naþin zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje:
17. Podatek o zdravstvenem zavarovanju:
18. Vrsta in številka potnega lista ali osebne izkaznice, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost:
19. Datum vložitve prošnje:

20. Podpis vlagatelja:

Izpolni uradna oseba
Številka izdane izkaznice dovoljenja oziroma
odloþbe/sklepa:

Datum izdaje:

Dovoljenje velja do:

Opombe:

Prošnjo sprejel:

Prošnjo rešil:

V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke:
- o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o
zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno
zavarovan,
- iz matiþnega registra Republike Slovenije o rojstvu ali sklenjeni zakonski zvezi tujca na
obmoþju Republike Slovenije, oziroma o drugih matiþnih dejstvih, þe so vpisana v matiþni
register Republike Slovenije,
- podatke iz kazenske evidence in evidence o prekrških Ministrstva za pravosodje Republike
Slovenije,
- podatke iz evidenc o prekrških, ki jih vodijo pristojni organi v Republiki Sloveniji,
- ali je zoper tujca v Republiki Sloveniji uveden kazenski postopek ali postopek o prekršku
pri pristojnih organih v Republiki Sloveniji
- podatke iz evidenc, ki jih vodi davþni organ o zapadlih neplaþanih davþnih obveznostih in o
davþnih prekrških, ki so oznaþeni kot davþna tajnost.
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REPUBLIKA SLOVENIJA
............................................................
(organ, pristojen za sprejem prošnje)

PROŠNJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA STALNO PREBIVANJE ZA
DRUŽINSKEGA ýLANA DRŽAVLJANA DRŽAVE ŠVICARSKE
KONFEDERACIJE3

prostor za fotografijo
ali referenþna številka
iz elektronskega
odložišþa fotografij

1. EMŠO državljana Švicarske konfederacije, ki združuje družinskega þlana:
2. Priimek in ime državljana Švicarske konfederacije, ki združuje družinskega þlana:
3. Kraj prebivanja oziroma sedanje zaþasno ali stalno prebivališþe državljana Švicarske konfederacije v Republiki Sloveniji
(naselje, ulica in hišna številka):

4. EMŠO družinskega þlana, þe je doloþena
5. Priimek in ime:
6. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze:
7. Spol:

8. Državljanstvo:

9. Rojstni datum (dan, mesec, leto):

10. Rojstni kraj (država, kraj):

11. Zakonski stan:
12. Prejšnje zaþasno prebivališþe v Republiki Sloveniji
(naselje, ulica in hišna številka):
13. Kraj prebivanja oziroma sedanje zaþasno prebivališþe v Republiki Sloveniji
(naselje, ulica in hišna številka):
14. Datum vstopa na obmoþje Republike Slovenije:

3

V vse rubrike, razen v rubrike 1, 2 in 3 se vpišejo podatki o družinskem þlanu, za katerega se vlaga prošnja za izdajo
dovoljenja za prebivanje
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15. Sorodstveno oziroma drugo razmerje z državljanom Švicarske konfederacije:
16. Naþin zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje:
17. Podatek o zdravstvenem zavarovanju:
18. Vrsta in številka potnega lista ali osebne izkaznice, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost:
19. Datum vložitve prošnje:

20. Podpis vlagatelja:

Izpolni uradna oseba
Številka izdane izkaznice dovoljenja
oziroma odloþbe/sklepa:

Datum izdaje:

Opombe:
Prošnjo sprejel:

Prošnjo rešil:

V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke:
- o dovoljenjih za zaþasno prebivanje v Republiki Sloveniji,
- o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o
zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno
zavarovan,
- iz matiþnega registra Republike Slovenije o rojstvu ali sklenjeni zakonski zvezi tujca na
obmoþju Republike Slovenije, oziroma o drugih matiþnih dejstvih, þe so vpisana v matiþni
register Republike Slovenije,
- podatke iz kazenske evidence in evidence o prekrških Ministrstva za pravosodje Republike
Slovenije,
- podatke iz evidenc o prekrških, ki jih vodijo pristojni organi v Republiki Sloveniji,
- ali je zoper tujca v Republiki Sloveniji uveden kazenski postopek ali postopek o prekršku
pri pristojnih organih v Republiki Sloveniji
- podatke iz evidenc, ki jih vodi davþni organ o zapadlih neplaþanih davþnih obveznostih in o
davþnih prekrških, ki so oznaþeni kot davþna tajnost.
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REPUBLIKA SLOVENIJA
............................................................
(organ, pristojen za sprejem prošnje)

PROŠNJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAýASNO PREBIVANJE ZA
IZVAJALCA STORITEV, KI NI DRŽAVLJAN ŠVICARSKE KONFEDERACIJE

prostor za fotografijo
ali referenþna številka
iz elektronskega
odložišþa fotografij

1. EMŠO, þe je doloþena:
2. Priimek in ime:
3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze:
4. Spol:

5. Državljanstvo:

6. Rojstni datum (dan, mesec, leto):

7. Rojstni kraj (država, kraj):

8. Zakonski stan:
9. Zadnje stalno oziroma zaþasno prebivališþe v tujini ali v Republiki Sloveniji
(država, kraj, ulica in hišna številka):
10. Kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje zaþasno prebivališþe v Republiki Sloveniji
(naselje, ulica in hišna številka):
11. Datum vstopa na obmoþje Republike Slovenije:
12. Razlog prebivanja v Republiki Sloveniji:

13. Vrsta in številka potnega lista ali osebne izkaznice, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost:
14. Datum vložitve prošnje:

15. Podpis vlagatelja:
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Številka izdane izkaznice dovoljenja oziroma
odloþbe/sklepa:

Datum izdaje:

Dovoljenje velja od:

Opombe:

Prošnjo sprejel:

do:

Prošnjo rešil:
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Priloga št. 3
Obrazci potrdil o vloženi prošnji

REPUBLIKA SLOVENIJA
.....................................................................
(upravna enota)
POTRDILO O VLOŽENI PROŠNJI ZA IZDAJO ZA IZDAJO OZIROMA
PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAýASNO PREBIVANJE
(ustrezno obkroži)
ZA DRŽAVLJANA ŠVICARSKE KONFEDERACIJE
To potrdilo državljanu Švicarske konfederacije dovoljuje prebivanje v Republiki
Sloveniji do dokonþne odloþitve o prošnji.
1. Priimek in ime:
2. Rojstni datum (dan, mesec, leto):

3. Državljanstvo:

4. Kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje zaþasno prebivališþe v Republiki Sloveniji
(naselje, ulica in hišna številka):
5. Datum vložitve prošnje:

6. Datum izdaje potrdila:

7. Uradna oseba:

8. Žig:
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REPUBLIKA SLOVENIJA
.....................................................................
(upravna enota)
POTRDILO O VLOŽENI PROŠNJI ZA IZDAJO OZIROMA PODALJŠANJE
DOVOLJENJA ZA ZAýASNO PREBIVANJE
(ustrezno obkroži)
ZA DRUŽINSKEGA ýLANA DRŽAVLJANA ŠVICARSKE KONFEDERACIJE
To potrdilo velja kot dovoljenje za zaþasno prebivanje do dokonþne odloþitve o
prošnji. Potrdilo tujcu dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji, ne dovoljuje pa mu
prehajanja državne meje.
1. Priimek in ime:
2. Rojstni datum (dan, mesec, leto):

3. Državljanstvo:

4. Kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje zaþasno prebivališþe v Republiki Sloveniji
(naselje, ulica in hišna številka):
5. Datum vložitve prošnje:

6. Datum izdaje potrdila:

7. Uradna oseba:

8. Žig:
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4218.

Sklep o imenovanju državnih tožilcev na
položaj svetnikov

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1, Uradni list RS, št. 58/11) je Državnotožilski svet sprejel

SKLEP
o imenovanju državnih tožilcev na položaj
svetnikov
Heleno ZOBEC DOLANC, okrožno državno tožilko na
Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, je Državnotožilski
svet s sklepom, št. Dts 143/2011 napredoval na položaj okrožne državne tožilke svetnice od 1. 4. 2011 dalje.
Jožefa VALETIČA, okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, je Državnotožilski svet s
sklepom, št. Dts 142/2011 napredoval na položaj okrožnega
državnega tožilca svetnika od 1. 4. 2011 dalje.
Primoža SUKNAIČA, okrožnega državnega tožilca na
Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, je Državnotožilski
svet s sklepom, št. Dts 159/2011 napredoval na položaj okrožnega državnega tožilca svetnika od 1. 7. 2011 dalje.
Katjušo ČEFERIN, okrožno državno tožilko na Okrožnem
državnem tožilstvu v Ljubljani, je Državnotožilski svet s sklepom, št. Dts 160/2011 napredoval na položaj okrožne državne
tožilke svetnice od 18. 6. 2011 dalje.
Marijo Marinko JERAJ, okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju, je Državnotožilski svet s
sklepom, št. Dts 162/2011 napredoval na položaj okrožne državne tožilke svetnice od 1. 9. 2011 dalje.
Št. Tu-K 3/2011/25-18
Ljubljana, dne 29. novembra 2011
dr. Zvonko Fišer l.r.
generalni državni tožilec RS
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OBČINE
CANKOVA
4219.

II.
40

Odlok o rebalansu III proračuna Občine
Cankova za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09
in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 UPB4) in 16. in 94. člena Statuta Občine Cankova
(Uradni list RS, št. 32/07 in 16/10) je Občinski svet Občine
Cankova na 8. redni seji dne 24. 11. 2011 sprejel

ODLOK
o rebalansu III proračuna Občine Cankova
za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2011 (Uradni list RS, št. 7/11) se spremeni 2. člen in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/ Podskupina kontov/Konto

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge 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 neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna in sredstev proračuna EU

70

71

72

73

74

v eurih
Rebalans
III. 2011
1.643.045
1.420.420
1.292.330
1.191.879
68.369
32.082
0
128.090
31.206
479
500
43.176
52.729
49.539
12.137
0
37.402
2.450
2.450
0
170.636
170.636
0

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.631.426
TEKOČI ODHODKI
612.727
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
247.862
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
37.884
402 Izdatki za blago in storitve
311.755
403 Plačila domačih obresti
2.226
409 Rezerve
13.000
41
TEKOČI TRANSFERI
646.772
410 Subvencije
29.380
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
407.918
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
65.847
413 Drugi tekoči domači transferi
143.627
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
344.771
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
344.771
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
27.156
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
23.000
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
4.156
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
11.619
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.629
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.629
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
(750+751+752)
1.629
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
2.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
2.000
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
2.000
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
–371
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
19.697
55
ODPLAČILO DOLGA
19.697
550 Odplačila domačega dolga
19.697
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–8.449
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–19.697
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
(VI.+X.-IX.)
–11.619
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2010
8.449
«
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3. člen
Vsa ostala določila členov ostanejo nespremenjena.
4. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-12/2011
Cankova, dne 24. novembra 2011
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

CERKNICA
4220.

Poslovnik Nadzornega odbora Občine
Cerknica

Na podlagi 32. in 32.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl.
US: Up-2925/07-15, U-l-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US:
U-l-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10 in
84/10 Odl. US: U-I-176/08-10) in 44. člena Statuta Občine
Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Nadzorni odbor Občine
Cerknica na 7. redni seji dne 19. 10. 2011 sprejel

POSLOVNIK
Nadzornega odbora Občine Cerknica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem poslovnikom se ureja organizacija in določa način
dela nadzornega odbora ter status članov nadzornega odbora
kot najvišjega organa nadzora javne porabe v občini.
2. člen
(1) Nadzorni odbor, kot najvišji organ nadzora javne porabe občine, deluje v okviru svojih pristojnosti, samostojno in
neodvisno. Svoje naloge opravlja strokovno, vestno, pošteno in
nepristransko, v skladu z veljavnim pravnim redom Republike
Slovenije, Statutom Občine Cerknica in tem poslovnikom.
(2) Na pravnih podlagah iz predhodnega odstavka temelji tudi razmerje nadzornega odbora do občinskega sveta
in župana.
3. člen
Delo nadzornega odbora je javno. Po predhodni presoji
nadzorni odbor lahko javnost izključi. Pri opravljanju svojega
dela so člani nadzornega odbora dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih, ki so tako opredeljene
z zakonom, drugimi predpisi ali z akti občinskega sveta in
internimi akti uporabnikov proračunskih sredstev ter spoštovati njihovo dostojanstvo, dobro ime in osebnostno integriteto
(fizičnih in pravnih oseb).
4. člen
Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine Cerknica,
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.
Nadzorni odbor ima v skladu s 7. členom Statuta Cerknica
pečat v obliki kroga, premera 35 mm, ki ima v sredini grb Občine Cerknica, ob krožnici zgoraj napis OBČINA CERKNICA, pod
grbom v liniji premera napis NADZORNI ODBOR, ob krožnici
spodaj pa napis CERKNICA.
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5. člen
Nadzorni odbor zastopa in predstavlja predsednik nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika,
ki ga, tako kot predsednika, izmed sebe izvolijo člani nadzornega odbora.
Naloge predsednika so, da:
– vodi in organizira delo odbora,
– predlaga dnevne rede, sklicuje in vodi seje,
– spremlja in skrbi za izvajanje sklepov nadzornega odbora,
– podpisuje sklepe, poročila, zapisnike in druge akte
nadzornega odbora,
– pripravi načrt dela nadzornega odbora in predlog potrebnih sredstev za posamezno proračunsko leto,
– sodeluje z občinskim svetom, županom, delovnimi telesi
in občinsko upravo,
– se, enako velja tudi za namestnika predsednika nadzornega odbora, praviloma udeležuje sej občinskega sveta.
6. člen
Predsedniku in članom nadzornega odbora se pošlje vabilo in gradivo v tiskani obliki za sejo nadzornega odbora najmanj
sedem dni pred sejo, praviloma tudi v elektronski obliki.
II. IMENOVANJE IN SESTAVA NADZORNEGA ODBORA
7. člen
Nadzorni odbor ima pet članov, ki jih imenuje občinski
svet. Mandat nadzornega odbora traja do poteka mandata
občinskega sveta oziroma po izvedenih lokalnih volitvah do
imenovanja novega nadzornega odbora.
8. člen
(1) Prvo sejo nadzornega odbora občine skliče župan in
jo vodi do izvolitve predsednika nadzornega odbora. Nadzorni
odbor se konstituira, če je na prvi seji navzočih večina članov.
(2) Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika in namestnika predsednika nadzornega odbora z večino
opredeljenih glasov. Župan lahko poda predlog za predsednika
nadzornega odbora, ki ni obvezujoč.
9. člen
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega
sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine (krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti), direktor občinske uprave,
delavci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov,
javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so
uporabniki proračunskih sredstev.
Član nadzornega odbora je dolžan seznaniti nadzorni
odbor s svojim statusom.
10. člen
(1) Član nadzornega odbora lahko odstopi, lahko pa je
tudi predčasno razrešen. Odstop je dejanje posameznika, predlog za razrešitev člana pa lahko poda tudi nadzorni odbor z
večino glasov vseh članov odbora.
(2) Glede razrešitve člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi iz določbe prvega odstavka 37.a člena
Zakona o lokalni samoupravi. Razrešitev opravi občinski svet
na predlog nadzornega odbora. Članstvo v nadzornem odboru
preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandatne
dobe članov sveta.
(3) Predsednik nadzornega odbora ali njegov namestnik,
je lahko razrešen funkcije predsednika oziroma namestnika
predsednika nadzornega odbora na način kot je določen za
izvolitev. Novega člana nadzornega odbora se imenuje najkasneje v roku 45 dni od dneva pravnomočne oziroma dokončne
razrešitve.
11. člen
Nadzorni odbor sprejme za svoje delo Poslovnik Nadzornega odbora Občine Cerknica z najmanj štirimi glasovi.
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12. člen
(1) Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno.
(2) Članom nadzornega odbora pripada ustrezno nadomestilo oziroma plačilo za opravljanje funkcije in povrnitve
drugih stroškov v skladu z zahtevnostjo nadzorov.
(3) Nadzori so lahko:
– zelo zahtevni (npr. nadzor poslovanja občine, posrednih
proračunskih porabnikov v posameznem obdobju ali letu, nadzor smotrnosti poslovanja občine ipd.),
– zahtevni (nadzor zaokroženega dela poslovanja občine kot npr. investicijski odhodki, postopki oddaje javnih
naročil, prevzemanje obveznosti, plače javnih uslužbencev,
transferi ipd.),
– manj zahtevni (gre za nadzor, ki je osredotočen
na posamezno proračunsko postavko ali podpostavko, na
prihodke od posameznega premičnega ali nepremičnega
premoženja ipd.).
(4) Plačila se, glede na zahtevnost nadzora urejajo s
Pravilnikom o plačilih občinskih funkcionarjev, nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora ter drugih
občinskih organov in odborov.
(5) Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotovijo v
občinskem proračunu, na podlagi letnega programa nadzora.
III. PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ODBORA
13. člen
Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev,
– nadzoruje zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine
(krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti), javnih zavodov,
javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov
sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb, ki
razpolagajo z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe
občinskih javnih sredstev.
14. člen
(1) Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki
obvezno vsebuje nadzor zaključnega računa proračuna občine, javnih zavodov in javnih podjetij ter občinskih skladov,
predloga proračuna občine in javnih zavodov, javnih podjetij
in občinskih skladov ter vsaj polletni nadzor razpolaganja z
občinskim nepremičnim in premičnim premoženjem. V program
lahko nadzorni odbor vključi tudi druge nadzore ali posamezne
elemente nadzora.
(2) Nadzorni odbor z letnim programom seznani občinski
svet in župana.
(3) Predsednik in namestnik nadzornega odbora se praviloma udeležujeta sej občinskega sveta. Nadzorni odbor pred
sprejemom proračuna Občine Cerknica, zaključnega računa
Občine Cerknica in v drugih primerih, ko je to predpisano ali
zahtevano, občinskemu svetu še pred glasovanjem posreduje
svoje mnenje.
(4) Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča občinskemu svetu o svojem delu.
(5) Nadzorni odbor ob koncu svojega mandata pripravi o
svojem delu zaključno poročilo, ki ga preda županu oziroma
direktorju občinske uprave. Ob sklicu prve seje nadzornega
odbora v novem mandatu, župan posreduje navedeno poročilo
novo imenovanim članom nadzornega odbora.
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IV. POSTOPEK IN NAČIN DELA
1. Postopek
15. člen
Nadzorni odbor vodi postopek nadzora po tem poslovniku, Statutu Občine Cerknica in po ostalih veljavnih predpisih.
Stranka v postopku (nadzorovana stranka) je uporabnik sredstev oziroma premoženja in/ali odredbodajalec oziroma skrbnik
za javna sredstva oziroma premoženje.
16. člen
Nadzorni odbor opravlja redne in izredne nadzore. O izboru nadzorovane stranke se nadzorni odbor odloča samostojno
in izda o tem ustrezen sklep, ki se dostavi nadzorovani stranki,
najkasneje sedem dni pred izvedbo nadzora.
17. člen
(1) Vsak član nadzornega odbora ima pravico zahtevati
in dobiti podatke od občinske uprave, ki so mu potrebni pri
opravljanju njegovih nalog, če teh podatkov na njegov predlog
ne zahteva nadzorni odbor.
(2) Občinska uprava se mora držati postavljenih rokov za
predložitev poročil in drugih podatkov in dokumentov, ki jih v
skladu s prejšnjim odstavkom zahteva član nadzornega odbora
ali nadzorni odbor. V primeru kršitve rokov mora občinska uprava v roku 8 dni o razlogih za to poročati nadzornemu odboru.
Navedena zahteva iz prejšnjega odstavka se, če je podana
na seji nadzornega odbora, vpiše v zapisnik seje nadzornega
odbora; lahko pa se vloži tudi v pisni obliki izven seje nadzornega odbora.
(3) Župan oziroma direktor občinske uprave je dolžan
preko občinske uprave zagotoviti članom nadzornega odbora
nemoteno opravljanje nadzora v prostorih, kjer se ne nahajajo
stranke in druge osebe, ki bi motile delo nadzornega odbora.
(4) V primeru, da člani nadzornega odbora ne dobe fotokopij gradiva, ki ga potrebujejo v okviru nadzora, domov,
lahko član nadzornega odbora opravlja svoje delo na sedežu
nadzornega odbora v času uradnih ur občinske uprave. O tem
se obvesti občinsko upravo po telefonu ali elektronski pošti,
oziroma na drug ustrezen način, najkasneje 5 dni pred dnem
opravljanja nadzora.
18. člen
Z letnim programom dela si nadzorni odbor določi program dela rednih nadzorov tako, da so na daljši rok zajeti
vsi uporabniki občinskih proračunskih sredstev, na krajši rok
pa posamezni uporabniki iz različnih dejavnosti. Poleg rednih
nadzorov nadzorni odbor opravlja tudi izredne nadzore, ki si jih
določi sproti po lastni presoji ter na podlagi:
– pobud občinskega sveta,
– pobud župana,
– pobud članov nadzornega odbora,
– javno izraženih stališč v javnih medijih in stališč organov
civilne družbe,
– pisnih pobud občanov.
19. člen
(1) Po tem postopku se opravi nadzor ne glede na to,
za katero od oblik nadzora gre. Nadzor se prične z vročitvijo
sklepa o nadzoru nadzorovani osebi. Nadzorovana oseba je
tista pravna ali fizična oseba, glede katere je nadzorni odbor
pričel postopek nadzora. Lastnost nadzorovane osebe dobi z
dnem vročitve sklepa.
(2) Nadzor opravijo člani nadzornega odbora (pooblaščenci) na osnovi sklepa o izvedbi nadzora. Sklep o izvedbi
nadzora mora vsebovati navedbo oseb, ki bodo opravile nadzor, opredelitev vsebine, časa in kraja nadzora ter navedbo
nadzorovane osebe (organ ali organizacija z odgovornimi osebami).
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20. člen
(1) V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane
osebe dolžni pooblaščencem nadzornega odbora, ki opravljajo
nadzor, predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v
postopkih nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila.
Pooblaščenci nadzornega odbora, ki opravljajo nadzor, imajo
pravico zahtevati vse podatke, ki so potrebni za izvedbo naloge, ki jim je zaupana.
(2) Zahtevane podatke je nadzorovana stranka dolžna
dostaviti nadzornemu odboru oziroma pooblaščencu nadzornega odbora v predpisanem oziroma zahtevanem času, vendar
najkasneje v petnajstih dneh.
21. člen
(1) Nadzor se opravi s pregledovanjem poslovne dokumentacije, poročil, obvestil in sredstev do te mere, da se ugotovijo zadostna dejstva, ki so potrebna za namen konkretnega
nadzora.
(2) Neposreden nadzor se deloma opravi na sedežu
nadzornega odbora, kamor je bila posredovana dokumentacija nadzorovane stranke, deloma pa na sedežu nadzorovane
stranke, kjer se vpogleda dodatna dokumentacija in opravi
razgovor s pristojnimi osebami nadzorovane stranke.
22. člen
(1) Ugotovitve, ocene in mnenja ter osnutek poročil nadzornega odbora pripravi član nadzornega odbora, ki ga je na
predlog predsednika, za posamezno zadevo v skladu z letnim
programom nadzora, s sklepom o izvedbi nadzora zadolžil
nadzorni odbor.
(2) Nadzorni odbor s sklepom določi število pooblaščencev za izvedbo nadzora in sicer glede na zahtevnost nadzora
ter pri tem določi tudi vodjo nadzora.
Vodja pooblaščencev je zadolžen za koordinacijo nadzora
in sestavo dokončnega osnutka poročila.
(3) Nadzorni odbor pooblaščencu za izvedbo nadzora
s sklepom določi tudi plačilo v skladu z 12. členom tega poslovnika.
23. člen
Predsednik nadzornega odbora ima pravico in dolžnost
spremljati izvajanje nadzora.
24. člen
O poteku nadzora se piše zapisnik, ki je kasneje osnova
za izdelavo predloga poročila.
25. člen
O vsakem nadzoru se vodi dosje, v katerega se vlaga vse
beležke ter druge ustrezne listine in zapisnik, predlog poročila,
morebitni ugovor in dokončno poročilo.
Celotno gradivo se vodi in hrani v arhivu nadzornega
odbora in arhivu občine.
Skrbnik arhiva in tekoče dokumentacije je občinska uprava
oziroma strokovni sodelavec, ki je delavec občinske uprave.
26. člen
(1) Po opravljenem pregledu pripravi pooblaščenec oziroma pooblaščenci nadzornega odbora osnutek poročila, v
katerem je navedena nadzorovana oseba, odgovorne osebe,
predmet pregleda, ugotovitve in ocene in mnenja ter morebitna
poročila in predlogi ukrepov.
(2) Osnutek poročila, ki mora obsegati vse sestavine določene s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega
odbora občine, sprejme nadzorni odbor in ga pošlje nadzorovani stranki. Ta ima pravico v roku petnajst dni od prejema osnutka poročila vložiti ugovor pri nadzornem odboru. O ugovoru je
nadzorni odbor dolžan odločiti v petnajstih dneh.
(3) Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani
osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi Računskemu sodišču in javnosti.
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27. člen
(1) Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov
ali nepravilnosti pri poslovanju nadzorovane osebe, mora o
teh kršitvah v petnajstih dneh od izdaje dokončnega poročila
obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče.
(2) V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja
utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve
posredovati pristojnemu organu pregona.
(3) Hujše kršitve predpisov in nepravilnosti pri poslovanju
občine oziroma druga nadzorovane osebe, so naslednje:
– uporaba proračunskih sredstev v nasprotju z nameni, ki
so določeni v proračunu,
– uporaba državnih sredstev v neskladju z določili zakona,
– oddaja javnih naročil v neskladju s predpisi oziroma
oddaja del brez izvedbe javnega razpisa, kadar bi bilo to potrebno,
– če uporabnik pri odsvojitvi ali oddaji finančnega ali
stvarnega premoženja ravna v nasprotju z veljavnimi predpisi,
– če uporabnik proračuna izplača finančna sredstva, ki
presegajo s proračunom zagotovljena sredstva,
– neizvedba notranjega nadzora v skladu s predpisi,
– druge kršitve predpisov, ki se po presoji nadzornega
odbora štejejo za hujšo kršitev.
28. člen
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in
organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni
obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in v skladu
s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.
29. člen
(1) Poročilo lahko vsebuje tudi priporočilo za smotrnejšo
porabo proračunskih sredstev v bodoče.
(2) Nadzorni odbor v teku postopka opozori nadzorovano
stranko, da odpravi morebitna protipravna dejanja in ravnanja.
Če nadzorovana stranka opozorila ne upošteva, se to navede
v poročilu.
30. člen
(1) Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzornega odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane
okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.
(2) Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev
mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O
izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.
(3) O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči
nadzorni odbor.
31. člen
Posamezne strokovne naloge nadzornega odbora lahko
opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje
občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan razumnem
roku.
V nasprotnem primeru se obvesti pristojno ministrstvo in
Računsko sodišče.
2. Način dela
32. člen
Nadzorni odbor odloča na sejah, katere sklicuje in vodi
predsednik nadzornega odbora:
– na lastno pobudo,
– na zahtevo večine članov nadzornega odbora.
33. člen
V nujnih primerih lahko predsednik skliče izredno sejo
nadzornega odbora.
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34. člen
Če predsednik po prejemu zahteve iz 32. člena tega poslovnika ne skliče v 20. dneh redne in v 5. dneh izredne seje
nadzornega odbora, jo lahko skliče vlagatelj zahteve s podpisi
večine članov.
35. člen
Predsednik pripravi predlog dnevnega reda in ga skupaj z
gradivom vsaj sedem dni pred sejo pošlje članom odbora. Nadzorni odbor lahko spremeni ali dopolni dnevni red na sami seji.
Predlagatelj, ki ni član nadzornega odbora, pa mora gradivo
poslati predsedniku vsaj petnajst dni pred sejo.
36. člen
Na izredni seji lahko predsednik predlaga dnevni red in
predloži gradivo članom na sami seji nadzornega odbora.
37. člen
Sejo nadzornega odbora vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika. Če sejo skliče vlagatelj
zahteve (34. člen), jo tudi vodi.
38. člen
(1) Nadzorni odbor ima strokovnega sodelavca, ki je javni
uslužbenec občinske uprave. Strokovnega sodelavca imenuje
nadzorni odbor na svoji prvi seji.
(2) Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
(3) Člani nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost
sodelovati pri delu nadzornega odbora, se udeleževati sej in
odločati o njih. Evidenco udeležbe članov vodi strokovni sodelavec nadzornega odbora.
39. člen
Na seji nadzornega odbora so lahko na povabilo predsednika ali z njegovim soglasjem prisotne tudi druge osebe za
izvedbo seje.
3. Potek seje
40. člen
Predsednik na začetku seje ugotovi sklepčnost nadzornega
odbora: zabeležijo se upravičeno odsotni, neopravičeno odsotni in
morebitna prisotnost drugih oseb. Nadzorni odbor je sklepčen, če
je na seji prisotnih večina vseh članov nadzornega odbora.
41. člen
Po ugotovljeni sklepčnosti predsedujoči da v obravnavo
predlog dnevnega reda. Predsedujoči lahko spremeni vrstni
red točk dnevnega reda. Vsak član nadzornega odbora lahko
poda predlog za umik oziroma razširitev točk dnevnega reda.
O predlogih odloči nadzorni odbor z večino opredeljenih glasov.
Predsedujoči da nato na glasovanje dnevni red s sprejetimi
predlogi v celoti.
42. člen
Po sprejetju dnevnega reda sledi sprejemanje zapisnika
prejšnje seje, h kateremu člani lahko podajo pripombe, predlagajo spremembo ali dopolnitev. Zapisnik je sprejet, če nanj ni
bilo pripomb ali je bil sprejet z dopolnili.
43. člen
Dnevni red se obravnava po vrstnem redu posameznih
točk, na začetku vsake točke lahko predlagatelj – pooblaščenec poda uvodno obrazložitev.
44. člen
Po končani obrazložitvi predsednik povabi k razpravi,
h kateri se člani prijavijo z dvigom rok. Razpravljanje posameznika je lahko časovno omejeno in se mora nanašati na
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obravnavano točko, sicer ga predsednik na to opomni oziroma
mu po neuspešnem opominu vzame besedo.
O eventualnem ugovoru o odvzemu besede odloča nadzorni odbor.
45. člen
Predsednik zaključi razpravo, ko ugotovi, da ni več razpravljavcev.
V primerih, ko se ugotovi potreba po dodatnih materialih,
se seja nadaljuje po pridobitvi le-teh.
46. člen
Predsednik prekine sejo nadzornega odbora in jo po možnosti preloži na določen datum, če:
– seja ni več sklepčna,
– je potrebno dobiti mnenje drugih organov,
– tako sklene nadzorni odbor.
Nedokončano zadevo se preloži na eno prihodnjih sej.
Nadzorni odbor zaključi sejo, ko so izčrpane vse točke dnevnega reda.
47. člen
Predsednik skrbi na seji za red in sme kršilca reda opomniti oziroma mu odvzeti besedo ali v skrajnem primeru zahtevati, da zapusti sejo. Vsi ukrepi se zapišejo v zapisnik. O
morebitnem ugovoru, vloženem v roku treh dni po izrečenem
ukrepu, odloča nadzorni odbor na prihodnji seji.
Predsednik prekine sejo odbora, če na njej s prej navedenimi ukrepi reda ni mogoče ohraniti.
4. Odločanje
48. člen
Nadzorni odbor veljavno odloča na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora. Za sprejem sklepa je
potrebna večina opredeljenih glasov navzočih članov.
Po končani razpravi se o predlogu pripravi sklep in opravi
glasovanje. Glasovanje je javno ali tajno.
49. člen
Javno glasovanje se opravi z dvigovanjem rok in to po
predsednikovem vprašanju, kdo je za predlog in kdo je proti
predlogu. Če je o isti zadevi več predlogov, se glasuje po vrstnem redu glede na oddanost predlogov. Čim je nek predlog
sprejet, je glasovanje končano.
50. člen
(1) Za tajno glasovanje se pripravi pet enako velikih
glasovnic z navedbo vprašanja oziroma predloga ali sklepa
o katerem se odloča, žigom nadzornega odbora in vpisanima besedama »ZA« (na levi strani), »PROTI« (na desni
strani).
(2) Glasovnica vsebuje navodilo za glasovanje, in sicer da
se obkroži le ena izmed besed.
(3) Tajno glasovanje izvedeta predsednik in strokovni sodelavec odbora. O tajnem glasovanju se vodi posebni zapisnik,
ki vsebuje podatke o vodenju tajnega glasovanja, predlogih
sklepov ter ugotovitvah izida glasovanja.
(4) Oba podpišeta zapisnik o izvedbi in izidu glasovanja.
Rezultat glasovanja objavi predsednik odbora.
5. Zapisnik
51. člen
O sejah nadzornega odbora se piše skrajšani zapisnik,
v katerega se zapišejo glavni podatki o opravljenem delu s
poudarkom na:
– udeležencih na seji,
– spremembah, dopolnitvah in sprejemu dnevnega reda,
– razpravljavcih na točke dnevnega reda,
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– izjave, za katere so navzoči izrecno zahtevali, da se
vnesejo v zapisnik,
– obravnavanih predlogih in sprejetih sklepih.
K zapisniku se priložijo gradiva v originalu ali kopiji.
52. člen
Za zapisnik nadzornega odbora skrbi strokovni sodelavec – delavec občinske uprave. Člani odbora prejmejo predlog
zapisnika hkrati z vabilom za naslednjo sejo. Na seji sprejeti
zapisnik podpišeta predsednik oziroma predsedujoči in zapisnikar – strokovni sodelavec nadzornega odbora.
V. JAVNOST DELA
53. člen
(1) Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor
o svojih ugotovitvah obvesti javnost, ko je njegovo poročilo
dokončno. Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravice
strank.
(2) Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov odloči, da se javnost dela omeji ali izključi, če to zahtevajo
razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki
vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali
uradna tajnost.
(3) Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih
članov odloči, da se iz letnega poročila o njegovem delu in
posameznega poročila o nadzoru, ki se javno objavi, izločijo
podatki, ki jih Zakon za dostop do informacij javnega značaja,
določa kot razloge, zaradi katerih je mogoče zavrniti zahtevo
za informacijo javnega značaja.
(4) Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o
delu nadzornega odbora.
(5) Vabila z dnevnim redom za seje odbora in sklepi sej
odbora so informacije javnega značaja, ki se objavijo na spletni
strani Občine Cerknica.
(6) Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva, ki so na
podlagi predpisov opredeljeni za zaupna oziroma poslovna
skrivnost.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
54. člen
Pri delu nadzornega odbora se smiselno uporabljajo določbe Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10.) in
Poslovnik Občinskega sveta Občine Cerknica (Uradni list RS,
št. 39/00).
Spremembe in dopolnitve tega poslovnika obravnava in
sprejme nadzorni odbor po enakem postopku in na enak način
kot poslovnik.

Uradni list Republike Slovenije
JESENICE
4221.

Na podlagi 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list
RS, št. 1/06 in spr.), in 119. člena Poslovnika o delu občinskega
sveta (Uradni list RS, št. 46/08) je Občinski svet Občine Jesenice na 12. seji dne 24. 11. 2011 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
Odloka o zazidalnem načrtu za
»Center Jesenice«
1. člen
(Predmet obvezne razlage)
Odlok o zazidalnem načrtu za »Center Jesenice« (Uradni
list RS, št. 104/00 in spr., v nadaljevanju Odlok) v 8. členu določa morfološke enote in podenote ter urbanistično-oblikovalske
pogoje, ki jih je potrebno upoštevati pri oblikovanju in namembnosti objektov. Ker je mogoče urbanistično-oblikovalske
pogoje v morfološki enoti C mogoče razlagati na več različnih
načinov, Občinski svet Občine Jesenice sprejema obvezno
razlago 8. člena Odloka.
2. člen
(Obvezna razlaga 8. člena Odloka)
Prvi stavek 3. točke 8. člena Odloka, ki se glasi:
»Neposredno ob cesti leži morfološka enota C, to je
pas visokih stanovanjskih objektov s pritličji namenjenimi
javnemu programu kot tudi nižjih paviljonskih ali enonadstropnih javnih objektov med katerimi so oblikovane zelenice ter urejena parkirna mesta (nekatera tudi neurejena in
nenačrtovana).«
se razlaga tako, da so pritličja namenjena javnemu programu, v etažah nad pritličnimi etažami pa so dovoljene dejavnosti za stanovanja in obstoječe poslovne dejavnosti ter v
obstoječih gabaritih rekonstrukcije in spremembe namembnosti
poslovnih prostorov v stanovanja ali za poslovne dejavnosti iste
vrste, kot so že obstoječe poslovne dejavnosti.
3. člen
(Začetek veljavnosti obvezne razlage)
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-36/2011
Jesenice, dne 24. novembra 2011

55. člen
Ta poslovnik kakor tudi njegove poznejše spremembe in
dopolnitve obravnava in sprejme nadzorni odbor z dvotretjinsko
večino glasov vseh članov.
56. člen
Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem njegove uveljavitve
preneha veljati Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine
Cerknica (Uradni list RS, št. 34/00).
Št. 007-7/2011
Cerknica, dne 19. oktobra 2011
Predsednica
Nadzornega odbora Občine Cerknica
Damijana Škrlj l.r.

Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu
za »Center Jesenice«

Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

4222.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o oglaševanju in plakatiranju
v Občini Jesenice

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07, 34/09)
je Občinski svet Občine Jesenice na 12. redni seji dne 25. 11.
2011 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o oglaševanju in plakatiranju v Občini Jesenice
1. člen
V Odloku o oglaševanju in plakatiranju v Občini Jesenice
(Uradni list RS, št. 52/10) se v prvem odstavku 12. člena oznaka velikosti »1 x 1,5 m« nadomesti z oznako velikosti »2 m²«.

Št.

26. člen se črta.

4. člen

5. člen
V drugem odstavku 28. člena se črta besedilo »so opredeljeni v strokovnih podlagah iz 26. člena tega odloka in«.
6. člen
V prvem odstavku 34. člena se za zaklepajem postavi
pika, nadaljnje besedilo se črta.
38. člen se črta.

7. člen

8. člen
V 39. členu se besedna zveza »v enem letu od uveljavitve
strokovnih podlag.« nadomesti z besedno zvezo »do konca
leta 2012.«
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
postavljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 31/98 in 43/05).
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-16/2010-5
Jesenice, dne 25. novembra 2011
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

4223.

SKLEP
o določitvi vrednosti točke po Odloku o
občinskih taksah v Občini Jesenice za leto 2012
1. člen
Vrednost točke iz 4. člena Odloka o občinskih taksah v
Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 55/07) za leto 2012 znaša
0,0569 EUR.
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Št. 007-35/2011
Jesenice, dne 24. novembra 2011
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

4224.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Jesenice za leto 2012

V skladu s 180. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in spremembe), 218. členom Zakona o
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in spremembe) in
na podlagi 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
SRS, št. 18/84 in spremembe), 10. člena Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Jesenice
(Uradni list RS, št. 46/08 in spr.) ter 13. člena Statuta Občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spremembe) in 117. člena
Poslovnika o delu občinskega sveta (Uradni list RS, št. 46/08)
je Občinski svet Občine Jesenice na 12. redni seji dne 24. 11.
2011 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Jesenice za leto 2012
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice znaša za leto
2012 mesečno: 0,001415 €.
2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012
dalje.
Št. 422-64/2011
Jesenice, dne 24. novembra 2011
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku
o občinskih taksah v Občini Jesenice
za leto 2012

Na podlagi 4. člena Odloka o občinskih taksah v Občini
Jesenice (Uradni list RS, št. 55/07) in 13. člena Statuta Občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07 in 34/09) je Občinski
svet Občine Jesenice na 12. redni seji dne 24. 11. 2011 sprejel

Stran

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012 dalje.

2. člen
V 15. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Na avtobusih mestnega prometa je dovoljeno oglaševanje na vseh vertikalnih zunanjih površinah, vključno s steklenimi
površinami, razen na tistih, kjer bi voznika motilo pri vožnji.«
3. člen
V 25. členu se za besedo občine postavi pika, nadaljnje
besedilo se črta.
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4225.

Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega
metra koristne stanovanjske površine v Občini
Jesenice za leto 2012

Na podlagi 158. člena Zakona o davkih občanov (Uradni
list SRS, št. 36/88 in spremembe), drugega odstavka 5. člena
Odloka o davkih občanov Občine Jesenice (Uradni list RS,
št. 23/91) ter na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe), 13. in 143. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spremembe)
je Občinski svet Občine Jesenice na 12. redni seji dne 24. 11.
2011 sprejel
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Uradni list Republike Slovenije

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra
koristne stanovanjske površine v Občini
Jesenice za leto 2012

SKLEP
o prenehanju Sklepa o pooblastilu vrtcem
za izvajanje nekaterih opravil pri določanju
plačil staršev

1. člen
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno kvadratnega
metra (v nadaljevanju: m2) koristne stanovanjske površine, brez
vrednosti stroškov komunalnega opremljanja zemljišča, v Občini Jesenice za leto 2012 in se uporablja izključno za potrebe
določitve osnove za davek od premoženja.

1. člen
Sklep o pooblastilu vrtcem za izvajanje nekaterih opravil
pri določanju plačil staršev (Uradni list RS, št. 35/98) preneha
veljati z dnem začetka uporabe Zakona o uveljavljanju pravic
iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11), to je s
1. januarjem 2012.

2. člen
Vrednost povprečne gradbene cene m2 koristne stanovanjske površine, brez vrednosti stroškov komunalnega opremljanja zemljišča, v Občini Jesenice za leto 2012
znaša 814,62 EUR. Vrednost je fiksna in se med letom ne
spreminja.
Vrednost iz prejšnjega odstavka je določena na podlagi
valorizacije vrednosti povprečne gradbene cene m2 koristne
stanovanjske površine za leto 2011 z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki ga je objavil Statistični urad Republike
Slovenije za obdobje prvih devetih mesecev leta pred letom,
za katero oziroma v katerem se davek odmerja, v primerjavi
z enakim obdobjem prejšnjega leta.
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012
dalje.
S 1. 1. 2012 preneha veljati Sklep o povprečni gradbeni
ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v
Občini Jesenice za leto 2011 (Uradni list RS, št. 101/10).

Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

LJUBLJANA
Sklep o prenehanju Sklepa o pooblastilu
vrtcem za izvajanje nekaterih opravil pri
določanju plačil staršev

Na podlagi 64. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11) in 27. člena
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 –
uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine
Ljubljana na 11. seji dne 28. novembra 2011 sprejel

Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cesta
229050
231010
231030
231040
231060
231070

Odsek
229051
231011
231031
231041
231061
231071

Začetek
odseka
C R1 212
C R3 653
C R3 653
C R3 653
C R3 653
C R3 653

Št. 6020-251/2011-2
Ljubljana, dne 28. novembra 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

LOŠKI POTOK
4227.

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Loški Potok

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10) in 15. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list
RS, št. 86/06) je Občinski svet Občine Loški Potok na 7. redni
seji dne 17. 11. 2011 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Loški Potok

Št. 007-31/2011
Jesenice, dne 25. novembra 2011

4226.

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

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste so ceste, namenjene navezovanju naselij
v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v
občini med seboj in ceste, pomembne za navezovanje prometa
na ceste enake ali višje kategorije.
Javne poti so druge, manj pomembne povezave v občini,
ki ne izpolnjujejo meril za lokalno cesto, ali so namenjene samo
določenim vrstam udeležencev v prometu.
3. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Loški Potok in
ceste med naselji v Občini Loški Potok in naselji v sosednjih
občinah so:

Opis
Studenec-Loški Potok
Križpotje-Mali Log-Grda dolina
Hrib-vrh Hriba
Hrib-Srednja vas-Inles
Lazec-Stari Kot-Novi Kot-meja RH
Hrib-Retje-Podlipec

Konec
odseka
C R3 746
C 229050
C R3 653
C R3 653
M RH
C 229050

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Loški Potok znaša 22.767 m (22,767 km).

Dolžina
Preostala dolžina v
[m]
sosednji občini [m]
6.631 3.634 Bloke
3.063
1.334
1.001
8.878
1.860

Uradni list Republike Slovenije
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4. člen
Javne poti (JP) v naseljih Občine Loški Potok in med naselji so:
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Cesta
731010
731020
731040
731050
731060
731070
731080
731090
731110
731120
731130
731140
731150
731160
731170
731180
731190
731200
731220
731220
731230
731240
731250
731260
731270
731280
731290
731300
731310
731320
731340
731350
731360
731380
731380
731390
731410
731410
731420
731430
731450
731460
731470
731480
731490
731500
731510
731510
731520
731530
731530
731540
731580

Odsek
731011
731021
731041
731051
731061
731071
731081
731091
731111
731121
731131
731141
731151
731161
731171
731181
731191
731201
731221
731222
731231
731241
731251
731261
731271
731281
731291
731301
731311
731321
731341
731351
731361
731381
731382
731391
731411
731412
731421
731431
731451
731461
731471
731481
731491
731501
731511
731512
731521
731531
731532
731541
731581

Začetek
odseka
C 231010
O 731011
C 231010
C 231010
O 731051
C 231010
C 231010
C 231070
C 231070
O 731111
C 231070
C 231070
C 231070
C 231070
C 231070
O 731171
O 731171
C 229050
C R3 653
C 231070
O 731251
C 231030
C 231030
O 731251
O 731231
C 231030
C 231030
O 731291
O 731291
O 731291
C R3 653
O 731412
O 731412
O 731361
O 731361
O 731412
C R3 653
C 231040
C R3 653
C R3 653
O 731491
O 731491
O 731512
O 731512
O 731512
C R3 653
C R3 653
C R3 653
O 731511
O 731511
O 731511
C 231060
C 231060

Opis
Riko-Žagarji-Mohar
Žagarji-Korle
Kr. Mohar-Kal
Kr. Berta-Rezka
Kr. Antonov-Debeljak
Štalar-Jeršan
Črpalka-Podlipec
Hrib-Retje-Grda dolina
Rupar-Alencen-Doline
Odcep Cimprič
Rupar-Šiman
Retje-Hrib
Trgovina-Smrekarjevi
Dostop Zajč
Retje-Sv. Florjan
Pildov-Cesta Racna gora
Odcep Župan
Čednik-Ančen
Center-Markovi
Hrib-Tabor
Urbanovkni-Žleb
Žleb-Dr. Rus
Urbanovkni-Mesar
Dostop-Trafikar
Urbanovkni-Marjanovič
Dostop Tasrednjih
Hrib-Glažuta
Odcep vikend
Odcep Vida-Kal
Kr. Ravnikar-Kal
Hrib-Dednek-Bela Voda
Šegova vas-Matevljek
Širaj-Grič
Lukec-Hišar
Šegova vas-Doline
Srednja vas-Čuk
Kapla-Srednja vas
Hrib-Šegova vas-Srednja vas
Kapla-Inles
Kapla-Rebar
Travnik-Inles
Dostop Pavelč
Kordiš-Žagar
Za plotkom
Po Kamineh-Špelčen
Špelčen-Rebar
Travnik-Rebar
Travnik-črpališče
Odcep Bregar
Dostop Karla
Dostop Debeljak
Meja RH-kmetija Korošec
Dostop Pogorelec

Konec
odseka
C 231010
Z HŠ 49
Z HŠ 40b
Z HŠ 39
Z N.H.
Z HŠ 26
C 229050
C 229050
C 229050
O 731141
O 731151
C 231070
Z HŠ 53
Z HŠ 91
Z cerkev
C R3 746
O 731171
Z HŠ 10
C 231030
O 731222
C 231030
Z HŠ 50a
C 231030
Z HŠ 34
C 231030
Z HŠ 54a
Z gozdna
Z HŠ 96a
O 731321
O 731311
Z gozdna
Z HŠ 44
O 731351
O 731382
Z gozdna
Z HŠ 13
C 231040
C 231040
C 231040
Z HŠ 9
Z HŠ 52a
Z HŠ 52
Z HŠ 66
O 731512
C R3 653
O 731511
C R3 653
Z črpal.
Z HŠ 104
Z HŠ 10
Z HŠ 110
Z HŠ 40
Z HŠ 31

Dolžina
Preostala dolžina v
[m]
sosednji občini [m]
748
146
342
321
178
64
724
1.197
368
75
88
1.007
256
90
1.228
806
112
75
108
504
162
89
308
129
144
147
594
267
545
419
2.569
1.680
311
79
410
63
262
959
160
92
135
64
110
153
153
82
407
1.302
146
363
89
1.781
415
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Dostop Kindi

Konec
odseka
Z gozdna

55.

731600

731601

C 231060

Dostop Štormi

Z HŠ 15

372

56.

731610

731611

C 231060

Dostop Šmerin

Z HŠ 10

313

57.

731620

731621

C 231060

Dostop Ješelnik

Z HŠ 5

749

58.

731630

731631

C 231060

Dostop cerkev Sv. Roka

Z cerkev

217

59.

731640

731641

C 231060

Kr. cerkev-zajetje

Z zajet.

60.

731650

731651

O 731671

Pot v Krajec

Z gozdna

832

61.

731670

731671

C 231060

Stari Kot-vas

C 231060

446

62.

731680

731681

C R3 653

Lazec-Kalič

Z HŠ 12

123

63.

731690

731691

C R3 653

Lazec-Gredice

Z HŠ 6

170

64.

731700

731701

O 731681

Lazec-Šepši

C R3 653

65.

731720

731721

C R3 653

Podpreska-LIK

Z LIK

252

66.

731730

731731

C R3 653

Draga-Štebljaj

Z HŠ 39

209

67.

731740

731741

C R3 653

Draga-Pajnič

Z gozdna

220

68.

731750

731751

C R3 653

Trava-šola

Z gozdna

274

69.

731760

731761

C R3 653

Trava-pokopališče-žaga

Z gozdna

70.

731770

731771

C R3 653

Podplanina-zgoraj

Z HŠ 2

71.

731780

731781

C R3 653

Podplanina-spodaj

Z HŠ 11

672

72.

731790

731791

O 731781

Podplanina-izvir Čabranke

Z HŠ 16

1.172

73.

731800

731801

C R3 653

Pungert

Z HŠ 2

1.633

74.

731810

731811

M RH

Meja RH-Črni Potok

Z HŠ 1

912

75.

731820

731821

O 731811

Črni Potok-elektrarna

Z elekt.

277

731840

731841

O 731811

Črni Potok-Vici

Z HŠ 17

76.

Odsek
731591

Začetek
odseka
C 231060

Uradni list Republike Slovenije
Opis

Dolžina
Preostala dolžina v
[m]
sosednji občini [m]
487

83

91

385
1.286

1.197

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Loški Potok znaša 35.398 m (35,398 km).

5. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom,
je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in njene dopolnitve)
pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste
št. 37162-3/2011-406(507) z dne 18. 11. 2011.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Loški Potok (Uradni list
RS, št. 39/07).
7. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 371-0032/2011
Loški Potok, dne 18. novembra 2011
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.

4228.

Pravilnik o dodeljevanju v najem in odkupu
službenih in tržnih stanovanj Občine Loški
Potok

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni
list RS, št. 86/06 in 49/10) ter v skladu s Stanovanjskim zakonom (Uradni list RS, št. 69/03) je Občinski svet Občine Loški
Potok na seji dne 17. 11. 2011 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju v najem in odkupu službenih
in tržnih stanovanj Občine Loški Potok
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in merila za dodelitev službenih in tržnih stanovanj Občine Loški Potok (v nadaljevanju:
službena in tržna stanovanja) v najem, postopek za dodelitev
službenih in tržnih stanovanj v najem, čas trajanja najemnega
razmerja, najemnino in varščino, prenehanje najemnega razmerja, rok za izpraznitev in način odkupa službenih in tržnih
stanovanj.
Pravilnik se uporablja tudi za parkirna mesta; način dodelitve v najem in način odkupa parkirnih mest.
2. člen
Stanovanja v lasti Občine Loški potok (v nadaljevanju: Občine) le-ta praviloma oddaja v najem kot službena stanovanja.
Kolikor za službena stanovanja na razpisu ni zanimanja,
lahko Občina odda stanovanja v najem kot tržna stanovanja.
3. člen
Za službena stanovanja lahko zaprosijo zaposleni v Občini Loški Potok in tisti prosilci, ki so glede na poklic ali dejavnost,
katero opravljajo, pomembni za Občino (zaposleni v šolstvu,
zdravstvu, kulturi, športniki in podobni ...).
Za tržna najemna stanovanja lahko zaprosijo vsi, ki imajo
državljanstvo Republike Slovenije oziroma državljanstvo članic
Evropske unije.
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II. POGOJI IN MERILA ZA UPRAVIČENOST DO DODELITVE
SLUŽBENIH IN TRŽNIH STANOVANJ V NAJEM

nosti posameznega prosilca za delodajalca in za Občino kot
samoupravno lokalno skupnost.

4. člen
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za dodelitev službenega stanovanja v najem, so, poleg pogoja zaposlitve iz
2. člena tega pravilnika, še:
– državljanstvo Republike Slovenije ali države članice
Evropske unije;
– kadrovska pomembnost prosilca za delodajalca in za
Občino Loški Potok kot samoupravno lokalno skupnost, izkazana s pisno utemeljitvijo poslovodnega organa delodajalca;
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim prebivajo, ni najemnik neprofitnega stanovanja
oziroma ni lastnik primernega stanovanja ali stanovanjske hiše
v oddaljenosti 60 km od delovnega mesta.

12. člen
Komisija posreduje županu listo upravičencev, za katere
predlaga, da se jim dodeli službeno stanovanje v najem in
seznam vseh ostalih prosilcev, ki jih je obravnavala. Župan
izda za vsakega upravičenca, ki mu bo dodeljeno službeno
stanovanje v najem, poseben sklep. Sklepe upravičencem vroči
strokovna služba, ki tudi obvesti neuspele prosilce.

5. člen
Prednost pri dodelitvi tržnega stanovanja v najem imajo:
– prebivalci Občine Loški Potok
– Državljani Republike Slovenije.
III. POSTOPEK ZA DODELITEV SLUŽBENIH
STANOVANJ V NAJEM
6. člen
Strokovna služba pripravi javni razpis za dodelitev službenih stanovanj v najem.
7. člen
V javnem razpisu se objavi:
– število razpisanih službenih stanovanj,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za dodelitve
službenih stanovanj v najem,
– dokumentacija, ki jo morajo prosilci priložiti k vlogi,
– višino najemnine in varščine,
– okvirni rok zagotovitve stanovanj,
– okvirni rok izida rezultata razpisa,
– rok, do katerega se oddajo vloge in
– naslov za oddajo vlog.
8. člen
Javni razpis se objavi na spletni strani Občine in v občinskem glasilu.
9. člen
Strokovna služba preveri pravočasnost in popolnost
prispelih vlog ter izpolnjevanje razpisnih pogojev. Strokovna
služba vse prosilce, ki so podali nepopolne vloge, pozove na
dopolnitev vlog.
Vse vloge, ki niso dopolnjene v postavljenem roku, se
štejejo za nepopolne.
Nepopolnih, prepoznih vlog in vlog prosilcev, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 3. člena tega pravilnika, se pri odločanju ne
upošteva in se prosilce o tem pisno obvesti.
10. člen
Strokovna služba preda vse popolne in pravočasne vloge
tistih prosilcev, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, v obravnavo
komisiji za dodeljevanje službenih stanovanj Občine (v nadaljevanju: komisija).
Komisijo imenuje župan.
11. člen
Komisija pripravi seznam vseh prosilcev, ki jih je obravnavala, in predlog vrstnega reda liste upravičencev, za katere
predlaga, da se jim dodeli službeno stanovanje v najem.
Komisija lahko zaradi priprave vrstnega reda liste upravičencev pridobi dodatne informacije glede kadrovske pomemb-

13. člen
Ko je zagotovljeno posamezno službeno stanovanje,
strokovna služba na podlagi sklepa župana pozove skladno z
določbami 13. člena tega pravilnika posameznega upravičenca
na sklenitev najemne pogodbe.
Če se upravičenec ne odzove na ponoven poziv strokovne službe in v roku 8 dni od prejema poziva ne sklene najemne
pogodbe, se šteje, da ne želi skleniti najemne pogodbe in da
odstopa od udeležbe na javnem razpisu.
14. člen
Strokovna služba poziva upravičence na sklenitev najemne pogodbe upoštevaje velikost družine upravičencev in
primernost razpoložljivega stanovanja.
Strokovna služba obvesti o sklenitvi najemne pogodbe
s posameznim upravičencem delodajalca, pri katerem je ta
upravičenec zaposlen.
Delodajalec je dolžan o prekinitvi delovnega razmerja z
upravičencem, ki mu je bilo dodeljeno službeno stanovanje po
tem pravilniku, takoj obvestiti strokovno službo.
15. člen
Izjemoma lahko župan na predlog komisije dodeli službeno stanovanje izven javnega razpisa, če se ugotovi neodložljiva
potreba po zagotovitvi službenega stanovanja.
IV. ČAS TRAJANJA NAJEMNEGA RAZMERJA
16. člen
Najemna pogodba se sklene za določen čas praviloma
za tri leta.
Najemno razmerje za službena stanovanja je vezano na
trajanje zaposlitve pri istem delodajalcu. Vsak najemnik službenega stanovanja je dolžan strokovni službi ob koncu vsakega
koledarskega leta dostaviti dokazilo, da je še zaposlen pri istem
delodajalcu.
V. NAJEMNINA IN VARŠČINA
17. člen
Mesečna najemnina za službena in tržna stanovanja se
določa po sledeči formuli:
N = k*V/12
pri čemer pomeni:
N
k
V

Višina mesečne najemnine v €;
letni koeficient najemnine, ki znaša 4,68 %;
vrednost stanovanja.

Opomba: Za stanovanje, ki ima vrednost 100.000 €, bi
mesečna najemnina znašala 390 €.
Vrednost stanovanja določi občinski svet na osnovi predloga cenilca gradbene stroke.
18. člen
Najemnik službenega stanovanja je pred vselitvijo dolžan
plačati varščino v višini treh najemnin.
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VI. ODKUP SLUŽBENEGA IN TRŽNEGA STANOVANJA
19. člen
Najemnik in najemodajalec se lahko dogovorita, da najemnik odkupi službeno ali tržno stanovanje.
Višina kupnine se določi tako, da se vrednosti stanovanja prištejejo vsa dodatna vlaganja najemodajalca in stroški
vzdrževanja, odšteje pa se del plačane najemnine v višini
77 %. Preostanek najemnine krije stroške upravniških storitev
in financiranja.
Najemnik in najemodajalec se lahko dogovorita, da najemnik pospešeno odplačuje stanovanje tako, da plačuje višjo
najemnino, kot je določena v 16. členu tega pravilnika. V tem
primeru se tudi celotna razlika med dejansko najemnino in tisto
iz 16. člena odšteje od vrednosti stanovanja.
Kolikor se ob prenehanju najemnega razmerja najemnik
ne odloči za odkup stanovanja izgubi vse pravice iz naslova odkupa stanovanja. Upravičen pa je do vračila razlike med dejansko vplačano najemnino in tisto iz 16. člena tega pravilnika.

Uradni list Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na
9. seji dne 23. 11. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica
za leto 2011
1 člen
V Odloku o proračunu Občine Mežica za leto 2011 (Uradni
list RS, št. 25/11) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.
70

VI. PRENEHANJE NAJEMNEGA RAZMERJA
20. člen
Najemno razmerje preneha s prekinitvijo delovnega razmerja pri delodajalcu, pri katerem je bil najemnik zaposlen ob
sklenitvi najemnega razmerja, vključno z upokojitvijo ali s smrtjo
najemnika ter se ne more prenašati na ožje družinske člane.
Najemno pogodbo se lahko odpove iz krivdnih razlogov
po zakonu in v primeru, če najemnik ne predloži dokazila iz
15. člena tega pravilnika.
VII. ROK ZA IZPRAZNITEV STANOVANJA
21. člen
Najemnik je dolžan v roku 90 dni po prenehanju najemnega razmerja izročiti strokovni službi izpraznjeno prebeljeno
službeno stanovanje v stanju, kot to določa zakon.

71

72

73

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Za vse zadeve, ki niso urejene s tem pravilnikom, se
uporabljajo določbe Stanovanjskega zakona in podzakonskih
predpisov.
23. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

74

II.
40

Št. 3523-0002/2011
Loški Potok, dne 18. novembra 2011
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.

41

MEŽICA
4229.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Mežica za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. 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 in 15. člena Statuta Občine Mežica

42
43

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 neopred. dolgoroč. sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sr. iz drž. pror. iz sred. EU
iz sredstev pror. EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv. transferi prav. in fizič. osebam,
ki niso prorač. upor.

V EUR
Rebalans
2011
3.993.633
2.475.766
2.198.862
2.005.745
140.404
52.713
0
276.904
212.092
682
1.180
0
62.950
115.193
83.730
0
31.463
0
0
0
1.402.674
1.239.657
163.017
4.062.141
964.990
204.104
32.563
711.144
13.006
4.173
1.286.273
46.494
719.961
135.011
384.210
597
1.738.188
1.738.188
72.690
41.847
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III.
B.
IV.

75

V.

VI.

C.

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
441 Povečanje kapitalskih deležev
in 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
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA

VII.
50

ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

Št.

4230.
30.843
–68.508
Rebalans
2011

0
710
710

46.500
46.500
0

0

–45.790
Rebalans
2011
190.000
190.000
190.000
133.283
133.283
133.283

–57.581
56.717
68.508

57.581

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Mežica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011 dalje.
Št. 410-0046/2011
Mežica, dne 23. novembra 2011
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika za sofinanciranje mladinskih
programov in projektov, programov
za mlade ter sofinanciranje stroškov delovanja
izvajalcev mladinskih programov in projektov,
programov za mlade iz proračuna Občine
Mežica

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list
RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 9. redni seji
dne 23. 11. 2011 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
za sofinanciranje mladinskih programov
in projektov, programov za mlade
ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev
mladinskih programov in projektov, programov
za mlade iz proračuna Občine Mežica
1. člen
V Pravilniku za sofinanciranje mladinskih programov in
projektov, programov za mlade ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov, programov
za mlade iz proračuna Občine Mežica (Uradni list RS, št. 45/08)
se v tretjem odstavku 5. člena dodata alineji:
»– projektov, ki rešujejo socialne probleme in nimajo narave preventive s področja socialnih problemov,
– projektov, ki zajemajo potencialno manj kot 10 % populacije mladih.«
2. člen
V osmi alineji 6. člena se za besedilom: »– da za izvajanje
programa« doda »praviloma«.
3. člen
Doda se nov 7. člen, ki se glasi:
»7. člen
Da je ponudba popolna, mora:
– vsebovati vse zahtevane podatke iz razpisa,
– izpolnjevati vse pogoje iz 6. člena.
V primeru, da je ponudba nepopolna, lahko komisija od
ponudnika zahteva dopolnitev podatkov, za katero ima ponudnik največ 8 dni časa.«
4. člen
Ustrezno se preštevilčijo členi: 7, 8, 9, 10 in 11.
5. člen
Doda se nov 13. člen, ki se glasi:
»13. člen
Izvajalec mladinskih programov ali projektov, projektov za
mlade je upravičen do sofinanciranja v vrednosti največ toliko,
kot je zaprosil za delež sofinanciranja Občine Mežica v celotni
finančni konstrukciji.«
6. člen
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
7. člen
V novem 16. členu se pod točko ena črta prva alineja:
»število načrtovanih projektov – za vsak projekt 10 točk«
V novem 16. členu se pod točko ena v drugi alineji doda
nova podalineja:
»– so slabo razvidni – 0 točk«
V novem 16. členu se pri točki ena črta besedilo tretje
alineje:
»– so delno opredeljeni ali ne zajemajo vseh starostnih
skupin do 26 let – 3 točke
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– so jasno opredeljeni in zajema vse starostne skupine do
26 let – 5 točk« in se nadomesti z besedilom:
»– zajetih je največ 50 % vseh starostnih skupin – 2 točki
– zajetih je nad 50 %, vendar manj kot 75 % vseh starostnih skupin – 4 točke
– zajetih je nad 75 % vseh starostnih skupin – 7 točk«
V novem 16. členu se pri drugi točki na začetku prve
alineje doda: »od 0«
8. člen
Zadnji stavek novega 17. člena se spremeni in se po
novem glasi: »Višina sofinanciranja posameznega programa in
projekta je odvisna od skupnega števila zbranih točk, vrednosti
projekta ali programa in vrednosti točke.«
9. člen
Doda se nov 18. člen, ki se glasi:
»18. člen
Izračunavanje točk za posamezni program ali projekt
poteka po sledečem postopku:
– Vsak program ali projekt se najprej oceni po 16. členu
tega pravilnika.
– Za vsak program ali projekt določimo koeficient kvalitete, ki ga izračunamo tako, da delimo število točk, ki jih je dobil
posamezen program ali projekt s številom točk, ki ga je dobil
najvišje ocenjeni program ali projekt.
– Za vsak program ali projekt določimo končno število
točk, ki ga dobimo tako, da pomnožimo višino sredstev za
program ali projekt, za katerega je prijavitelj zaprosil s koeficientom kvalitete.«
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
10. člen
V novem 20. členu se na koncu prve alineje doda: »rok
za oddajo podrobnega vsebinskega in zaključnega finančnega
poročila o izvedbi mladinskih programov in projektov je 28. 2.
naslednjega leta,«
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 609-18/2011
Mežica, dne 23. novembra 2011
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

4231.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o vrednotenju programov športa
v Občini Mežica

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list
RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 9. seji dne
23. 11. 2011 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o vrednotenju programov športa v Občini Mežica
1. člen
V Pravilniku o vrednotenju programov športa v Občini
Mežica (Uradni list RS, št. 28/03) se v 5. in 7. členu: »odbor
za šport« nadomesti s: »pristojna komisija oziroma odbor za
negospodarstvo«.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Doda se nov 8. člen, ki se glasi:
»O izvedbi sofinanciranih programov športa morajo izvajalci v pogodbenem roku občinski upravi predložiti:
– podrobno vsebinsko in zaključno finančno poročilo o
izvedbi programov športa, rok za oddajo podrobnega vsebinskega in zaključnega finančnega poročila o izvedbi programov
športa je 28. 2. naslednjega leta,
– dokazila o namenski porabi sredstev, pridobljenih na
podlagi javnega razpisa.
Občinska uprava ali pristojni organ občine lahko kadarkoli
preveri namensko porabo sredstev.«
Sedanji osmi člen postane deveti.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-004/11
Mežica, dne 23. novembra 2011
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

4232.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju programov
na področju turizma v Občini Mežica

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list
RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 9. redni seji
dne 23. 11. 2011 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju programov na področju turizma
v Občini Mežica
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 25/08) se nepravilno
oštevilčeni členi oštevilčijo pravilno.
2. člen
V po novem oštevilčenem 11. členu se pri točki 1 črta:
»– za vsako sekcijo, ki aktivno deluje v
okviru društva
10 točk
– za pregledno vsebinsko poročilo o delu
v preteklem letu
10 točk
– za pregledno finančno poročilo o delu
v preteklem letu
10 točk
– za pregledno vsebinsko predstavitev
programa v tekočem letu
10 točk«
Doda se novo besedilo:
»– pavšal za materialne stroške na sezono (pisarniški
material, telefon, poštnina)
– 3–20 članov
25 točk
– 21–39 članov
45 točk
– nad 40 članov
65 točk«
Pri točki organizacija turističnih prireditev se spremeni
prva alineja, ki se glasi:
»– manjša prireditev krajevnega značaja
100 točk«
Druga alineja se v celoti črta.

Uradni list Republike Slovenije
Tretja alineja postane druga, se spremeni in se glasi:
»– večja prireditev, ki privabi tudi obiskovalce
iz sosednjih občin
180 točk«
Doda se nova tretja alineja, ki se glasi:
»– sodelovanje na prireditvi izven občine
45 točk«
Pri točki izobraževanje se spremeni prva alineja, ki se
glasi:
»– organizacija strokovne ekskurzije, za
zunanjega naročnika
90 točk«
Doda se nova druga alineja, ki se glasi:
»– organizacija strokovne ekskurzije, za
člane društva
60 točk«
Druga alineja postane tretja.
Tretja alineja postane četrta in se glasi:
»– udeležba na seminarju, delavnici drugih
izvajalcev (za enega udeleženca, več kot 50 točk
ni možno)
10 točk«
Pri točki promocijski material se v prvi alineji črta »120«
in se nadomesti s »140«
Pri točki projekti se v drugi alineji »300« nadomesti s
150«:
Pri točki ostalo se spremeni druga alineja, ki se glasi:
»– organizacija ocenjevalnih akcij (npr. za
najlepše urejeno hišo …) z zaključno razstavo
90 točk«
Tretja alineja se v celoti črta.
Četrta alineja postane tretja in se glasi:
»– organizacija vodenih izletov po kraju
(štejejo se najmanj 3 vodeni izleti)«
50 točk
Na koncu se dodata novi alineji, ki se glasita:
»– koordinacija večjih občinskih prireditev in
festivalov npr. Mežiško poletje, Veseli december
120 točk
– organizacija posebne prireditve, ki je
skladna s protokolom občine in ima zanjo velik
promocijski značaj
150 točk«

Št.

4233.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o enkratnem denarnem prispevku ob izrednem
dogodku za občane Občine Mokronog Trebelno

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno
(Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 8. seji dne 29. 11. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o enkratnem denarnem prispevku ob izrednem
dogodku za občane Občine Mokronog - Trebelno
1. člen
V 2. členu Odloka o enkratnem denarnem prispevku ob
izrednem dogodku za občane Občine Mokronog - Trebelno

13163

2. člen
V 5. členu se dodata nova odstavka, in sicer (3) in (4).
Tretji odstavek se glasi:
»(3) Vlagatelj se ob oddaji vloge lahko odloči za nakazilo
sredstev na:
– svoj osebni račun ali
– na bančni račun – knjižico otroka, skladno z določili
dogovora o poslovnem sodelovanju, ki je sklenjen med Občino
Mokronog - Trebelno in banko.«
Četrti odstavek se glasi:
»(4) V primeru, da se vlagatelj odloči za nakazilo sredstev
na bančni račun – knjižico otroka, je potrebno v vlogi poleg
davčne številke in EMŠO vlagatelja, navesti tudi davčno številko otroka.«
3. člen
V 7. členu se v prvem odstavku številka 30 spremeni v
številko 15. Po novem se prvi odstavek v celoti glasi:
»(1) Občinska uprava nakaže dodeljena sredstva po tem
odloku 15. dan po pravnomočnosti odločbe.«
4. člen
V 8. členu se za stavkom doda vejica in novo besedilo, ki
opredeljuje začetek veljavnosti sprememb, in se glasi:
»(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2012 dalje.«
Št. 122-8/2008
Mokronog, dne 29. novembra 2011
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

Št. 320-1/2011
Mežica, dne 23. novembra 2011

MOKRONOG - TREBELNO

Stran

(Uradni list RS, št. 13/08), se v prvi alineji prvega odstavka
za besedilom ob rojstvu otroka postavi pika tako, da se
glasi:
»– ob rojstvu otroka, s katerim se družini oziroma novorojencu zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki
nastanejo ob rojstvu otroka«.

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

Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.
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4234.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o štipendiranju
v Občini Mokronog - Trebelno

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno
(Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 8. seji dne 29. 11. 2011 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o štipendiranju v Občini Mokronog - Trebelno
1. člen
V 4. členu Pravilnika o štipendiranju v Občini Mokronog
- Trebelno se za prvim odstavkom doda nov, drugi odstavek,
ki se glasi:
»Pravico do štipendije za dijake in študente lahko uveljavijo dijaki, ki obiskujejo srednješolski program poklicne ali
strokovne šole ali program gimnazije ter študenti višješolskega
študijskega programa, študenti I. in II. stopnje bolonjskega
študijskega programa in študenti dodiplomskega študija za pridobitev visokošolske in univerzitetne izobrazbe (vpis po starem
sistemu do vključno študijskega leta 2008/2009), razen študenti
z vpisanim absolventskim stažem.«.

Stran
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Uradni list Republike Slovenije

2. člen
V 9. členu se spremeni četrta alineja, ki se po novem

»– v preteklem šolskem letu je dosegel najmanj povprečno oceno 3,5 – učenci in dijaki oziroma najmanj povprečno
oceno vseh opravljenih izpitov 8,0 – študenti,«
3. člen
V 13. členu se spremenijo prvi, drugi, tretji, šesti in sedmi
odstavek.
V prvem odstavku se briše »boljši učni uspeh«, tako, da
se po novem prva alineja prvega odstavka 13. člena glasi:
»– višja povprečna ocena kandidata,«
V drugem odstavku 13. člena se spremeni tabela tako, da
se po novem glasi:
»Učni uspeh v preteklem šolskem oziroma študijskem letu
se ovrednoti z največ 70. točkami, in sicer na naslednji način.

Dijaki

Študenti

Povprečna ocena

Točke

nad 4,5

70

3,5 do 4,5

50

Povprečna ocena

Točke

nad 9,2

70

nad 8,9 do 9,2

60

nad 8,6 do 8,9

50

nad 8,3 do 8,6

40

8,0 do 8,3

30

Dijak

Študent

Vpisan v 1. letnik

0 točk

0 točk

Vpisan v 2. letnik

5 točk

5 točk

Vpisan v 3. letnik

10 točk

10 točk

Vpisan v 4. letnik ali
1. letnik 3+2

15 točk

15 točk

/

20 točk

V sedmem odstavku 13. člena se spremeni tabela tako,
da se po novem glasi:
Doseženi uspehi na izven šolskih dejavnostih, kot so izobraževanje, kultura, umetnost, šport, itd., na naslednji način, pri
čemer lahko kandidat izbere maksimalno 20 točk:
Priznanja
1. mesto oziroma zlato priznanje (ekipno
ali posamično), doseženo na regijskem,
državnem ali mednarodnem tekmovanju

Točke

2. mesto oziroma srebrno priznanje (ekipno
ali posamično), doseženo na regijskem,
državnem ali mednarodnem tekmovanju

15

3. mesto oziroma bronasto priznanje (ekipno
ali posamično), doseženo na regijskem,
državnem ali mednarodnem tekmovanju

10

aktivno delovanje v športnih, kulturnih in
humanitarnih organizacijah in društvih v
Občini Mokronog - Trebelno

15

aktivno delovanje v športnih, kulturnih in
humanitarnih organizacijah in društvih zunaj
Občine Mokronog - Trebelno

5

nagrade, priznanja ali drugi javni dosežki

5

Kolikor je seštevek vseh uspehov na izven šolskih dejavnostih posameznega kandidata več kot 20, se kandidatu prizna
max. 20 točk.«
4. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in na spletni strani Občine Mokronog - Trebelno in začne veljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 7-0008/2008
Mokronog, dne 29. novembra 2011

V tretjem odstavku 13. člena se spremeni druga alineja,
ki se po novem glasi:
»– študenti: magistrski študijski program, enovit magistrski študijski program, univerzitetni
študijski program – korekcijski faktor 1;
visokošolski in višješolski študijski program – korekcijski
faktor 0,85.«
V šestem odstavku 13. člena se spremeni tabela tako, da
se po novem glasi:
Letnik izobraževanja se točkuje na naslednji način, pri
čemer lahko kandidat izbere maksimalno 20 točk:

Vpisan v 5. letnik ali
2. letnik 3+2 ali 1. letnik
4+1

Priznanja

Točke
20

Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

4235.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Mokronog - Trebelno za leto 2012

Na podlagi 103. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07), 18. člena Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje (Uradni list RS,
št. 71/98, 64/99, 101/00, 109/03, 16/05 in 119/05) in 1. člena
Statutarnega sklepa Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list
RS, št. 121/06) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno
na 8. redni seji dne 29. 11. 2011 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Mokronog - Trebelno za leto 2012
1.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Mokronog - Trebelno za
leto 2012 znaša (0,002068534) 0,002068 €/m2.
2.
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012 dalje.
Št. 422-0004/2011
Mokronog, dne 29. novembra 2011
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

Uradni list Republike Slovenije
MOZIRJE
4236.

Sklep o uskladitvi cen programov predšolske
vzgoje v JVIZ Mozirje OE Vrtec Mozirje

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 25/08) in 22. členom Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 129/06)
je Občinski svet Občine Mozirje na 11. redni seji dne 29. 11. 2011
sprejel

SKLEP
o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje
v JVIZ Mozirje OE Vrtec Mozirje
I.
Cene posameznih programov predšolske vzgoje, izračunane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS,
št. 97/03, 77/05, 120/05 in 129/06), se od 1. 1. 2012, uskladijo
in za posamezni program znašajo:
1. Prva starostna skupina in kombiniran oddelek
– cena za Občino Mozirje in ostale občine 463,50 EUR
– cena za starše
463,50 EUR
2. Druga starostna skupina
– cena za Občino Mozirje, starše in
ostale občine
357,46 EUR
3. Prva starostna skupina – poldnevni program
– cena za Občino Mozirje in ostale občine 463,50 EUR
– cena za starše
370,80 EUR
4. Druga starostna skupina – poldnevni program
– cena za Občino Mozirje in ostale občine 357,46 EUR
– cena za starše
285,97 EUR.
II.
Cene programov so podlaga za izračun plačila staršev in
izračun razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki jo je
vrtcu v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih dolžna zagotavljati
lokalna skupnost za otroka, vključenega v izbran program
predšolske vzgoje.
III.
Nove cene programov veljajo od 1. 1. 2012 dalje.
IV.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep
o povišanju cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Občine Mozirje OE Vrtec Mozirje z dne, 7. 12. 2012, štev.: 0320008/2010.
Št. 032-0007/2011
Mozirje, dne 29. novembra 2011
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

NOVA GORICA
4237.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica
Franceta Bevka Nova Gorica

Na podlagi 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 s
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spremembami) so Mestni svet Mestne občine Nova Gorica
na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02 s spremembami) na seji dne
29. septembra 2011; Občinski svet Občine Brda na podlagi
16. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo, št. 4/06) na
seji dne 24. maja 2011; Občinski svet Občine Kanal ob Soči
na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne
objave, Primorske novice, št. 41/03 s spremembami) na seji
dne 26. maja 2011; Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica
(Uradni list RS, št. 112/07) na seji dne 21. junija 2011; Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na podlagi 14. člena
Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04
s spremembami) na seji dne 2. junija 2011 sprejeli

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica
Franceta Bevka Nova Gorica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica
Franceta Bevka Nova Gorica (Uradni list RS, št. 49/05) se
spremeni prva alineja v prvem odstavku 11. člena tako, da se
glasi:
»– R/91.011 Dejavnost knjižnic«
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Med dejavnosti, ki dopolnjujejo izvajanje javne službe
sodijo tudi:
– J/58.110

Izdajanje knjig

– J/58.130

Izdajanje časopisov

– J/58.140

Izdajanje revij in druge periodike

– C/18.200

Izdajanje posnetih nosilcev zvočnih zapisov

– J/58.190

Drugo založništvo

– C/18.120

Drugo tiskanje

– C/18.140

Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti

– C/18.130

Priprava za tisk in objavo

– C/18.200

Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

– G/47.782

Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah z umetniškimi izdelki

– G/47.790

Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim
blagom

– G/47.890

Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
drugim blagom

– I/56.102

Okrepčevalnice in podobni obrati

– I/59.140

Kinematografska dejavnost

– J/62.03

Upravljanje računalniških naprav in sistemov

– H/49.410

Cestni tovorni promet

– J/63.110

Obdelava podatkov in s tem povezane
dejavnosti

– M/72.200

Raziskovalna in razvojna dejavnost na
področju družboslovja in humanistike

– M/73.1

Oglaševanje

– M/74.200

Fotografska dejavnost

– M/74.300

Prevajanje in tolmačenje

– N/82.190

Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti

– N/82.300

Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

– P/85.590

Drugo nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje

– R/91.012

Dejavnost arhivov

Stran
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– R/91.030

Varstvo kulturne dediščine

– R/90.040

Obratovanje objektov za kulturne prireditve.

Dejavnost iz tega člena izvaja knjižnica, njen obseg pa se
določi s programom dela in finančnim načrtom.«
2. člen
Spremeni se 12. člen tako, da se glasi:
»Knjižnica lahko opravlja tudi naslednje gospodarske dejavnosti:
– N/77.220
– N/77.290
– N/77.330

Dajanje videokaset in plošč v najem
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem
in zakup
Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup.

Gospodarske dejavnosti, ki jih opravlja knjižnica, morajo
služiti izključno opravljanju osnovnih dejavnosti, za katere je
ustanovljena.«
3. člen
V prvem odstavku 25. člena se besedilo »devet predstavnikov občin ustanoviteljic« nadomesti z besedilom »deset
članov«.
Za peto alinejo se doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– en predstavnik delavcev zavoda«
V drugem odstavku se črtata drugi in tretji stavek.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»Predstavnika delavcev zavoda volijo delavci zavoda na
neposrednih in tajnih volitvah. Pravico voliti in biti voljen imajo
vsi zaposleni v zavodu, razen direktorja in pomočnika direktorja. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica
delavcev zavoda.«
4. člen
Za 25. členom se dodajo novi 25.a do 25.h člen, ki se
glasijo:
»25.a člen
Za izvolitev predstavnika delavcev svet knjižnice s sklepom razpiše volitve največ devetdeset in najmanj šestdeset dni
pred potekom mandata sveta knjižnice.
S sklepom o razpisu volitev se določita dan volitev in vsebina predlogov kandidatur ter imenuje volilna komisija.
Sklep o razpisu volitev se javno objavi v zavodu.
25.b člen
Postopek volitev predstavnika v svetu knjižnice vodi volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. Predsednik in člana volilne komisije ne morejo kandidirati za člana
sveta zavoda.
Volilna komisija skrbi za pravilnost volitev predstavnikov
delavcev v svet knjižnice, ugotavlja popolnost predlogov kandidatov, določi seznam volivcev, ugotavlja izid glasovanja, objavi,
kateri kandidat je izvoljen v svet zavoda ter vodi neposredno
tehnično delo v zvezi z volitvami.
25.c člen
Kandidata za predstavnika zaposlenih v svetu knjižnice
lahko predlagajo:
– najmanj trije delavci z aktivno volilno pravico,
– reprezentativni sindikat.
Predlog mora biti predložen volilni komisiji v 21 dneh od
objave sklepa o razpisu volitev.
25.d člen
Volitve morajo biti tako organizirane, da je zagotovljena
tajnost glasovanja.
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25.e člen
Voli se z glasovnicami. Vsak zaposleni ima en glas. Na
glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu
njihovih priimkov z navedbo, da se voli en kandidat. Voli se
tako, da se obkroži zaporedno številko pred imenom kandidata,
za katerega se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kot enega kandidata.
25.f člen
Za člana sveta knjižnice je izvoljen tisti kandidat, ki dobi
največje število glasov. Če dva kandidata dobita enako število
glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev ter izdela
poročilo o poteku volitev in ga objavi v petih dneh od dneva
volitev.
25.g člen
Predstavniku delavcev v svet knjižnice preneha mandat
v svetu knjižnice pred potekom dobe, za katero je bil izvoljen,
če izgubi pravico biti voljen, odstopi, mu preneha zaposlitev v
zavodu ali če je odpoklican.
V primeru predčasnega prenehanja mandata predstavnika delavcev v svet knjižnice se glede imenovanja novega
predstavnika delavcev v svet knjižnice uporablja drugi odstavek
29. člena ustanovitvenega akta.
25.h člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svet knjižnice se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo reprezentativnega sindikata, če gre za člane sveta, ki ga je kandidiral
ta sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti
priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva za
odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne
da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v
petnajstih dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika
delavcev v svet knjižnice in določi dan za glasovanje.
Predstavnik delavcev v svetu knjižnice je odpoklican, če je
za odpoklic glasovala večina zaposlenih v zavodu.«
5. člen
V 28. členu se za deveto alinejo dodata novi deseta in
enajsta alineja, ki se glasita:
»– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice,
obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava vprašanja s področja delovanja zavoda in
daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh
vprašanj,«
Dosedanja deseta in enajsta alineja postaneta dvanajsta
in trinajsta alineja.
V dosedanji dvanajsti alineji, ki postane štirinajsta alineja,
se beseda »ali« zamenja z besedo »in«.
Za dosedanjo trinajsto alinejo, ki postane petnajsta alineja, se doda nova šestnajsta alineja, ki se glasi:
»– ustanavlja komisije ali druga delovna telesa za posamezna vprašanja iz svoje pristojnosti,«
Dosedanja štirinajsta alineja postane sedemnajsta alineja.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Predstavniki sveta knjižnice, ki so jih imenovale občine
ustanoviteljice, opravljajo svojo funkcijo do izteka mandata.
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7. člen
V skladu s 3. členom tega odloka morajo zaposleni v
javnem zavodu izvoliti predstavnika delavcev v svet knjižnice v
roku 60 dni od začetka uveljavitve tega odloka.
8. člen
Ta odlok začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmejo
mestni svet in občinski sveti občin ustanoviteljic, in sicer petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.

Št. 0143-07/2011-02
Dobrovo, dne 24. maja 2011
Župan
Občine Brda
Franc Mužič l.r.
Št. 9000-0006/2011-9
Kanal, dne 26. maja 2011
Župan
Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi l.r.
Št. 014-0034/2011-3
Miren, dne 21. junija 2011
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.
Št. 01101-10/2011-2
Šempeter pri Gorici, dne 2. junija 2011

4238.

Odlok o porabi proračunske rezerve

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list
RS, št. 29/99, 1/02, 38/03) in 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08,
49/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Oplotnica na 5. redni
seji dne 24. 11. 2011 sprejel

ODLOK
o porabi proračunske rezerve
1. člen
Z Odlokom o porabi proračunske rezerve se ureja namen
in višina porabe sredstev iz proračunske rezerve v letu 2011.
2. člen
Sredstva proračunske rezerve se v letu 2011 v višini
10.500,00 EUR porabijo za odpravo posledic neurja v mesecu
juniju in juliju 2011 na lokalnih in krajevnih cestah v Občini
Oplotnica.
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Št. 3.5.2011
Oplotnica, dne 24. novembra 2011
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

4239.

Sklep o vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v letu 2012

Na podlagi 16. in 125. člena Statuta Občine Oplotnica
(Uradni list RS, št. 29/99, 1/02, 38/03) in 21. člena Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS,
št. 142/04) je Občinski svet Občine Oplotnica na 5. redni seji
dne 24. 11. 2011 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za odmero nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2012
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča na območju
Občine Oplotnica znaša 0,0017943 EUR/m2.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2012.
Št. 5.12.1/2011
Oplotnica, dne 24. novembra 2011

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Milan Turk l.r.

OPLOTNICA

Stran

3. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu.

Št. 007-3/2011-9
Nova Gorica, dne 29. septembra 2011
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Tomaž Slokar l.r.
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Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

4240.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list
RS, št. 29/99, 38/03 in 1/02) je Občinski svet Občine Oplotnica
na 5. redni seji, ki je bila dne 24. 11. 2011, sprejel

SKLEP
1. Ukine se status zemljišča javno dobro na nepremičnini,
parc. št. 3026/5 k.o. Oplotnica.
2. Na nepremičnini iz prve točke tega člena pridobi lastninsko pravico Občina Oplotnica.
3. Sklep o ukinitvi javnega dobra se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 5.14.1/2011
Oplotnica, dne 24. novembra 2011
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

Stran
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RADEČE

4241.

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Radeče

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP,
106/10 – popr. in 43/11 – ZKZ-C), Sklepa ministra, pristojnega za prostor o usklajenosti predloga Občinskega prostorskega načrta
Občine Radeče, št. 35016-115/2007/78, z dne 24. 8. 2011 ter 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1
in 110/09) je Občinski svet Občine Radeče na 10. redni seji dne 26. 10. 2011 sprejel

ODLOK
o Občinskem prostorskem načrtu Občine Radeče
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet občinskega prostorskega načrta)
(1) Občinski prostorski načrt Občine Radeče (v nadaljnjem besedilu OPN) je izdelalo podjetje Savaprojekt, d.d., Krško.
(2) OPN Občine Radeče vsebuje strateški in izvedbeni del.
(3) Strateški del OPN, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev
določa:
– izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine,
– usmeritve za razvoj prostorskih ureditev,
– območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana,
– območja razpršene poselitve.
(4) Izvedbeni del OPN določa:
– območja namenske rabe prostora,
– prostorske izvedbene pogoje,
– območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt.
2. člen
(vsebina in oblika OPN)
(1) Občinski prostorski načrt vsebuje tekstualni, grafični del in priloge.
(2) Tekstualni del OPN je sestavljen iz naslednjih poglavij:
I. UVODNE DOLOČBE
II. STATEŠKI DEL
1. Splošne določbe
2. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine
3. Zasnova prostorskega razvoja občine
4. Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra
5. Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana
6. Okvirna območja razpršene poselitve
7. Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo
8. Usmeritve za razvoj v krajini
9. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
10. Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev
11. Konceptualni del prostorskega razvoja urbanega središča Radeče, za katerega je izdelan urbanistični načrt
III. IZVEDBENI DEL
1. Splošne določbe
2. Skupni prostorski izvedbeni pogoji
2.1 Skupni pogoji za območja predvidenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN)
2.2 Skupni pogoji glede vrste posegov v prostor, postavitve in oblikovanja objektov, pogoji glede parcelacije in lege objektov
2.3 Skupni pogoji za gospodarsko javno infrastrukturo
2.4 Skupni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin,
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnimi potrebami
2.5 Pogoji glede varovanja zdravja
3. Podrobnejši prostorsko izvedbeni pogoji
3.1 Podrobnejši prostorsko izvedbeni pogoji za naselja in odprti prostor
3.2 Podrobnejši prostorsko izvedbeni pogoji za območje urbanističnega načrta Radeče
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
(3) Grafični del strateškega dela OPN vsebuje:
1. Zasnova prostorskega razvoja
M 1:50000
2. Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra
M 1:50000
3. Zasnova okvirnih območij naselij, razpršene gradnje in območij razpršene poselitve
M 1:50000
4. Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo
M 1:50000
5. Usmeritve za razvoj v krajini
M 1:50000
6. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
M 1:50000
(4) Grafični del izvedbenega dela OPN vsebuje:
1. Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste
M 1:50000
2. Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne
infrastrukture
M 1:50000
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Stran

3. Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih
izvedbenih pogojev
4. Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture
(5) Priloge Občinskega prostorskega načrta Občine Radeče:
1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
2. Prikaz stanja prostora
3. Strokovne podlage (Urbanistični načrt Radeče)
4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
5. Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
6. Povzetek za javnost
7. Okoljsko poročilo
8. Ostala gradiva, izdelana v skladu z zahtevami nosilcev urejanja prostora
9. Ostale strokovne podlage, ki so bile upoštevane pri načrtovanju.

13169
M 1:5000
M 1:5000

3. člen
(pomen kratic)
Pomen kratic:
DPN – državni prostorski načrt
DV – daljnovod
EPO – ekološko pomembno območje
EŠD – enotna številka dediščine
EUP – enota urejanja prostora
HE – hidroelektrarna
K+P+M – klet, pritličje in mansarda
KD – objekti in območja kulturne dediščine varovani po predpisih s področja varstva kulturne dediščine
KPD – kazensko popravni dom
LC – lokalna cesta
LN – lokacijski načrt
MRP – merilno regulacijska postaja
NV – naravna vrednota
OPN – občinski prostorski načrt
OPPN – občinski podrobni prostorski načrt
PIP – prostorski izvedbeni pogoji
RC – regionalna cesta
RTP – razdelilna transformatorska postaja
UN – urbanistični načrt
ZN – zazidalni načrt
ZVKDS – Zavod RS za varstvo kulturne dediščine Slovenije
UV – ultravijolična
ZRSVN – Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.
4. člen
(pomen izrazov)
(1) Pomen izrazov:
– Drevored je linijska zasaditev več kot petih dreves.
– Etaža je del stavbe med dvema stropoma, med zadnjo stropno konstrukcijo in streho ter med prvo stropno konstrukcijo
in tlemi, pri čemer se za etažo šteje klet (K), pritličje (P), nadstropja (N) in mansarda (M). Višina etaže je največ 3,2 m pri stanovanjskih stavbah.
– Frčada je dvignjen del strehe, namenjen osvetljevanju podstrešnega prostora.
– Parcela, namenjena gradnji, je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji
ali na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu, oziroma je predvidena njihova
ureditev.
– Kolenčni zid je zid, ki se meri od gotovega tlaka zadnje etaže do točke loma vertikale v poševni del zaključnega sloja
strešne konstrukcije.
– Nadomestna gradnja je novogradnja na mestu poprej odstranjenega objekta, ki je po velikosti in namembnosti enak
odstranjenemu.
– Okoljska infrastruktura so objekti, vodi in naprave za izvajanje gospodarskih javnih služb za oskrbo s pitno vodo, čiščenje
in odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda in za ravnanje z odpadki.
– Poseg v prostor je poseg v zemljišče ali na njem, z namenom gradnje objekta po predpisih o graditvi objektov in drug
poseg v fizične strukture na terenu in pod njim.
– Praviloma pomeni, da je treba upoštevati določila odloka, če pa to zaradi utemeljenih razlogov in omejitev ni možno, je
treba odstop od določil tega odloka obrazložiti in utemeljiti v postopku za pridobitev upravnega dovoljenja za poseg v prostor, pri
čemer mora biti odstopanje od določil odloka usklajeno z javnim interesom in varstvenimi režimi.
– Rekonstrukcija objekta je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, spreminjajo pa se njegovi
konstrukcijski elementi, zmogljivost ter izvedejo druge njegove izboljšave, pri čemer pri stavbah ne gre za bistveno spremembo
v zvezi z velikostjo, če se njena prostornina ne spremeni za več kakor 10%. Pri stavbah, ki so varovane na podlagi predpisov s
področja varstva kulturne dediščine se ob rekonstrukciji objekta njegova prostornina ne sme povečati. Izjemoma se lahko poveča
kot to določa ta odlok (do 10%), če sprememba velikosti ne prizadane varovanih elementov stavbe in s tem soglaša pristojna
strokovna javna služba.
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– Sonaravno urejanje vodotokov je urejanje vodotokov ob upoštevanju hidroloških, ekoloških, krajinskih in drugih vidi-

– Spominska obeležja so nezahtevni in enostavni objekti, na primer kip ali spomenik, spominska kapelica, spominska
plošča.
– Zakonito zgrajeni objekt (legalno zgrajeni objekt) je objekt, ki je bil zgrajen na podlagi pravnomočnih upravnih dovoljenj
ali je bil zgrajen pred 31. 12. 1967.
(2) Izrazi, ki niso opredeljeni v tem členu, imajo enak pomen, kot je opredeljen v predpisih s področja urejanja prostora in
graditve objektov ter v drugih predpisih.

II. STRATEŠKI DEL
1. Splošne določbe
5. člen
(splošne določbe)
Strateški del OPN določa izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine. Določa usmeritve za razvoj poselitve in
celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnovo
gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena. Določa območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi
prostorsko povezana ter območja razpršene poselitve.
2. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine
6. člen
(razvojne potrebe v občini in razvojne potrebe države in regije)
(1) Razvojne potrebe občine so zaradi naravne kvalitete celotnega prostora in reliefnih značilnosti prednostno usmerjene v
razvoj turizma.
(2) Prav tako obstaja potreba po ureditvi in prenovi obstoječih naselij, ki imajo dokaj dobro ohranjen stavbni fond in značilne
urbanistično-arhitektonske elemente, vendar niso vzdrževana.
(3) Težnja občine je spodbuditi gospodarski razvoj in zadržati obstoječe prebivalstvo, oziroma podati pogoje za gospodarski
in kulturni razcvet občine z dvigom natalitete.
(4) Razvojne potrebe države so na območju Občine Radeče usmerjene v gradnjo ceste G2-108 Hrastnik–Zidani Most–Radeče
ter deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče.
(5) Ob predvideni trasi tretje razvojne osi se razvijajo poslovne in proizvodne dejavnosti. V primeru, da bo tretja razvojna os
potekala ob Savi, je treba v sklopu DPN izdelati sanacijski program za lastnike obstoječih kmetijskih gospodarstev.
(6) Že nekaj časa obstaja v državnem planu potreba po izgradnji hitre železnice, katere trasa poteka čez Občino Radeče.
Hitra železnica potrebuje svoj prostor za izgradnjo, prav tako je treba na nivoju občine zagotoviti primerni prometni vozel, ki bi
združeval železniški in cestni javni promet. Izkazana je potreba po izgradnji železniške in avtobusne postaje na isti lokaciji in v
bližini reke Save, kjer v bodočnosti obstajajo možnosti za oživitev vodnega prometa.
(7) Na področju kmetijstva so razvojne potrebe občine usmerjene v ohranjanje najboljših kmetijskih zemljišč, ki omogočajo
kvalitetno integrirano pridelavo zelenjave. Površine, najprimernejše za kmetijsko pridelavo, se nahajajo med državno (glavno) cesto
in reko Savo. Na hribovitih območjih se spodbuja živinorejo v naravi ter ohranjanje in razvoj avtohtonega sadjarstva.
(8) Na področju lokalnega infrastrukturnega urejanja je med prioritetnimi nalogami obnova lokalnih cest, dogradnja vodovodnega omrežja in izgradnja kanalizacijskega omrežja s pripadajočimi čistilnimi napravami.
(9) Razvijajo se širokopasovne povezave in infrastruktura za telekomunikacije s poudarkom na zagotavljanju pogojev za
gradnjo brezžičnih telekomunikacij.
(10) Z izgradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi se vzpostavlja medregijska povezava za potrebe razvoja turizma, z ureditvijo
kolesarskih poti ter rekreacijskih in športnih površin vzdolž Save.
7. člen
(cilji skladnega prostorskega razvoja)
(1) Cilji prostorskega razvoja so predvsem ohranitev ter razvijanje nacionalne, gospodarske, socialne in kulturne samobitnosti
in širitev gospodarskega in ustvarjalnega vpliva Občine Radeče v širši prostor Slovenije. Pri tem se upošteva trajnostni prostorski
razvoj občine, ki vključuje gospodarske, družbene in okoljske parametre.
(2) Na podlagi razvojnih potreb in ob upoštevanju osnovnih načel prostorskega razvoja so temeljni cilji prostorskega razvoja
Občine Radeče sledeči:
– razvoj Radeč kot občinskega središča ob spodnjem in srednjem delu Save,
– razvoj naselij prednostno usmerjati na proste, degradirane in nezadostno izkoriščene površine znotraj naselij, pri čemer
ima prenova prednost pred novogradnjo,
– poleg prednostnega razvoja občinskega središča Radeče, ki je pomembnejše lokalno središče, se načrtuje razvoj tudi v
lokalnih središčih Jagnjenica, Svibno in Vrhovo, Njivice in Hotemež ter v ostalih naseljih,
– sanacija razpršene gradnje ali drugače neustrezno izrabljenih površin,
– revitalizacija naselij in s tem izboljšanje kakovosti bivalnih razmer,
– racionalna širitev poselitve, kjer je to za razvoj občine potrebno,
– razširitev in nadgradnja družbene in gospodarske javne infrastrukture,
– posodobitev in povečanje temeljne turistične infrastrukture, s poudarkom na namestitvenih ter sprostitveno-rekreativnih
zmogljivostih,
– varovanje kulturne krajine z novimi gospodarskimi dejavnostmi kot so turizem, bio-/ekološka pridelava in/ali predelava v
kmetijstvu,
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– ohranjanje biotske pestrosti z omejitvami negativnih vplivov na okolje in varovanjem narave,
– varovanje pred naravnimi nesrečami v smislu upoštevanja omejitev v prostoru,
– zagotavljanje ustrezne oskrbe s pitno vodo in razmeščanje prostorskih ureditev in dejavnosti v skladu z veljavnimi predpisi
o varstvu vodnih virov,
– zagotavljanje urejenega sistema zbiranja in čiščenja odpadnih voda,
– uporaba obnovljivih virov energije.
(3) Splošni strateški cilji za Občino Radeče so:
– oblikovanje prostora, ki bo prijazno prebivalcem vseh starostnih, socialnih in interesnih skupin,
– dvig kvalitete življenja in bivanja v občini (urbana prenova, izboljšanje dostopnosti, ureditev zelenih in rekreacijskih površin,
funkcionalna razporeditev dejavnosti, ureditev primarne oskrbe, servisov, vrtca, šole ter doma za ostarele),
– ekonomska učinkovitost in ustvarjanje novih delovnih mest,
– spodbujanje razvoja turizma ob sočasni komunalni opremljenosti območij, vzpostavitvi dobrih povezav z drugimi destinacijami in večjimi urbanimi središči ter prometnimi vozlišči,
– zagotavljanje pogojev za kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin in ohranjanje kulturne raznolikosti in identitete,
– prostorske ureditve in posege usmerjati in načrtovati tako, da se pri tem ohranijo in prenavljajo območja in objekti kulturne
dediščine, tradicionalna arhitektura in krajinske vedute,
– usmerjanje potencialnih investitorjev na območje občine,
– izboljšanje demografske strukture (ustvarjanje pogojev za priseljevanje, zlasti mlajših družin),
– dobra prometna dostopnost (prestrukturiranje prometa, celovita prometna ureditev),
– izboljšanje sistema načrtovanja, urejanja in vzdrževanja občine in izboljšanje učinkovitosti javnih služb,
– dvig ekološke zavesti,
– spodbujanje zdravega načina življenja ter zagotavljanje zadostnih pokritih in nepokritih športno rekreacijskih površin na
prebivalca (izgradnja modernih športnih objektov, urejanje športnih in rekreacijskih površin),
– vključevanje prebivalcev pri načrtovanju in upravljanju občine,
– razvijanje inštrumentov za spodbujanje in izvajanje prostorske politike,
– spodbujanje trajnostne rabe energije (spodbujanje rabe obnovljivih virov in zmanjševanje porabe energije),
– pri prenovi in novogradnji vseh javnih in zasebnih stavb zagotavljanje energetske učinkovitosti objekta,
– trajna ohranitev dobrega fizikalno-kemijskega in biološkega stanja površinskih vodotokov in podzemne vode,
– ohranjanje (eko)morfološkega stanja vodotokov,
– ohranjanje pridelovalnih potencialov tal za kmetijsko rabo,
– ohranjanje in vzdrževanje gozdov v smislu njihove biotske pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij.
8. člen
(cilji urejanja prostora)
(1) Zagotavljanje enakovrednih in čim boljših življenjskih pogojev za sedanje in prihodnje rodove prebivalstva, ob upoštevanju
smotrne in varčne rabe prostora.
(2) Razvoj naselij se načrtuje skladno z omrežjem in funkcijami naselij v občini. Poleg razvoja občinskega središča Radeče
je treba krepiti vlogo lokalnih središč Hotemež, Jagnjenica, Vrhovo, Svibno, Njivice ter pospeševati razvoj ostalih podeželskih
naselij.
(3) Usmerjanje pozidave v obstoječa naselja, racionalna raba znotraj teh območij in celovitost urejanja urbanih območij.
(4) Razvoj turističnih, okolju sprejemljivih proizvodnih, obrtnih in trgovinskih dejavnosti.
(5) Razvoj športno rekreacijske ponudbe ob reki Savi.
(6) Pospeševanje turizma na podeželju z vključitvijo obstoječih kmetij v turistično ponudbo.
(7) Razvoj prometne povezanosti občine z zasavskimi in posavskimi občinami in proti Celju, Krškem in Novem mestu ter
posredna navezava na avtocestno omrežje Slovenije.
(8) Varovanje naravnih dobrin (najboljša kmetijska zemljišča, varovalni gozdovi in območja naravnih spomenikov), naravnih
bogastev ter naravne in kulturne dediščine pred posegi, ki bi ovirali njihov razvoj.
(9) Ohranjanje kulturne raznolikosti in identitete.
(10) Varovanje okolja in krajinskega prostora tako, da bodo varovane krajinske oblikovne vrednosti in vzdrževan krajinski in
poselitveni vzorec. Še posebej varovati kulturne krajine Svibno, Čimerno ter Vrhovo. Pospešiti je treba razglasitev nezavarovanih
naravnih spomenikov in registriranih enot kulturne dediščine, ki imajo vrednote kulturnega spomenika.
(11) Izgradnja in obnova komunalne ter okoljske infrastrukture, sanacija erozijskih in drugih nestabilnih območij ter ureditve
na vodotokih.
(12) Združevanje kompatibilnih dejavnosti, kot so poslovno-gospodarsko-obrtno-industrijske cone in komunalno-energetskoprometne infrastrukturne dejavnosti.
(13) Smotrna umestitev poselitve, posegov in dejavnosti v prostor, glede na obstoječe in predvidene vire negativnih vplivov
v okolju (npr. elektromagnetnega sevanja).
(14) Učinkovito ravnanje z odpadki in zmanjšanje količine odpadkov na izvoru.
3. Zasnova prostorskega razvoja občine
9. člen
(prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti)
(1) Poselitev se v prvi vrsti usmerja v občinsko središče Radeče, ki je pomembnejše lokalno središče, lokalna središča
Jagnjenica, Svibno, Vrhovo, Hotemež in Njivice. Za potrebe poselitve se zagotavljajo manjše površine tudi v nekaterih ostalih
naseljih občine.
(2) Poselitev se prednostno razvija v obstoječih naseljih, kjer je že urejena prometna in komunalna infrastruktura, in sicer
kot zapolnitve, zaokrožitve, prenove, sanacije, ipd. Širitve naselij so predlagane zgolj kot manjše zapolnitve vrzeli ter zaokrožitve
obstoječe poselitve.
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(3) V ambientalno privlačnih naravnih območjih (Čimerno in Brunška Gora) se formirata območji za gradnjo počitniških
hiš, kot podpora za razvoj turizma. Na območju Čimernega se podpira izključno sonaravni trajnostni razvoj počitniškega
naselja.
(4) Poselitvena območja se opredelijo znotraj optimalnih meja, ugotovljenih s strokovnimi podlagami, glede na naravne in
ustvarjene pogoje ter zmogljivost prostora. Pri širitvah naselij se upošteva razvojne potrebe, predvsem prebivalstva in organov
na ravni lokalne skupnosti.
(5) Najpomembnejše lokacije za razvoj turizma so: reka Sava, območje starega mestnega jedra s starim gradom, kompleks
dvorca Dvor, območje Ribiškega doma, Brunk, Magolnik, Žebnik in Močilno. Na celotnem območju občine se spodbuja razvoj
turističnih kmetij.
(6) Razvoj športa in rekreacije je predviden na Magolniku, v Vrhovem, ob reki Savi, na območju Njivic oziroma Starega Dvora
ter na območju Radeč.
(7) Nove proizvodne cone se v občini ne načrtujejo, predvidi se le širitev obstoječih, v zahodnem delu Radeč in na levem
bregu Save (na Obrežju). Za potrebe vzpostavitve proizvodne cone se na Hotemežu prenovi degradirano območje severno od
glavne ceste.
(8) Prednostna območja za razvoj kmetijske dejavnosti (poljedelstva) so na Vrhovškem in Hotemeškem polju ob Savi. Razvoj
vinogradništva se omogoča na območju Zagrada in Vrhovske Gore pri naselju Log.
10. člen
(omrežje naselij, z vlogo in funkcijo posameznih naselij)
(1) Na območju Občine Radeče je po registru prostorskih enot 23 naselij.
(2) Radeče se razvijajo kot pomembnejše lokalno središče, ki je upravno, kulturno, izobraževalno in gospodarsko središče
celotne občine.
(3) Lokalna središča so: Jagnjenica, Vrhovo in Svibno, ki so sedeži krajevnih skupnosti s trgovinami dnevne oskrbe oziroma
gostinskimi lokali, ter Njivice in Hotemež, kjer se razvijajo predvsem: turizem, šport in rekreacija ter proizvodne dejavnosti.
(4) Ostala podeželska naselja so Brunk, Brunška Gora, Čimerno, Dobrava, Goreljce, Jelovo, Log pri Vrhovem, Loška Gora,
Močilno, Obrežje, Prapretno, Počakovo, Rudna vas, Stari Dvor, Zavrate, Zagrad in Žebnik, ki so namenjena predvsem stanovanjski
gradnji, razvoju turizma in kmetijstva.
(5) V vseh naseljih se omogoča razvoj turizma.
11. člen
(temeljne smeri prometnega povezovanja naselij v občini in regiji)
(1) Osnovno cestno prometno omrežje v občini predstavljajo državne ceste G1-5 Arja vas–Celje–Zidani Most–Krško–Drnovo
in regionalne ceste: R3-679 Radeče–Sevnica, R3-665 Velika Reka–Radeče in R3–738 Tržišče–Hotemež. Sekundarno cestno
prometno omrežje tvorijo prometne povezave preko lokalne ceste Radeče–Čimerno in naprej v Občino Trbovlje ter lokalne ceste
preko naselij Močilno in Brunk, ki povezujejo hriboviti, južni del Občine Radeče z Občino Sevnica.
(2) Glavna železniška proga Zidani Most–Dobova povezuje občino s celotno Slovenijo ter širše. V predlogu Resolucije nacionalnega programa razvoja Slovenske železniške infrastrukture je predvidena gradnja hitre proge na X. koridorju, Jesenice–Ljubljana–Dobova. Trasa hitre proge je prikazana v grafičnem delu strateškega dela OPN.
(3) Skozi občino se načrtuje ena izmed variant tretje razvojne osi, ki bo dodatno izboljšala povezanost občine s sosednjimi
regijami.
(4) Predvidena je gradnja državne ceste G2-108 na odseku Hrastnik–Zidani Most–Radeče in deviacija ceste G1-5 Rimske
Toplice–Zidani Most–Radeče, s čimer se bo izboljšala prometna povezanost Občine Radeče z Zasavjem in Savinjsko dolino.
12. člen
(druga za občino pomembna območja)
(1) Celotno območje občine predstavlja naravno kvaliteten prostor. Pomembna območja prepoznavnih naravnih kvalitet
prostora so: posebna varstvena območja (območja Natura 2000) Posavsko hribovje, Veliko Kozje in Kum v severnem delu občine,
ekološko pomembno območje reke Save od Radeč do državne meje, več naravnih vrednot (Sopota in Glažuta s pritoki, Grajski
hrib) zavarovana območja dendroloških naravnih spomenikov (Gašperjev kostanj na Močilnem je najdebelejši kostanj v Sloveniji),
območja kulturnih krajin Svibno, Čimerno in Vrhovo ter območje Magolnika.
(2) Pomembna območja prepoznavnih ustvarjenih kvalitet prostora pa so na območju Dvorca Dvor s parkom, trškega jedra
Radeč in grajske razvaline, Jagnjenice (Sv. Marjeta), Svibnega, Vrhovega in Čimernega.
(3) Pomembnejše turistično zgodovinske točke v občini so na območju Radeč, Brunka (pri cerkvi sv. Treh kraljev), Močilnega (pri cerkvi sv. Nikolaja in pri Gašperjevem kostanju), Čimernega (pri cerkvi sv. Trojice), Jelovega (pri cerkvi sv. Katarine),
Počakovega (pri cerkvi sv. Janeza Evangelista), Žebnika (pri cerkvi Žalostne Matere božje), Svibnega (pri cerkvi Poveličanja sv.
Križa) in druge.
(4) Pomembne površinske vode so Sava, Sopota in Glažuta.
13. člen
(urbano središče, za katero se izdela urbanistični načrt)
Za urbano središče Radeče se izdela urbanistični načrt.
4. Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra
14. člen
(umestitev gospodarske javne infrastrukture)
Pri razvoju obstoječih infrastrukturnih omrežij lokalnega pomena in načrtovanju novih je treba zagotoviti, da so le-ta umeščena
in grajena tako, da ne prizadenejo varovanih vrednot in materialne substance kulturne dediščine, zagotavljajo njeno prostorsko
integriteto in ne ogrožajo tudi ostalih varovanih območij.
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15. člen
(prometna infrastruktura)
(1) Zasnova omrežja cestne infrastrukture temelji na državnih in lokalnih cestah. Ceste državnega pomena v občini so:
– glavna cesta G1-5 Arja vas–Celje–Zidani Most–Krško–Drnovo,
– regionalna cesta R3-679 Radeče–Sevnica,
– regionalna cesta R3-665 Velika Reka–Radeče,
– regionalna cesta R3-738 Tržišče–Hotemež.
Na območju občine je načrtovana gradnja državne ceste G2-108 na odseku Hrastnik–Zidani Most–Radeče in deviacija ceste
G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče.
(2) Lokalne ceste med naselji:
– Dobovec–Čimerno–Jelovo–Radeče LC 423330,
– Hrastnik–Zavrate–Radeče LC 122010,
– Krmelj–Šentjanž–Budna vas Hotemež LC 372270,
– Radeče–Dobrava–Rudna vas–Brunk LC 342010,
– Trg Loka–žel. postaja–most čez Savo–HE Vrhovo LC 372040,
– Šentjanž–Murence–Leščevje–Močilno–Radeče LC 372320,
– Jablanca–Novi Grad–Goreljce LC 372400,
– Log pri Vrhovem–Prapretno–Vrhovo LC 342020,
– Jagnjenica–Svibno–Sela LC 342030.
Na omrežje lokalnih cest med naselji se navezuje omrežje lokalnih cest v mestu Radeče in omrežje javnih poti v naseljih in
med njimi.
(3) Postopoma se modernizirajo vse lokalne ceste, javne poti v naseljih ter druge občinske javne poti v občini, predvsem z vidika
prometno tehničnih elementov (širjenja voznih pasov, asfaltiranja javnih poti, postavitve prometne signalizacije, utrditve cestišča na
plazljivih območjih …). Ob modernizaciji lokalnih cest in javnih poti se v sklopu naselij uredijo hodniki za pešce, avtobusna postajališča
in javna razsvetljava.
(4) Uredijo se državne in občinske kolesarske povezave. Vzporedno z glavno cesto in regionalno cesto ob Savi se uredi glavna
kolesarska povezava v smeri Sevnice.
(5) Na občinski ravni se uredi delno krožna kolesarska povezava: Radeče–Jagnjenica–dolina Sopote–občinska meja–Svibno–
Jagnjenica–Radeče–ob dovozni cesti ob Savi do Ribiškega doma–mimo Hotemeža do glavne ceste in nazaj do državne kolesarske
povezave na levem bregu Save.
16. člen
(elektronske komunikacije)
(1) V naseljih Radeče in Vrhovo sta dve obstoječi lokalni telefonski centrali. Zgradi se tretja lokalna telefonska centrala na Jagnjenici ter optične kabelske povezave.
(2) Na območju občine so predvidene nadaljnje širitve kabelskega TV omrežja.
(3) Nad Radečami sta dva obstoječa RTV pretvornika, zgradi se novi na Magolniku.
17. člen
(energetika)
(1) Na območju občine so objekti za proizvodnjo in prenos električne energije – HE in daljnovodi:
– HE Vrhovo,
– DV 2x110 kV vzankanje HE Vrhovo,
– DV 1x110 kV Trbovlje–Vrhovo–Boštanj–Sevnica,
– DV 2 x 110 kV vzankanje RTP Radeče,
– RTP Radeče.
(2) Distribucija električne energije se izvaja preko obstoječih 20 kV daljnovodov in pripadajočih transformatorskih postaj. Zgradijo se
priključni 20 kV daljnovodi in transformatorske postaje ter priklopi na nizkonapetostno omrežje, in sicer: v Radečah in Jagnjenici, 20 kV
povezava RTP Radeče – SN daljnovod Hotemež, transformatorske postaje TP Rudna vas in Loška Gora s priključnim 20 kV daljnovodom
in priključnega 20 kV daljnovoda za TP Novi Grad v Občini Sevnica ter transformatorska postaja Breška vas pri Hotemežu.
(3) Vsi obstoječi elektroenergetski objekti se prenovijo in rekonstruirajo. Vsi obstoječi enosistemski daljnovodi se rekonstruirajo
z nadgradnjo v dvosistemske.
(4) Nadzemno 20kV omrežje na območju naselij se postopoma nadomešča s podzemnim, razen če koridorji potekajo preko
registriranih arheoloških najdišč. Izjemoma je na območju registriranega arheološkega najdišča kabelska izvedba dopustna, če ni
možno najti drugih rešitev in če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče mogoče
sprostiti za gradnjo.
(5) Za pridobivanje električne energije se prioritetno obnavlja, posodablja, ekološko sanira oziroma nadomešča obstoječe proizvodne enote z novejšimi in učinkovitejšimi proizvodnimi objekti.
(6) Pri nadaljnjem razvoju proizvodnje električne energije ter oskrbe objektov z energijo se upošteva Lokalni energetski koncept.
Uporablja se obnovljive vire energije kot so veter, voda, geotermalna energija in drugi, z upoštevanjem učinkovitosti izbranega sistema
in prostorske, okoljske, kulturnovarstvene ter družbene sprejemljivosti.
(7) V okviru učinkovite rabe fosilnih goriv se daje prednost soproizvodnji električne energije in toplotne energije. Pri vseh novogradnjah je treba predvideti celostno oskrbo z energijo v posameznih sklopih. Načrtujejo se skupni sistemi ogrevanja z eno kurilno
napravo.
(8) Pri prostorskem umeščanju se proučijo najugodnejši poteki tras gospodarske javne infrastrukture, ki morajo, poleg funkcionalno tehnoloških vidikov, upoštevati prostorsko prilagojenost urbanemu razvoju in skladnost s prostorskimi možnostmi in omejitvami.
(9) Sistem prenosnega omrežja napetosti 110 kV in več se načrtuje in dograjuje tako, da omogoča vključitev novih proizvodnih
virov in skupaj z distribucijskim omrežjem zagotavlja stabilno, zanesljivo in kvalitetno oskrbo naselij in drugih večjih porabnikov z
električno energijo na celotnem ozemlju Slovenije.
(10) Elektroenergetske koridorje se praviloma združuje s koridorji ostale energetske in druge infrastrukture. Na pozidanih
območjih oziroma stanovanjskih območjih in na območjih kulturne dediščine se daje prednost kabelski izvedbi. V primeru, da
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elektroenergetski koridor poteka preko registriranih arheoloških najdišč kabelska izvedba ni dopustna. Izjemoma je dopustna
pod pogojem, če ni možno najti drugih rešitev in če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže,
da je zemljišče mogoče sprostiti za gradnjo.
(11) Na območju občine so obstoječi prenosni plinovodi:
– R42; odcep (MRP) Sevnica – MRP Radeče; 150 mm; 50 bar,
– P424; MRP Radeče – MRP Papirnica; 150/200 mm; 6.2 bar,
– P4242; od P424 v 2+499 – MRP Muflon; 100 mm; 6.2 bar.
Mestno plinovodno omrežje v naselju Radeče je delno že zgrajeno, dogradi se do vseh potencialnih porabnikov v celotnem
naselju.
(12) Za zagotovitev čim bolj učinkovite izrabe prostora se zagotavlja usklajeno načrtovanje prenosnega plinovodnega
sistema in distribucijskega plinovodnega omrežja.
(13) Na območju, kjer je plinovodno omrežje že zgrajeno, se zmanjša število neaktivnih priključkov oziroma se spodbudi
odjemalce, da se priključijo na plinovodno omrežje.
18. člen
(oskrba s pitno vodo in vodni viri)
(1) Oskrba s pitno vodo se zagotavlja iz obstoječega vodovodnega omrežja. Vodovod Radeče se oskrbuje s pitno vodo iz
vodnih virov Samčeva reber, Vrtine, Močil in Vovkovih skal. Iz vodovoda Radeče se oskrbujeta tudi naselji Vrhovo in Obrežje.
Na območju občine je še več manjših lokalnih vodovodov: vodovod Svibno, ki se oskrbuje s pitno vodo iz zajetja Bele vode,
vodovod Jagnjenica, ki se oskrbuje iz zajetja Kompanija, ter več manjših vodovodov na območju Magolnika, Brunške Gore,
Rudne vasi, Močilnega, Jelovega in Dobrave. V primeru nezadostnih količin pitne vode se rekonstruira obstoječe omrežje ter
zgradi novo vodovodno omrežje.
(2) Prioritetno se izvaja povezava obstoječih vodovodov na celotnem območju občine, predvsem pa vodovoda Radeče in
vodovoda Jagnjenica ter Radeče–Dobrava.
(3) Občina zagotavlja oskrbo s pitno vodo tako, da varuje vse obstoječe in potencialno pomembne vodne vire ter spodbuja
varčno in smotrno rabo pitne vode. Zaradi ranljivosti podzemnih voda in vodnih virov se dejavnosti umešča na območja najmanjše ranljivosti in s tako tehnološko prilagoditvijo rabe, da se ohranjata tako kvaliteta kot količina podzemnih voda. Gradijo se
novi sistemi javnega vodovoda in obnavljajo obstoječi. Za zagotovitev dodatnih kapacitet vode se izvedejo raziskave na širšem
območju občine. Problem vodooskrbe se prioritetno rešuje na vododeficitarnih območjih.
19. člen
(odvajanje in čiščenje odpadnih vod)
(1) Na levem bregu Save pri Radečah je v zaključni fazi izgradnja centralne čistilne naprave z zmogljivostjo od 3000 PE
oziroma z razširitvijo do 6000 PE. V čistilno napravo bo vodena komunalna odpadna voda naselja Radeče, dela naselja Obrežje
in dela naselja Hotemež.
(2) Izgradnja čistilnih naprav je predvidena v lokalnih centrih Vrhovo (lokacija pri naselju Prapretno) in Jagnjenica (pri
naselju Njivice–Stari Dvor). V čistilno napravo Vrhovo bodo speljane komunalne odpadne vode iz naselij Prapretno in Log pri
Vrhovem. Čistilna naprava za čiščenje tehnoloških vod je predvidena na območju Papirnice na Njivicah.
(3) Kanalizacijsko omrežje je zgrajeno na območju naselja Radeče, delno tudi v naseljih Vrhovo, Log in Jagnjenica. Dogradi
se obstoječe omrežje ter se zgradi kanalizacija Obrežje in Hotemež.
Za naselji Jagnjenica in območje Starega Dvora se zgradi ločeni kanalizacijski sistem ter čistilna naprava z lokacijo vzhodno od Starega Dvora, ob Sopoti.
(4) Gradnja manjših kanalizacijskih sistemov za komunalne odpadne vode s pripadajočimi čistilnimi napravami je za predvidene širitve predvidena v naseljih: Svibno, Počakovo in Brunška Gora.
20. člen
(odpadki)
(1) Komunalni odpadki iz Občine Radeče se odvažajo na medobčinsko deponijo v Občino Hrastnik. Za ločeno zbiranje in
zmanjševanje količin odpadkov na izvoru se sanira in prenovi obstoječa deponija na Hotemežu in uredi zbirni center za ravnanje
z odpadki. V ta namen se izgradijo potrebni platoji in rekonstruirajo obstoječe ceste ter postavijo tehnološki objekti – kontejnerji
in skladišča za začasno skladiščenje in sortiranje posameznih vrst odpadkov. Za predelavo bio odpadkov organskega izvora
se v okviru deponije uredi manjša kompostarna ter objekt za začasno skladiščenje komposta.
(2) Gradbene odpadke se odvaža na bližnji deponiji v sosednji občini.
(3) Na območju občine je urejeno ločeno zbiranje odpadkov. V ta namen so v večjih naseljih urejeni ekološki otoki, ki se
uredijo tudi v vseh ostalih naseljih v občini. Ureditev ekoloških otokov je namenjena za ločeno zbiranje odpadne embalaže iz
papirja, stekla, plastike in kovin. Ločeno zbiranje kosovnih odpadkov in nevarnih odpadkov iz gospodinjstev se izvede praviloma
enkrat letno.
(4) V večini naselij je urejen individualni odvoz komunalnih odpadov. V naseljih Jelovo, Čimerno, Žebnik, Močilno in Rudna
je dopustna namestitev skupnih kontejnerjev.
(5) Odlaganje in sortiranje rečnih naplavin do HE Vrhovo (plavja) se uredi v sklopu zbirnega centra Hotemež. Za te potrebe
se razširi center do desnega brega reke Save.
(6) Lokacija za odlaganje naplavin iz Sopote se uredi na levem bregu Save, dolvodno ob lokaciji čistilne naprave.
5. Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana
21. člen
(območja naselij in območja sanacije razpršene gradnje, ki se opredelijo kot nova naselja)
Na območju Občine Radeče so naslednja območja naselij in območja sanacije razpršene gradnje, ki se opredelijo kot nova
naselja:
– Brunk – eno območje naselja (BR/1),
– Brunška Gora – eno območje sanacije razpršene gradnje, ki se opredeli kot novo naselje (BG/1); del območja naselja sega
v naselje Dobrava po registru prostorskih enot,
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– Čimerno – eno območje naselja (ČI/1) in 1 območje sanacije razpršene gradnje, ki se opredeli kot novo naselje (ČI/2),
– Dobrava – dve območji naselja (DO/1 in DO/2),
– Goreljce – eno območje naselja (GO/1),
– Hotemež – dve območji naselja (HO/1 in HO/2),
– Jagnjenica – štiri območja naselja (JA/1, JA/2, JA/3 in JA/4); del območja naselja JA/3 sega v naselje Stari Dvor po registru
prostorskih enot,
– Log pri Vrhovem – eno območje naselja (LO/1),
– Močilno – eno območje naselja (MO/1),
– Njivice – eno območje naselja (NJ/1); del območja naselja sega v naselje Žebnik po registru prostorskih enot ter v naselje
Stari Dvor po registru prostorskih enot, s katerim je prostorsko povezan,
– Obrežje – eno območje naselja (OB/1),
– Počakovo – 1 območje naselja (PO/1),
– Prapretno – 1 območje naselja (PR/1); del območja naselja sega v naselje Vrhovo po registru prostorskih enot,
– Radeče – 1 območje naselja (RA/1); deli območja naselja segajo v naselja Dobrava, Loška Gora in Obrežje po registru
prostorskih enot,
– Rudna vas – 1 območje naselja (RV/1),
– Stari Dvor – 1 območje naselja (SD/1), ki je prostorsko povezano z območjem naselja Njivice,
– Svibno – 1 območje naselja (SV/1) in 1 območje sanacije razpršene gradnje, ki se opredeli kot novo naselje (SV/2); del
novega naselja SV/2 sega v naselje Počakovo po registru prostorskih enot,
– Vrhovo – 1 območje naselja (VR/1),
– Zagrad – 2 območji naselij (ZA/1 in ZA/2),
– Žebnik – 3 območja naselij (ŽE/1, ŽE/2 in ŽE/3).
6. Okvirna območja razpršene poselitve
22. člen
(območja razpršene poselitve)
(1) Na celotnem območju Občine Radeče, razen v naselju Brunk, se pojavlja razpršena poselitev kot avtohtoni poselitveni
vzorec v krajini, ki se ohranja.
(2) Tipična območja razpršene poselitve oziroma naselja brez strnjenih jeder so Jelovo (JE/1), Loška Gora (LG/1) in Zavrate
(ZV/1).
7. Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo
23. člen
(razvoj naselij)
(1) Razvoj naselij temelji na:
– prenovi obstoječega stavbnega fonda,
– zapolnitvi obstoječe pozidave,
– zaokrožitvi obstoječe pozidave, kot manjši širitvi na obrobju naselij, ki so že infrastrukturno urejena,
– širitvi naselij v obliki novih sosesk (con) na območjih, ki mejijo na obstoječa naselja in v katerih je potrebna kompleksna
infrastrukturna ureditev,
– sanaciji razpršene gradnje,
– ohranjanju avtohtone razpršene poselitve.
(2) Razvoj naselij je v prvi vrsti usmerjen v izrabo notranjih prostorskih in stavbnih rezerv znotraj meja naselij (prenove).
(3) Naselja, v katerih se izvede prenova, so: Radeče (staro jedro, območje Dvorca Dvor, del naselja na levem bregu Save),
Jagnjenica (pri Ježu in pri cerkvi sv. Marjete), Hotemež in Prapretno.
(4) V naseljih Čimerno, Dobrava, Hotemež, Jagnjenica, Svibno, Vrhovo, Njivice, Počakovo, Prapretno, Zagrad, Rudna
vas in Žebnik se izvedejo minimalne širitve v obliki zaokrožitve obstoječe pozidave, ki se navezujejo na obstoječo infrastrukturo.
Širitve naselij, ki omogočajo novo organizirano stanovanjsko gradnjo, se izvedejo v Jagnjenici, Svibnem in Počakovem.
V Radečah se razširi naselje za proizvodne namene.
24. člen
(razvoj dejavnosti po naseljih)
(1) Stanovanja
Nova območja stanovanj, namenjena predvsem bivanju in umestitvi nemotečih spremljajočih dejavnosti, se načrtujejo na
nepozidanih površinah, znotraj in na obrobju obstoječih naselij, odmaknjeno od pomembnejših prometnic, vendar v navezavi na
obstoječe prometno omrežje. Sočasno z razvojem nove stanovanjske pozidave je treba razvijati tudi sistem javnega potniškega
prometa. Vzpostaviti je treba nove linije javnega potniškega prometa, urejati avtobusna postajališča ter zagotavljati ustrezno
frekvenco javnega prometa.
Površine za bivanje in spremljajoče dejavnosti (stanovanjska gradnja) se umeščajo glede na razpoložljivi prostor, potrebe
samih krajanov, gospodarski razvoj naselja in razvoj širšega območja ter ob upoštevanju vizije razvoja celotne občine (turizem)
in varstvenih omejitev.
(2) Počitniške hiše
Območja počitniških hiš, kjer bodo zgrajeni objekti za občasno bivanje so določene v ambientalno privlačnem in naravnem
okolju naselij Čimerno ter Brunška Gora.
(3) Centralne dejavnosti
Centralne dejavnosti se razvijajo predvsem v središčih naselij, ob pomembnejših prometnicah, pri vhodih v naselja in v križiščih glavnih prometnic, kjer se spodbuja umeščanje in razvoj javnih funkcij ter programov storitve in oskrbe prebivalstva.
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Pomembnejša območja centralnih dejavnosti so v Radečah in v naseljih:
– Obrežje – v križišču glavne in regionalne ceste (vstopni del v naselje), ob prometnem vozliču (stik železniškega in cestnega
prometa ter površinske vode),
– Hotemež – kot prenova obstoječega opuščenega območja (bivši kompleks KPD) ter območje obstoječega gostinskega
obrata,
– Svibno – območje ob obstoječi podružnični šoli, gostilni in prostorih KS Svibno,
– Vrhovo – območje obstoječe trgovine in gostinskega lokala.
Območje centralnih dejavnosti je določeno tudi na območju razpršene poselitve oziroma na območju sakralne stavbne dediščine – cerkve.
(4) Proizvodne dejavnosti
Proizvodne dejavnosti so razmeščene na območjih obstoječih proizvodnih kompleksov v naselju Radeče, Jagnjenica in Njivice
– Stari Dvor. Obstoječe cone se ohranjajo v enakem obsegu, oziroma z minimalnimi prostorskimi širitvami. Površine namenjene za
preselitev proizvodnih dejavnosti iz centra naselja Radeč so na levem bregu Save, ob centralni čistilni napravi Radeče (Obrežje)
in na Hotemežu.
Na Hotemežu se na območju opuščenega kompleksa KPD sanirajo in prenovijo opuščeni gospodarski objekti. Območje se
nameni za proizvodne dejavnosti. V zahodnem delu naselja Vrhovo se uredi manjša proizvodna površina.
(5) Posebna območja
Posebna območja so namenjena za turizem in razvoj športnih dejavnosti.
Največje turistično območje v občini, namenjeno razvoju stacionarnega turizma, je na območju dvorca Dvor in Malega doma
v Radečah.
Turizmu je namenjeno območje okoli Ribiškega doma na Hotemežu, predvsem za organizacijo tekmovanja v ribolovu, oziroma
kot površina namenjena piknik prostorom. Obstoječi objekt se obnovi, uredijo se potrebna parkirišča. Kot dopolnitev Ribiškemu
Domu se v neposredni bližini uredi avto camp. Turizem se razvija ob smučišču na Magolniku, na Njivicah (na območju bazena)
ter v sklopu obstoječih kulturnih in naravnih znamenitostih na Svibnem, ob Savi, itd.
(6) Največja površina za šport in rekreacijo je na Magolniku. Območje se uredi kot smučišče z vlečnico za odrasle in otroke,
sankališče, površine za tek na smučeh in za otroško igro. Sanira se obstoječ objekt z gostinsko ponudbo in prenočišči, oziroma
za šolo v naravi.
Spodbuja se razvoj športa in rekreacije ob in na Savi (splavarjenje, čolnarjenje, športni ribolov …), ob že obstoječi obsavski
pešpoti, ki povezuje naselje Radeče, turistični del dvorca Dvor in Malega doma, Ribiški dom in avto kamp. Območje za šport in
rekreacijo (kopališče, čolnarna s privezi, ipd.) se uredi v Vrhovem, ob reki Savi.
V naselju Radeče je ob osnovni šoli športno rekreacijsko območje, kjer so urejena športna igrišča za nogomet, rokomet in
košarko, možna je razširitev na zahodno stran in južno za ureditev tenis igrišč. Rekreacijska površina je tudi na Počakovem (igrišče)
in na Njivicah, na območju obstoječega bazena, kjer se uredijo parkirišča.
(7) Območja zelenih površin
Večja urejena parkovna ureditev se nahaja ob dvorcu Dvor, sanira se na območju bivšega nunskega pokopališča v Radečah.
Zelene površine so na območju pokopališč v Radečah, na Svibnem in v Vrhovem, na levem in desnem bregu reke Save, kot obrežni
zeleni pas ter ob Sopoti in na območjih stavbnih zemljišč, ki zaradi konfiguracije terena niso primerna za gradnjo.
25. člen
(sanacija in prenova razpršene gradnje)
Območja sanacije razpršene gradnje, ki se opredelijo kot novo naselje, so predlagana v Brunški Gori, na območju novo
formiranega počitniškega naselja Čimerno ter na območju naselja Svibno (Pristava).
26. člen
(ohranjanje poselitve na območjih razpršene poselitve)
(1) Samotne kmetije in zaselki, razpršena, raztresena manjša naselja so avtohtoni vzorec poselitve na celotnem območju
Občine Radeče in se kot takšna ohranjajo.
(2) Naselja v občini, ki nimajo jedra in jih tvorijo le razdrobljeni zaselki in samotne kmetije (tipična razpršena poselitev), nastali
pred letom 1967, so Jelovo, Zavrate in Loška Gora.
(3) Z ohranjanjem razpršene poselitve se vzdržuje kulturna krajina, ki je sicer lahko prepuščena hitremu stihijskemu zaraščanju z gozdom. Z novogradnjami (predvsem kmečkih stanovanjskih stavb, kmetijskih gospodarstev ter objektov dopolnilnih
dejavnosti v kmetijstvu) se na območju razpršene poselitve omogoča razvoj kmetij, domačij in posameznih objektov.
(4) Pri načrtovanju gradenj na tovrstnih območjih, ki so opredeljena kot grajena območja kmetij ali zaselkov, se upošteva obstoječa komunalna opremljenost in možnost lastne komunalne in energetske oskrbe. Pri tem se prvenstveno uporabljajo materiali
in tehnologije prijazne okolju ter izraba obnovljivih virov energije.
27. člen
(urbanistično oblikovanje naselij)
(1) Pri naseljih podeželskega tipa se ohranja notranjo strukturo naselja s centrom, trgom ter avtohtoni vzorec oblikovanja
objektov. Strehe po naklonu, smeri, strukturi in barvi sledijo obstoječim kvalitetno oblikovanim objektom. Upošteva se arhitekturna
tipika: podolžni stavbni kubusi, pritlični do enonadstropni objekti, pokončne fasadne odprtine in drugi estetski oblikovni elementi.
Z novogradnjami in prenovami se mora upoštevati kakovost bivalnega okolja ter zagotavljati kvalitetno urejanje odprtih, predvsem
javnih površin.
(2) Naselbinska struktura naselij: Radeče (trško jedro), Jagnjenica (na območju sv. Marjete), Svibno in Čimerno temelji na
kakovostnih izvornih naselbinskih jedrih in se kot taka v celoti ohranja.
(3) V naseljih urbanega značaja, kot so Radeče, so določena območja pozidave, ki sledijo novim modernejšim urbanim in
arhitektonskim značilnostim ter območja starih jeder, ki se v celoti ohranjajo.
(4) Na območju razpršene poselitve se upošteva vzorec obstoječe razporeditve objektov in gabariti obstoječih objektov zaradi
ohranjanja kulturne krajine.
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(5) Kvalitetni naravni elementi v naseljih (parki, posamezna drevesa v javnem vaškem prostoru in podobno), se ohranjajo.
V naseljih se ob vodotokih ohranja obvodna vegetacija in zeleni pasovi.
(6) V posameznih naseljih se uporablja enotna urbana oprema (klopi, reklamni panoji, ulične svetilke in podobno).
28. člen
(celovita prenova naselij in območij)
(1) Celovita prenova naselij na območju Občine Radeče ni potrebna.
(2) Delna prenova oziroma notranji razvoj je predviden v naseljih:
– Radeče: del mesta ob Savi, ob starem mostu na levem bregu Save, območje dvorca Dvor z območjem Malega doma.
Prenova se izvede v smislu revitalizacije celotnega kompleksa. Za območje se izdela konservatorski načrt za prenovo,
– Jagnjenica: območje centra ob levem bregu Sopote in območje ob cerkvi sv. Marjete,
– Hotemež: območje opuščenega kompleksa KPD.,
– Prapretno: stanovanjsko območje med glavno cesto in Savo.
8. Usmeritve za razvoj v krajini
29. člen
(razvojna območja za posamezne dejavnosti, ki so vezane na vire)
(1) Kmetijstvo
Intenzivno poljedelstvo se razvija na območju vrhovškega in hotemeškega polja. V hribovitih predelih (območje Čimernega,
Jelovega, Počakovega, Svibnega, Močilnega, Brunške Gore, Vrhovške gore ter na ostalih območjih občine), ki so manj primerni
za kmetijsko pridelavo, se spodbuja ekstenzivna kmetijska pridelava, vezana na živinorejo in sadjarstvo. Vinogradništvo se
razvija na območju Vrhovške gore in Zagrada.
Izvajanje kmetijskih dejavnosti se načrtuje tako, da se zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranja biotska raznovrstnost. Spodbuja se naravi prijazne oblike kmetovanja (ekološko kmetovanje, integrirana pridelava). Za ekološko kmetovanje
se uporabljajo predvsem območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, spodbuja se ohranjanje in širjenje travniških
sadovnjakov, zlasti z vidika ohranjanja tradicionalne kulturne krajine in avtohtonih sort sadja. Spodbuja se izraba kmetijskih
površin v zaraščanju. To se izvede na način, ki zagotavlja ohranjanje naravnih vrednot in območja biotske raznovrstnosti, še
posebej na habitatnih tipih travišč, na ekološko pomembnih območjih, območjih Natura 2000 ter ostalih varstvenih območij (območje Čimernega, območje doline Sopote ter Magolnika). Na večjih kmetijskih površinah, v dolini Save od Radeč do Vrhovega,
se ohranjajo ali ponovno vzpostavljajo omejki, živice, gozdni otoki ali vodna telesa (mlake).
Na območju kmetijskih zemljišč se spodbuja širjenje in zaokroževanje obstoječih kmetijskih gospodarstev ter povečevanje
kmetijskih zemljišč, ki jih ima v rabi kmetijsko gospodarstvo.
(2) Gozdarstvo
Ohranja se sklenjenost gozdnih površin in stabilnost gozdnih ekosistemov, s poudarkom na ohranjanju habitatnih tipov, ki
se prednostno ohranjajo na ekološko pomembnih območjih in območjih Natura 2000. Gozdne površine se ohranjajo na območjih, ki so zaradi določenih značilnosti (strmina, lega, erozija) manj primerna za druge rabe. V območjih koridorjev ogroženih
vrst in v območjih, ki omogočajo gensko povezanost njihovih populacij se ohranja gozdove (in druge oblike naravnih prvin) v
čim bolj naravnem stanju.
Načrtovanje prostorskih ureditev na območjih gozdov (npr. gozdne prometnice) mora zagotavljati varstvo naravnih vrednot
in ohranjanje biotske raznovrstnosti zlasti na ekološko pomembnih območjih in območjih Natura 2000.
(3) Vodne površine
Na področju vodnega gospodarstva so glavne naloge izboljšanje odtočnega režima pritokov Save in nadaljevanje urejanja
vodotokov na kritičnih mestih, odpravljanje posledic erozije in hudourniškega delovanja ter zaščita še nezavarovanih vodnih
virov in izboljšanje kakovosti površinskih in podzemnih vod.
Predvideno je nadaljevanje urejanja pritokov Save, ki niso bili predmet ureditev v sklopu lokacijskega načrta HE Vrhovo.
Predvidena je ureditev grabnov na Vrhovškem polju in Rigelnovega grabna ter vzdrževanje obstoječih zadrževalnikov plavin
na območju Vrhovega, Radeč in Jagnjenice. Nov zadrževalnik plavin je predviden na območju Njivic. Načrtovati je treba tudi
dodatne zadrževalnike, z ureditvami pritokov Save in Sopote, proti škodljivemu delovanju voda (na hotemeškem potoku in na
pritoku na Starograjski ulici).
Načrtuje se ohranitev mlak, ki se namenjajo tradicionalni rabi (napajanje živine) ali drugim dejavnostim, s tem, da se pri
njihovi obnovi upoštevajo načela varstva narave. Urejanje vodotokov upošteva naravno dinamiko porečja, izvajajo se sonaravni
ukrepi, ki zagotavljajo ohranjanje ali vzpostavitev naravne rečne dinamike. Na reguliranih vodotokih se omogoči izboljšanje
njihovega hidromorfološkega stanja.
Pri izvajanju dejavnosti na območju HE Vrhovo je treba upoštevati določila Poslovnika o obratovanju in vzdrževanju objektov in naprav HE Vrhovo, julij 2007.
(4) Turizem in rekreacija
Na celotnem območju občine se spodbuja razvoj turizma in rekreacije. Na Magolniku se zagotovi razvoj smučarskega
centra in izletniškega turizma. Na območju zajezitve reke Save, na odseku od Zidanega Mosta do mostu lokalne ceste Loka–
Vrhovo, je predviden razvoj turističnih športno rekreacijskih dejavnosti ob in na vodi. Revitalizira se kompleks dvorca Dvor za
potrebe turizma. Uredijo se pohodniške, kolesarske, gozdne, učne in konjeniške poti. Obnovi in uredi se prometno infrastrukturo,
razgledne ploščadi na razglednih točkah, prostori za prireditve v naravi, javne odprte površine v naseljih ter komunalno infrastrukturo. Zagotovi se primerno zavarovanje in označenje točk naravnih in kulturnih atrakcij ter tako zagotovi ustrezna interpretacija
teh vrednot obiskovalcem. Za posebne družbene skupine prebivalcev (starejši, ljudje z omejenimi fizičnimi ali avdio-vizuelnimi
zmožnostmi/invalidi) se zagotovi mobilna in informacijska dostopnost do vseh turističnih območij.
(5) Mineralne surovine
Umeščanje novih kopov in širitev opuščenih ni predvideno. Opuščene kope se prepusti naravnemu zaraščanju in jih je v
primeru ogrožanja premoženja in zdravja ljudi treba sanirati.
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30. člen

(posebna območja, kjer se ohranjajo in razvijajo prepoznavne kvalitete in vrednote prostora, pomembne z vidika krajinskih ter
urbanističnih in arhitekturnih značilnosti)
(1) V Občini Radeče predstavljajo posebna območja, kjer se ohranjajo in razvijajo prepoznavne kvalitete na področju kulturne dediščine, vsi objekti in območja varovana po predpisih s področja varstva kulturne dediščine (objekti in območja kulturne
dediščine). Objekti in območja kulturne dediščine se varujejo glede na njen pravni status (kulturni spomeniki, varstvena območja
dediščine in registrirane enote kulturne dediščine) in so prikazani v Prikazu stanja prostora, ki je priloga tega akta.
(2) Na objektih in območjih kulturne dediščine velja, da niso sprejemljive ureditve ali posegi, ki bi utegnili spremeniti lastnosti
vsebino in oblike ter s tem zmanjšali vrednost prepoznanih kvalitet prostora. Pri načrtovanju poselitve, razvoja v krajini in poseganju v prostor je v teh območjih treba upoštevati tudi varstveni vidik. Prostorske ureditve morajo upoštevati javno korist varstva
dediščine in biti prilagojene celostnemu ohranjanju kulturne dediščine. Različne dejavnosti in rabe, ki se pojavljajo v prostoru,
se podrejajo omejitvam in prednostim varstva dediščine. Upoštevati je treba varstvena načela, ki zagotavljajo ohranitev kulturne
funkcije dediščine v prostoru.
(3) Pri projektiranju in pri pripravi podrobnejših prostorskih aktov je treba na območjih in objektih kulturne dediščine
upoštevati režime in usmeritve, ki veljajo za te objekte in območja. Posegi in ravnanja, ki bi utegnili spreminjati ali degradirati
lastnosti zaradi katerih je območje pridobilo status območja varovanega po predpisih s področja varstva kulturne dediščine,
niso dopustni.
(4) Ohranjajo in razvijajo se tudi kvalitete na območjih, ki imajo na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben
status:
– Zavarovana območja: Močilno – Gašperjev kostanj; Močilno – lipa pri cerkvi sv. Miklavža; Počakovo – stebrasta smreka.
– Ekološko pomembna območja: Kum; Zasavsko hribovje; Sava od Radeč do državne meje.
– Posebna varstvena območja (območja Natura 2000): Posavsko hribovje – ostenje; Kum; Veliko Kozje.
– Naravne vrednote – 22 obstoječih in 1 pričakovana vrednota.
– Habitatni tipi (16), ki se prednostno ohranjajo glede na ostale habitatne tipe prisotne na celotnem območju RS.
– Krajinska pestrost in najrazličnejše naravne in ustvarjene prvine pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti.
(5) Z vidika urbanističnih in arhitekturnih značilnosti prostora je zaradi kvalitetne arhitekture pomembno zlasti območje dvorca
Dvor ter trško jedro Radeč.
(6) Območje Občine Radeče je izjemno tudi zaradi krajinskih značilnosti prostora. Ambientalno kvaliteten prostor najdemo na
območju Grajskega hriba nad Svibnim, na območju Čimernega, za katerega so značilni kraški pojavi (uvale, vrtače …), na območju
kapelic, ki so postavljene po grebenu Žebnika, na območju Brunka, Dobrave, Jelovega, na območju grajskih razvalin v Radečah,
ob reki Savi ter na območju Magolnika in Vrhovega.
(7) Kvalitetni pogledi se iz levega brega reke Save odpirajo proti trškemu jedru Radeč, Brunku in Žebniku, iz Čimernega,
Zagrada in Svibnega proti Kumu, iz zaselka Pristava proti Svibnemu in Jatni ter z Žebnika proti Močilnemu. Vedutno izpostavljena
so predvsem naselja Brunk, Dobrava, Žebnik, Močilno ter Svibno.
31. člen
(območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščita in reševanje)
(1) Na ogroženih območjih, to je poplavnih, erozijskih in plazljivih območjih se ne načrtuje prostorskih ureditev oziroma dejavnosti, ki lahko te procese sprožijo. Na ogroženih območjih je treba omogočati varne življenjske razmere s sanacijo žarišč naravnih
procesov, ki lahko ogrožajo človekovo življenje ali njegove materialne dobrine.
(2) Na poplavnih območjih Save in Sopote, kot so prikazana v Prikazu stanja prostora, se v skladu z veljavnim predpisom
upoštevajo pogoji in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije.
(3) Ohranjajo se retenzijske sposobnosti območij in zagotavlja njihovo ponovno vzpostavitev, če je to mogoče. Kadar je izkazan javni interes, je spreminjanje obsega retenzijskih površin ali vodnega režima možno le ob ustrezni nadomestitvi teh površin
in izvedbi izravnalnih ukrepov, ki zagotavljajo, da se ne poslabšujeta vodni režim in stanje voda.
(4) Osrednji del občine spada v območje zahtevnejših protierozijskih ukrepov, del južnega in del severnega dela občine pa
spada v območje običajnih protierozijskih ukrepov. Na erozijskih območjih je treba izvajati ureditve v skladu z veljavnimi predpisi.
(5) Na plazljivem območju se ne sme posegati v zemljišče tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače
ogrozila stabilnost zemljišča.
(6) V izjemnih primerih se površine za množične pokope ljudi zagotavljajo v sklopu obstoječih pokopališč Radeče, Vrhovo in
Svibno ter na območju načrtovanega pokopališča v Radečah.
(7) Ruševine se odvažajo na deponijo gradbenih odpadkov v sosednjo občino, po potrebi se za ruševine uporabijo površine
deponije Hotemež.
(8) V primeru množičnega pogina živali se površine za pokop zagotavljajo na območju južno od Radeč, v gozdu ob cesti
Radeče–Brunška Gora–Brunk ali na lokacijah izven območja Občine Radeče.
(9) Površine za evakuacijo prebivalstva so na območju Ribiškega doma v Radečah ter na območju zelenih oziroma športno
rekreacijskih površin ob šoli.
32. člen
(območja in objekti za potrebe obrambe)
V Občini Radeče ni določenih območij za potrebe obrambe.
9. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
33. člen
(usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč)
(1) Stavbna zemljišča so določena na podlagi obstoječih stavbnih zemljišč, na podlagi dejanskega stanja v prostoru, ugotovljenega s strokovnimi podlagami ter na podlagi izraženih potreb za razvoj dejavnosti in ob upoštevanju varstvenih režimov.
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(2) Namenska raba kmetijskih, gozdnih, in drugih zemljišč je določena na podlagi planskega akta občine, smernic nosilcev
urejanja prostora in izdelanih strokovnih podlag ter ob upoštevanju razvojnih potreb in teženj. Vodna zemljišča so določena na
podlagi prikaza dejanske rabe ob upoštevanju planskega akta občine ter katastrskih podatkov.
10. Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev
34. člen
(usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev)
(1) Celotno območje Občine Radeče je razdeljeno na enote urejanja prostora. Te so definirane s strokovnimi podlagami,
na podlagi enotnih značilnosti prostora ter na podlagi primerljivih geomorfoloških in urbanistično oblikovnih značilnosti, za katere
veljajo ista merila in pogoji urejanja in oblikovanja prostora.
(2) Prostorsko izvedbeni pogoji so določeni za območje poselitve (za urbanistični načrt Radeče, ostala naselja, območja
razpršene poselitve) in posebej za ostali prostor v krajini (odprti prostor).
(3) Za območja, ki se bodo urejala z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti (OPPN), so določeni posegi, ki jih je možno
izvajati do sprejetja OPPN, podane pa so tudi usmeritve za izdelavo OPPN.
11. Konceptualni del prostorskega razvoja urbanega središča Radeče, za katerega je izdelan urbanistični načrt
35. člen
(koncept razvoja naselja Radeče)
(1) Radeče se razvijajo v vodilno upravno občinsko središče. Razvijajo se dejavnosti kot so: trgovina, gostinstvo, centralne
in storitvene dejavnosti, s poudarkom na razvoju dopolnilnih dejavnosti turistične ponudbe.
(2) Koncept razvoja Radeč temelji na stiku dveh razvojnih osi mesta (sever–jug in vzhod–zahod), kjer se razvija center naselja, ki se širi proti reki Savi in ustvarja novo obrečno fasado mesta v podaljšku obstoječe fasade starega mestnega jedra. Razvoj
naselja temelji na:
– ohranjanju kvalitetnega območja starega jedra,
– prenovi že zgrajenega centralnega dela mesta,
– prenovi kompleksa dvorec Dvor kot potenciala za razvoj turizma,
– širitvi na nove obmestne površine,
– vključitvi reke Save v mestno življenje.
(3) Namenska raba površin in dejavnosti:
– Ob glavni vstopni cesti v Radeče, ob Savi, so površine za centralne dejavnosti s stanovanjskimi površinami za posebne
namene (dom upokojencev). S tem se mesto povezuje z reko Savo in oblikuje nova obrečna fasada mesta.
– Vstopna cesta v naselje se uredi kot mestna avenija, ki ima poleg voznih pasov urejen drevored, kolesarsko stezo ter na
zahodni strani, ob predvidenem nizu objektov peš ulico (širša peš površina ob objektih namesto pločnika ob cestišču).
– Naselje se povezuje z reko Savo s peš povezavami med reko in peš ulico ob bodočem obcestnem nizu objektov.
– Območje med reko Savo in glavno vstopno cesto v naselje se nameni za centralne dejavnosti turističnega značaja (gostinstvo ob Savi) in kot zelene površine, na katerih se uredi obvodno mestno sprehajališče s kolesarsko stezo, dostopi do vode,
privezi za čolne, počivališča in ostala kvalitetno oblikovana parkovna ureditev in urbana oprema (svetilke, klopi, mize, koši za smeti,
tlakovanja, informativne table, cvetlična korita ipd.).
– V križišču stare vstopne in glavne državne ceste so površine za centralne dejavnosti, kjer se omogoča gradnja poslovnega
objekta na podlagi natečaja, ki s svojo dejavnostjo in arhitekturnim slogom poudarja vstopno točko v naselje.
– Območje centralnih dejavnosti je na območju starega jedra, v katerem je treba izvesti prenovo v gradbenem (obnova
objektov), funkcionalnem (muzeji, galerije, tuja predstavništva, reprezentančni prostori, občinska uprava), gospodarskem (trgovine, gostilne, banke, poslovni in turistični objekti ipd.) in socialnem (sprememba strukture prebivalcev) smislu, s ciljem oživitve
starega jedra.
– Območje v starem jedru, okoli cerkve sv. Petra, se ohranja in varuje pred pozidavo, zaradi vizualnega poudarka dominante
naselja. Iz tega razloga je površina pod cerkvijo opredeljena za zelene parkovne ureditve, ki se navezujejo na obvodni zeleni pas
reke Save.
– Stari most se ohranja in vzdržuje za peš promet in kot turistično atrakcijo, ki se vključuje v občasne turistične prireditve (npr.
splavarjenje …). Območje nasproti starega mostu se nameni za centralne dejavnosti ter bivanje in prometne ureditve (parkirišče
za občasne turistične prireditve – splavarjenje). Rušijo se obstoječi neprimerni objekti, stanovanjske površine se sčasoma opustijo, objekti, ki so v dobrem stanju, se namenijo za centralne dejavnosti (npr. gostinstvo). V primeru rekonstrukcije glavne ceste ali
izgradnje tretje razvojne osi se večji del prostora nameni za izgradnjo prometne infrastrukture.
– Mestna ulica, ki povezuje stari del naselja na severu in šolski kompleks na jugu, se v celoti uredi kot glavna mestna centralna
ulica. Vzdolž ulice se oblikuje ožji center naselja s centralnimi dejavnostmi. Znotraj obstoječe pozidave se ohranja zelena parkovna
površina ob Sopoti. Ohranja se nemotena vizualna povezava trga pred starim jedrom in šolskega kompleksa.
– Šolski kompleks se ohranja kot ambientalno kvalitetna površina znotraj naselja z možnostjo širitve na južno stran, kjer se
omogoči gradnja športno-poslovnega objekta s prostori za športna društva in na zahodno stran, kjer se omogoči širitev športno
rekreacijskih površin.
– Na levem in desnem bregu Sopote ni možno načrtovati novih stanovanjskih površin, razen zapolnitev in zaokrožitev znotraj
obstoječe pozidave.
– Večje možnosti za stanovanjsko gradnjo se odpirajo v območju centralnih dejavnosti, vzdolž vstopne ceste v naselje ob
reki Savi, kjer je možna blokovna gradnja, in na območju Dobrave.
– Proizvodne dejavnosti se ohranjajo znotraj obstoječih površin z minimalno zapolnitvijo in zaokrožitvijo. Na zahodnem robu
proizvodnega območja, neposredno ob Sopoti se uredi nepozidana površina, namenjena zadrževalniku plavin samega potoka.
Poslovne in proizvodne dejavnosti se ohranjajo tudi na levem bregu reke Save, ob glavni cesti Krško–Zidani Most. V tem območju
se površine ob železniški progi uredijo za železniško in avtobusno postajo s parkirišči, površine ob državni cesti za centralne dejavnosti (spremljajoče gostinske in trgovske dejavnosti), površine med železniško progo in Savo se namenijo za poslovno-proizvodne
dejavnosti, del za okoljsko infrastrukturo (čistilna naprava in odlaganje naplavin).
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– Kompleks dvorca Dvor s parkom (Radeče – dvorec Dvor s parkom, EŠD 9686) se prenovi za potrebe kulturnih dogodkov in
turističnih dejavnosti. Ob tem je nujno iskati take vsebine, ki omogočajo revitalizacijo, ob hkratnem ohranjanju spomeniške vrednosti
objektov. V celoti se ohranja tudi vzdrževan in kvaliteten park znotraj kompleksa. Ob kompleksu se revitalizira stara vlečna pot za
brodove ob reki Savi kot javna sprehajalna steza. Za območje se izdela konservatorski načrt za prenovo.
– Ohranjajo se obstoječe zelene površine, in sicer: na območju športno rekreacijskega območja pri šoli, obvodni pas
reke Save, zelena, linearna, nepozidana pobočja med reliefnimi terasami, obstoječe pokopališče z možnostjo manjše širitve,
vzdrževan in kvaliteten park znotraj kompleksa dvorca Dvor. Ohranja se tudi nunsko pokopališče na vzhodu naselja, ki se
obnovi. Lokacija novega pokopališča je na jugovzhodu naselja. Ob vznožju novega pokopališča se uredi parkirišče za potrebe
pokopališča.
36. člen
(urbanistično in arhitekturno oblikovanje)
(1) V obstoječi strukturi pozidave se ohranjajo značilnosti obstoječe gradnje, predvsem pa v starem mestnem jedru (historični
del naselja).
(2) Oblikuje se vhod v mesto, s poudarkom na vstopnih točkah, kjer se predlaga izvedba javnega natečaja po predpisih s
področja graditve objektov zaradi pridobitve čim bolj kvalitetne urbanistično-arhitektonske rešitve. Pri izvedbi javnega natečaja je
potrebno sodelovanje pristojne strokovne javne službe s področja varstva kulturne dediščine.
(3) Glavna vstopna cesta se oblikuje in uredi kot mestna avenija, ob kateri se razvije nova poselitvena struktura, s katero se
oblikuje vzhodna fasada novejšega dela naselja, kot nadaljevanje fasade starega mestnega jedra.
(4) Posebno pozornost se nameni ureditvi in revitalizaciji dvorca Dvor z okoliškim območjem, ki je namenjeno za turistične
dejavnosti.
(5) Na območju pozidave Dobrava se dovoli sodobnejši pristop k urbanistično-arhitekturnemu oblikovanju novega naselja.
37. člen
(zeleni sistem)
(1) V skladu z navodili služb pristojnih za upravljanje voda, varstvo narave in koncesionarja HE Vrhovo, se upošteva ekološki,
morfološki in socialni vidik zelenega sistema ter energetska izraba reke Save skladno s pogoji koncesije.
(2) Vzpostavi se zelen sistem naselja, ki vsebuje: obvodne površine ob Sopoti in Savi, osrednji manjši trg v jedru ob Sopoti,
na vhodu v staro jedro naselja, ohranjanje travnikov in gozdnega roba ob meji naselja, nekdanje terase potoka in reke z višinskimi
prehodi, zelenje pred kanaliziranim delom Sopote na skrajnem zahodnem delu Radeč, dvorec Dvor s svojo parkovno ureditvijo,
prostorske možnosti za širitev pokopališča ter ureditev nunskega pokopališča.
(3) Ohranja se obvodni prostor Save in Sopote, kot nepozidana zelena površina, namenjena sprehajanju, igri na travi, piknikom, ipd. Ob kanaliziranem delu Sopote se ohranja obstoječi zeleni obvodni pas in vzpostavi novi.
(4) Na pobočjih ob Sopoti se ohranjajo zelene travniške površine med pozidavo in gozdnim robom.
(5) V poselitvenem območju se ohranjajo zeleni pasovi nekdanjih rečnih teras (reliefni robovi).
(6) S kolesarskimi stezami, pešpotmi in ureditvami ob Savi se vzpostavi povezava parka ob dvorcu Dvor z mestom in z
drugimi javnimi programi.
(7) V jedru naselja se ob umeščanju novih programov zagotovi preureditev osrednje javne površine in njeno opremljanje z
urbano opremo, s ciljem, da se popestri kvaliteta bivanja.
(8) Varuje se pas zemljišča proti šoli za širitev obstoječega pokopališča, ki se ohranja kot parkovna ureditev.
(9) Nad glavno državno cesto v južnem delu naselja se na območju gozda uredi novo pokopališče. Pri ureditvi pokopališča
se v največji možni meri ohranja gozd.
(10) Nekdanje nunsko pokopališče se parkovno uredi.
(11) Zagotavljajo se navezave odprtih površin v naselju na širše zaledje z vzpostavitvijo pešpoti, kolesarskih stez (poti) ter
javnih poti in cest, ki vodijo do okoliških naselij in kakovostnih izletniških ciljev.
38. člen
(lokalni energetski koncept)
(1) Za pripravo toplote za ogrevanje, sanitarno toplo vodo in kuhanje je na območju načrtovane stanovanjske pozidave ter
za potrebe novih stavb v naselju Radeče predvidena oskrba z zemeljskim plinom.
(2) Potrebno je načrtovati skupne sisteme ogrevanja z eno kurilno napravo, ki bo nadomestila sicer morebitne posamezne
kurilne naprave.
(3) Kolikor ne bo možen priklop na obstoječe plinovodno omrežje ali na omrežje skupnih kotlovnic, je smiselno pregledati tudi
možnosti uporabe obnovljivih virov energije.
39. člen
(koncept opremljanja z gospodarsko javno infrastrukturo)
(1) Infrastrukturna omrežja:
– Območje poselitvenega prostora se opremlja s potrebno infrastrukturo tako, da se obstoječa in načrtovana stavbna struktura
lahko navezuje in priključuje na kanalizacijsko, električno, prometno in vodovodno omrežje.
– Ob prenovi posameznih delov naselij se zagotovi sočasno gradnjo manjkajoče infrastrukture.
– Zagotavlja se celovita ureditev grajenega javnega dobra javnih tlakovanih in zelenih površin.
(2) Prometno omrežje:
– Zagotovi se varno odvijanje prometa na glavni državni cesti in uskladi z grajeno strukturo na levem bregu Save, pri starem
mostu. Uredi se hodnik za pešce ob glavni cesti, med mostom čez Savo in Hotemežem.
– Rekonstruira se regionalna cesta R3-665 Velika Reka–Radeče, v delu, ki nima ustreznih tehničnih elementov, ter uredi
hodnik za pešce z javno razsvetljavo in odvodnjavanjem na delu, kjer teh ureditev še ni.
– Na območjih, kjer ni možno zagotoviti hodnika za pešce med prometnico in obstoječo pozidavo, se ti uredijo na novih
odsekih cest in v koridorjih tras, kjer obstajajo prostorske možnosti.
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– Modernizirajo in rekonstruirajo se lokalne ceste, zbirne mestne in zbirne krajevne ceste ter javne poti z ustreznimi tehničnimi
elementi, ureditvami hodnikov za pešce in izvedbo javne razsvetljave ter odvodnjavanja cestišča.
– Predvsem na območjih večjih naselij in povezav med njimi se na vseh kategorijah cest urejajo avtobusna postajališča.
(3) Vodovod in kanalizacija:
– Po končani gradnji centralne čistilne naprave Radeče se morajo komunalne odpadne vode odvajati do čistilne naprave. V
ta namen je potrebna dogradnja in rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja. Pri prenovi in gradnji infrastrukture se omrežje v največji možni meri umešča v koridorje prometne infrastrukture. Omrežje se prenavlja in dograjuje postopno tako, da se prvenstveno
rešujejo območja večje gostote poselitve ter središčni mestni prostor.
(4) Energetsko in telekomunikacijsko omrežje:
– Območje se opremlja s električnim in telekomunikacijskim omrežjem v kabelski izvedbi, vsa prostozračna omrežja se
postopno nadomestijo.
III. IZVEDBENI DEL
1. Splošne določbe
40. člen
(splošno)
Izvedbeni del OPN po posameznih enotah urejanja prostora določa območja namenske rabe prostora, prostorske izvedbene
pogoje in območja, za katera se pripravi OPPN.
41. člen
(osnovna namenska in podrobnejša namenska raba prostora)
(1) Osnovno namensko rabo površin tvorijo: območja stavbnih zemljišč, območja kmetijskih zemljišč, območja gozdnih zemljišč, območja vodnih zemljišč in območja drugih zemljišč.
(2) Podrobnejša namenska raba na območju Občine Radeče je določena in prikazana v skladu z veljavnim pravilnikom in
se nanaša na: območja stanovanj – S (stanovanjske površine – SS, stanovanjske površine za posebne namene – SB, površine
počitniških hiš – SP), območja centralnih dejavnosti – C (osrednja območja centralnih dejavnosti – CU, druga območja centralnih
dejavnosti – CD), območja proizvodnih dejavnosti – I (površine za industrijo – IP), posebna območja – B (površine za turizem –
BT), območja zelenih površin – Z (površine za oddih, rekreacijo in šport – ZS, parki – ZP, druge urejene zelene površine – ZD,
pokopališča – ZK), območja prometnih površin – P (površine cest – PC, površine železnic – PŽ, ostale prometne površine – PO),
območja energetske infrastrukture – E, območja okoljske infrastrukture – O, površine razpršene poselitve – A, najboljša kmetijska
zemljišča – K1, druga kmetijska zemljišča – K2, gozdna zemljišča – G, površinske vode – V, območja vodne infrastrukture – VI).
(3) Na območju občine ni opredeljenih območij drugih zemljišč (območja mineralnih surovin, območja za potrebe obrambe,
območja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami …).
42. člen
(enote urejanja prostora – EUP)
(1) EUP v naseljih so označene s črkovno oznako naselja ali dela naselja (npr. za Bunk BR, Svibno SV, Njivice NJ, Magolnik
MA …) in tekočo številko enote urejanja, ki je vezana na del prostora s skupnimi značilnostmi (npr. 1 za vaško jedro, 3 za enostanovanjsko gradnjo, 6 za šport in rekreacijo …).
(2) V primerih, ko je v naselju več fizično ločenih enot, za katere veljajo enaki prostorski izvedbeni pogoji, se oznake enot
med seboj dodatno ločijo s podelivko. Na primer: SV 2/1 in SV 2/2.
(3) Enota urejanja za odprti prostor ima črkovno oznako OP. Prostorski izvedbeni pogoji v tej enoti so določeni po namenski
rabi (najboljša in druga kmetijska zemljišča, gozd, območja prometnih površin, površinske vode, območja vodne infrastrukture in
razpršena gradnja). Območja razpršene poselitve so označene z RP, varovalni gozdovi, ki so posebna enota urejanja z VG…
43. člen
(EUP na območju naselij in odprtega prostora: BR – Brunk, BG – Brunška Gora, ČI – Čimerno, DO – Dobrava, GO – Goreljce,
HO – Hotemež, JA – Jagnjenica, LO – Log pri Vrhovem, MO – Močilno, NJ – Njivice, OB – Obrežje, PO – Počakovo,
PR – Prapretno, RV – Rudna vas, SV – Svibno, VR – Vrhovo, ZA – Zagrad, ŽE – Žebnik, MA – Magolnik, VG – varovalni gozd,
RP – razpršena poselitev, OP – ostali odprti prostor, BO – Boštanj)
NASELJA IN ODPRTI PROSTOR
ŠIFRA IN NAZIV ENOTE UREJANJA
1 – vaško jedro
2 – kmetijska gospodarstva
3 – enostanovanjska gradnja
4 – večstanovanjska gradnja
5 – proizvodnja
6 – šport in rekreacija
7 – turizem
8 – okoljska infrastruktura

OZNAKA ENOTE UREJANJA
V GRAFIČNEM DELU OPN
HO 1, SV 1, VR 1
BR 2, BG 2, ČI 2, DO 2, GO 2, HO 2, JA 2, LO 2/1,
LO 2/2, MO 2, PO 2, PR 2, RV 2, SV 2/1, SV 2/2,
SV 2/3, VR 2, ZA 2/1, ZA 2/2, ŽE 2
DO 3, JA 3/1, JA 3/2, LO 3/1, LO 3/2, NJ 3, OB 3,
ŽE 3/1, ŽE 3/2
NJ 4
JA 5, VR 5, NJ 5
NJ 6, PO 6, VR 6, MA 6
HO 7
PR 8
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NASELJA IN ODPRTI PROSTOR
OZNAKA ENOTE UREJANJA
V GRAFIČNEM DELU OPN
BR 9, PO 9, MO 9, HO 9, ŽE 9, VR 9, ZV 9
ZA 10/1, ZA 10/2, LO 10
VG 11/1 – VG 11/18
RP 12/1 – RP 12/395
OP 13/1-OP 13/64
– najboljša in druga kmetijska zemljišča;
– gozd;
– območja prometnih površin;
– površinske vode in območja vodne infrastrukture;
– razpršena gradnja.
– JA 14/1 (Jagnjenica – sv. Marjeta),
– JA 14/2 (Jagnjenica – center pri Ježu),
– ČI 14 (Počitniško naselje Čimerno),
– BG 14 (Počitniško naselje Brunška Gora),
– HO 14/1 (Hotemež – center),
– HO 14/2 (Proizvodna cona Hotemež),
– HO 14/3 (deponija na Hotemežu),
– HO 14/4 (Avto camp Hotemež),
– SV 14 (Stanovanjska gradnja Svibno),
– PO 14 (Stanovanjska gradnja Počakovo).
– NJ 15 (Odlok o ureditvenem načrtu za območje Stari dvor
– Jagnjenica – Papirnica Radeče, Uradni list RS, št. 29/91),
– VR 15 (Odlok o lokacijskem načrtu za območje hidroelektrarne Vrhovo, Uradni list SRS, št. 35/87),
– BO 15-DPA (Odlok o lokacijskem načrtu hidroelektrarne
Boštanj, Uradni list RS, št. 19/90, 110/02, 59/03),
– LINIJSKI VOD (Odlok o lokacijskem načrtu za plinovod M4
za Posavje in Dolenjsko, odsek Sevnica – Radeče, na območju Občine Laško, Uradni list SRS, št. 29/89).

ŠIFRA IN NAZIV ENOTE UREJANJA
9 – zelene površine
10 – vinogradniška območja
11 – varovalni gozd
12 – razpršena poselitev
13 – ostali odprti prostor

14 – predvideni občinski podrobni prostorski načrti

15 – veljavni prostorski akti

44. člen
(EUP na območju urbanističnega načrta Radeče – RA)
UN RADEČE
OZNAKA ENOTE UREJANJA
V GRAFIČNEM DELU OPN

ŠIFRA IN NAZIV ENOTE UREJANJA
1 – enostanovanjska gradnja

RA 1/1, RA 1/2, RA 1/3, RA 1/4

2 – večstanovanjska gradnja

RA 2/1, RA 2/2

3 – staro mestno jedro

RA 3

4 – center naselja

RA 4

5 – šolsko-rekreacijski kompleks

RA 5

6 – pokopališče

RA 6

7 – zelene površine

RA 7/1, RA 7/2

8 – poslovno območje

RA 8/1, RA 8/2, RA 8/3

9 – proizvodno-poslovno območje

RA 9/1, RA 9/2, RA 9/3, RA 9/4

10 – okoljska infrastruktura

RA 10

11 – predvideni občinski podrobni prostorski načrt – OPPN

– RA 11/1 (Območje ob Savi)
– RA 11/2 (Obrežje reke Save – sever)
– RA 11/3 (Prenova centra naselja – vzhod)
– RA 11/4 (Prenova centra naselja – jug)
– RA 11/5 (Stanovanjska gradnja center – osrednji del naselja)
– RA 11/6 (OPPN Stealum)
– RA 11/7 (OPPN Metalles)
– RA 11/8 (Stanovanjsko območje Dobrava)
– RA 11/9 (Kompleks dvorec Dvor s parkom)
– RA 11/10 (Pokopališče)
– RA 11/11 (Stanovanjsko območje Njivice1)
– RA 11/12 (Stanovanjsko območje Njivice2)
– RA 11/13 (Proizvodno-poslovno območje Njivice v Radečah)
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UN RADEČE
ŠIFRA IN NAZIV ENOTE UREJANJA
12 – veljavni prostorski akti

OZNAKA ENOTE UREJANJA
V GRAFIČNEM DELU OPN
– RA 12/1 (Odlok o OPPN za poslovni objekt na Njivicah v
Radečah, Uradni list RS, št. 102/09),
– RA 12/2 (Odlok o LN za čistilno napravo Radeč in dela kolektorja, Uradni list SRS, št. 44/88),
– RA 12/3 (Odlok o UN za območje KS 6 in KS 6/1 Njivice v
Radečah, Uradni list RS, št. 81/97),
– RA 12/4 (Odlok o UN za mestno središče v Radečah (Uradni
list RS, št. 66/93, 111/06, 66/08, 86/09),
– RA 12/5 (Odlok o OPPN za poslovno trgovski center v Radečah, Uradni list RS, št. 86/09).
45. člen

(določila za uporabo prostorskih izvedbenih pogojev in drugih določil tega odloka)
(1) Za območja, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi pogoji, so določeni:
– skupni prostorski izvedbeni pogoji in
– podrobnejši prostorsko izvedbeni pogoji, ki so vezani na posebnosti posamezne enote urejanja prostora.
(2) Določila skupnih PIP se uporabljajo v vseh EUP (razen na območju enot urejanja veljavnih aktov). Na območju predvidenih
OPPN se od skupnih pogojev upoštevajo le »Skupni pogoji za območja predvidenih OPPN«.
(3) Poleg skupnih prostorskih izvedbenih pogojev je treba upoštevati še podrobnejše pogoje, navedene v posameznih EUP. V
primeru neskladja skupnih in podrobnejših pogojev veljajo podrobnejši z obveznim upoštevanjem varstvenih režimov (npr. kulturna
dediščina, ohranjanje narave itd.).
2. Skupni prostorski izvedbeni pogoji
2.1. Skupni pogoji za območja predvidenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN)
46. člen
(območja, za katera se pripravi OPPN)
(1) Na območjih, kjer je s tem odlokom predvidena izdelava OPPN, so do njegove uveljavitve dopustni naslednji posegi:
– vzdrževanje, rekonstrukcije objektov, odstranitev obstoječih objektov,
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov,
– gradnja, rekonstrukcija, vzdrževanje in odstranitev komunalne, energetske, telekomunikacijske in prometne infrastrukture.
Gradnja novih stavb do izdelave OPPN ni možna.
(2) Izdelava OPPN je možna tudi na območjih, kjer to s tem odlokom ni posebej določeno.
(3) Meje predvidenih OPPN je možno po potrebi in strokovni preveritvi tudi korigirati. Korekcije se lahko izvedejo tudi v primeru
neskladja med katastrskim načrtom in dejanskim stanjem v prostoru.
(4) Znotraj območij OPPN je dovoljeno korigirati meje in obseg podrobnejše namenske rabe površin.
(5) OPPN-je je možno izvesti v več fazah, oziroma jih je možno deliti na več manjših OPPN, pod pogojem, da posamezni
OPPN vključuje prostorsko in funkcionalno smiselno in zaključeno celoto. V primeru, da se OPPN izvaja le za del območja, je treba
izdelati strokovne podlage za celotno območje OPPN, ki celovito rešujejo prometno in ostalo gospodarsko javno infrastrukturo.
(6) OPPN-ji za območja prenove, ki vključujejo arhitekturno, naselbinsko in arheološko dediščino, morajo vsebovati konservatorski načrt za prenovo. V primeru, da se OPPN za območja prenove izvaja le za del območja, je treba izdelati analitični del
konservatorskega načrta za prenovo po predpisih s področja varstva kulturne dediščine za celotno območje prenove. V skladu
z ugotovitvami analitičnega dela in drugimi podlagami, kot jih določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine, se pripravi
načrtovalski del le za del območja, ki ga obravnava OPPN.
(7) Pri izdelavi OPPN na območju EPO Sava, Kum in Zasavsko hribovje je treba upoštevati varstvene usmeritve, navedene
v poglavju Ohranjanje narave.
(8) Pri načrtovanju novih poslovnih in stanovanjskih con naj se omogoči uporaba inovativnih sistemov za lokalno energetsko
oskrbo (uporaba obnovljivih virov energije, učinkovita raba energije).
2.2. Skupni pogoji glede vrste posegov v prostor, postavitve
in oblikovanja objektov, pogoji glede parcelacije in lege objektov
47. člen
(vrste gradenj in objektov in drugih posegov v prostor)
(1) Na celotnem območju občine so, kolikor to ni v nasprotju z ostalimi določili tega odloka, dovoljene naslednje vrste gradenj:
– novogradnje (tudi dozidave, nadzidave),
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v okviru dovoljenih objektov in dejavnosti po posameznih EUP,
– rekonstrukcije,
– izvedba investicijskih in rednih vzdrževalnih del (skladno z veljavnim predpisom).
(2) Na celotnem območju občine je možna gradnja naslednjih vrst objektov, kolikor to ni v nasprotju z ostalimi določili tega
odloka:
– nestanovanjskih stavb, ki se nanašajo na garažne stavbe na območju stavbnih zemljišč (razen na območju EUP Šport in
rekreacija, EUP Zelene površine, EUP Vinogradniška območja, EUP Razpršena poselitev in EUP Pokopališče) in nadstrešnice za
potnike na avtobusnih, železniških in podobnih prometnih postajališčih,

Stran

13184 /

Št.

99 / 6. 12. 2011

Uradni list Republike Slovenije

– gradbenoinženirskih objektov, ki jih je možno postavljati tudi izven stavbnih zemljišč: ceste, železnice, mostovi, viadukti,
predori in podhodi, pristanišča, plovne poti, pregrade in jezovi ter drugi vodni objekti, cevovodi, komunikacijsko omrežje in elektroenergetski vodi (razen čistilne naprave) ter od drugih gradbeno inženirskih objektov le objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem
voda na ogroženih območjih,
– nezahtevnih in enostavnih objektov: škarpe in podporni zidovi, pomožni infrastrukturni objekti, začasni objekti, namenjeni
sezonski turistični ponudbi ali prireditvam (razen na območju pokopališč ter EUP Okoljska in energetska infrastruktura), spominska
obeležja, urbana oprema,
– vrste objektov, določenih v skupnih in podrobnejših prostorskih izvedbenih pogojih so povzete po Uredbi o uvedbi in uporabi
enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05 in 25/10) in po Uredbi
o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 33/09, 99/09).
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena velja, da so na območjih varovanih s predpisi s področja
varstva kulturne dediščine dovoljene naslednje vrste gradenj:
– vzdrževanje objektov,
– rekonstrukcija legalno zgrajenih objektov.
Gradnje novih objektov, dozidave ali nadzidave novega objekta k obstoječemu objektu in drugi dopustni posegi, določeni s
tem odlokom, so na območjih varovanih po predpisih o varstvu kulturne dediščine dopustni le izjemoma, kadar ni mogoče zagotoviti
primernejše lokacije ali v primeru dozidave in nadzidave objekta ali drugega dopustnega posega, ni možno najti druge rešitve, pri
čemer gradnja ali poseg ne sme spreminjati lastnosti, zaradi katerih je območje pridobilo status območja varovanega s predpisi
s področja varstva kulturne dediščine in je ta gradnja ali poseg skladen s prostorskimi izvedbenimi pogoji varstva, ki veljajo za ta
objekt ali območje.
Odstranitev objekta ali delov objekta kulturne dediščine ni dopustna, razen pod pogoji kot jih določajo predpisi s področja
varovanja kulturne dediščine. Novogradnja na mestu prej odstranjenega objekta ali dela objekta mora praviloma po lokaciji, velikosti, višini, arhitekturnem oblikovanju in namembnosti biti enaka odstranjenemu objektu. Izjemoma lahko novogradnja ne upošteva
urbanističnih, arhitekturnih in drugih elementov odstranjenega objekta, če to odstopanje potrdi pristojna strokovna javna služba s
kulturnovarstvenim soglasjem.
48. člen
(oblikovanje objektov in ureditve okolice)
(1) Dozidave in nadzidave stavb se morajo oblikovno prilagoditi obstoječi stavbi.
(2) Pri gradnji je treba upoštevati:
– dominante naselja (cerkev, drevo ipd.),
– regulacijske in funkcijske elemente (npr. gradbeno linijo), če je prepoznavna v prostoru,
– smer slemena strehe mora biti praviloma vzporedna z daljšo stranico objekta in vzporedna s plastnicami terena oziroma
mora biti usklajena z obstoječo pozidavo,
– na streho je dovoljena namestitev naprav za izkoriščanje naravnih virov energije, ki ne smejo presegati slemen streh,
– uporaba reflektirajočih kritin in fasad ter fluorescentnih in živih barv je prepovedana.
(3) Razlike v višini terena se rešujejo s travnatimi brežinami in opornimi zidovi, ki so iz naravnega avtohtonega materiala, ali
betona, ki je zaraščen z zelenimi plezalkami, višine do največ 1,5 m.
(4) Pešpoti so tlakovane, asfaltne ali peščene.
(5) Parkirišča so asfaltirana, tlakovana ali izvedena s travnatimi ploščami.
(6) Na parceli, namenjeni gradnji objektov, mora biti vsaj 10% zelenih površin.
(7) Pri izvedbi del se posamezna drevesa ohranijo in zaščitijo pred poškodbami.
(8) Pri umeščanju in gradnji objektov se v največji možni meri ohranjajo travniški sadovnjaki, skupine in posamezna drevesa
v agrarni in urbani krajini ter omejki in grmišča.
(9) Ne glede na določbe četrte alineje drugega odstavka tega člena velja, da na objektih in območjih kulturnih spomenikov
namestitev naprav za izkoriščanje naravnih virov energije ni dopustna. Na ostalih območjih varovanih s predpisi s področja varstva
kulturne dediščine (objekti in območja kulturne dediščine, ki niso razglašeni za kulturni spomenik ali spomeniško območje) je namestitev naprav za izkoriščanje naravnih virov energije dopustna le izjemoma, če z njihovo vgradnjo ali postavitvijo niso prizadete
varovane vrednote in so upoštevani prostorski izvedbeni pogoji varstva, ki veljajo za ta objekt ali območje. Sprejemljivost z vidika
varstva kulturne dediščine potrdi pristojna strokovna javna služba z izdajo kulturnovarstvenega soglasja.
49. člen
(postavitev in oblikovanje ter velikosti nezahtevnih in enostavnih objektov)
(1) Oblikovna podoba nezahtevnih in enostavnih objektov mora biti skladna z osnovnim objektom. Naklon strehe, kritina,
fasada naj bodo poenoteni z osnovnim objektom. Izjema so lahko le objekti (ute, steklenjaki, rastlinjaki, silosi, zimski vrtovi itd.), ki
jih zaradi svoje namembnosti ali konstrukcije v celoti ni možno oblikovno prilagoditi osnovnemu objektu.
(2) Postavitev objektov je možna pod pogojem, da ni ovirano funkcioniranje obstoječih objektov, parkiranje in manipulacija
ter da ni oviran dostop in preglednost na cesto.
(3) Ograjevanje parcel naj bo praviloma urejeno z zasaditvijo avtohtonih grmovnic, lahko so ojačane z žično mrežo. Možna
je tudi gradnja transparentnih ograj do višine 1,5 m iz naravnih materialov (kamen, les), če so prilagojene obstoječim ureditvam.
Na območju razpršene poselitve, v okviru kmetij in zaselkov, ograjevanje zemljišč ni dovoljeno, razen v primeru če gre za zavarovanje zemljišča pred vplivi naravnih nesreč ter pred drugimi nezaželenimi vplivi okolice za ljudi in živali. Pri ograjevanju objektov in
kompleksov, ki zahtevajo posebno varnost, je treba upoštevati izvedbo in višino ograje, ki je določena z drugimi predpisi. Ograje
morajo biti od roba cestnega telesa odmaknjene najmanj 1 m, manjši odmik je možen na podlagi soglasja upravljavca ceste.
(4) Škarpe in podporni zidovi so lahko kamniti oziroma obloženi s kamnom ali betonski pod pogojem, da so zakriti z zelenjem.
(5) Postavitev objektov za oglaševanje je možna ob glavni cesti. Ob lokalnih cestah je možna postavitev objektov za oglaševanje s površino prostora za namestitev oglasnih sporočil do 2 m2 oziroma v skladu z občinskim predpisom. Združevanje objektov
za oglaševanje ni dovoljeno. Objekti za oglaševanje ne smejo zastirati značilnih pogledov na prostorsko izpostavljene objekte
kulturne dediščine.
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(6) Objekte za lastne potrebe (samo drvarnice, enoetažne pritlične objekte ter nadzemne rezervoarje za utekočinjeni naftni plin
in nafto) ni dovoljeno postavljati med glavno fasado objekta ter državne in lokalne ceste (LC). Na območju UN Radeče teh objektov ni
dovoljeno postavljati tudi med glavno fasado in vse ostale ceste.
(7) Za določitev velikosti nezahtevnih in enostavnih objektov veljajo pogoji, kot jih določa veljavni predpis o vrstah objektov glede
na zahtevnost, razen če ni s pogoji tega odloka določeno drugače.
(8) Ne glede na določbe drugega, tretjega, petega in šestega odstavka tega člena velja, da na objektih in območjih varovanih
s predpisi s področja varstva kulturne dediščine postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov ni dopustna. Izjemoma je postavitev
nezahtevnih in enostavnih objektov na objektih in območjih varovanih s predpisi s področja varstva kulturne dediščine dopustna, če ni
možno najti druge rešitve, pri čemer gradnja ali poseg ne sme spreminjati lastnosti, zaradi katerih je območje pridobilo status območja
varovanega s predpisi s področja varstva kulturne dediščine in je ta gradnja ali poseg skladen s prostorskimi izvedbenimi pogoji varstva,
ki veljajo za ta objekt ali območje. Sprejemljivost z vidika varstva kulturne dediščine potrdi pristojna strokovna javna služba z izdajo
kulturnovarstvenega soglasja.
(9) Umeščanje enostavnih in nezahtevnih objektov na območjih kmetijske, gozdne in ostale rabe se postavlja izven območij naravnih vrednot in območij habitatov ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, ki se prednostno, glede na
druge habitatne tipe, prisotne na celotnem območju RS, ohranjajo v ugodnem stanju.
(10) Postavljanje obor in ograjevanje parcel v odprti krajini na območjih ohranjanja narave ni sprejemljivo. Izjema je dopustno postavljanje začasnih ali stalnih ograj za potrebe pašništva ter zaščito ljudi in živali na nevarnih območjih (erozija, kamnolomi, plazovi …).
(11) Skladno z določili predpisa, ki ureja označevanje zavarovanih območij naravnih vrednot, ter z upoštevanjem pogojev in
varstvenih usmeritev, se lahko območja ohranjanja narave uredi za oglede in predstavitev javnosti s postavitvijo opazovališč, tabel z
informacijami in opozorili ipd.
50. člen
(parcelacija)
(1) Pri določitvi novih parcel, namenjenih gradnji, je treba upoštevati:
– minimalno širino parcele namenjene gradnji prometne in gospodarske javne infrastrukture za nove ceste praviloma 9 m,
– pri obstoječih državnih cestah se v območju urbanističnega načrta varuje koridor od osi obstoječe ceste praviloma 6,5 m, na
območju lokalnih središč najmanj 4 m ter na območju ostalih naselij in razpršeni poselitvi praviloma 3,25 m,
– pri obstoječih lokalnih cestah (LC) se v območju urbanističnih načrtov praviloma varuje 5,5 m ter na območju ostalih naselij
4 m,
– pri ostalih občinskih cestah praviloma 3 m od osi obstoječe ceste.
(2) Pri določanju velikosti parcel, namenjenih gradnji, se mora upoštevati namembnost in velikost objekta, potreba po vzdrževanju
objekta na lastni parceli, potrebne manipulativne in parkirne površine, zelene površine ter sanitarno-tehnične zahteve in požarno-varnostne predpise.
(3) Pri določanju parcele, namenjene gradnji, se mora upoštevati potrebe po rezervaciji prostora za namen širitve javnih površin
(prometne ureditve, infrastrukturni koridorji ter njihovo vzdrževanje).
(4) Parcelacija mora biti izvedena tako, da je do obstoječih in načrtovanih objektov omogočen dovoz in dostop z javne ceste.
(5) Širina parcele, namenjene gradnji, se ob javnem prostoru prilagaja tipični širini obstoječih parcel, ki so ob tem javnem
prostoru.
(6) Pri določanju parcel, namenjenih gradnji, ni dopustno parcelacije izvesti na način, da ostane del zemljišča, ki s svojo površino
ne omogoča gradnje novega objekta.
51. člen
(odmiki)
(1) Nove stavbe (nad terenom in pod njim) morajo biti, razen v primeru gradnje v nizu, od sosednjih parcelnih meja odmaknjene
najmanj 3 m, nezahtevni in enostavni objekti pa najmanj 1,5 m. V primeru združitve objektov za lastne potrebe na dveh parcelah, je
možna postavitev na parcelno mejo. Možen je tudi manjši odmik pod pogojem, da je pridobljeno pisno soglasje mejaša.
(2) Odmiki med objekti morajo upoštevati požarno-varnostne normative in higienske zahteve.
(3) Pri umeščanju objektov ob železniški progi je treba upoštevati: objekti višine do 15 m morajo biti oddaljeni minimalno 12 m in
več od osi skrajnega obstoječega tira, objekti višji od 15 m pa morajo za vsak meter višine biti oddaljeni še za dodatnih 0,5 m.
(4) Gradnja objektov se načrtuje v odmiku ene drevesne višine odraslega drevesa od obstoječe obvodne drevnine.
(5) Objekte ob gozdnem robu se locira tako, da se ohranja obstoječ gozdni rob. Stavbe morajo biti oddaljene od gozdnega roba
za eno drevesno višino odraslega sestoja oziroma najmanj 10 m.
52. člen
(lega objektov)
(1) Postavitev stavb se prilagaja konfiguraciji terena, daljša stranica stavb, lociranih na pobočjih, mora biti vzporedna s plastnicami,
dopustna je tudi drugačna lega, pod pogojem da postavitev stavbe upošteva urbanistični vzorec dela naselja ali orientacijo obstoječih
slemen.
(2) Gradbena linija: upošteva se gradbena linija obstoječih sosednjih objektov, predvsem pri obcestni pozidavi, dovoljena so odstopanja zaradi konfiguracije terena in prometne varnosti.
2.3. Skupni pogoji za gospodarsko javno infrastrukturo
2.3.1 Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo
53. člen
(priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo)
(1) Obstoječe in nove objekte se priključi na predpisano gospodarsko javno infrastrukturo.
(2) Gradnja novih objektov (razen objektov gospodarske javne infrastrukture) je možna šele po izgradnji minimalne komunalne in
prometne infrastrukture, oziroma sočasno.
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(3) Zemljišče namenjeno gradnji je minimalno komunalno in prometno infrastrukturo opremljeno, če ima zagotovljeno oskrbo
s pitno vodo, urejeno odvajanje odpadne vode, priključitev na elektroenergetsko omrežje ter dostop do javne ceste.
(4) Na območjih, kjer omrežje javne infrastrukture ni zgrajeno, je za objekte možno urediti lastne infrastrukturne naprave v
skladu z veljavnimi predpisi in soglasjem občine.
(5) Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture.
(6) Priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo se izvaja v skladu s soglasjem pristojnega upravljavca.
54. člen
(priključevanje na prometno infrastrukturo)
(1) Obstoječi in predvideni objekti ter kmetijska in gozdna zemljišča morajo imeti zagotovljen, urejen in varen priključek na
javno cesto. Objekte in zemljiške parcele se praviloma priključuje na ceste lokalnega pomena, ki se preko njih priključujejo na
državne ceste. Na javno cesto se praviloma priključuje več objektov skupaj.
(2) Priključki se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in na podlagi soglasja upravljavca prometne infrastrukture.
55. člen
(priključevanje na kanalizacijsko in vodovodno omrežje)
(1) Priključevanje na vodovodno in kanalizacijsko omrežje se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Pri načrtovanju odvajanja in čiščenja odpadnih voda je treba upoštevati obveznosti, predpisane z Državnim operativnim
programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
(3) Padavinske odpadne vode se prioritetno odvaja v ponikovalnice. V primeru zgrajene padavinske kanalizacije jih je možno
odvajati v kanalizacijo. Ponikovalnice morajo biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin, vendar znotraj parcele,
namenjene gradnji. Če ponikanje ni možno, je treba padavinske vode speljati v bližnji vodotok ali razpršeno po terenu. Pri tem
mora biti ureditev odvodnje načrtovana tako, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok z urbanih površin, kar pomeni, da
je treba predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, morebitni suhi
zadrževalniki …). Padavinske vode morajo biti speljane izven plazovitega in erozijsko ogroženega območja. Čista padavinska
voda se lahko uporabi za sanitarne in tehnološke potrebe. Onesnažene padavinske vode se mora pred izpustom v ponikovalnico,
vodotok ali na teren prečistiti v skladu z veljavnimi predpisi.
56. člen
(priključevanje na komunikacijsko omrežje)
Priključke na komunikacijsko omrežje (kabelske telekomunikacije, kabelski distribucijski sistemi) se gradi v podzemni izvedbi.
Pri rekonstrukcijah obstoječih nadzemnih komunikacijskih vodov se ti nadomestijo v podzemni izvedbi.
57. člen
(priključevanje na energetsko omrežje)
(1) Oskrba novih objektov z električno energijo se zagotavlja iz obstoječih transformatorskih postaj. V primeru nezadostnih
kapacitet upravljavec zgradi nove transformatorske postaje in pripadajoče srednje in nizko napetostno omrežje.
(2) Dopušča se možnost priključitve obstoječih in novih objektov na omrežje zemeljskega plina.
2.3.2 Pogoji glede varovalnih pasov in koridorjev gospodarske javne infrastrukture
58. člen
(varovalni pasovi in koridorji gospodarske javne infrastrukture)
V varovalnih pasovih gospodarske javne infrastrukture so posegi možni na podlagi veljavnih predpisov, projektnih pogojev in
pisnega soglasja upravljavca posamezne infrastrukture.
59. člen
(varovalni pasovi prometne infrastrukture)
(1) Varovalni pas državne ceste se meri od zunanjega roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih
objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče ter znaša:
– pri glavni cesti 25 m,
– regionalni cesti 15 m.
(2) Varovalni pas občinskih cest se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsako stran občinske ceste širok:
– pri lokalni cesti, mestni ali krajevni cesti 8 m,
– pri javni poti 6 m,
– pri javni poti za kolesarje 3 m.
(3) Varovalni progovni pas je 100 m širok zemljiški pas, ki poteka od meje progovnega pasu na obeh straneh proge.
60. člen
(varovalni pasovi energetske infrastrukture)
(1) Varovalni pas plinovodnega omrežja nad 16 barov je zemljiški pas, ki v širini 100 m poteka na vsaki strani plinovoda,
merjeno od njegove osi. Varnostni pas plinovodnega omrežja je zemljiški pas, ki v širini 5 m poteka na vsaki strani plinovoda,
merjeno od njegove osi.
(2) Širine elektroenergetskih koridorjev daljnovodov znašajo:
– za nadzemni napetostni nivo 110 kV in 35 kV: 30 m (15 m na vsako stran od osi DV),
– za podzemni napetostni vod 110 kV in 35 kV: 6 m (3 m na vsako stran od osi KB),
– za nadzemni napetostni nivo od 1 kV do 20 kV: 20 m (10 m na vsako stran od osi DV),
– za podzemni napetostni nivo od 1 kV do 20 kV: 2 m (1 m na vsako stran od osi DV),
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– za razdelilne postaje srednje napetosti, transformatorske postaje srednje napetosti 0,4 kV: 2 m od zunanje ograje razdelilne
transformatorske postaje.
(3) V koridorjih daljnovodov je prepovedana gradnja nadzemnih objektov, v katerih je lahko vnetljiv material, na parkiriščih
pod daljnovodi pa je prepovedano parkiranje za vozila, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale.
(4) Izkopi v bližini električnih kablov so dovoljeni samo ročno in pod nadzorom upravljavca omrežja. Pri delih v bližini električnih
vodov in naprav je treba upoštevati veljavne tehnične in varnostne predpise.
61. člen
(varovalni pasovi ostale infrastrukture)
Varovalni pasovi posameznih infrastrukturnih omrežij, ki niso določeni s področnimi predpisi, znašajo 3 m, merjeno od osi
posameznega voda.
2.3.3 Pogoji glede gradnje gospodarske javne infrastrukture
62. člen
(gradnja gospodarske javne infrastrukture)
(1) Gradnja gospodarske javne infrastrukture se praviloma izvaja na celotnem območju občine, predvsem v sklopu obstoječih
infrastrukturnih koridorjev in na območjih grajenega javnega dobra.
(2) Pri gradnji gospodarske javne infrastrukture je treba upoštevati veljavne predpise in tehnične normative.
(3) Poteki priključnih vodov morajo biti medsebojno usklajeni, zagotoviti je treba predpisane medsebojne odmike ter odmike
od objektov in drevja.
(4) Pri načrtovanju poteka trase javne infrastrukture je treba predvideti čim manjše število prečkanj vodotokov. Na delih, kjer
trasa poteka vzporedno z vodotokom, naj le-ta ne posega na priobalno zemljišče. Manjši odmiki od zakonsko določenih so dopustni le izjemoma, na krajših odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene, vendar na tak način, da ne bo poslabšana obstoječa
stabilnost brežin vodotoka.
(5) Prečkanja vodov javne infrastrukture pod strugo vodotoka morajo biti načrtovana tako, da se ne bo zmanjšala prevodna
sposobnost struge vodotoka.
(6) Prečkanje vodov gospodarske javne infrastrukture preko vodotokov, ki imajo status naravne vrednote, se izvede s podvrtavanjem struge ter na način, ki ne bo zahteval izvedbe posebnih zaščitnih ukrepov za zavarovanje struge vodotoka, kot je npr.
betoniranje, kamnomet.
(7) Posamezni komunalni objekti in naprave ter telekomunikacijski objekti in naprave, kot so transformatorske postaje, naprave omrežja mobilne telefonije, črpalne postaje, sanitarni kioski, zbiralniki in podobno morajo biti postavljeni tako, da niso vidno
izpostavljeni, v sklopu obstoječih objektov, ob njih ali pod nivojem terena ter izven varovanih območij naravnih vrednot in kulturne
dediščine. Na izpostavljenih legah se zagotovi čim manjši vpliv na vidne kvalitete prostora. V primeru, da gradnja izven varovanih
območij ni možna, je treba za gradnjo pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojne službe.
63. člen
(gradnja prometne infrastrukture)
(1) Na celotnem območju občine je dopustna gradnja cest s pripadajočimi objekti.
(2) Ob regionalnih, lokalnih ter zbirnih in krajevnih cestah v naselju se zgradijo hodniki za pešce z javno razsvetljavo in kolesarske steze. Hodnike za pešce, kolesarske in sprehajalne poti se lahko gradi tudi izven cestnih teles, upoštevajoč prostorske
možnosti in razpoložljivost zemljišč.
(3) Ob javnih cestah je izven vozišča dopustno urejati avtobusna postajališča in počivališča.
(4) Pri dimenzioniranju parkirišč je treba upoštevati veljavne normative za določanje parkirnih mest po posameznih dejavnostih.
(5) Pri gradnji prometne infrastrukture v primeru premostitve voda in gradnje na vodnem ter priobalnem zemljišču se gradnja
izvaja tako, da je zagotovljena poplavna varnost in da se ne poslabšujeta stanje voda in vodni režim.
(6) Pri gradnji mostov in cest na območju vodotokov, ki imajo na podlagi predpisov s področja varstva narave poseben status,
se upoštevajo pogoji, usmeritve in priporočila za ohranjanje naravnih vrednot in pogojev za ohranitev habitatov zavarovanih, redkih
in ogroženih vrst in prednostnih habitatnih tipov, vezanih na vodno okolje.
(7) Ob gradnji, rekonstrukciji in vzdrževanju prometne infrastrukture se zagotavljajo ustrezni prehodi za prostoživeče vrste.
64. člen
(gradnja energetske infrastrukture)
(1) Predvideno srednje in nizko napetostno energetsko omrežje v naseljih ter območjih varovane naselbinske in krajinske
dediščine mora biti v zemeljski oziroma kabelski izvedbi. V primeru, da koridor energetskega omrežja poteka preko registriranega
arheološkega najdišča, zemeljska oziroma kabelska izvedba ni dopustna. Izjemoma je na območju registriranega arheološkega
najdišča kabelska izvedba dopustna, če ni možno najti drugih rešitev in če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče mogoče sprostiti za gradnjo.
(2) Za vsak poseg v elektroenergetski koridor je treba izdelati ustrezno projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja.
(3) Dopušča se uporaba obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije za lastno rabo.
65. člen
(gradnja vodovodnega omrežja)
(1) Na območjih, kjer vodovodno omrežje še ni zgrajeno, si investitor lahko zgradi lastno napravo (vodnjak, kapnica) v skladu
z veljavnimi sanitarno-tehničnimi predpisi.
(2) Na javnem vodovodnem omrežju je treba zgraditi hidrantno omrežje, če to dopuščajo tehnični parametri in če vodni
viri lahko zagotavljajo zadostne količine požarne vode. Na območjih, kjer ni možno zagotoviti zadostnih količin požarne vode,
je dopustno urediti ustrezne požarne bazene ali zagotoviti zajem požarne vode iz površinskih vodotokov v skladu s pogoji
upravljavca.
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66. člen

(gradnja kanalizacijskega omrežja in odvajanje odpadnih voda)
(1) Pri načrtovanju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda je treba upoštevati vse veljavne predpise
s področja varstva okolja.
(2) Komunalne odpadne vode na območjih, na katerih še ni urejeno javno kanalizacijsko omrežje, se odvaja v male čistilne
naprave ali nepretočne greznice.
(3) Pri načrtovanju izgradnje komunalnih čistilnih naprav je treba izdelati tudi hidrološko-hidravlično analizo prevodnosti
konkretnega vodotoka glede na predvideno odvajanje očiščenih odpadnih voda v vodotok. Pri navedeni analizi je treba upoštevati
maksimalne in minimalne pretoke ter srednji nizki pretok vodotoka na eni strani ter maksimalno količino očiščenih odpadnih voda
na iztoku. S predvidenim odvajanjem očiščenih odpadnih voda v vodotok ne smejo biti poslabšane odtočne razmere na dolvodnem
zemljišču, oziroma ne sme biti povečana poplavna ogroženost v vplivnem območju. Za zagotavljanje neškodljivega odvajanja
očiščenih odpadnih voda v vodotok je po potrebi pred iztokom potrebno predvideti zadrževalni bazen ustreznih dimenzij.
(4) Tehnološke odpadne vode iz objektov in naprav se mora pred iztokom očistiti do predpisane stopnje.
(5) Gnojišča in gnojne jame se gradi v skladu z veljavnimi strokovnimi navodili.
(6) Onesnažene padavinske vode se pred izpustom v padavinsko kanalizacijo, vodotoke ali ponikovalnice speljejo preko
lovilcev olj in peskolovov.
(7) Padavinske vode iz zasebnih površin ne smejo pritekati na javne površine in ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje javnih površin.
67. člen
(gradnja komunikacijske infrastrukture)
(1) Predvideni vodi komunikacijske infrastrukture morajo biti izvedeni v kabelski izvedbi. V primeru, da vodi komunikacijske
infrastrukture potekajo preko registriranega arheološkega najdišča, kabelska izvedba ni dopustna. Izjemoma je na območju registriranega arheološkega najdišča kabelska izvedba dopustna, če ni možno najti drugih rešitev in če se na podlagi rezultatov
opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče mogoče sprostiti za gradnjo.
(2) Omrežja in naprave mobilne telefonije se umešča tako, da se jih v čim večji možni meri združuje v obstoječe infrastrukturne
koridorje in umešča ob obstoječe naprave.
(3) Objekti se locirajo tako, da zagotavljajo manjši vpliv na okolje in zdravje ljudi, pri čemer se upoštevajo ugotovitve strokovne
ocene iz šestega odstavka 91. člena.
68. člen
(zbiranje odpadkov)
(1) Zbirni center za ločeno zbrane odpadke se uredi na platoju zaprtega odlagališča Hotemež v sklopu katerega se namestijo
objekti in naprave.
(2) Na celotnem območju občine se na primerno dostopnih mestih uredijo ekološki otoki za ločeno zbiranje odpadne embalaže.
(3) Komunalni odpadki se zbirajo v za to namenjenih tipskih posodah in odvažajo v skladu z ustreznimi predpisi. Odjemna
mesta morajo biti prometno dostopna, ne smejo pa biti na prometnih površinah.
(4) Organski odpadki se zbirajo ločeno in odvažajo na kompostarno.
(5) Gradbene odpadke se odvaža na deponije za odlaganje tovrstnih odpadkov.
(6) Posebni in nevarni odpadki se do odvoza zbirajo in hranijo v sklopu parcele namenjene gradnji, v posebnih posodah ali
skladiščih v skladu s predpisi.
69. člen
(ogrevanje)
(1) Za ogrevanje objektov se uporabijo ekološko sprejemljivi ali/in obnovljivi viri energije.
(2) Objekte in naprave se locira na vizualno neizpostavljenih mestih ali vkoplje v zemljo v skladu z veljavnimi predpisi.
2.4. Skupni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin,
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnimi potrebami
2.4.1 Celostno ohranjanje kulturne dediščine
70. člen
(splošni pogoji)
(1) Sestavni del OPN so objekti in območja kulturne dediščine, varovani po predpisih s področja varstva kulturne dediščine. To
so kulturni spomeniki in spomeniška območja, vplivna območja kulturnih spomenikov, varstvena območja dediščine in registrirane
enote KD z vplivnim območje, ki so bile vpisane v register nepremične kulturne dediščine do dne uveljavitve tega odloka. KD je
razvidna iz prikaza stanja prostora in drugih uradnih evidenc.
(2) Na območjih KD veljajo, pri gradnji in drugih posegih v prostor, skupni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine iz 70.–77. člena tega odloka.
(3) V primeru neskladja ostalih določb tega odloka s skupnimi pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine veljajo
pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine.
(4) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi v prostor in prostorske ureditve, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti in dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).
(5) Objekte in območja kulturne dediščine je treba varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez
objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati 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.
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(6) Za posege, vključno z vzdrževalnimi deli, v kulturni spomenik, spomeniško območje, vplivno območje kulturnega spomenika in spomeniškega območja, varstvena območja dediščine ali registrirane enote dediščine z vplivnim območjem, ki je bila
registrirana do dne uveljavitve tega odloka, je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje. Za poseg v
objekt ali območje, varovano po predpisih o varstvu kulturne dediščine, se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakor koli
spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno
lokacijo, kot določajo s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
(7) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave v območju kulturnega spomenika, spomeniškega območja, registriranega
arheološkega najdišča, stavbne dediščine ali naselbinske dediščine, je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. Pred pridobitvijo soglasja za raziskavo in odstranitev
arheološke ostaline je pri pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije treba pridobiti podrobnejše podatke
o potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah – obseg in čas predhodnih arheoloških raziskav določi pristojna javna služba.
(8) Za odstranitev objekta, varovanega po predpisih s področja varstva kulturne dediščine, je treba pridobiti soglasje za
raziskave in odstranitev dediščine po predpisih s področja varstva kulturne dediščine.
(9) Za kulturne spomenike, spomeniška območja in njihova vplivna območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje konkreten razglasitveni akt. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za kulturni spomenik,
spomeniško območje in njihovo vplivno območje, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v razglasitvenem aktu.
(10) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi
varstvenih območij dediščine. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena območja dediščine, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o določitvi varstvenih območij dediščine.
(11) Za registrirane enote kulturne dediščine, ki ni razglašena za kulturni spomenik in ni varstveno območje velja, da posegi
v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki
so nosilci vrednot registrirane kulturne dediščine, niso dovoljeni. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki
veljajo za registrirano kulturno dediščino, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni v tem členu. Za posamezne enote registrirane
kulturne dediščine veljajo, poleg določb prejšnjega odstavka tega člena, tudi dodatni prostorski izvedbeni pogoji, kot jih določajo
varstveni režimi za posamezne podvrste dediščine in so določeni v 71.–77. členu tega odloka.
(12) Pri načrtovanju objektov in zunanjih ureditev v neposredni bližini enot KD se mora upoštevati krajinsko in arhitekturno
tipologijo in morfologijo ter estetski vidik, prostorske prvine in razmerja ter preprečevati posege, s katerimi bi se utegnile spremeniti
lastnosti, vsebina, oblike in vrednosti kulturne dediščine.
71. člen
(arheološka dediščina)
(1) Na območja registriranih arheoloških najdišč ni dovoljeno posegati na način, ki bi lahko poškodoval arheološke ostaline
ali spremenil njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je predvsem:
– odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,
– poglabljati dna vodotokov ter jezer,
– ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati,
– gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in
– postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih
oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča.
(2) V posamezna registrirana arheološka najdišča so izjemoma dovoljeni posegi, kot jih omogočajo ostale določbe prostorskega akta ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
– če ni možno najti drugih rešitev in
– če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo.
(3) Pri posegih večjih razsežnostih (območja podrobnejših prostorskih načrtov oziroma območja, ki predstavljajo večja območja poselitve), ki so v celoti, delno ali v neposredni bližini registriranega arheološkega najdišča, se zagotovi arheološki pregled
na celotnem območju predvidenega posega in ne le na območju do sedaj prepoznane arheološke dediščine.
(4) Na vedutno izpostavljene enote arheološke kulturne dediščine se ohranjajo pogledi iz okolice.
(5) Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni znana, se
priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav pred gradnjo.
(6) Ne glede na določila tega odloka je treba, v primeru odkritja nove kulturne dediščine, o tem obvestiti strokovne službe. Ob
vseh posegih v zemeljske plasti velja tudi splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega
vodjo del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti
pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
(7) Zaradi varstva arheoloških ostalin je treba pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop
do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
72. člen
(stavbna dediščina)
(1) Za registrirano stavbno dediščino velja varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni
detajli),
– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
– celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine),
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
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(2) Varuje se primarna masa (oziroma materiali), primarni tlorisni in višinski gabariti in konstrukcijska zasnova.
(3) Varuje se primarna podoba zunanjosti stavb, in sicer arhitekturna členitev, naklon in oblika strešin, kritina, stavbno pohištvo,
arhitekturne poslikave in freske, reliefi, originalni materiali, barve, detajli itd.
(4) Stekleno-betonski in stiroporni nadomestki arhitekturnega okrasja ne morejo biti del stavbne dediščine. Na fasadah ni
dovoljeno pritrjevanje infrastrukturnih in komunalnih napeljav ter naprav (kolikor ni možno drugače, jih je potrebno locirati na sekundarne fasade ter oblikovno vklopiti v objekt).
(5) Varuje se prvotni (osnovni) tlorisni koncept notranjosti, predvsem primarna dispozicija komunikacij in funkcionalna zasnova.
(6) Varuje se objektu pripadajoča dvoriščno-vrtna parcela z niveleto in funkcijo površin ter lega, namembnost in oblikovanje
pripadajočih sekundarnih objektov.
(7) Nivo poti in cest ob objektih dediščine, ki je primarno nižji od praga vhoda, se mora ohranjati oziroma ponovno vzpostaviti.
(8) V okolici objekta niso dovoljeni posegi, ki bi zmanjševali prostorsko kvaliteto ali funkcionalno integriteto varovane stavbne
dediščine.
(9) V stavbno dediščino se lahko posega z vzdrževalnimi, sanacijskimi in obnovitvenimi deli (delna ali celovita prenova).
73. člen
(naselbinska dediščina)
Za registrirano naselbinsko dediščino velja varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov naselja),
– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med
pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),
– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.),
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
74. člen
(kulturna krajina)
Za registrirano kulturno krajino velja varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in grajene ali oblikovane sestavine),
– značilna obstoječa parcelna struktura, velikost in oblika parcel ter členitve (živice, vodotoki z obrežno vegetacijo, osamela
drevesa),
– tradicionalna raba zemljišč (sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini),
– tipologija krajinskih prvin in tradicionalnega stavbarstva (kozolci, znamenja, zidanice …),
– odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbno oziroma naselbinsko dediščino.
75. člen
(memorialna dediščina)
(1) Varuje se avtentična lokacija, materialna substanca in fizična pojavnost enote dediščine.
(2) Varuje se vsebinski in prostorski kontekst območja dediščine z okolico (vedute na enoto dediščine).
(3) Na območju enot memorialne dediščine ni dovoljena gradnja ali postavljanje enostavnih objektov in infrastrukturnih elementov (elektro in telefonske omarice, hidranti ...), razen objektov, ki so namenjeni potrebam in prezentaciji dediščine.
(4) Komunalni in drugi infrastrukturni vodi naj se izogibajo območij memorialne dediščine.
(5) V memorialno dediščino se lahko posega z vzdrževalnimi, sanacijskimi in obnovitvenimi deli.
76. člen
(območja druge dediščine)
Za območja druge dediščine velja varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo varovane vrednote kot so:
– materialna substanca, ki je še ohranjena,
– lokacija in prostorska pojavnost,
– vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico.
77. člen
(vplivna območja)
Vplivna območja so območja varstva, v katerih je ob posegih treba upoštevati sledeče usmeritve:
– ohranjati značilno naselbinsko, krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo,
– ohranjati kvalitetne poglede na prostorske dominante,
– ohranjati večja in pomembnejša drevesa ob znamenjih in sredi kmetijskih površin,
– ob kulturni dediščini upoštevati tudi druge kakovostne starejše grajene ali kako drugače ustvarjene prostorske prvine,
– usmerjati izvajanje dejavnosti tako, da ustvarjajo ali ohranjajo kvalitetna razmerja in strukture v krajini ter predstavljajo
prostorsko ter časovno kontinuiteto,
– pospeševati izvajanje dejavnosti, ki pripomorejo k ohranitvi vrednot kulturne krajine ter omejevati ali preprečevati tiste, ki
jih načenjajo,
– usmerjati dejavnost v vplivnem območju tako, da ne povzročijo degradacije ali uničenja površinskih vodotokov,
– preprečiti spremembe vodnega režima na pretežno naravno ohranjenih vodotokih,
– pred pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev terena ni dopustno spreminjati nivelete (kote in oblike) terena.
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2.4.2 Ohranjanje narave
78. člen
(splošni pogoji)
(1) Varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti je razvidno iz Prikaza stanja prostora, ki je sestavni del OPN.
(2) Posegov in dejavnosti na zavarovanih območjih, območjih naravnih vrednot, ekološko pomembnih območjih in posebnih
varstvenih območjih (območjih Natura 2000), ki bi lahko pomenili trajno spremembo lastnosti le-teh, naj se ne načrtuje ali izvaja.
(3) Na zavarovanih območjih narave – dendroloških naravnih spomenikih, je treba upoštevati usmeritve, izhodišča in pogoje,
ki jih podaja Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti v Občini Radeče (Uradni list RS, št. 24/98).
(4) Z naravnimi vrednotami je treba ravnati tako, da se ne ogrozi njihov obstoj.
(5) Posegi in dejavnosti se na naravni vrednoti izvajajo, če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti za izvedbo posega ali
opravljanje dejavnosti. Če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti, se posegi in dejavnosti:
– na površinski in podzemeljski geomorfološki, hidrološki in geološki naravni vrednoti izvajajo v obsegu in na način, da se
ne uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, oziroma v
obsegu in na način, da se v čim manjši možni meri spremenijo druge fizične, fizikalne, kemijske, vidne in funkcionalne lastnosti
naravne vrednote;
– na drevesni naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne zmanjša vitalnost in ne poslabša zdravstveno stanje drevesa ter da se
ne poslabšajo življenjske razmere na rastišču;
– na ekosistemski naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne spremenijo kvalitete ekosistema ter naravni procesi v njem do
takšne mere, da se poruši naravno ravnovesje;
– na botanični in zoološki naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne poslabšajo življenjske razmere rastlin in živali, zaradi katerih
je del narave opredeljen za naravno vrednoto, do takšne mere, da jim je onemogočeno dolgoročno preživetje.
(6) Območje pričakovanih naravnih vrednot:
Območje med Sopoto in Savo je zgrajeno iz karbonatnih kamenin, kjer lahko pričakujemo odkritja novih podzemnih geomorfoloških tvorb (jame, brezna). Vsak, ki odkrije del narave, za katerega domneva, da ima lastnosti jame ali del jame, je dolžan o
tem obvestiti Inštitut za raziskovanje krasa Znanstvenoraziskovalnega centra ter pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo
narave.
(7) Habitatni tipi in značilni elementi krajine:
Ohranjajo in ponovno se vzpostavljajo tiste značilnosti krajine, ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti (npr.
senožetni visokodebelni sadovnjaki, suha travišča, posamezna drevesa in manjše skupine dreves v odprti krajini, vrtače, groblje
živice, omejki, obrežna vegetacija ob potokih in rekah).
(8) Na ekološko pomembnih območjih se izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe,
rastline in živali ter njihove habitate čim manjši. Posegi in dejavnosti se izvajajo izven najbolj občutljivih in biotsko najvrednejših
delov ekološko pomembnih območij.
(9) Na posebnih varstvenih območjih (območja Natura 2000) se posege in dejavnosti načrtuje tako, da se v čim večji možni
meri:
– ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst;
– ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove specifične strukture ter naravne procese
ali ustrezno rabo;
– ohranja ali izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih delov habitata, ki so bistveni za najpomembnejše življenjske faze kot so zlasti mesta za razmnoževanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje
živali;
– ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča ponovno povezanost, če je le-ta prekinjena.
(10) Pri izvajanju posegov in dejavnosti se izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe,
rastline in živali ter njihove habitate čim manjši.
(11) Čas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih ravnanj se kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali in rastlin
tako, da se:
– živalim prilagodi tako, da poseganje oziroma opravljanje dejavnosti ne ali v čim manjši možni meri, sovpada z obdobji, ko
potrebujejo mir oziroma se ne morejo umakniti, zlasti v času razmnoževalnih aktivnosti, vzrejanja mladičev, razvoja negibljivih ali
slabo gibljivih razvojnih oblik ter prezimovanja,
– rastlinam prilagodi tako, da se omogoči semenenje, naravno zasajevanje ali druge oblike razmnoževanja.
(12) Na območjih Natura 2000 se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih organizmov.
(13) Za gradnjo objektov na območjih, ki imajo na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, se pridobi
naravovarstvene pogoje, k projektnim rešitvam pa naravovarstveno soglasje. Naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje
daje Ministrstvo za okolje in prostor.
79. člen
(podrobnejše varstvene usmeritve za posege na EPO Sava od Radeč do državne meje)
(1) V primeru rabe vodnih in obrežnih površin reke Save za rekreacijske in turistične namene ter s tem povezane morebitne
ureditve, naj se rešitve izdelajo v okviru načrta rabe prostora za celotno območje akumulacijskega jezera HE Vrhovo in HE Boštanj.
(2) Površinske in podzemne vode, ki pritekajo v reko Savo, se ne onesnažuje, obstoječe dejavnike onesnaževanja se zmanjšuje z gradnjo čistilnih naprav.
(3) V vplivnem pasu reke Save in njenih tekočih ali stoječih voda se ne uporablja mineralnih gnojil in ne poliva gnojnice ter
ne uporablja herbicidov in pesticidov.
(4) Vodnogospodarskih del se ne izvaja v razmnoževalnem času živali, to je od marca do junija; izvaja se jih s stroji, ki kar
najmanj poškodujejo življenjske prostore. Vodnogospodarsko čiščenje se po možnosti opravlja v eni sezoni enobrežno ali na
krajših odsekih dvobrežno.
(5) Del brežin akumulacijskega jezera se opredeli kot mirne cone z najmanjšim možnim vplivom človeka.
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(6) V čim večji meri se ohranjajo obvodni pasovi vegetacije. Obrežne vegetacije se ne odstranjuje. Na delih, kjer je ni (predvsem na desnem bregu ob naselju Radeče), je dovoljena zasaditev z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.
(7) Vzdolž brežine celotnega območja se zagotovi izvajanje ukrepov za preprečevanje širitve alohtonih (invazivnih) vrst, npr.
robinje, rudbekija japonski dresnik, žlezava nedotika, topinambur, veliki pajesen, kanadska zlata rozga, zagotovi izvajanje ukrepov
za njihovo odstranitev in nato vzdržuje pestra strukturiranost rastišču primerne avtohtone vegetacije.
(8) Gradnja stavb vseh vrst ter parkirnih in skladiščnih površin na bregu ali v neposredni bližini vodotokov se praviloma ne
izvaja.
(9) Omejevanje dostopa do vode z ograjami in živimi mejami se ne dovoljuje, razen če gre za varnostne naprave ali za zaščito
bližnjih obdelovalnih površin v bližini (npr. z ograjami, jarki, drugimi ovirami).
(10) Na kmetijskih površinah se spodbuja ekstenzivno kmetijstvo.
(11) Rastočega rastlinstva se ne sme požigati.
(12) Odpadkov vseh vrst v strugo, na breg ali v neposredno bližino vode se ne odlaga. Odlagališča odpadkov, ki negativno
vplivajo na rastline in živali in njihove habitate, se mora sanirati.
(13) Na brežinah se ribiška stojišča uredi le na delu obrežja, tako da je pretežni del obrežja neobremenjen.
(14) Za rekreacijske in turistične namene se ne uporablja čolnov z motorji z notranjim izgorevanjem.
(15) Turistične, rekreacijske in športne dejavnosti, ki so množične in ki povzročajo hrup ali spremembe v habitatu rastlin in
živali, se usmerja na mesta, kjer ni pomembnih življenjskih prostorov ogroženih vrst.
80. člen
(podrobnejše varstvene usmeritve za posege na EPO Kum in Zasavsko hribovje)
(1) Ohranja se temeljne krajinske in biotske kvalitete območja in obstoječe gozdne površine.
(2) Pri gradnji javne infrastrukture se prednostno izkoriščajo obstoječi koridorji. Novih prometnic naj se praviloma ne gradi,
razen če te ne ogrožajo biotske raznovrstnosti.
(3) Prepovedano je odlaganje kakršnih koli odpadkov ali odvečnih izkopnih materialov.
(4) Ureditve okolice objektov in premoščanje višinskih razlik terena se izvede brez uporabe škarpnikov in monolitnih betonskih
škarp. Brežina se utrdi s kamnitimi škarpami in zasaditvijo avtohtonih vrst popenjavk, grmovnic in drevja.
(5) V gozdni rob naj se praviloma ne posega. Obstoječe drevje se v čim večji meri ohranja in vključi v krajinsko ureditev
parcele. Ob morebitnem poseganju v gozdni rob se ta mora ponovno vzpostavi.
(6) Na kmetijskih površinah se spodbuja ekstenzivno kmetijstvo.
(7) Košnja (čas, pogostnost, način) se izvaja tako, da je ugodna za rastline in živali in na način, da se živali lahko umaknejo.
Kosi se praviloma 1 do 2 krat letno.
(8) Kmetijske površine se gnoji s hlevskim gnojem; brez uporabe mineralnih gnojil in gnojevke.
(9) Mora se preprečevati zaraščanje kmetijskih površin.
(10) Rastočega rastlinstva se ne sme požigati.
(11) Vode iz vodotokov se praviloma ne odvzema, izjemoma pa se jo odvzema toliko, da v obdobju, ko je naravno stanje voda
najnižje, lahko preživijo najbolj občutljive živali.
(12) Eksplozij ali drugih dejanj, ki povzročajo močan hrup ali vibracije, se ne izvaja.
(13) Osvetljevanje v naseljih se uredi tako, da je z ustreznimi tehničnimi rešitvami svetloba prostorsko usmerjena proti tlom
in časovno omejena.
(14) Ograje in druge fizične ovire se postavlja upoštevaje dnevne ali sezonske poti živali, tako da so živali čim manj ovirane.
2.4.3 Varstvo okolja in naravnih dobrin
81. člen
(varstvo zraka)
(1) Pri gradnji objektov, rekonstrukciji ter spremembi namembnosti obstoječih objektov se upoštevajo predpisi s področja
varstva zraka. Z novimi posegi ne smejo biti prekoračene dovoljene vrednosti emisij.
(2) Zagotavlja se racionalno rabo energije, predvsem z uporabo ekološko sprejemljivih goriv.
82. člen
(varstvo voda in vodnih virov)
(1) Varuje se priobalno zemljišče. Zunanja meja priobalnega zemljišča v naseljih ob Savi sega 15 m od meje vodnega zemljišča, izven naselja 40 m, pri ostalih vodotokih pa 5 m od meje vodnega zemljišča.
(2) Pri projektiranju je treba upoštevati obstoječe projektne rešitve in študije, izdelane za ureditve vodotokov in zadrževalnikov plavin na območju Občine Radeče, ki so dostopne pri pristojnem organu. Pri projektiranju je treba upoštevati tudi veljavno
zakonodajo.
(3) Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen ko gre za: gradnjo objektov javne infrastrukture,
komunalne in druge infrastrukture ter komunalnih priključkov na javno infrastrukturo; gradnjo objektov grajenega javnega dobra;
ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda; ukrepe, ki se nanašajo na
ohranjanje narave; gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje vodne pravice nujno zgraditi na vodnem
oziroma priobalnem zemljišču (npr. objekt za zajem ali izpust vode), zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred
utopitvami v naravnih kopališčih; gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem; gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.
(4) Na obstoječih objektih in napravah, ki se nahajajo na vodnem in priobalnem zemljišču, je mogoča rekonstrukcija,
sprememba namembnosti ali nadomestna gradnja, če se s tem ne povečuje poplavna ali erozijska nevarnost ali ogroženost;
se s tem ne poslabšuje stanja voda; je omogočeno izvajanje javnih služb; se s tem ne ovira obstoječe posebne rabe voda; to
ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami; se z rekonstrukcijo ali nadomestno gradnjo oddaljenost do meje vodnega zemljišča
ne zmanjšuje.
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(5) Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko: ogrožali stabilnost vodnih in
priobalnih zemljišč; zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda; ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja; onemogočili
obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov; onesnaževali vodotok.
(6) Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno postavljati objektov ali drugih ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob vodnem
dobru.
(7) Na priobalnem zemljišču je prepovedano gnojenje in uporaba sredstev za varstvo rastlin, pretovarjanje nevarnih snovi ter
odlaganje ali pretovarjanje odkopanega ali odpadnega materiala ali odpadkov.
(8) Ob vseh vodotokih se ohranja obstoječa obvodna vegetacija.
(9) Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je treba pridobiti vodno soglasje. Vodno
soglasje je treba pridobiti za: poseg na vodnem in priobalnem zemljišču; poseg, ki je potreben za izvajanje javnih služb; poseg, ki je
potreben za izvajanje vodne pravice; poseg na varstvenih in ogroženih območjih; poseg zaradi odvajanja odpadnih voda; poseg, kjer
lahko pride do vpliva na podzemne vode, zlasti bogatenje vodonosnika ali vračanja vode v vodonosnik; hidromelioracije in druge kmetijske
operacije, gozdarsko delo, rudarsko delo ali drug poseg, zaradi katerega lahko pride do vpliva na vodni režim.
(10) Za odvzem vode je pred pridobitvijo vodnega soglasja treba pridobiti vodno dovoljenje.
(11) Na vseh vodotokih je treba ohranjati zatečeno (eko)morfološko stanje.
(12) Urejanje vodotokov je treba izvajati izključno na sonaraven način, z uporabo avtohtonega materiala.
(13) Posegi morajo biti izvedeni tako, da bo zagotovljena nemotena migracija rib in ohranjen obstoječi vodni režim.
(14) Za utrjevanje brežin naj se uporabljajo kamnite zložbe in ne kamen v betonu. V primeru utrjevanja brežin s kamenjem naj se
puščajo zemeljski žepi, kamor se lahko zasadi avtohtona vegetacija.
(15) Na mestih, kjer bodo podporni zidovi in obrežna zavarovanja pod vodo, naj bodo med skalami čim globlje razpoke, ki bodo
služile za skrivališča rib in drugih vodnih organizmov.
(16) Utrjeno brežino na vodotokih se zgradi v izrazito neporavnani obliki zaradi ustvarjanja primernih prostorov za ribja skrivališča.
(17) Posege v vodotokih se načrtuje izven glavne drstitvene sezone. Dela, ki posegajo v strugo in brežine, se opravljajo
od 1. avgusta do 15. oktobra.
(18) V primeru betoniranja v strugah vodotokov je treba preprečiti, da bi se betonske odplake izcejale v vodo.
(19) Za posege na vodovarstvenih območjih zajetij pitne vode se upoštevajo omejitve in pogoji iz veljavnih predpisov. Na ožjem in
širšem varstvenem pasu varovanja pitne vode ni dovoljeno gnojenje tal z odplakami in odpadki in uporaba strupenih fitofarmacevtskih
sredstev.
(20) V primeru izlitja goriva iz transportnih vozil, delovnih strojev in ostale mehanizacije na območju vodovarstvenega pasu se
zagotovi takojšnjo ustrezno sanacijo tal.
(21) Prepovedano je neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode. Posredno odvajanje odpadnih voda ter oddajanje
toplote v podzemne vode in odvzem toplote iz podzemnih voda je dovoljen samo na način in pod pogoji, ki jih določajo veljavni predpisi.
Odvajanje odpadnih voda v naravna jezera, ribnike, mlake in druge naravne vodne zbiralnike, ki imajo stalen ali občasni pretok ali odtok
celinskih ali podzemnih voda, in v vodne zbiralnike, ki so nastali zaradi odvzema ali izkoriščanja mineralnih surovin ali drugih podobnih
posegov in so v stiku s podzemno vodo, je prepovedano. V naravnih jezerih, ribnikih, mlakah in drugih naravnih vodnih zbiralnikih, ki
imajo stalen ali občasen pritok ali odtok celinskih ali podzemnih voda, je prepovedana takšna raba voda, ki bi lahko poslabšala njihovo
ekološko ali kemijsko stanje.
(22) Za vsako rabo vode, ki presega meje splošne rabe (posebna raba), za rabo naplavin ali podzemnih voda je treba pridobiti
vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije.
(23) Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na
vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim
delovanjem voda.
(24) Ureditev vodotokov na območju naselij, ki imajo stanovanjske objekte v neposredni bližini vodotokov, naj se načrtuje na
1000-letno poplavno varnost.
(25) Pri projektiranju je treba upoštevati obstoječe objekte merske mreže za monitoring podzemnih voda na način, da ni predvidena
kakršnakoli gradnja v minimalno 5 m radiju od objekta merske mreže; ne bodo povzročeni vplivi na gladino in kakovost podzemnih voda;
se v bližini merskega objekta ne spremenijo infiltracijske lastnosti tal z asfaltiranjem, polaganjem betonskih plošč ali drugače; bo odvodnjavanje v bližini objekta merske mreže urejeno tako, da ni možno zatekanje; je zagotovljen neoviran dostop do objekta merske mreže.
(26) Vsaj štirinajst dni pred začetkom ureditev na vodotokih se obvesti pristojnega izvajalca ribiškega upravljanja – Ribiško družino
Radeče o začetku gradnje, da se izvede ali organizira izvedba intervencijskega odlova rib na predvidenem delu posega oziroma predelu,
kjer je ta vpliv še lahko prisoten.
(27) Za raziskavo podzemnih voda mora pravna ali fizična oseba izpolnjevati predpisane pogoje in pred izvedbo del povezanih z
raziskovanjem podzemnih voda pridobiti dovoljenje za raziskave.
(28) Investitor si mora za posege na vodnem in priobalnem zemljišču pridobiti ustrezno pogodbo, ki takšne posege dovoljuje in
služi kot dokazilo o pravici graditi.
(29) Ob vseh vodotokih se ohranja obstoječa avtohtona vegetacija ter se izvajajo ukrepi za preprečevanje širitve alohtonih (invazivnih) vrst.
(30) Odvzem vode iz vodotokov mora zagotavljati pogoje za ohranitev vodnih in obvodnih habitatov ter ekološko povezanost
habitatov pred in za zajezitvijo oziroma odvzemom vode.
(31) Raba vode se izvaja le ob zagotavljanju ekološko sprejemljivega pretoka v strugi in pretoka, ki bo omogočal naravno hidrodinamiko vodotokov ter ohranjanje lastnosti, zaradi katerih so vodotoki opredeljeni za naravne vrednote.
(32) Za vse posege na območju voda in vodnih virov, ki imajo na podlagi predpisov o ohranjanju narave poseben status, je treba
pridobiti soglasje pristojnega organa za ohranjanje narave.
83. člen
(varovanje pred svetlobnim onesnaževanjem)
(1) Pri osvetljevanju objektov se upoštevajo ukrepi za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, ki jih določajo predpisi s področja
svetlobnega onesnaženja okolja.
(2) Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni proti
nebu.
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(3) Osvetljevanje se uredi tako, da je z ustreznimi tehničnimi rešitvami svetloba prostorsko usmerjena proti tlom ter časovno
omejena.
(4) Letna poraba električne energije vseh svetilk, ki so na območju občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih površin, ki jih občina upravlja, izračunana na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem v občini, ne sme presegati
vrednosti, opredeljene v veljavni uredbi, ki določa mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja. V nasprotnem primeru je
treba zmanjšati porabo elektrike vseh svetilk na območju Občine Radeče.
2.4.4 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
84. člen
(splošni pogoji)
(1) Tveganja zaradi naravnih in drugih nesreč se zmanjšuje z umeščanjem dejavnosti izven območij potencialnih nesreč,
z ustreznim upravljanjem primarnih dejavnosti v nevarnih in ogroženih območjih ter z nadzorovanjem procesov in dejavnikov, ki
lahko povzročajo naravne in druge nesreče.
(2) Projekti za graditev objektov in naprav, namenjenih oskrbi prebivalstva, javnemu prometu ter skladiščenju, proizvodnji
oziroma uporabi nevarnih snovi, nafte in njenih derivatov ter energetskih plinov, morajo vsebovati študijo varnosti pred naravnimi
in drugimi nesrečami.
85. člen
(zaščita pred poplavami)
(1) Poplavno ogrožena območja v Občini Radeče so ob vodotokih Sava in Sopota. Z ureditvami v sklopu izgradnje HE Vrhovo
se je poplavna ogroženost naselja Radeče izboljšala.
(2) Na poplavno ogroženih območjih, območjih visoke podtalnice ter hudournikov se omejuje razvoj oziroma izvajajo sanacije
in ureditve na način, da ni ogroženo človekovo življenje ali njegove materialne dobrine.
(3) Za obstoječe stavbe, ki se nahajajo znotraj 100-letnih poplavnih voda (Q100) reke Save, kot so opredeljene v Prikazu
stanja prostora, so dovoljene le rekonstrukcije, odstranitve, spremembe namembnosti in vzdrževanje. Novogradnje so možne le v
smislu »nadomestnih gradenj« oziroma odstranitve obstoječih objektov in na mestu odstranjenih objektov postavitev novih, ki so
po velikosti in namembnosti enaki odstranjenim.
(4) Na območju 1000-letnih poplavnih voda (Q 1000) Save oziroma na območju 4. razreda nevarnosti (kategorija »preostalo«)
so prepovedane dejavnosti:
– v obratih in napravah, zaradi katerih lahko nastane onesnaženje večjega obsega, ali/in dejavnosti, ki pomenijo nevarnost
za nastanek nesreč po predpisih o naravnih ali drugih nesrečah;
– ki zaradi občasnega ali stalnega zadrževanja večjega števila ljudi lahko škodljivo vplivajo na človekovo zdravje (na primer
bolnišnice, zdravilišča, šole, vrtci, domovi za starejše občane, podzemne garaže).
(5) Izvajanje teh dejavnosti je dovoljeno le, kadar ugotovitve celovite presoje vplivov na okolje ali presoje vplivov na okolje,
po predpisih o varstvu okolja niso ocenjene kot uničujoče ali bistvene in je mogoče s poprejšnjo izvedbo omilitvenih ukrepov v
skladu z okoljevarstvenim soglasjem po predpisih o vodah zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven.
(6) Na območjih znotraj linije Q 1000 oziroma 4. razreda nevarnosti (kategorija »preostalo«) je prepovedano izvajanje dejavnosti namenjenih zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah (gasilci, enote CZ, zdravstvene interventne enote).
(7) Za posege v poplavnih območjih je treba pridobiti projektne pogoje ter soglasje pristojnega organa.
86. člen
(erozijska in plazljiva območja)
(1) Pri posegih na erozijska in plazljiva območja se upošteva veljavne predpise s področja voda, tako da je prepovedano
poseganje v prostor na način, ki lahko pospešuje erozijo ali plazljivost.
(2) Na erozijskih območjih je prepovedano poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov;
ogoljevanje površin; krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije; zasipavanje izvirov; nenadzorovano zbiranje ali
odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih; omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči
voda in slabšanje ravnovesnih razmer; odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov; zasipavanje z odkopnim ali odpadnim
materialom; odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge; vlačenje
lesa.
(3) Pri posegih na erozijsko ogrožena območja (na območja, kjer so potrebni zahtevnejši erozijski ukrepi), se mora pridobiti
pozitivno strokovno geološko-geotehnično poročilo za območje parcele za gradnjo in ureditve za potrebe gradnje.
(4) Na plazljivih območjih je prepovedano: zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospešili
zamakanje zemljišč; poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode; izvajati zemeljska
dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča; krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter
grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.
87. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Pri gradnjah objektov in pri urejanju prostora se upošteva prostorske, gradbene in tehnične predpise, ki urejajo varstvo pred
požarom. Za zagotavljanje požarne varnosti je treba zagotoviti: odmike in požarne ločitve med objekti, prometne in manipulacijske
poti ter površine za intervencijska vozila, vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje, površine ob objektih za evakuacijo ljudi.
(2) Na območjih brez hidrantnega omrežja je treba zagotoviti bazene ali druge ureditve, s katerimi se zagotovijo zadostne
količine vode za gašenje.
(3) Gradnje in ureditve v prostoru morajo zagotavljati dovoze do vodotokov, hidrantov in požarnih bazenov.
(4) Z urgentnimi potmi se zagotavlja dostope intervencijskim vozilom. Minimalna širina utrjene interventne poti je 3,5 m, ob
objektu 5 m.
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88. člen
(potresna ogroženost)
(1) V skladu s karto projektnega pospeška tal območje spada v območje potresne nevarnosti, kjer je določen projektni pospešek tal 0,150 g.
(2) Gradnja objektov mora biti potresno odporna, pri načrtovanju se upošteva veljavna zakonodaja s tega področja.
89. člen
(območja za potrebe zaščite in reševanja)
Za potrebe zaščite in reševanja se, na območju deponije Hotemež, površine izven območja zbirnega centra uporabijo za
odlaganje ruševin v primeru naravnih in drugih nesreč.
2.5. Pogoji glede varovanja zdravja
2.5.1 Pogoji glede higienskih in zdravstvenih zahtev
90. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Pri umeščanju prometnic in ostalih posegov v prostor se upošteva veljavne prepise s področja kazalcev hrupa v okolju.
(2) Varstvo pred hrupom v občini je opredeljeno na podlagi posameznih območij podrobnejše namenske rabe prostora oziroma
enot urejanja. Območja varstva pred hrupom so določena v skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.
(3) I. stopnja varstva pred hrupom je določena za površine na mirnih območjih, ki potrebujejo povečano varstvo pred hrupom
– varovalni gozd.
(4) II. stopnja varstva pred hrupom je določena za površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih ni dopusten
noben poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa:
– BT – površine za turizem.
(5) III. stopnja varstva pred hrupom je določena za območja podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih je dopusten
poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa:
– S – območja stanovanj;
– A – območja razpršene poselitve;
– C – območja centralnih dejavnosti (predeli z družbeno infrastrukturo: vzgoja, izobraževanje, šport, zdravstvo, kultura, javna
uprava, opravljanje verskih obredov);
– Z – območja zelenih površin (površine za rekreacijo in šport, parki in pokopališča);
– V – območja površinskih voda.
(6) IV. stopnja varstva pred hrupom je določena na površinah podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih ni stavb z
varovanimi prostori in je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa:
– I – območja proizvodnih dejavnosti;
– P – območja prometnih površin;
– E – območja energetske infrastrukture;
– O – območja okoljske infrastrukture;
– VI – območja vodne infrastrukture;
– K1 in K2 – območja najboljših in drugih kmetijskih zemljišč;
– G – območja gozdov (razen varovalnih gozdov).
(7) V IV. stopnji varstva pred hrupom je treba vse obstoječe stanovanjske objekte varovati ali urejati pod pogoji za III. stopnjo
varstva pred hrupom.
(8) Pri novogradnjah objektov in drugih posegih v obstoječe objekte, ki so v varovalnih pasovih javnih cest, se mora načrtovati
zaščito pred hrupom (npr. primerna zasteklitev in izbira fasad ipd.).
(9) V času javnih prireditev, javnih shodov ali drugih dogodkov se za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom pridobi
dovoljenje, ki ga izda pristojni občinski organ ali ministrstvo. Hrup v času javnih prireditev, javnih shodov ali drugih dogodkov v
nobenem primeru ne sme presegati kritičnih vrednosti, predpisanih v veljavni uredbi.
(10) Če je vir hrupa cesta, železniška proga ali druga prometna infrastruktura mora upravljavec teh virov hrupa zagotoviti
izvedbo ukrepov za zmanjšanje emisije hrupa v okolje in prilagoditi pretok vozil oziroma vlakov na stopnjo, ki ne povzroča čezmerne
obremenitve okolja s hrupom.
(11) Mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa so določene s posebnimi predpisi.
91. člen
(elektromagnetno sevanje)
(1) Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave objektov, namenjene za stalno oziroma občasno prebivanje ter za
pomožne objekte), ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih daljnovodov, se predloži dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega sevanja, kot to določa veljavna uredba o elektromagnetnem
sevanju. Umestitve novih stanovanjskih objektov v elektroenergetske koridorje niso možne.
(2) Gradnja objektov ali naprav ter razmestitev dejavnosti, ki so vir elektromagnetnega sevanja, ne sme presegati obremenitev okolja, ki jih določa predpis o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju. Za gradnjo objektov, ki so viri
elektromagnetnega sevanja, je treba izdelati oceno vplivov na okolje in pridobiti soglasje pristojne službe.
(3) Za varovanje zdravja pred vplivom elektromagnetnega sevanja se pri novogradnji ali rekonstrukciji objekta ali naprave, ki
je vir elektromagnetnega sevanja upošteva minimalne odmike, ki so določeni v veljavnih predpisih.
(4) Pri umestitvi stanovanjskih območij v prostor se mora zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med pomembnimi viri
elektromagnetnega sevanja in novimi objekti.
(5) Znotraj elektroenergetskih koridorjev daljnovoda se v skladu z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in
življenjskem okolju spremeni obstoječa nezazidana I. območja varstva pred sevanjem v II. območja varstva pred sevanjem. V
80-metrskem pasu ni možno umeščati stanovanj.
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(6) Pred umestitvijo bazne postaje mobilne telefonije na določeno lokacijo mora investitor izdelati strokovno oceno, s katero
dokaže, da sevanje ne bo negativno vplivalo na okolje v vplivnem območju.
2.5.2 Skupni pogoji glede tehničnih zahtev objektov
92. člen
(pogoji glede dostopa do objektov funkcionalno oviranim osebam)
Vsi objekti v javni rabi morajo zagotavljati funkcionalno oviranim osebam dostop, vstop in uporabo brez grajenih in komunikacijskih ovir, oziroma se pri načrtovanju upoštevajo veljavni predpisi s teh področij.
93. člen
(učinkovita raba energije)
Pri prenovi in novogradnji vseh javnih in zasebnih stavb je treba upoštevati veljavni predpis s področja učinkovite rabe energije
v stavbah. V skladu s tem se zagotovi uporaba lastnih naprav ali priključkov na naprave zunaj stavbe. Lastne naprave se vgradi v
sklopu obstoječih objektov ali kot prosto stoječe objekte ob upoštevanju prostorskih, okoljskih in kulturnovarstvenih pogojev.
3. Podrobnejši prostorsko izvedbeni pogoji
3.1. Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji za naselja in odprti prostor
94. člen
(splošni pogoji)
(1) Poleg podrobnejših pogojev, navedenih po posameznih EUP, je treba pri umeščanju dejavnosti v prostor upoštevati tudi
namensko rabo grafičnega dela OPN ter skupne prostorske izvedbene pogoje. V primeru neskladja skupnih in podrobnejših pogojev veljajo podrobnejši, z obveznim upoštevanjem varstvenih režimov (npr. kulturna dediščina, ohranjanje narave itd.).
(2) Vrste dopustnih dejavnosti, navedene v posameznih EUP, so povzete po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni
list RS, št. 69/07 in 17/08).
3.1.1 Vaško jedro
HO – Hotemež, SV – Svibno, VR – Vrhovo
95. člen
(HO 1, SV 1, VR 1)
1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov
– Stanovanjske stavbe: enostanovanjske stavbe, dvostanovanjske stavbe, stanovanjske stavbe za
posebne namene.
– Nestanovanjske stavbe: gostinske stavbe, upravne in pisarniške stavbe, trgovske in druge stavbe
za storitvene dejavnosti, industrijske stavbe in skladišča (samo delavnice), stavbe splošnega družbenega pomena in druge nestanovanjske stavbe.
– Gradbenoinženirski objekti: objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas.
Vrste nezahtevVsi nezahtevni objekti.
nih in enostavnih
Enostavni objekti:
objektov
– objekti za lastne potrebe;
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti;
– vadbeni objekti;
– začasni objekti.
Dopustne
Dopustne dejavnosti:
dejavnosti
– predelovalne dejavnosti;
– trgovina, vzdrževanje in popravilo motornih vozil;
– promet in skladiščenje;
– gostinstvo;
– informacijske in komunikacijske dejavnosti;
– finančne in zavarovalniške dejavnosti;
– poslovanje z nepremičninami;
– strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti;
– druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
– dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti;
– izobraževanje;
– zdravstvo in socialno varstvo;
– kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti;
– druge dejavnosti;
– dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem: proizvodnja za lastno rabo.
Na stanovanjskih območjih (namenska raba S) so možne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– potrebujejo največ 5 parkirnih mest za zaposlene in stranke,
– sodijo v III. območje varstva pred hrupom (50/60),
– ne presegajo predpisanih standardov kakovosti okolja glede hrupa, onesnaženja zraka, voda, svetlobnega in drugega onesnaževanja,
– za njih ni treba izvesti presoje vplivov na okolje na podlagi veljavne uredbe.
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2. VELIKOST OBJEKTOV
Faktor zazidanosti

do 0,7

Tlorisni gabariti

Tlorisi so praviloma podolgovate oblike, razmerje med stranicami pri osnovnem tlorisu je 1:1,2 do 1:2.
Na osnovni, podolgovati volumen je možno dodajati/odvzemati manjše volumne do največ 40% površine osnovnega volumna (L, T in druge oblike). Možno je združevati največ dva osnovna volumna, ki
morata biti vizualno členjena (zamaknjena ipd.). Horizontalni gabariti predvidenih stavb, ki presegajo
največji gabarit zgrajene stavbe v naselju, se morajo razbiti na manjše (lahko so medsebojno povezani), vendar skupno ne smejo presegati 300 m2 horizontalnega gabarita.

Višinski gabariti/
etažnost

Višina je največ K+P+1+M s tem, da je klet največ 0,6 m nad koto najvišjega urejenega terena ob
stavbi in kota slemena največ 11 m nad koto najvišjega urejenega terena ob stavbi. Kolenčni zid do
0,80 m. Stavbe v nobenem primeru ne smejo presegati silhuete naselja. Odstopanja so možna pri
stavbah s posebnimi tehnološkimi zahtevami.

3. OBLIKOVNI POGOJI
Tipologija objektov, morfologija
pozidave

Pozidava mora slediti obstoječemu morfološkemu vzorcu – praviloma strnjena v gručah (SV 1, HO 1)
ali linijska obcestna (VR 1). Objekti morajo slediti obstoječi tipologiji pozidave – praviloma individualni
objekti, drobne strukture.

Strehe in kritina

– Strehe: dvokapne, naklona od 35°–40°, pri pritličnih objektih do 45°, možna je kombinacija z ostalimi
oblikami streh, s tem da so te do največ 40% površine osnovne strehe. Odstopanja so možna v primerih: posebnih tehnoloških zahtev, na križiščih lokalnih in/ali državnih cest. Smer slemena osnovnega objekta mora biti praviloma vzporedna z daljšo stranico objekta.
– Kritina: drobne strukture, barva se prilagaja prevladujoči barvi v posameznem naselju.

Fasade

Prevladovati morajo naravni materiali, kot so: omet, les, steklo, kamen. Možna je kombinacija z ostalimi materiali.

4. POGOJI IN MERILA ZA PARCELACIJO
Velikost parcele
namenjene gradnji

Za stanovanjske stavbe največ 800 m2.
Za dejavnosti se velikost parcele določi glede na program.

5. DRUGI POSEGI
Pri zemeljskih posegih se planiranje in ureditve terena izvaja z brežinami. Če to ni mogoče, se izvajajo
oporni zidovi, ki morajo biti kamniti ali obloženi s kamnom in zazelenjeni. Zasaditev okolice objekta naj
bo s krajevnimi vrstami rastlinja.
6. IZJEME IN DRUGI POGOJI
SV 1

– Na območju naselbinske dediščine (Svibno-Vas EŠD 23239) je dovoljeno postavljanje tistih enostavnih in nezahtevnih objektov, ki jih je mogoče skladno vključiti v naselbinsko strukturo in so
sestavni del domačij oziroma domov v naselbinski dediščini ter objektov.
– Gradnja novih objektov se načrtuje od roba gozda oddaljeno vsaj za eno drevesno višino. Manjši
odmik je možen v skladu s soglasjem zavoda za gozdove.
– Glede na srednjeveško zasnovo vaškega jedra je pri vseh posegih v zemeljske plasti obvezno omogočiti dostop pooblaščene osebe pristojnega organa za varstvo kulturne dediščine. Investitor mora
najmanj deset dni pred gradnjo ali drugimi posegi v zemeljske plasti obvestiti pristojno območno
enoto ZVKDS.
– Na območju naselbinske dediščine se ohranjajo historične gradbene linije oziroma trška ali obcestna pozidava. Gradbena linija stavb mora biti v vseh etažah enaka.
– Na območju naselbinske dediščine se varuje podoba naselja (gabariti, oblike strešin, kritina ...).
Celotni zavarovani del vasi je treba ohraniti in obnoviti v prvotni tradicionalni podobi. Pri načrtovanju
prenove se morajo ohraniti in primerno obnoviti vsi zavarovani objekti.
– Ohranja se prvotna parcelacija.
– Na območju zelenih površin so možne le verske in pokopališke dejavnosti. Dovoljena je le gradnja
infrastrukture ob obstoječi cesti in pod pogojem, da je infrastruktura vkopana v zemljo.

VR 1

– Prvi niz stavb, na severni strani glavne ceste, mora biti lociran z daljšo stranico in slemeni vzporedno s cesto. Vse stavbe v drugem nizu naj bodo locirane z daljšimi stranicami in slemeni v smeri
značilne parcelacije kmetijskih zemljišč (pravokotno na glavno cesto). Na območju zelene površine
je možna ureditev športnega igrišča.

HO 1

– Na območju namenske rabe »ostale prometne površine« (PO) je dopustna izvedba parkirišča.
3.1.2 Kmetijska gospodarstva

BR – Brunk, BG – Brunška Gora, ČI – Čimerno, DO – Dobrava, GO – Goreljce, HO – Hotemež, JA – Jagnjenica, LO – Log pri
Vrhovem, MO – Močilno, PO – Počakovo, PR – Prapretno, RV – Rudna vas, SV – Svibno, VR – Vrhovo, ZA – Zagrad, ŽE – Žebnik
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96. člen

(BR 2, BG 2, ČI 2, DO 2, GO 2, HO 2, JA 2, LO 2/1, LO 2/2, MO 2, PO 2, PR 2, RV 2,
SV 2/1, SV 2/2, SV 2/3,VR 2, ZA 2/1, ZA 2/2, ŽE 2)
1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov

– Stanovanjske stavbe: enostanovanjske stavbe, večstanovanjske stavbe (samo dvostanovanjske),
stanovanjske stavbe za posebne namene;
– Nestanovanjske stavbe: gostinske stavbe, trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti, industrijske stavbe in skladišča, druge nestanovanjske stavbe;
– Gradbenoinženirski objekti: drugi gradbeno-inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas.

Vrste nezahtevnih
in enostavnih objektov

Vsi nezahtevni objekti.
Enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe;
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti;
– začasni objekti;
– vadbeni objekti.

Dopustne dejavnosti

Dopustne dejavnosti:
– kmetijstvo, lov, gozdarstvo in ribištvo;
– predelovalne dejavnosti;
– trgovina, vzdrževanje in popravilo motornih vozil;
– gostinstvo;
– informacijske in komunikacijske dejavnosti;
– finančne in zavarovalniške dejavnosti;
– poslovanje z nepremičninami;
– strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti;
– druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
– druge dejavnosti;
– dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem.
Opravljanje dejavnosti je dovoljeno pod naslednjimi pogoji:
– objekt ne presega velikosti 500 m2;
– potrebujejo največ 5 parkirnih mest za zaposlene in stranke;
– sodijo v III. območje varstva pred hrupom (50/60 dBA);
– ne presegajo predpisanih standardov kakovosti okolja glede hrupa, onesnaženja zraka, voda,
svetlobnega in drugega onesnaževanja;
– za njih ni potrebno izdelati presoje vplivov na okolje na podlagi veljavne uredbe.
Dovoljene so tolerance od zgoraj navedenih pogojev v primeru kmečkega turizma.

2. VELIKOST OBJEKTOV
Faktor zazidanosti

do 0,5.

Tlorisni gabariti

Tlorisi so podolgovate oblike, razmerje med stranicami je za stanovanjske objekte 1:1,2 do 1:2 ter
za gospodarske in druge objekte najmanj 1:1,5. Na osnovni podolgovati volumen je možno dodajati/
odvzemati manjše volumne do največ 40% površine osnovnega volumna (L, T in druge oblike).

Višinski gabariti/etažnost

Višina je največ K+P+1+M, s tem, da je klet največ 0,6 m nad koto najvišjega urejenega teren ob
stavbi. Kota slemena je lahko največ 11 m nad koto najvišjega urejenega terena ob stavbi. Kolenčni
zid do 0,80 m. Stavbe v nobenem primeru ne smejo presegati silhuete naselja. Odstopanja so možna
pri stavbah s posebnimi tehnološkimi zahtevami.

3. OBLIKOVNI POGOJI
Strehe in kritina

– Strehe: simetrične dvokapnice ali večkapnice s čopi ali brez, naklon od 30°–45°; sleme osnovnega
objekta praviloma vzporedno z daljšo stranico objekta.
– Kritina: drobne strukture, barva se prilagaja prevladujoči barvi v posameznem naselju. Svetle
barve niso dopustne.

Fasade

Prevladovati morajo naravni materiali, kot so: omet, les, steklo, kamen; možna je kombinacija z
ostalimi materiali.

4. POGOJI IN MERILA ZA PARCELACIJO
Velikost parcele
namenjene gradnji

Maksimalna velikost parcele za gradnjo stanovanjskih stavb je 800,00 m2. Za ostale objekte se
velikost prilagaja glede na potrebe dejavnosti.

5. DRUGI POSEGI
Pri zemeljskih posegih se planiranje in ureditve terena izvaja z brežinami. Če to ni mogoče, se izvajajo oporni zidovi, ki morajo biti kamniti ali obloženi s kamnom in zazelenjeni. Zasaditev okolice objekta
naj se izvede z avtohtonim listnatim drevjem in grmovnicami ter zatravi z mešanico avtohtonih trav.
Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša. Obstoječe sadno drevje se v sklopu parcel za gradnjo v
čim večji meri ohranja in vključi v krajinsko zasnovo naselja.
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6. IZJEME IN DRUGI POGOJI
BG 2

– Kmetijska zemljišča znotraj te enote se urejajo pod enakimi pogoji, kot je določeno v enoti urejanja
ostali odprti prostor (OP) – člen »najboljša in druga kmetijska zemljišča«.

PR 2

– Ohranja se obstoječa obvodna vegetacija ob Rigelnovem grabnu. Na območju zelenih površin (ZD)
je možna ureditev otroških igrišč, sprehajalnih poti, trim stez itd.
– Ob predvidenem parkirišču (PC) se zasadi avtohtona drevesna vegetacija.

ČI 2

– Glede na srednjeveško zasnovo vaškega jedra (naselbinska dediščina Čimerno-Vas EŠD 23546)
je pri vseh posegih v zemeljske plasti treba obvezno omogočiti dostop pooblaščene osebe pristojnega organa. Investitor mora najmanj 10 dni pred gradnjo ali drugimi posegi v zemeljske plasti
obvestiti pristojno območno enoto ZVKDS.
– Celotni zavarovani del vasi se ohranja in obnovi v prvotni tradicionalni podobi.
– Novi objekti morajo imeti tradicionalne podolgovate mase. Strehe so simetrične dvokapnice, krite
z opečno kritino. Oblikovanje zunanjščine mora slediti tradiciji gradnje v vasi.
– Vaško jedro mora ohraniti historično funkcijo, urbanistično-tlorisno zasnovo ter vse tipološke značilnosti gradnje.
– Pri načrtovanju prenove se morajo ohraniti in primerno obnoviti vsi zavarovani objekti.
– Objekti, ki nimajo lastnosti dediščine se morajo obravnavati kot sestavni del zavarovane vaške
strukture – kot ambientalno vezno tkivo. Vsi posegi na teh objektih morajo biti skladni z značajem
zavarovanega prostora.
– Parkirišče ob lokalni cesti (namenska raba PC) se izvede s travnatimi ploščami. Obrobje parkirišča
se zasadi s skupinami visokih avtohtonih dreves. Kamniti oporni zidovi so višine do 1 m.
– Novi objekti se locirajo čim bližje obstoječim objektom. Prehodi v okoliški teren morajo biti praviloma
mehki in zatravljeni, praviloma brez uporabe škarp, teras, ograj in drugih objektov za premeščanje
višinskih razlik.
– Priporoča se zasaditev visokodebelnih sadnih sort ali drugih avtohtonih listnatih drevesnih vrst ob
objektu. Cipres in ostalih iglavcev se ne sadi.
– Ohranjajo se kupi kamenja, groblje, zaraščene z grmovjem. Zemeljske izkope in gradbeni odpad
ni dovoljeno razporejati na območju naravne vrednote.
– Neposredno na območju mlake in njene bližnje okolice se ne izvaja posegov, ki bi vplivali na pogoje
za uspevanje na vodo vezane združbe rastlinskih in živalskih vrst ter ohranja povezavo mlake z
okoliškimi ekosistemi.
– Na območju namenske rabe druge urejene zelene površine (ZD) se ohranjajo travnate zelene
površine.
– Na območju centralnih dejavnosti (C) je dopustno opravljanje verskih dejavnosti

LO 2/1

– Kmetijska zemljišča znotraj te enote se urejajo pod enakimi pogoji kot je določeno v enoti urejanja
ostali odprti prostor (OP) – člen »najboljša in druga kmetijska zemljišča«.

JA 2

– Kmetijska zemljišča znotraj te enote se urejajo pod enakimi pogoji kot je določeno v enoti urejanja
ostali odprti prostor (OP) – člen »najboljša in druga kmetijska zemljišča«.
– Gradnja novih objektov se načrtuje od roba gozda oddaljeno vsaj za eno drevesno višino (25 m).
Za manjši odmik je treba pridobiti soglasje pristojnega zavoda.
– Namestitve novih obcestnih svetilk izven strnjenega dela naselja se omeji na minimum. Uporabijo
se zasenčena svetila s čim manjšo emisijo UV svetlobe (npr. halogenska svetila). Luči za osvetljevanje stanovanjskih objektov se praviloma opremi s senzorji.

SV 2/1, SV 2/2

– Celotni zavarovani del vasi (naselbinska dediščina Svibno-Vas EŠD 23239) se ohranja in obnovi
v prvotni tradicionalni podobi. Pri načrtovanju prenove se morajo ohraniti in primerno obnoviti vsi
zavarovani objekti.
– Gradnja novih objektov naj se načrtuje od roba gozda oddaljeno vsaj za eno drevesno višino
(25 m). Za manjši odmik je treba pridobiti soglasje pristojnega zavoda.
– Ponoči se zunanjih površin ne osvetljuje. Za osvetljevanje objektov naj se uporabijo popolnoma
zasenčena svetila s čim manjšo emisijo UV svetlobe. Luči za osvetljevanje objektov se praviloma
opremi s senzorji.
– Glede na srednjeveško zasnovo vaškega jedra je pri vseh posegih v zemeljske plasti treba obvezno omogočiti dostop pooblaščene osebe pristojnega organa. Investitor mora najmanj 10 dni pred
gradnjo ali drugimi posegi v zemeljske plasti obvestiti pristojno območno enoto ZVKDS.

VR 2

– V prvem nizu objektov ob glavni cesti so dovoljene enake dejavnosti kot v EUP Vaško jedro.
– Prvi niz stavb na severni strani glavne ceste mora biti lociran z daljšimi stranicami in slemeni
vzporedno s cesto. Vse stavbe v drugem nizu naj bodo locirane z daljšimi stranicami in slemeni v
smeri značilne parcelacije kmetijskih zemljišč (pravokotno na glavno cesto).
– Priključke novih objektov na cestno omrežje je treba praviloma izvajati preko skupne dovozne
ceste, ki se priključuje na glavno cesto.
– Poseganje v kozolec domačije Vrhovo 100 ni dovoljeno, prav tako ne vpliv na njegovo vizualno
podobo.
– Pri umeščanju objektov se je treba izogibati negativnim vplivom na kulturno krajino.
– Na območju centralnih dejavnosti (C) je dopustno opravljanje verskih dejavnosti.
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– Za posege na poplavno območje je treba upoštevati usmeritve iz poglavja 2.4.4 Varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, člen Zaščita pred poplavami.
– Namestitve novih obcestnih svetilk izven strnjenega dela naselja se omeji na minimum. Uporabijo
se zasenčena svetila s čim manjšo emisijo UV svetlobe (npr. halogenska svetila). Luči za osvetljevanje stanovanjskih objektov se praviloma opremi s senzorji.
3.1.3 Enostanovanjska gradnja

DO – Dobrava, JA – Jagnjenica, LO – Log pri Vrhovem, NJ – Njivice, OB – Obrežje, ŽE – Žebnik
97. člen
(DO 3, JA 3/1, JA 3/2, LO 3/1, LO 3/2, NJ 3, OB 3, ŽE 3/1, ŽE 3/2)
1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov

– Stanovanjske stavbe: enostanovanjske stavbe in dvostanovanjske stavbe.
– Gradbenoinženirski objekti: otroška in druga javna igrišča.

Vrste nezahtevnih
in enostavnih objektov

– Nezahtevni objekti: objekti za lastne potrebe in ograje.
– Enostavni objekti: objekti za lastne potrebe.

Dopustne dejavnosti

Poleg bivanja so dovoljene spremljajoče dejavnosti:
– informacijske in komunikacijske dejavnosti;
– finančne in zavarovalniške dejavnosti;
– poslovanje z nepremičninami;
– druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
– druge dejavnosti;
– druge dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem.
V sklopu stanovanjskih hiš je dovoljena nastanitev za krajši čas.
Opravljanje dejavnosti je dovoljeno pod naslednjimi pogoji:
– največ 3 parkirna mesta za zaposlene in stranke;
– dejavnosti sodijo v III. območje varstva pred hrupom (50/60);
– ne presegajo predpisanih standardov kakovosti okolja glede onesnaženja zraka, voda, svetlobnega
in drugega onesnaževanja.
Na območju obstoječih vrstnih hiš na Njivicah, so dovoljene spremljajoče dejavnosti, pod pogojem,
da za opravljanje dejavnosti ne potrebujejo dodatnih parkirnih mest.

2. VELIKOST OBJEKTOV
Faktor zazidanosti

do 0,4.

Tlorisni gabariti

Tlorisi so praviloma podolgovate oblike, razmerje med stranicami je 1:1,2 do 1:2. Na osnovni, podolgovati volumen je možno dodajati/odvzemati manjše volumne do največ 40% površine osnovnega
volumna (L, T in druge oblike).

Višinski
gabariti/etažnost

Stavbe se višinsko prilagajajo prevladujoči višini obstoječih stavb. Višina stavb je največ K+P+1+M,
s tem da je klet na ravnem terenu največ 0,6 m nad koto najvišjega okoliškega terena ali v celoti
vkopana. Na strmem terenu je klet v celoti ali delno vkopana. Etažnost stavb je v tem primeru je
največ K+P+M. Kolenčni zid do 0,80 m. Vertikalni gabarit stavb v nobenem primeru ne sme presegati
silhuete naselja.

3. OBLIKOVNI POGOJI
Strehe in kritina

– Strehe: dvokapnice, naklona od 35°–45°, možna je kombinacija z ostalimi oblikami streh, s tem da
so te do največ 40% površine osnovne strehe.
– Kritina: drobne strukture, barva se prilagaja prevladujoči barvi v posameznem naselju.

Fasade

Prevladovati morajo naravni materiali, kot so: omet, les, steklo, kamen; možna je kombinacija z
ostalimi materiali.

4. POGOJI IN MERILA ZA PARCELACIJO
Velikost parcele
namenjene gradnji

Površina parcele za gradnjo novih prostostoječih stavb je največ do 1200 m2.

5. DRUGI POSEGI
Pri zemeljskih posegih se planiranje in ureditve terena izvaja z brežinami. Če to ni mogoče se izvajajo
oporni zidovi, ki morajo biti kamniti ali obloženi s kamnom in zazelenjeni. Pri ureditvi zelenih površin
ob objektu naj se zasadi avtohtono drevje in grmovnice ter zatravi z mešanico avtohtonih trav. Priporoča se zasaditev visokodebelnih listnatih drevesnih vrst ob objektu.
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6. UREDITEV OKOLICE OBJEKTOV
Ograje: živa meja, lesene, kovinske.
7. IZJEME IN DRUGI POGOJI
JA 3/1

– Kmetijska zemljišča znotraj te enote se urejajo pod enakimi pogoji kot je določeno v enoti urejanja
ostali odprti prostor (OP) – člen »najboljša in druga kmetijska zemljišča«.
– Za posege na poplavno območje je treba upoštevati usmeritve iz poglavja 2.4.4 Varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, člen Zaščita pred poplavami.
– Gradnja novih objektov se načrtuje od roba gozda oddaljeno vsaj za eno drevesno višino (25 m).
Za manjši odmik je treba pridobiti soglasje pristojnega zavoda.
– Namestitve novih obcestnih svetilk izven strnjenih naselij naj se omeji na minimum. Uporabijo se
popolnoma zasenčena svetila s čim manjšo emisijo UV svetlobe. Luči za osvetljevanje stanovanjskih objektov se praviloma opremi s senzorji.

JA 3/2

– Za posege na poplavno območje je treba upoštevati usmeritve iz poglavja 2.4.4 Varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, člen Zaščita pred poplavami.
– Gradnja novih objektov se načrtuje od roba gozda oddaljeno vsaj za eno drevesno višino (25 m).
Za manjši odmik je treba pridobiti soglasje pristojnega zavoda.
– Namestitve novih obcestnih svetilk izven strnjenih naselij naj se omeji na minimum. Uporabijo se
popolnoma zasenčena svetila s čim manjšo emisijo UV svetlobe. Luči za osvetljevanje stanovanjskih objektov se praviloma opremi s senzorji.

NJ 3

– Kmetijska zemljišča znotraj te enote se urejajo pod enakimi pogoji, kot je določeno v enoti urejanja
ostali odprti prostor (OP) – člen »najboljša in druga kmetijska zemljišča«.
– Za posege na poplavno območje je treba upoštevati usmeritve iz poglavja 2.4.4 Varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, člen Zaščita pred poplavami.
– Na območju obstoječih vrstnih hiš na Njivicah niso dovoljene dozidave in nadzidave.
– Na območju obstoječih vrstnih hiš je od objektov za lastne potrebe dovoljena le gradnja ut in
ograj.
– Ob Sopoti se ohranja čim širši nepozidan pas. Gradnja objektov se načrtuje v taki oddaljenosti
od vodotoka, da za njihovo varnost ne bo potrebno izvesti kakršnih koli del na brežini ali v strugi
Sopote (nasipi, oporni zidovi ipd.).
– Ohranja se obvodna vegetacija.
– Na območju zelenih površin ob Sopoti (ZD) je možna ureditev otroških igrišč, sprehajalnih poti, trim
stez ter ureditev dostopov do vode, itd. Na območju zelenih površin (ZD) nad obstoječimi vrstnimi
hišami se ohranjajo travniki z možnostjo ureditve vrtov in sadnega drevja.
– Gradnja novih objektov naj se načrtuje od roba gozda oddaljeno vsaj za eno drevesno višino
(25 m). Za manjši odmik je treba pridobiti soglasje pristojnega zavoda.
– Namestitve novih obcestnih svetilk izven strnjenih naselij se omeji na minimum. Uporabijo se popolnoma zasenčena svetila s čim manjšo emisijo UV svetlobe. Luči za osvetljevanje stanovanjskih
objektov se praviloma opremi s senzorji.
– V sklopu ureditve parkirišča (območja namenske rabe PO) se zasadijo avtohtona drevesa.
– Novi objekti se locirajo čim bližje obstoječim objektom.
– Pri ureditvi zelenih površin ob obstoječih in predvidenih objektih se zasadi avtohtono drevje in
grmovnice ter zatravi z mešanico avtohtonih trav.
– Obstoječe drevje na zemljišču se ohranja v čim večji možni meri. Pri gradnji se posamezna drevesa
zaščitijo pred poškodbami.
– Na območju arheološkega najdišča Stari Dvor (Prazgodovinsko grobišče Stari Dvor Kopališče
EŠD 23534) so obvezne predhodne arheološke raziskave, v smislu natančne določitve vsebine
in sestave najdišča.
3.1.4 Večstanovanjska gradnja

NJ 4 – Njivice
98. člen
(NJ 4)
1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov

– Stanovanjske stavbe: večstanovanjske stavbe.
– Nestanovanjske stavbe: gostinske stavbe, upravne in pisarniške stavbe, trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti.
– Gradbenoinženirski objekti: otroška in druga javna igrišča.

Vrste nezahtevnih
in enostavnih objektov

– Nezahtevni objekti: objekti za lastne potrebe (samo garaža, uta, enoetažna pritlična lopa).
– Enostavni objekti: objekti za lastne potrebe (nadstrešek, enoetažni pritlični objekt in utrjena
dvorišča).
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Vrste dejavnosti:
– trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil,
– gostinstvo,
– informacijske in komunikacijske dejavnosti,
– finančne in zavarovalniške dejavnosti,
– poslovanje z nepremičninami,
– strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti,
– druge raznovrstne poslovne dejavnosti,
– druge dejavnosti,
– dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem.
Objekt med vrstnimi hišami je možno v celoti nameniti za oskrbne in storitvene dejavnosti pod
pogojem, da se na parceli zagotovi zadostno število parkirnih mest.
V obstoječih večstanovanjskih objektih so dejavnosti dovoljene le v pritličjih objektov.
Opravljanje dejavnosti v obstoječih objektih je možno pod pogoji:
– največ dve parkirni mesti (razen pri objektu med vrstnimi hišami);
– dejavnosti sodijo v III. območje varstva pred hrupom (50/60 dB);
– ne presegajo predpisanih standardov kakovosti okolja glede onesnaženja zraka, voda, svetlobnega in drugega onesnaževanja.

2. LEGA OBJEKTOV
Zahtevni in manj
zahtevni objekti

– Oddaljenost med objekti: upoštevati obstoječe odmike in gradbene linije, prepoznavne v prostoru.

3. VELIKOST OBJEKTOV
Faktor zazidanosti

do 0,6.

Tlorisni gabariti

Sledijo obstoječim oziroma se prilagodijo potrebam dejavnosti.

Višinski gabariti/etažnost

Sledijo obstoječim. Višinski gabarit objekta med vrstnimi hišami ne sme presegati višine vrstnih
hiš.

4. OBLIKOVNI POGOJI
Strehe in kritina

– Strehe: sledijo obstoječim, praviloma dvokapne, dovoljene so tudi ravne ali kombinacija različnih
oblik streh. Naklon je od 35°–45°, dovoljeni so manjši nakloni kolikor so skriti za masko (vencem).
– Kritina: drobne strukture, barva se prilagaja prevladujoči barvi v enoti urejanja prostora, mora biti
temne barve.

Fasade

Prevladovati morajo naravni materiali, kot so: omet, les, steklo, kamen; možna je kombinacija z
ostalimi materiali.

5. POGOJI IN MERILA ZA PARCELACIJO
Velikost parcele
namenjene gradnji

Ohranja se obstoječa parcelacija. Možna je tudi delitev ali združevanje parcel za gradnjo, pod
pogojem, da so zagotovljene zadostne parkirne površine in dostopi do javnih površin.
3.1.5 Proizvodne dejavnosti

JA – Jagnjenica, NJ – Njivice, VR – Vrhovo
99. člen
(JA 5, NJ 5, VR 5)
1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov

– Nestanovanjske stavbe: gostinske stavbe (samo gostilne, restavracije in točilnice), trgovske in
druge stavbe za storitvene dejavnosti, stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij, industrijske stavbe in skladišča.
– Gradbeni inženirski objekti: čistilne naprave.

Vrste nezahtevnih
in enostavnih objektov

– Nezahtevni objekti: vsi, razen pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov.
– Enostavni objekti: vsi, razen pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov in vadbenih objektov.

Dopustne dejavnosti

Dovoljene so dejavnosti:
– predelovalne dejavnosti,
– oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja,
– gradbeništvo,
– trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil,
– gostinstvo (samo dejavnost strežbe jedi in pijač),
– promet in skladiščenje.
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2. VELIKOST OBJEKTOV
Faktor zazidanosti

do 0,9

Tlorisni gabariti

Skladno s tehnološkimi zahtevami.

Višinski
gabariti/etažnost

Stavbe se višinsko prilagajajo prevladujoči višini obstoječih stavb in tehnološkim zahtevam.

3. OBLIKOVNI POGOJI
Strehe in kritina

– Strehe: enokapne, večkapne in ravne ter njihova kombinacija, oziroma sledijo oblikovanju streh
obstoječih objektov. Naklon strehe je od 25° do 35°, dovoljeni so manjši nakloni kolikor skriti za
masko (vencem), oziroma sledijo naklonu obstoječih objektov.
– Kritina: prilagojena barvi kritine obstoječih objektov; kolikor ni prepoznavnosti prevladujoče barve
se dovoljuje kritina v temno sivi ali temno rjavi barvi.

Fasade

– Svobodno oblikovane.

4. POGOJI IN MERILA ZA PARCELACIJO
Velikost parcele namenjene gradnji

Površina parcele za gradnjo novih stavb se prilagodi potrebam dejavnosti.

5. IZJEME IN DRUGI POGOJI
JA 5

– Kmetijska zemljišča znotraj te enote se urejajo pod enakimi pogoji kot je določeno v enoti urejanja
ostali odprti prostor (OP) – člen »najboljša in druga kmetijska zemljišča«.
– Za posege na poplavno območje je treba upoštevati usmeritve iz poglavja 2.4.4 Varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, člen Zaščita pred poplavami.
– Gradnja novih objektov, parkirišč, skladiščnih prostorov ipd. se umešča na zemljišču tako, da se
ne uničijo, poškodujejo ali spremenijo lastnosti vodotoka Sopote.
– Morfologije dna, brežin in obrežnega pasu se ne sme spreminjati z nasipavanjem, utrjevanjem ali
poglabljanjem.
– Ohranja se obvodna vegetacija; iz sestoja se lahko odstranijo le podrta drevesa ali deli dreves, ki
ovirajo pretok.
– Za osvetljevanje objektov se uporabijo popolnoma zasenčena svetila, s čim manjšo emisijo UV
svetlobe (npr. halogenska svetila). Luči za osvetljevanje objektov se praviloma opremi s senzorji.

VR 5

– Maksimalna višina stavb je do 9 m, nad povprečno koto urejenega terena.
– Obvezna je večkapna streha.
– Kritina je v temno sivi ali opečno rdeči barvi.

NJ 5

– Za posege na poplavno območje je treba upoštevati usmeritve iz poglavja 2.4.4 Varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, člen Zaščita pred poplavami.
3.1.6 Šport in rekreacija

NJ – Njivice, PO – Počakovo, VR – Vrhovo, MA – Magolnik
100. člen
(NJ 6, PO 6, VR 6, MA 6)
1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov

– Nestanovanjske stavbe: gostinske stavbe (samo na območju namenske rabe BT v EUP NJ 6 in
MA 6).
– Gradbenoinženirski objekti: drugi gradbeno-inženirski objekti, razen površin za avtomobilske, motoristične, kolesarske in konjske dirke, vojaški objekti, odlagališče odpadkov, pokopališče.

Vrste nezahtevnih
in enostavnih objektov

Dovoljena je umestitev enostavnih objektov: samo vadbenih objektov namenjenih športu in rekreaciji
na prostem.
Dodatno je po posameznih EUP dovoljena še umestitev:
NJ 6:
– nezahtevni objekti: objekti za lastne potrebe (razen drvarnice, garaže in steklenjaka),
– enostavni objekti: objekti za lastne potrebe.
MA 6:
– nezahtevni objekti (samo na območju namenske rabe BT): vsi objekti za lastne potrebe, razen
drvarnice, garaže in steklenjaka,
– enostavni objekti: objekti za lastne potrebe (samo na območju namenske rabe BT).

Dopustne dejavnosti

Dovoljene so dejavnosti:
– gostinstvo (le na območju EUP NJ 6 in MA 6),
– kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti.
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2. VELIKOST OBJEKTOV
Tlorisni gabariti

Skladno s tehnološkimi zahtevami. Dozidava le velikosti do 40% obstoječega objekta.

Višinski
gabariti/etažnost

Maksimalna etažnost stavb K+P+M. Klet mora biti v celoti ali s treh strani vkopana.

3. OBLIKOVNI POGOJI
Strehe in kritina

– Strehe: dovoljene so dvokapne in večkapne strehe.
– Kritina: dovoljena je kritina v temno sivi barvi.

Fasade

Prevladovati morajo naravni materiali, kot so: omet, les, steklo, kamen; možna je medsebojna kombinacija teh materialov.

4. IZJEME IN DRUGI POGOJI
MA 6

– Kmetijska zemljišča znotraj te enote se urejajo pod enakimi pogoji kot je določeno v enoti urejanja
ostali odprti prostor (OP) – člen »najboljša in druga kmetijska zemljišča«.
– Na območju delov parcelnih številk 925/39 in 925/60, k.o. Svibno je za potrebe izvajanja zimskega
turizma ob občinski cesti dovoljeno parkiranje na kmetijskem zemljišču, pri čemer je treba upoštevati omejitve v 2. coni varovanega vodnega vira.
– Na Magolniku so na območju za turizem (BT) dovoljene gostinske stavbe do 250 m2 BTP.
– Izvira ali brežin Glažute se ne sme nasipavati in utrjevati. Ohranja se obvodna vegetacija, iz sestoja
se lahko odstranijo le podrta drevesa ali deli dreves, ki ovirajo pretok.
– Površine porasle z gozdom ter posamična drevesa se ohranja. V gozdu se izvaja le sanitarna
sečnja z nadomestno zasaditvijo avtohtonih vrst. Poseganje v gozdni rob in saditev smreke ter
drugih rastišču neprimernih vrst se ne izvaja. Večja zemeljska dela (izravnave, nasipavanja,
utrjevanje) za ureditev novih smučarskih in sankaških terenov se ne izvaja. Umetnih ostrih
ovir (škarpe, oporni zidovi) se ne gradi, prehodi morajo biti mehki. Razgaljene površine se po
končanih zemeljskih delih zatravijo ali zasadijo z avtohtonimi grmovnicami. Sadovnjake in tudi
posamezna stara drevesa ob domačijah se ohranja in z njimi ekstenzivno gospodari. Območja
se ne sme zasneževati z umetnim snegom. Površine porasle z gozdom ter posamična drevesa
naj se ohranja.
– Širšega območja se ne ograjuje.
– Ponoči se zunanjih površin ne osvetljuje. Za osvetljevanje objektov se uporablja popolnoma zasenčena svetila, s čim manjšo emisijo UV svetlobe. Luči za osvetljevanje objektov se opremi s
senzorji.
– Turistične, rekreacijske in športne dejavnosti, ki so hrupne, se usmerja čim dlje od varovanega
območja, proti kmetijam Povše in Močilar.

NJ 6

– Na Njivicah oziroma Starem Dvoru so dovoljene tudi gostinske stavbe do 150 m2 BTP ter umestitev
ograje v obliki žive meje ali transparentne kovinske do višine 2,2 m.
– Osvetljevanje naj se uredi tako, da je z ustreznimi tehničnimi rešitvami svetloba prostorska usmerjena proti tlom. Uporablja se popolnoma zasenčena svetila s čim manjšo emisijo UV svetlobe (npr.
halogenska svetila) in v nočnem času se svetila opremi s senzorji.
– Na območju arheološkega najdišča Stari Dvor (Prazgodovinsko grobišče Kopališče EŠD 23534)
so obvezne predhodne arheološke raziskave v smislu natančne določitve vsebine in sestave
najdišča.

VR 6

– Na območju EUP VR 6 je dovoljena umestitev športnih igrišč, vendar od teh le objektov za vodne
športe.
– Pri načrtovanju je treba upoštevati skupne pogoje iz člena »Podrobnejše varstvene usmeritve za
posege na EPO Sava«.
– Površine za piknike, igre na travi, športne aktivnosti ipd. morajo biti zatravljene, kolikor pa bodo
potrebne utrditve, se uporabijo čim bolj naravni materiali temnejših tonov (prodniki, pesek, sekanci,
les ...).
Osvetljevanje naj se omeji le na neposredno bližino objektov.

3.1.7 Turizem
HO – Hotemež
101. člen
(HO 7)
1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov

– Nestanovanjske stavbe: druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev.
– Gradbeni inženirski objekti: objekti za šport, rekreacijo in prosti čas.

Vrste nezahtevnih
in enostavnih objektov

– Nezahtevni objekti: objekti za lastne potrebe (razen garaže in steklenjaka).
– Enostavni objekti: objekti za lastne potrebe in začasni objekti.
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Vrste dejavnosti:
– gostinstvo;
– kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti (samo športne in druge dejavnosti za prosti čas).

2. VELIKOST OBJEKTOV
Tlorisni gabariti

– Za dozidave je na osnovni volumen možno dodajati/odvzemati manjše volumne, do največ 40%
površine osnovnega volumna (L, T in druge oblike).

Višinski gabariti/etažnost

– Sledi višini obstoječega objekta.

3. OBLIKOVNI POGOJI
Strehe in kritina

– Strehe: dvokapnica, naklona od 35°–45°. Možna je kombinacija z ostalimi oblikami streh, s tem da
so te do največ 40% površine osnovne strehe.
– Kritina: drobne strukture, barve poenotene z obstoječim objektom. V primeru dozidave mora biti
po materialu in barvi enotna s kritino obstoječega objekta.

Fasade

Les, omet, kamen; možna je kombinacija z drugimi naravnimi materiali.

4. DRUGI POGOJI
HO 7

– Pri ureditvah je treba upoštevati skupne pogoj iz člena »Podrobnejše varstvene usmeritve za
posege na EPO Sava od Radeč do državne meje«.
– Površine za piknike, igre na travi, športne aktivnosti ipd., se zatravijo. Kolikor bodo potrebne utrditve, se uporabijo čim bolj naravni materiali temnejših tonov (prodniki, pesek, sekanci, les ...).
– Na območju zelenih površin (ZD) gradnja novih stavb ni dovoljena.
3.1.8 Okoljska infrastruktura

PR – Prapretno
102. člen
(PR 8)
1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov

– Gradbeno inženirski objekti: čistilne naprave.

Vrste nezahtevnih
in enostavnih objektov

– Nezahtevni objekti: ograje.

Dopustne dejavnosti

Vrste dejavnosti:
– Oskrba z električno energijo, plinom in paro.
– Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja.

2. VELIKOST OBJEKTOV
Gabariti

Na podlagi tehnoloških zahtev.

3. DRUGI POGOJI
– Območje okoljske infrastrukture se vizualno loči od bližnje okolice z zelenim pasom, ki se zasadi
z gručami avtohtonih drevesnih vrst.
– Gradnja novih objektov, parkirnih površin na območju EPO Sava se umešča tako, da se ne spreminja morfologije brežin in obrežnega pasu z nasipavanjem, dodatnim utrjevanjem ali poglabljanjem.
– Na obrežju Save, kjer ni drevesne ali grmovne vegetacije, se izvede strnjena zasaditev z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.
– Iztok iz ČN mora biti izveden tako, da bo v najmanjši možni meri poškodoval že obstoječe skalometne obloge na akumulacijskem bazenu HE Boštanj oziroma Prapreškem potoku.
3.1.9 Zelene površine
BR – Brunk, PO – Počakovo, MO – Močilno, HO – Hotemež, VR – Vrhovo, ZV – Zavrate, ŽE – Žebnik
103. člen
(BR 9, PO 9, MO 9, HO 9, VR 9, ZV 9, ŽE 9,)
1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov

– Stanovanjske stavbe: samo obstoječa enostanovanjska stavba na Brunku (BR 9).
– Nestanovanjske stavbe: na območju centralnih dejavnosti stavbe za opravljanje verskih obredov,
pokopališke stavbe.
– Gradbenoinženirski objekti: gradnja cevovodov in drugih vodov je možna pod pogojem, da so
vkopani v zemljo.
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Vrsta gradenj

Možna je le dozidava obstoječe hiše na Brunku ter sprememba namembnosti.

Dopustne dejavnosti

– Verska in pokopališka dejavnost ob obstoječih objektih sakralne stavbne dediščine;
– začasne gostinske dejavnosti v času prireditev so dovoljene v vseh enotah urejanja, razen ob
Brunškem grabnu (HO 9) in na območju pokopališča v Vrhovem (VR 9);
– gostinska dejavnost je možna v sklopu stanovanjske hiše na Brunku (BR 9).

2. VELIKOST OBJEKTOV
Tlorisni in višinski
gabariti

Dozidava hiše na Brunku je možna le v smeri proti zahodu, maksimalno do 30% osnovnega tlorisa
objekta. Dozidava ne sme presegati višine obstoječega objekta.
Dovoljena je dozidava vežice v Vrhovem v enaki višini, kot je obstoječa.

3. OBLIKOVNI POGOJI
Streha, kritina, fasada:

Streha, kritina in fasada poenoteno z obstoječimi objekti. Upoštevajo se pogoji za gradnjo na vplivnem območju varovane dediščine.

4. POGOJI IN MERILA ZA PARCELACIJO
Velikost parcele

Glede na potrebe posamezne dejavnosti.

5. IZJEME IN DRUGI POGOJI
BR 9, PO 9, MO 9, HO
9, ŽE 9

Kmetijska zemljišča znotraj teh enot se urejajo pod enakimi pogoji, kot je določeno v enoti
urejanja ostali odprti prostor (OP) – člen »najboljša in druga kmetijska zemljišča«, upoštevajoč
tudi druge varstvene režime. V bližini cerkva gradnja pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov ni
dovoljena.

BR 9, ŽE 9

Kmetijska zemljišča se ohranjajo kot travniki. Na območju Brunka in Žebnika se na območju
stavbnih zemljiščih uredijo razgledne točke, pešpoti in postavijo klopi. Razgledne ploščadi in potke
na območju stavbnih zemljišč se tlakujejo z naravnimi materiali na način, da so posegi čim manj
vidni v prostoru. Večji posegi v zemeljske plasti in spremembe terena niso dovoljeni. Načrtovano
razgledišče in pot v vplivnem območju cerkve je potrebno urediti na način, da bosta čim manj
vidna v prostoru. Izdelati je potrebno načrt krajinske arhitekture.

HO 9

Območje se v celoti ohranja, posegi niso dovoljeni. V čim večji meri se ohranjajo obvodni pasovi
vegetacije. Na delih, kjer vegetacije ni, se zasadijo avtohtone drevesne in grmovne vrste.

VR 9

Dovoljuje se postavitev ograje, ki mora biti poenotena z obstoječo. Postavitev začasnih objektov ni
dovoljena.

MO 9

Na zavarovanem območju dendrološkega naravnega spomenika Močilno – lipa pri cerkvi sv. Miklavža se izvajajo posegi in dejavnosti, ki so skladni z varstvenim režimom.
3.1.10 Vinogradniška območja

ZA – Zagrad, LO – Log
104. člen
(ZA 10/1, ZA 10/2, LO 10)
1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov

– Stanovanjske stavbe: enostanovanjske in dvostanovanjske stavbe.
– Nestanovanjske stavbe: nestanovanjske kmetijske stavbe.
Gradnja zidanic in vinotočev je možna pod pogojem, da investitor poseduje najmanj 15 arov intenzivnega vinograda. Za potrebe objekta mora biti zagotovljeno vsaj eno parkirno mesto (v primeru,
da ga ni možno zagotoviti ob objektu, se lahko zagotovi na drugi lokaciji).

Vrste nezahtevnih
in enostavnih objektov

– Nezahtevni objekti: objekti za lastne potrebe (samo nepretočne greznice ter utrjene dovozne
poti).
Za potrebe stanovanjskih objektov je možno od objektov za lastne potrebe zgraditi še drvarnico,
garažo, uto, enoetažno pritlično lopo.
– Enostavni objekti: objekti za lastne potrebe (samo mala komunalna čistilna naprava zmogljivosti
do 50 PE, zajetje, vrtina ali vodnjak za lastno oskrbo s pitno vodo, zbiralnik za kapnico, utrjena
dvorišča).
Na območju obstoječih kmetij je možno graditi nezahtevne in enostavne pomožne kmetijsko gozdarske objekte.

Vrsta gradenj

– Novogradnja stanovanjskih stavb na stavbnih zemljiščih je možna le v smislu nadomestitve (lahko
drugačnih dimenzij in na drugi lokaciji kot obstoječ objekt) in dozidave ter nadzidave obstoječega
objekta.
– Novogradnje zidanic in vinotočev (tudi dozidave in nadzidave) so možne le na stavbnih zemljiščih.
– Možne so spremembe namembnosti zidanic in stavb v sklopu kmetij, vendar le v turistične oziroma
gostinske namene (za kratkotrajno nastanitev).
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– Vrste dejavnosti: vinogradništvo, gojenje pečkastega in koščičastega sadja ter priprava pridelkov.
Možna je gostinska in turistična ponudba v sklopu zidanic in kmetij ter nastanitev za krajši čas.

2. VELIKOST OBJEKTOV
Tlorisni gabariti

– Tlorisi zidanic so podolgovate oblike, maksimalne velikosti do 45 m2.
– Tlorisi ostalih stavb so podolgovate oblike, razmerje med stranicami je za stanovanjske objekte
1:1,2 do 1:2 ter za gospodarske in druge objekte najmanj 1:1,5. Na osnovni podolgovati volumen
je možno dodajati/odvzemati manjše volumne do največ 40% površine osnovnega volumna (L, T
in druge oblike).

Višinski
gabariti/etažnost

– Višina za stanovanjske objekte je največ K+P+M, s tem, da je klet največ 0,6 m nad koto terena
in kota slemena največ 11 m nad koto najvišjega urejenega terena ob stavbi. Kolenčni zid do
0,80 m.
– Zidanice na strmem terenu, ki so delno vkopane (zadnja stena kleti je v celoti vkopana) imajo kletno
etažo ter mansardo s kolenčnim zidom do 1,20 m. Če pa je klet v celoti vkopana, je možno izvesti
pritličje in mansardo brez kolenčnega zidu.

3. OBLIKOVNI POGOJI
Strehe in kritina

– Strehe; simetrična dvokapnica z nakloni strešin od 35°–45°.
– Kritina: opečna.

Fasade

Les, omet, kamen. Možna je tudi kombinacija.

4. DRUGI POSEGI
Velikost parcele

Prenova vinogradov in sadovnjakov naj upošteva značilno parcelacijsko strukturo.

6. IZJEME
ZA 10/1, ZA 10/1

Ponoči naj se zunanjih površin ne osvetljuje, za osvetljevanje objektov naj se uporabi popolnoma
zasenčena svetila, s čim manjšo emisijo UV svetlobe (npr. halogenska svetila). Luči za osvetljevanje
objektov naj se opremi s senzorji.

ZA 10/1, ZA 10/2,
LO 10

Za razpršeno gradnjo in kmetijska zemljišča znotraj vinogradniških območjih veljajo enaki pogoji, kot
so določeni v enoti urejanja ostali odprti prostor (OP).
3.1.11 Varovalni gozd
105. člen
(varovalni gozdovi – VG 11/1 – VG 11/18)

(1) Območje je namenjeno gozdovom, ki varujejo zemljišča usadov, izpiranja in krušenja ter gozdovom, ki v hudourniških
območjih zadržujejo prenaglo odtekanje vode in zato varujejo zemljišča pred erozijo in plazovi.
(2) Dovoljeno je gospodarjenje z gozdovi na podlagi gozdnogospodarskih načrtov.
(3) Posegi, ki niso povezani z gospodarjenjem z varovalnimi gozdovi in ne bodo bistveno vplivali na funkcije gozdov, zaradi
katerih je bil gozd razglašen za varovalni gozd, se lahko izvajajo na podlagi predhodno pridobljenega dovoljenja, ki ga izda Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
(4) Na območju enote urejanja VG 11/18, kjer je vojno grobišče niso dovoljeni nikakršni posegi, ki bi imeli namen spreminjati
zatečeno stanje. Prepovedano je spreminjanje zunanjega videza grobišča, poškodovanje grobišča ali odtujitev njegovih sestavnih
elementov ter izvajanje drugih dejanj, ki pomenijo kršitev spoštovanja do grobišč ali so v nasprotju s pokopališkim redom vojnih
grobišč. Dovoljeni so le posegi, katerih namen je nadaljnja raziskava in potrditev obstoječih grobišč pod strokovnim vodstvom.
3.1.12 Razpršena poselitev
106. člen
(razpršena poselitev RP 12/1 – RP 12/395)
1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov

– Stanovanjske stavbe: enostanovanjske in dvostanjske stavbe, stanovanjske stavbe za posebne
namene (samo materinski domovi, zavetišča in podobno).
– Nestanovanjske stavbe: gostilne, restavracije, točilnice ter druge gostinske stavbe za kratkotrajno
nastanitev, nestanovanjske kmetijske stavbe.

Vrste nezahtevnih
in enostavnih objektov

– Vsi nezahtevni objekti, razen prijavnic in objektov za telekomunikacijsko opremo.
– Enostavni objekti: objekti za lastne potrebe, pomožni infrastrukturni objekti (samo pomožni cestni,
pomožni energetski, telekomunikacijske antene in oddajniki in pomožni komunalni), pomožni
kmetijsko-gozdarski.

Dopustne dejavnosti

Vrste dejavnosti:
– kmetijstvo, lov, gozdarstvo in ribištvo,
– gostinstvo (samo turistične kmetije s sobami, oddajanje zasebnih sob gostom, druge nastanitve za
krajši čas, restavracije in gostilne, začasni gostinski obrati, priložnostna priprava in dostava jedi,
druga oskrba z jedmi, strežba pijač).
Dovoljene so tudi mirne pisarniške dejavnosti v smislu samozaposlitve.
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2. VELIKOST OBJEKTOV
Faktor zazidanosti

Do 0,5; v primeru gradnje več pomožnih objektov je dovoljeno do 0,8.

Tlorisni gabariti

Tlorisi so podolgovate oblike, razmerje med stranicami je za stanovanjske objekte 1:1,2 do 1:2 ter
za gospodarske in druge objekte najmanj 1:1,5. Na osnovni podolgovati volumen je možno dodajati/
odvzemati manjše volumne do največ 40% površine osnovnega volumna (L, T in druge oblike).

Višinski
gabariti/etažnost

Etažnost je največ K+P+1+M, s tem, da je klet največ 0,6 m nad koto najvišjega urejenega terena ob
stavbi. Kota slemena je lahko največ 11 m nad koto najvišjega urejenega terena ob stavbi. Kolenčni
zid največ do 0,80 m. Stavbe v nobenem primeru ne smejo presegati silhuete naselja. Odstopanja
so možna pri stavbah s posebnimi tehnološkimi zahtevami (npr. silos …).

3. OBLIKOVNI POGOJI
Strehe in kritina

– Strehe: simetrične dvokapnice, s čopi ali brez, naklona od 30°–45°; sleme osnovnega objekta mora
biti vzporedno z daljšo stranico objekta.
– Kritina: drobne strukture, barva se prilagaja obstoječim objektom ali je opečno rdeče barve.

Fasade

Prevladovati morajo naravni materiali, kot so: omet, les, steklo, kamen.

4. IZJEME IN DRUGI POGOJI
RP 12/165, RP 12/184,
RP 12/201, RP 12/298,
RP 12/71, RP 12/170,
RP 12/117, RP 12/109,
RP 12/362, RP 12/366,
RP 12/370

– Kmetijska zemljišča znotraj teh enot se urejajo pod enakimi pogoji kot je določeno v enoti urejanja ostali odprti prostor (OP) – člen »najboljša in druga kmetijska zemljišča«.

RP 12/1, RP 12/73,
RP 12/152, RP 12/153

– Za posege na poplavno območje je treba upoštevati usmeritve iz poglavja 2.4.4 Varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, člen Zaščita pred poplavami.
– Nepozidan naj ostane čim širši pas zemljišča ob Sopoti.
– Gradnja objektov se načrtuje v taki oddaljenosti od vodotoka, da za njihovo varnost ne bo treba
izvesti kakršnih koli del na brežini ali v strugi Sopote (nasipi, oporni zidovi ipd.).
– Ohranja se obvodna vegetacija.

RP 12/151

– Za posege na poplavno območje je treba upoštevati usmeritve iz poglavja 2.4.4 Varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, člen Zaščita pred poplavami.

RP 12/200, RP 12/148,
RP 12/64, RP 12/37,
RP 12/156

– Nepozidan naj ostane čim širši pas zemljišča ob Sopoti.
– Gradnja objektov se načrtuje v taki oddaljenosti od vodotoka, da za njihovo varnost ne bo potrebno izvesti kakršnih koli del na brežini ali v strugi Sopote (nasipi, oporni zidovi ipd.).
– Ohranja se obvodna vegetacija.

RP 12/387

– Dopustne so le nestanovanjske stavbe (samo točilnice ter druge gostinske stavbe ter nestanovanjske kmetijske stavbe. Dovoljena je tudi postavitev lesenega nadstreška za potrebe opravljanja dejavnosti. Nadstrešek je lahko velikosti do 50 m2, dvokapne strehe in naklona 38 stopinj,
rdeče opečne kritine.
– Dopustne so le dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo in ribištvo ter gostinstvo, kot dopolnilna
dejavnost za potrebe ribogojnice (samo začasni gostinski obrati, priložnostna priprava in dostava jedi, druga oskrba z jedmi, strežba pijač).
– Ponoči se zunanjih površin ne osvetljuje. Za osvetljevanje objektov se uporabi popolnoma zasenčena svetila s čim manjšo emisijo UV svetlobe. Luči za osvetljevanje objektov se praviloma
opremi s senzorji. Hrupne dejavnosti naj se usmerja čim dlje od varovanega območja. Dovoljeno
je umeščati le lesene objekte.

RP 12/109,
RP 12/362

– Za posege na poplavno območje je treba upoštevati usmeritve iz poglavja 2.4.4 Varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, člen Zaščita pred poplavami.

RP 12/223

– Na zavarovanem območju dendrološkega naravnega spomenika Močilno – Gašperjev kostanj,
se izvajajo posegi in dejavnosti, ki so skladni z varstvenim režimom.

RP na območju
EPO Kum

– Objekti naj bodo locirani čim bližje obstoječim objektom.
– Pri ureditvi zelenih površin ob objektu naj se zasadi avtohtono drevje in grmovnice ter zatravi z
mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst se ne vnaša.
– Obstoječe drevje na zemljišču se v čim večji meri ohrani. Pri izvedbi del se posamezna drevesa
zaščitijo pred poškodbami.
– Priporoča se zasaditev visokodebelnih sadnih sort ali drugih avtohtonih listnatih drevesnih vrst
ob objektu.
– Ograjevanje parcel z žično (mrežno) ograjo v odprti krajini se ne izvaja.
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3.1.13 Ostali odprti prostor – OP 13/1 – OP 13/64
107. člen
(razpršena gradnja)
(1) Na območjih razpršene gradnje je v odprtem prostoru prepovedana gradnja novih objektov (stavb) in sprememba namembnosti. Na mestu prej odstranjenega legalno zgrajenega objekta (stavbe) je dovoljena gradnja novega z isto funkcijo, kot jo
ima obstoječ objekt.
(2) Na obstoječih legalno zgrajenih objektih je dopustna izvedba vzdrževalnih del in rekonstrukcije. Na stanovanjskih objektih so dovoljene tudi dozidave (do največ 40% površine osnovnega volumna) ali nadzidave (samo zvišanje kolenčnega zidu do
1,20 m), vendar le kadar gre za izboljšanje bivalnega standarda v teh objektih.
(3) Legalno zgrajenim objektom, ki bodisi nimajo določene parcele namenjene gradnji (funkcionalno zemljišče) bodisi ta ni
določena v zadostnem obsegu, se ta smiselno določi pod pogoji člena »Skupni pogoji glede parcelacije« tega odloka.
(4) V območju parcele namenjene gradnji (funkcionalno zemljišče) stanovanjskih stavb je možna gradnja tistih nezahtevnih
in enostavnih objektov, ki jih je dopustno postavljati na območju razpršene poselitve po tem odloku.
108. člen
(najboljša in druga kmetijska zemljišča)
(1) Vrste objektov:
– na kmetijskih zemljiščih je dopustno graditi omrežja gospodarske javne infrastrukture in sicer: cevovode za pitno in odpadno vodo s pripadajočimi objekti, elektroenergetske vode s pripadajočimi objekti, komunikacijske vode, naftovode, plinovode,
vročevode ter priključke nanje.
Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov:
– pomožni kmetijsko gozdarski objekti, skladno s predpisom o vrstah objektov glede na zahtevnost.
(2) Drugi posegi in pogoji:
– Dopustne so agrarne operacije, skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih, vodnogospodarske ureditve za potrebe varstva
pred negativnim delovanjem voda ter ureditev ribnikov kot vodno zajetje. Ureditve se izvajajo sonaravno. Ob izvajanju ukrepov
je potrebno preprečevati pretirano fragmentacijo, preprečevati nastajanje erozijskih procesov, upoštevati naravne lastnosti tal in
njihov potencial za kmetijsko proizvodnjo in gozdarsko proizvodnjo.
– Posegi na kmetijska zemljišča se izvajajo tako, da bistveno ne vplivajo na obdelovanje kmetijskih zemljišč, poškodbe je
potrebno sproti sanirati. Po vseh delih je potrebno na zemljišču vzpostaviti prvotno stanje.
– Na kmetijskih površinah se ohranja posamezne gozdne otoke in gozdne koridorje.
– Sadovnjake in tudi posamezna drevesa ob domačijah se ohranja in z njimi ekstenzivno gospodari.
– Propadla drevesa se nadomešča izključno s starimi oziroma odpornimi sortami, priporočljivo je zasajanje novih visokodebelnih sadovnjakov.
– Grmišča, ki galerijsko oblikujejo gozdne robove, naj bodo široka več metrov.
– Grmišča v mejicah, ob vodotokih in »grobljah« se ohranjajo v obstoječem stanju.
– Dopustne so rekonstrukcije lokalnih cest.
(3) Na območju kulturnih krajin Vrhovo (EŠD 23590), Svibno (EŠD 21759) in Čimerno (EŠD 19161) se varuje krajinsko
zgradbo in prepoznavno prostorsko podobo in procese sonaravnega gospodarjenja v kulturni krajini (tradicionalno rabo). Varuje
se tipologijo krajinskih prvin in tradicionalnega stavbarstva (npr. kozolci).
(4) Posebni pogoji za postavitev obor na območju NV Sopota: V območje obore se ne vključuje površin, poraščenih z gozdom.
Obora naj bo od zgornjega roba struge Sopote oddaljena vsaj 10 m. Morfologije dna, brežin in obrežnega pasu Sopote naj se ne
spreminja z nasipavanjem, utrjevanjem ali poglabljanjem. Ohranja se obvodna vegetacija, iz sestoja se lahko odstranijo le podrta
drevesa ali deli dreves, ki ovirajo pretok. Ohranja se posamezna drevesa znotraj obore tako, da je živalim onemogočen dostop do
debla in objedanje vej. Zaradi specifičnih naravnih pogojev na delu desnega pobočja Sopote (močno razgibano površje, visoka
vlažnost in nestabilnost tal) se obora nameni le za pašo drobnice. Sistem paše in obtežba naj ustreza naravnim razmeram za rast
ruše in ohranjanja stabilnosti tal.
(5) Melioracije se izvaja le na kmetijskih zemljiščih v obsegu in na način, kjer je zagotovljeno ohranjanje lastnosti zavarovanih
območjih narave, naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti.
(6) V območjih ohranjanja narave, kjer je zaradi agrarnih operacij zmanjšana ali ogrožena biotska raznovrstnost, je treba
načrtovati omilitvene ali izravnalne ukrepe.
(7) Postavljanje obor in ograjevanje parcel v odprti kmetijski krajini na območjih ohranjanja narave se izvaja na način, da je
mogoč prehod prostoživečih vrst. Na območjih, ki so zavarovani po predpisih o ohranjanju narave, se ne postavlja obor za gojenje
tujerodnih prostoživečih vrst.
(8) Za vse posege na kmetijskih zemljiščih na območjih, ki imajo na podlagi predpisov o ohranjanju narave poseben status,
je treba pridobiti soglasje pristojnega organa za ohranjanje narave.
109. člen
(gozd)
(1) Dovoljena je gozdarska dejavnost ter gospodarjenje z gozdovi in gozdnim prostorom v skladu z Zakonom o gozdovih.
(2) Dopustna je krčitev gozda v kmetijske namene do površine 0,5 ha, po predhodno pridobljenem soglasju Zavoda za gozdove. Zaradi estetske vloge, krčitev gozdov ni dovoljena v okolici vizualno izpostavljenih objektov.
(3) Vrste dopustnih objektov:
– Gradbeni inženirski objekti: samo gozdne ceste, če je tako opredeljeno v gozdnogojitvenem načrtu, gorske kolesarske in
jahalne steze, ki se urejajo po obstoječih gozdnih cestah, dovozi do objektov in zemljišč; prometna signalizacija in oprema ter
cestne inštalacije, mostovi in brvi, pod pogojem, da so iz naravnih materialov, nasipi in podobni objekti za zaščito pred poplavami,
hudourniške naprave, namakalni kanali, cevovodi od črpališč ali zajetij do distribucijskega vodovodnega omrežja in vodohranov,
pripadajoča infrastruktura distribucijskega vodovoda, lokalna vodna zajetja ter vodohrani, kanalski vodi za odvajanje padavinske
vode, kabelski elektroenergetski in telekomunikacijski priključek in drugo v soglasju z upravljavcem.
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Vrste nezahtevnih objektov:
– Od pomožno-infrastrukturnih objektov le postajališče, bazne postaje, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, pomožni
objekti vodne infrastrukture.
– Od pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov le gozdna cesta, grajena gozdna vlaka, obora za rejo divjadi ter spominska
obeležja.
Vrste enostavnih objektov:
– Od pomožnih infrastrukturnih objektov samo pomožni cestni objekti, pomožni energetski objekti, pod pogojem, da so
kabelske izvedbe in potekajo ob cestah, poteh ali robu gozda, pomožni komunalni objekti (samo vodovodni priključek na javno
vodovodno omrežje, kanalizacijski priključek, cestni priključek, vodno zajetje), pomožni objekti za spremljanje stanja okolja; vrtina
ali vodnjak, potrebna za raziskave.
– Pomožni kmetijsko gozdarski objekti (samo čebelnjak, gozdna učna pot, grajena gozdna vlaka, ribnik kot vodno zajetje,
krmišče, gozdna cesta).
– Vadbeni objekti: vadbeni objekti namenjeni športu in rekreaciji na prostem (samo kolesarska steza, planinska pot, sprehajalna pot, športno strelišče, trimska steza).
(4) Drugi dopustni posegi in ureditve:
– Urejanje stojišč, stalnih naseljenih čebelnjakov in stojišč za začasne dovoze čebel na pašo. Urejanje je možno na zemljiščih,
ki so s pašnim redom določena za stalne naseljene čebelnjake, in stojišča za začasne dovoze čebel na pašo, v skladu z veljavnim
Pravilnikom o katastru čebelje paše. Postavitev čebelnjakov je možna na podlagi pozitivnega mnenja Čebelarske zveze Slovenije.
– Vodnogospodarske ureditve, ki preprečujejo negativno delovanje voda.
– Rekonstrukcije obstoječih cest z naravnimi materiali.
– Postavitev merilnih naprav.
(5) Na celotnem območju je potrebno zagotoviti nemoteno gospodarjenje z gozdom oziroma nemoten izvlek lesnih sortimentov. Dostope in dovoze do gozda je potrebno ohraniti oziroma jih v primeru ukinitve nadomestiti z novimi.
(6) Gradnja in vzdrževanje prometnic morata biti v skladu z načeli varovanja narave in kvalitete prostora, pri določanju trase
pa je potrebno upoštevati ekološke in socialne funkcije gozdov.
(7) Za objekte in ureditve na območju večnamenskega gozda je potrebno pridobiti soglasje Zavoda za gozdove.
(8) Načrtovanje prostorskih ureditev na območjih gozdov (npr. gozdne prometnice, protipožarne preseke) mora zagotavljati
varstvo zavarovanih območij, naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti, zlasti na ekološko pomembnih območjih in
posebnih varstvenih območjih.
(9) Za vse posege na območju gozdov, ki imajo na podlagi predpisov o ohranjanju narave poseben status, je treba pridobiti
soglasje pristojnega organa za ohranjanje narave.
110. člen
(območja prometnih površin)
(1) Prometne površine so namenjene cestnemu in železniškemu prometu ter ostalim prometnim ureditvam.
(2) Vrste objektov:
– Nestanovanjske stavbe: bencinski servisi, stavbe za promet in izvajanje elektronskih komunikacij (le cestno vzdrževalne
stavbe).
– Gradbeno-inženirski objekti: ceste, železnice, mostovi, viadukti, predori, prenosni cevovodi, komunikacijska omrežja in
elektroenergetski vodi.
Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov:
– Nezahtevni objekti: od pomožnih infrastrukturnih objektov le pločnik in kolesarska steza, postajališče;
– Enostavni objekti: od pomožnih infrastrukturnih objektov le pomožni cestni in pomožni železniški objekti.
(3) Drugi posegi in ureditve:
– Vsi gradbeno-inženirski objekti se dimenzionirajo v skladu z veljavnimi prepisi.
(4) Določila tega člena se smiselno uporabljajo tudi za prometno infrastrukturo, ki bodisi nima opredeljene namenske rabe prostora, bodisi se nahaja znotraj območij naselij, kjer prostorski izvedbeni pogoji za prometno infrastrukturo niso posebej določeni.
111. člen
(površinske vode in območja vodne infrastrukture)
(1) Namenjene so površinskim vodam in izvajanju dejavnosti s področja rabe voda in vodnim objektom, kot so pregrade,
jezovi in podobno.
(2) Vrste objektov:
– Gradbeno-inženirski objekti: mostovi in brvi, pregrade in jezovi, stabilizacijski objekti za zadrževanje plazov, kot so podporni
zidovi, pregrade, usmerjevalni objekti in podobno; pomoli, čolnarne, privezi ter gradnja objektov javne infrastrukture, zadrževalniki
plavin.
– Vrste nezahtevnih objektov: pomožni infrastrukturni objekti (samo pomožni objekti za spremljanje stanja okolja ter pomožni
objekti vodne infrastrukture), začasni objekti (samo pomol).
(3) Drugi posegi in ureditve:
– Na območju EPO Sava se v čim večji meri ohranjajo obvodni pasovi vegetacije. Obrežne vegetacije se ne odstranjuje. Na
delih, kjer je ni, se predlaga zasaditev z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami. Obstoječe drevje in grmišča se v čim večji
meri ohrani in vključi v krajinsko zasnovo območja. Osvetljevanje naj se omeji le na neposredno bližino objektov ter tako, da je z
ustreznimi tehničnimi rešitvami svetloba prostorsko usmerjena proti tlom in stran od obrežja ter časovno omejena.
– Na območju Sopote naj se morfologije dna, brežin in obrežnega pasu ne spreminja z nasipavanjem, utrjevanjem ali poglabljanjem. Ohranja se obvodna vegetacija. Iz sestoja se lahko odstranijo le podrta drevesa ali deli dreves, ki ovirajo pretok. Pri
izvajanju gradbenih del se večja drevesa fizično zaščiti pred poškodbami.
– Za izvedbo večjih posegov, kamor sodi izgradnja zadrževalnika, je obvezno treba pridobiti naravovarstveno soglasje.
– Načrtovanje prostorskih ureditev in dejavnosti na območju voda in obvodnih zemljiščih mora zagotavljati varstvo naravnih
vrednot in biotsko raznovrstnost, predvsem ohranjanje habitatov tistih živalskih vrst in habitatnih tipov, zaradi katerih je določeno
ekološko pomembno območje in posebno varstveno območje (območje Natura 2000).
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– Rekonstrukcije, adaptacije ali obnove, ki bistveno ne spreminjajo namembnosti in velikosti objektov se izvedejo ob zagotavljanju ohranjanja naravnih vrednot in pogojev za ohranitev vodnih in obvodnih habitatov ter ekološko povezanost habitatov pred
in za zajezitvijo oziroma odvzemom vode.
– Dopustna dela in druge prostorske ureditve v zvezi z vodno infrastrukturo na vodotokih, ki imajo status, naravne vrednote ali
območje biotske raznovrstnosti se načrtuje in izvaja v obsegu in na način, ki bo zagotavljal varstvo zavarovanih območij, naravne
vrednote in biotsko raznovrstnost, predvsem ohranjanje habitatov tistih živalskih vrst in habitatnih tipov, zaradi katerih je določeno
ekološko pomembno območje in posebno varstveno območje (območje Natura 2000).
– Posegi v vodotoke in priobalno zemljišče vodotokov morajo biti skladni s pogoji, usmeritvami in priporočili za varstvo zavarovanih območij narave, naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti.
– Za vse posege v vodotoke in v priobalno zemljišče vodotokov, ki imajo na podlagi predpisov o ohranjanju narave poseben
status, je treba pridobiti soglasje pristojnega organa za ohranjanje narave.
(4) Določila tega člena se smiselno uporabljajo tudi za površinske vode, ki bodisi nimajo opredeljene namenske rabe prostora,
bodisi se nahajajo znotraj območij naselij, kjer prostorski izvedbeni pogoji za njih niso posebej določeni.
3.1.14 Usmeritve za izdelavo OPPN
BG – Brunška Gora, ČI – Čimerno, HO – Hotemež, JA – Jagnjenica, PO – Počakovo, SV – Svibno
112. člen
(BG 14, ČI 14, HO 14/1, HO 14/2, HO 14/3, HO 14/4, JA 14/1, JA 14/2, PO 14, SV 14)
(1) Na območju predvidenih OPPN je treba upoštevati skupne pogoje za območja za katera se pripravi OPPN ter spodaj
navedene usmeritve.
(2) Za posege, predvidene na območjih Nature 2000 in zavarovanih območjih je treba v času izdelave OPPN izdelati presojo
vplivov na varovana območja.
ZAP.
ŠT

1.

2.

EUP –
OPPN

NAZIV

USMERITVE ZA IZDELAVO OPPN
Usmeritve za varovanje kulturne dediščine:
– Celotni zavarovani del vasi (Jagnjenica-vaško jedro EŠD 23237) se ohranja in obnovi v
prvotni tradicionalni podobi.
– Vaško jedro mora ohraniti historično funkcijo, urbanistično-tlorisno zasnovo ter vse tipološke
značilnosti gradnje.
– Pri načrtovanju prenove se morajo, v skladu s kulturnovarstvenimi usmeritvami, ohraniti in
primerno obnoviti vsi zavarovani objekti.
– Objekti, ki nimajo lastnosti dediščine se morajo obravnavati kot sestavni del zavarovane
vaške strukture – kot ambientalno vezno tkivo. Vsi posegi na teh objektih morajo biti skladni
z značajem zavarovanega prostora.
– Novogradnje v zavarovanem jedru načeloma niso možne. Izjema so manjši prizidki, ki so
nujni za funkcioniranje objektov oziroma domačij in nadomestitev obstoječih objektov v primeru, da teh ni več mogoče gradbeno sanirati.
– Glede na srednjeveško zasnovo vaškega jedra je pri vseh posegih v zemeljske plasti treba
omogočiti dostop pooblaščene osebe pristojnega organa. Investitor mora najmanj 10 dni pred
gradnjo ali drugimi posegi v zemeljske plasti obvestiti pristojno območno enoto ZVKDS.
– Za posege na poplavno območje je treba upoštevati usmeritve iz poglavja 2.4.4 Varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, člen Zaščita pred poplavami.

JA 14/1

Jagnjenica – sv.
Marjeta

JA 14/2

Oblikuje se center naselja z vključitvijo in ureditvijo parka ter varuje obvodna vegetacija ob
vodotoku.
– Za posege na poplavno območje je treba upoštevati usmeritve iz poglavja 2.4.4 Varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, člen Zaščita pred poplavami.
Usmeritve za varovanje kulturne dediščine:
– Širitev pozidave znotraj arheološkega območja Jagnjenica – Gomilno grobišče Kržiše EŠD
23528: na arheološkem območju Kržiše je obvezna izvedba predhodnih arheoloških raziskav
za določitev vsebine in sestave najdišča. V primeru odkritja najdb izjemnega pomena lahko
pristojni organ na podlagi valorizacije strokovne komisije zahteva delno spremembo projekta
in prezentacijo ostalin na mestu odkritja (in situ).
Usmeritve za ohranjanje narave:
Jagnjenica
– Nepozidan naj ostane čim širši pas zemljišča ob Sopoti. Gradnja objektov se načrtuje v taki
– center pri
oddaljenosti od vodotoka, da za njihovo varnost ne bo potrebno izvesti kakršnih koli del na
Ježu
brežini ali v strugi Sopote (nasipi, oporni zidovi ipd.).
– Ohranja se obvodna vegetacija.
– Gradnja novih objektov se načrtuje od roba gozda oddaljeno vsaj za eno drevesno višino
(25 m). Za manjši odmik je treba pridobiti soglasje pristojnega zavoda.
– Razgaljene površine se po končanih zemeljskih delih zatravijo ali zasadijo z avtohtonimi
grmovnicami.
– Odpadne vode iz novozgrajenih objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali v kanalizacijski
sistem.
– Namestitve novih obcestnih svetilk izven strnjenih naselij se omeji na minimum. Uporabi
se popolnoma zasenčena svetila s čim manjšo emisijo UV svetlobe. Luči za osvetljevanje
stanovanjskih objektov naj se praviloma opremi s senzorji.
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3.

ČI 14

Počitniško
naselje
Čimerno

Pogoji za gradnjo:
– Kmetijska zemljišča znotraj te enote se urejajo pod enakimi pogoji kot je določeno v enoti
urejanja ostali odprti prostor (OP) – člen »najboljša in druga kmetijska zemljišča«.
– OPPN mora upoštevati načelo sonaravnega trajnostnega razvoja območja (cestna in komunalna infrastruktura se ne razvija, čiščenje komunalne vode na lastnih ČN, ni javne razsvetljave, območja se ne ograjuje, tujerodnih rastlinskih vrst se ne vnaša itd.).
– Pri obstoječih objektih se upoštevajo varstvene usmeritve ter izvedejo sanacije objektov in
pripadajoče zunanje ureditve.
– Možna je največ 30% pozidanost območja. Postavitev objektov naj ustreza reliefu območja,
možna je postavitev izključno objektov manjših površin, brez vrtov, obor, tlakovanih parkirnih
površin itd.
– Predvidi naj se upravljavec območja, ki bo skrbel za vzdrževanje območja in košnjo enkrat
letno v jesenskem času.
– Površine porasle z gozdom ter posamična drevesa se ohranja.
– Višinske premostitve se izvedejo v obliki zatravljenih brežin. Umetnih ostrih ovir (škarpe,
oporni zidovi) se ne ustvarja v prostoru, prehodi naj bodo mehki. Razgaljene površine naj se
po končanih zemeljskih delih zatravijo ali zasadijo z avtohtonimi grmovnicami.
– Gradbene odpadke in odvečni izkopni material se deponira na zato urejenem odlagališču v
sosednji občini. Gradbenih odpadkov in izkopnega materiala ni dopustno odlagati na kmetijskih zemljiščih, območjih Nature 2000 in ostalih območjih, ki niso temu namenjena. Vrtač se
ne zasipava z izkopnim materialom.
– Ponoči naj se zunanjih površin ne osvetljuje. Za osvetljevanje objektov se uporabi popolnoma zasenčena svetila s čim manjšo emisijo UV svetlobe. Luči za osvetljevanje objektov se
praviloma opremi s senzorji.
– Kot strokovno podlago za OPPN je treba pripraviti presojo vplivov na varovana območja, v
sklopu katere bodo omilitveni ukrepi natančno določeni.
– Pri izdelavi OPPN je obvezno sodelovanje z ZRSVN.

4.

BG 14

Počitniško
naselje
Brunška
Gora

– Enostanovanjske stavbe: počitniške hišice in bungalovi.
– Maksimalna bruto tlorisna površina 80 m2. Najvišja točka objekta največ do 8 m (npr. sleme)
nad koto pritličja, etažnosti K+P+M. Kota pritličja je največ 30 cm nad koto višje ležečega
urejenega terena ob stavbi.

5.

HO 14/1

Hotemež –
center

– Potrebno je ustvariti prepoznavni center naselja. Ohranja se drevored ob obstoječi poti in
smiselno vključi v bodočo ureditev.

Poizvodna
cona Hotemež

– Ohranja se drevored ob obstoječi poti in smiselno vključi v bodočo ureditev.
– Pri umeščanju proizvodnih dejavnosti se v smeri proti stanovanjskim območjem predvidijo
manj hrupne dejavnosti. Prav tako naj v smeri proti stanovanjskim območjem ne bo manipulativnih površin.
– Zaradi bližine/stika z arheološkim najdiščem Hotemež – Dvorsko polje (EŠD 23529) je pred
ali med izdelavo OPPN priporočljiva izvedba predhodnih arheoloških raziskav za oceno
arheološkega potenciala.

6.

HO 14/2

7.

HO 14/3

Deponija
na Hotemežu

– Gradnja novih objektov, parkirnih površin se na območju umešča tako, da se ne bo spreminjalo morfologije brežin in obrežnega pasu z nasipavanjem, dodatnim utrjevanjem ali
poglabljanjem.
– Na obrežju Save, kjer ni drevesne vegetacije, se predlaga pas strnjene zasaditve z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.
– Površine vodne infrastrukture so namenjene potrebam baraže za zajemanje plavja.
– Pri izdelavi OPPN je treba upoštevati skupne pogoje iz člena »Podrobnejše varstvene usmeritve za posege na EPO Sava«.

8.

HO 14/4

Avto camp
Hotemež

Območje se nameni za umestitev avtokampa.
Pri načrtovanju je treba upoštevati skupne pogoje za gradnjo na območju EPO Sava.

Stanovanjska
gradnja
Svibno

– Pred izdelavo OPPN je treba izvesti geološke raziskave.
– Usmeritve za varovanje kulturne dediščine (naselbinska dediščina Svibno-Vas EŠD 23239
in Svibno kulturna krajina EŠD 21759):
Na območju je dovoljena izgradnja samostoječih individualnih stanovanjskih hiš in tistih
enostavnih ter nezahtevnih objektov, ki jih je mogoče skladno vključiti v naselbinsko strukturo. Novi objekti morajo imeti tradicionalne podolgovate tlorisne oblike, strehe morajo biti
simetrične dvokapnice, krite z opečno kritino. Oblikovanje zunanjščine mora slediti tradiciji
gradnje v vasi. Pri umeščanju objektov je potrebno upoštevati historične gradbene linije in
trško zasnovo pozidave. Varujejo se vedute na naselje in pogledi iz njega.
– Ponoči naj se zunanjih površin ne osvetljuje. Za osvetljevanje objektov se uporabi popolnoma zasenčena svetila s čim manjšo emisijo UV svetlobe. Luči za osvetljevanje objektov se
praviloma opremi s senzorji.

9.

SV 14
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Stanovanjska
gradnja
Počakovo

Praviloma so dovoljeni podolgovati tlorisi. Gabarite prilagoditi obstoječi grajeni strukturi v
naselju.

3.2. Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji za območje urbanističnega načrta Radeče
113. člen
(splošni pogoji)
Na območju UN Radeče veljajo skupni prostorski izvedbeni pogoji, navedeni v točki 2.1. ter podrobnejši prostorsko izvedbeni pogoji. V primeru neskladja veljajo podrobnejši pogoji z obveznim upoštevanjem varstvenih režimov (npr. kulturna dediščina,
ohranjanje narave, itd.).
114. člen
(enote urejanja prostora na območju urbanističnega načrta Radeče)
UN RADEČE
ŠIFRA IN NAZIV ENOTE
UREJANJA

OZNAKA ENOTE UREJANJA
V GRAFIČNEM DELU OPN

1 – enostanovanjska gradnja RA 1/1, RA 1/2, RA 1/3, RA 1/4
2 – večstanovanjska gradnja RA 2/1, RA 2/2
3 – staro mestno jedro

RA 3

4 – center naselja

RA 4

5 – šolsko-rekreacijski
kompleks

RA 5

6 – pokopališče

RA 6

7 – zelene površine

RA 7/1, RA 7/2

8 – poslovno območje

RA 8/1, RA 8/2, RA 8/3

9 – proizvodno-poslovno
območje

RA 9/1, RA 9/2, RA 9/3, RA 9/4

10 – okoljska infrastruktura

RA 10

11 – predvideni občinski
podrobni prostorski načrtOPPN

– RA 11/1 (Območje ob Savi)
– RA 11/2 (Obrežje reke Save – sever)
– RA 11/3 (Prenova centra naselja – vzhod)
– RA 11/4 (Prenova centra naselja – jug)
– RA 11/5 (Stanovanjska gradnja center – osrednji del naselja)
– RA 11/6 (OPPN Stealum)
– RA 11/7 (OPPN Metalles)
– RA 11/8 (Stanovanjsko območje Dobrava)
– RA 11/9 (Kompleks dvorec Dvor s parkom)
– RA 11/10 (Pokopališče)
– RA 11/11 (Stanovanjsko območje Njivice1)
– RA 11/12 (Stanovanjsko območje Njivice2)
– RA 11/13 (Proizvodno-poslovno območje Njivice v Radečah)

12 – veljavni prostorski akti

– RA 12/1 (Odlok o OPPN za poslovni objekt na Njivicah v Radečah, Uradni list RS, št. 102/09),
– RA 12/2 (Odlok o LN za čistilno napravo Radeč in dela kolektorja, Uradni list SRS, št. 44/88),
– RA 12/3 (Odlok o UN za območje KS 6 in KS 6/1 Njivice v Radečah, Uradni list RS, št. 81/97),
– RA 12/4 (Odlok o UN za mestno središče v Radečah (Uradni list RS, št. 66/93, 111/06, 66/08,
86/09),
– RA 12/5 (Odlok o OPPN za poslovno trgovski center v Radečah, Uradni list RS, št. 86/09).
115. člen
(predvideni natečaji)

(1) Predviden je natečaj za območje vstopa v mesto, v križišču nove obvoznice (regionalne ceste proti Jagnjenici) in glavne
državne ceste proti Zidanemu Mostu (del EUP RA 11/1) ter ob križišču glavne državne ceste proti Zidanemu mostu in stare vstopne
ceste v Radeče (del RA 8/2).
(2) Natečaje je možno izvajati tudi na drugih območjih, ki niso določena s tem odlokom.
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3.2.1 Enostanovanjska gradnja
116. člen
(RA 1/1, RA 1/2, RA 1/3, RA 1/4)

1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov
– Stanovanjske stavbe: enostanovanjske in dvostanovanjske (kot samostoječe hiše, vile in atrijske
hiše).
– Gradbeno inženirski objekti: otroška in druga javna igrišča.
Na območju centralnih dejavnosti je dodatno možna še gradnja nestanovanjskih stavb:
– Gostinskih stavb,
– Stavb splošnega družbenega pomena,
– Upravnih in pisarniških stavb,
– Trgovskih stavb (vse, razen nakupovalnih centrov, trgovskih centrov in veleblagovnic).
Na območju zelenih površin gradnja stavb ni možna.
Vrste nezahtevnih in Nezahtevni objekti:
enostavnih objektov
– objekti za lastne potrebe (vsi, razen pretočnih greznic),
– pomožni infrastrukturni objekti (samo pločniki in kolesarske steze, postajališče),
– objekti za oglaševanje.
Enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe (samo nadstreški, zbiralnik za kapnico, enoetažni pritlični objekt in utrjena
dvorišča),
– pomožni infrastrukturni objekti (samo pomožni cestni, pomožni energetski, pomožni komunalni objekti),
– začasni objekti (samo kiosk),
– vadbeni objekti (vse, razen planinske poti, smučišča, športnega strelišča, trim steze in vzletišča).
Dopustne dejavnosti Na celotnem območju je možno opravljati dejavnosti v sklopu stanovanjskega objekta:
– Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve;
– Poslovanje z nepremičninami;
– Arhitekturno in tehnično projektiranje (tehnično preizkušanje in analiziranje);
– Oglaševanje in raziskovanje trga;
– Druge strokovne in tehnične dejavnosti, razen veterinarstva;
– Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti;
– Zdravstvo, razen bolnišnične dejavnosti;
– Socialno varstvo brez nastanitve;
– Kulturne in razvedrilne dejavnosti;
– Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo;
– Pravne in računovodske dejavnosti;
– Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti;
– Druge dejavnosti;
– Popravila in montaža strojev in naprav;
– Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem.
Ob lokalnih in državnih cestah je dodatno možno opravljati še dejavnosti:
– Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
– Trgovina z motornimi vozili;
– Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili;
– Dejavnost strežbe jedi in pijač;
– Založništvo;
– Dejavnosti v zvezi s filmi, video in zvočnimi zapisi;
– Druge informacijske dejavnosti;
– Izobraževanje, dovoljeno je Predšolska vzgoja in Drugo izobraževanje in izpopolnjevanje;
– Dejavnost uprav podjetij, podjetniško in poslovno svetovanje;
– Dajanje v najem in zakup (samo dajanje športne opreme v najem in zakup, dajanje videokaset in
plošč v najem);
– Zaposlovalne dejavnosti;
– Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti;
– Varovanje in poizvedovalne dejavnosti;
– Dejavnost oskrbe stavb in okolice;
– Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti;
– Športne in druge dejavnosti za prosti čas.
Zgoraj navedene dejavnosti je možno opravljati pod pogoji:
– dovolj velika parcela namenjena gradnji, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje
objekta,
– parkirišča ter manipulativne površine, potrebne za opravljanje dejavnosti morajo biti zagotovljene na
parceli namenjeni gradnji,
– negativni vplivi na bivanje in bivalno okolje morajo biti skladni s predpisi.
V stanovanjskih objektih je poleg bivanja možno opravljati spremljajoče dejavnosti pod pogojem, da je
za opravljanje dejavnosti namenjene največ 50% neto tlorisne površine objekta.
2. VELIKOST OBJEKTOV
Faktor zazidanosti
do 0,6
Tlorisni gabariti
Pravokotne, kvadratne ali druge tlorisne oblike. Možno je dodajati dodatne volumne.
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Višina stavb je največ K+P+1+M, s tem, da je klet na ravnem terenu največ 0,6 m nad koto najvišjega
okoliškega terena ali v celoti vkopana. Na strmem terenu je klet v celoti ali delno vkopana. Etažnost
stavb je v tem primeru največ K+P+M. Kolenčni zid do 1,00 m, lahko je višji, kolikor se skrije pod
napuščem strehe, ali se le delno vizualno poudari kot arhitektonski oblikovni element fasade. Vertikalni
gabarit stavb ne sme presegati silhuete naselja.
Poleg zgoraj navedenih pogojev se hkrati upošteva tudi pogoj, da višina novih stavb ne sme presegati
višine obstoječih.

3. OBLIKOVNI POGOJI
Strehe in kritina

– Streha: enokapnica, dvokapnica ali večkapnica, z možnostjo kombiniranja z ostalimi vrstami streh
do največ 30% površine celotne strehe. Dovoljene so frčade, strešna okna in ostali strešni elementi
osvetlitve mansarde.
– Kritina: barva se prilagaja prevladujoči barvi obstoječih objektov.
– Naklon: 30°–45°, izjemoma je dovoljeno odstopanje v primeru prilagajanja sosednjim objektom.

Fasade

Omet, kamen, les, steklo in fasadne obloge iz različnih materialov.

4. POGOJI IN MERILA ZA PARCELACIJO
Velikost parcele namenjene gradnji

Parcele namenjene gradnji so velikosti do 800 m2, dovoljene so izjeme na zaključkih vrste, zaradi konfiguracije terena in na obrobju pozidave ali meje EUP. Pri nestanovanjskih objektih se velikost parcele
prilagaja programu dejavnosti.

5. UREDITEV OKOLICE OBJEKTA
– Ograja: dovoljena je le živa meja, transparentna betonska ali kovinska, višine do 1,5 m.
6. DRUGA MERILA IN POGOJI
– Zelene površine se lahko zasadijo z avtohtono vegetacijo, uredijo kot vrtovi ali parki. Ob cestah se
lahko zasadi drevored.
– Ob potoku Sopota se varuje nepozidan zeleni obrežni pas in obvodna vegetacija, dovoljena je gradnja mostičkov in dostopov do vode v enakem slogu, kot v spodnjem delu potoka.
7. IZJEME
Radeče – enostanovanjska gradnja (RA
1/1)

– Ob regionalni cesti za Jagnjenico so dovoljene tudi vrstne hiše in nestanovanjske stavbe (trgovske in
druge stavbe za storitvene dejavnosti, gostinske stavbe). Na celotnem območju je dovoljena gradnja
vrtcev.
– Za posege na poplavno območje je treba upoštevati usmeritve iz poglavja 2.4.4 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, člen Zaščita pred poplavami.

Radeče – enostanovanjska gradnja (RA
1/2)

– Na območju centralnih dejavnosti so lahko stavbe dvonadstropne z mansardo ali trinadstropne z
ravno streho.
– Parcelacija na stanovanjskih površinah (SS) v južnem delu EUP sledi zasnovi obstoječe parcelacije.

Radeče – enostanovanjska gradnja (RA
1/4)

– Nove objekte je možno umeščati v neposredni bližini obstoječih, tako da se ohranja gručasta zasnova.
– Na območju obstoječe kmetije je možno graditi tudi nestanovanjske kmetijske stavbe.
– Izvedba enokapnih in ravnih streh ni možna.
3.2.2 Večstanovanjska gradnja
117. člen
(RA 2/1, RA 2/2)

1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov

– Stanovanjske stavbe: enostanovanjske, dvostanovanjske in večstanovanjske stavbe,
– Drugi gradbeno inženirski objekti: otroška in druga javna igrišča.
Na območju centralnih dejavnosti (CU) je dodatno možna še gradnja:
– Gostinskih stavb,
– Upravnih in pisarniških stavb,
– Stavb splošnega družbenega pomena,
– Trgovskih stavb.
Na zelenih površinah gradnja stavb ni možna.

Vrste nezahtevnih in Nezahtevni objekti:
enostavnih objektov – objekti za lastne potrebe (samo garaže in ute, utrjene dovozne poti),
– objekti za oglaševanje.
Enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe (samo nadstreški ter utrjena dvorišča);
– vadbeni objekti (samo igrišče za šport in rekreacijo na prostem).
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Dopustne dejavnosti:
– Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili;
– Poštna in kurirska dejavnost;
– Gostinstvo;
– Dejavnosti v zvezi s filmi, video in zvočnimi zapisi;
– Radijska in televizijska dejavnost;
– Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti;
– Druge informacijske dejavnosti;
– Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov;
– Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti;
– Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve;
– Poslovanje z nepremičninami;
– Pravne in računovodske dejavnosti;
– Dejavnosti uprav podjetij;
– Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje;
– Oglaševanje in raziskovanje trga;
– Druge strokovne in tehnične dejavnosti;
– Zaposlovalne dejavnosti;
– Dejavnost potovalnih agencij;
– Varovanje in poizvedovalne dejavnosti;
– Pisarniške in poslovne storitvene dejavnosti;
– Dejavnost javne uprave in obrambe;
– Izobraževanje;
– Zdravstvo;
– Socialno varstvo brez nastanitve;
– Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti;
– Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev;
– Prirejanje iger na srečo;
– Dejavnost članskih organizacij;
– Popravilo računalnikov in izdelkov za široko rabo;
– Druge storitvene dejavnosti.
Na območju stanovanjske gradnje je dovoljeno opravljanje dejavnosti le v pritličju, v zgornjih etažah pa
ob soglasju večinskih lastnikov.

2. VELIKOST OBJEKTOV
Faktor zazidanosti

do 0,8.

Tlorisni gabariti

Pravokotne, kvadratne ali druge tlorisne oblike. Možno je dodajati dodatne volumne.

Višinski
gabariti/etažnost

Največ do 5 nadstropij. Enostanovanjske in dvostanovanjske do K+P+1.

3. OBLIKOVNI POGOJI
Strehe in kritina

– Enokapnica, dvokapnica, večkapnica, ravna streha, z možnostjo kombiniranja z ostalimi vrstami streh
do največ 30% površine celotne strehe, dovoljena so strešna okna in ostali strešni elementi osvetlitve
mansarde.
– Kritina: barva se prilagaja prevladujoči barvi obstoječih objektov.
– Naklon: pri večstanovanjskih objektih 8°–15°, izjemoma je dovoljeno odstopanja v primeru prilagajanja
sosednjim objektom. Naklon streh enostanovanjskih stavb med 30° in 40°.
– Kolenčni zid: pri večstanovanjskih objektih ga ni, pri enostanovanjskih in dvostanovanjskih je največ
0,80 m. V primeru dozidav se lahko poenoti z višino kolenčnega zidu osnovnega objekta.

Fasade

Omet, kamen, les, steklo in fasadne obloge iz različnih materialov.

4. POGOJI IN MERILA ZA PARCELACIJO
Velikost parcele
namenjene gradnji

Parcele so prosto oblikovane glede na razpoložljiv prostor.

5. UREDITEV OKOLICE OBJEKTA
– Razlike v višini terena se rešujejo s travnatimi brežinami, opornimi zidovi, ki so lahko iz naravnega
avtohtonega materiala ali betonski zaraščeni z zelenimi plezalkami, višine do največ 1,5 m.
– Ograje: niso dovoljene.
6. DRUGA MERILA IN POGOJI
– Pri večstanovanjskih objektih mora biti delež zelenih površin najmanj 20%.
– V sklopu zelene površine EUP RA 2/1 ob dovozni cesti je možna izgradnja parkirišč ali garažne hiše.
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3.2.3 Staro mestno jedro
118. člen
(RA 3)
1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov
– Stanovanjske stavbe: enostanovanjske, dvostanovanjske, večstanovanjske, stanovanjske stavbe za
posebne namene,
– Nestanovanjske stavbe: gostinske, upravne in pisarniške, trgovske in druge stavbe za storitvene
dejavnosti, stavbe splošnega družbenega pomena, kulturni spomeniki.
Gradnja stavb na kmetijskih (K2) in zelenih površinah (ZD, ZP) ni dovoljena.
Na območju ostalih prometnih površin (PO) se uredijo parkirišča.
Vrste nezahtevnih
Nezahtevni objekti:
in enostavnih
– objekti za lastne potrebe: samo garaže, drvarnice, ute in utrjene dovozne poti,
objektov
– ograje,
– objekti za oglaševanje.
Enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe: samo nadstrešek, podzemni rezervoar za utekočinjeni naftni plin in nafto,
zbiralnik za kapnico, enoetažni pritlični objekt in utrjena dvorišča,
– začasni objekti: samo odprti sezonski gostinski vrt, oder z nadstreškom, pokriti prireditveni prostor,
začasna tribuna,
– vadbeni objekti: samo kolesarska steza, sprehajalna pot, trim steza.
Dopustne gradnje
Novogradnje v zavarovanem jedru (Radeče – Trško jedro EŠD 23238) načeloma niso možne, razen v
primeru, ko je objekt porušen ali ga ni več možno gradbeno sanirati. Možni so manjši prizidki, ki so nujni
za funkcioniranje objektov. Odstranitve so možne le izjemoma, kolikor s tem soglaša pristojni organ za
varstvo kulturne dediščine.
Dopustne dejavnosti – Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili;
– Poštna in kurirska dejavnost;
– Dejavnost strežbe jedi in pijač;
– Dejavnosti v zvezi s filmi, video in zvočnimi zapisi;
– Radijska in televizijska dejavnost;
– Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti;
– Druge informacijske dejavnosti;
– Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov;
– Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti;
– Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve;
– Poslovanje z nepremičninami;
– Pravne in računovodske dejavnosti;
– Dejavnosti uprav podjetij;
– Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje;
– Oglaševanje in raziskovanje trga;
– Druge strokovne in tehnične dejavnosti;
– Zaposlovalne dejavnosti;
– Dejavnost potovalnih agencij;
– Varovanje in poizvedovalne dejavnosti;
– Pisarniške in poslovne storitvene dejavnosti;
– Dejavnost javne uprave in obrambe;
– Izobraževanje;
– Zdravstvo;
– Socialno varstvo brez nastanitve;
– Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti;
– Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev;
– Prirejanje iger na srečo;
– Dejavnost članskih organizacij.
– Popravilo računalnikov in izdelkov za široko rabo;
– Druge storitvene dejavnosti.
2. LEGA OBJEKTOV
Nezahtevni
Objekti za lastne potrebe ne smejo biti locirani med glavno, ulično fasado objekta in Starograjsko
in enostavni objekti
ulico.
3. VELIKOST OBJEKTOV
Faktor zazidanosti
do 0,8.
Tlorisni gabariti
Ohranjajo se obstoječi tlorisni gabariti. Dovoljene so dozidave v skladu s kulturnovarstvenimi usmeritvami.
Višinski gabariti/
Ohranjajo se višinski gabariti obstoječih objektov. Višinski gabariti novih objektov in dozidav ne smejo
etažnost
presegati višine obstoječih objektov.
4. OBLIKOVNI POGOJI
Strehe in kritina
Dvokapne in večkapne, naklona od 35–45°. Kritine so opečne, rdeče barve.
Fasade
Omet oziroma v skladu s kulturnovarstvenimi usmeritvami.
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5. POGOJI IN MERILA ZA PARCELACIJO
Velikost parcele
Ohranja se obstoječa parcelacija.
namenjene gradnji
6. DRUGA MERILA IN POGOJI
– Zavarovani del trga je potrebno ohraniti in obnoviti v prvotni podobi, tako da bo ohranilo historično
funkcijo, urbanistično-tlorisno zasnovo ter vse tipološke značilnosti gradnje.
– Ohraniti in primerno obnoviti je treba vse zavarovane objekte.
– Objekti, ki nimajo lastnosti dediščine, se morajo obravnavati kot sestavni del zavarovane trške
strukture – kot ambientalno vezno tkivo. Vsi posegi na teh objektih morajo biti skladni z značajem
zavarovanega prostora (Radeče – Trško jedro EŠD 23238).
– Glede na srednjeveško zasnovano jedro je pri vseh posegih v zemeljske plasti treba obvezno omogočiti dostop pooblaščene osebe pristojnega organa. Investitor mora najmanj 10 dni pred gradnjo ali
drugimi posegi v zemeljske plasti obvestiti pristojno območno enoto ZVKDS.
– Prostor med Savo, Sopoto in trškim jedrom ostane nepozidan. Parkovne in druge zelene površine:
hortikulturno urejene, dovoljena je postavitev urbane opreme, ureditev otroških igrišč, pešpoti, ipd.
– Pešpoti: tlakovane ali peščene.
– Obrežje reke Save: dovoljena je ureditev pešpoti, dostopov do vode, lesenih privezov za čolne.
– Ograje: dovoljene so le kovanoželezne, živa meja, kamnite.
– Parkirišča se izvedejo s travnatimi ploščami.
– Za posege na poplavno območje je treba upoštevati usmeritve iz poglavja 2.4.4 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, člen Zaščita pred poplavami.
3.2.4 Center naselja
119. člen
(RA 4)
1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov
– Stanovanjske stavbe: enostanovanjske, dvostanovanjske stavbe (samo samostoječe hiše in vile),
večstanovanjske stavbe.
– Nestanovanjske stavbe: gostinske stavbe, upravne in pisarniške stavbe, trgovske in druge stavbe za
storitvene dejavnosti, garažne stavbe (samo garaže), stavbe splošnega družbenega pomena.
Ob in na prometnih površinah (PC in PO) je možna ureditev parkirišč, avtobusnih postajališč, obračališč itd.
Vrste nezahtevnih in Nezahtevni objekti:
enostavnih objektov
– objekti za lastne potrebe (dovoljeni le ob eno- in dvostanovanjskih stavbah): samo garaže, drvarnice,
ute, bazen, utrjene dovozne poti,
– objekti za oglaševanje.
Enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe: samo nadstreški ter utrjena dvorišča,
– začasni objekti: samo odprti sezonski gostinski vrt, oder z nadstreškom, pokriti prireditveni prostor,
začasna tribuna.
Dopustne dejavnosti – Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili;
– Poštna in kurirska dejavnost;
– Dejavnost strežbe jedi in pijač;
– Dejavnosti v zvezi s filmi, video in zvočnimi zapisi;
– Radijska in televizijska dejavnost;
– Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti;
– Druge informacijske dejavnosti;
– Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov;
– Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti;
– Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve;
– Poslovanje z nepremičninami;
– Pravne in računovodske dejavnosti;
– Dejavnosti uprav podjetij;
– Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje;
– Oglaševanje in raziskovanje trga;
– Druge strokovne in tehnične dejavnosti;
– Zaposlovalne dejavnosti;
– Dejavnost potovalnih agencij;
– Varovanje in poizvedovalne dejavnosti;
– Pisarniške in poslovne storitvene dejavnosti;
– Dejavnost javne uprave in obrambe;
– Izobraževanje;
– Zdravstvo;
– Socialno varstvo brez nastanitve;
– Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti;
– Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev;
– Prirejanje iger na srečo;
– Dejavnost članskih organizacij;
– Popravilo računalnikov in izdelkov za široko rabo;
– Druge storitvene dejavnosti.
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2. LEGA OBJEKTOV
Nezahtevni
in enostavni objekti

Postavitev objektov za lastne potrebe je severno od regionalne ceste dovoljena le, med glavno fasado
objektov in cesto.

3. VELIKOST OBJEKTOV
Faktor zazidanosti

do 0,8.

Tlorisni gabariti

Pravokotne, kvadratne ali druge tlorisne oblike. Možno je dodajati dodatne volumne.

Višinski
gabariti/etažnost

Višina objekta se prilagaja sosednjim objektom, s tem da mora biti nižja od dominant in hierarhično (funkcionalno) pomembnejših objektov.

4. OBLIKOVNI POGOJI
Strehe in kritina

– Streha: prilagaja se sosednjim objektom, z možnostjo kombiniranja z ostalimi vrstami streh do 30%
površine celotne strehe. Dovoljene so frčade, strešna okna in ostali strešni elementi osvetlitve mansarde.
– Kritina: barva se prilagaja prevladujoči barvi obstoječih objektov v enoti urejanja.
– Naklon: 30°–45°. V primeru prilagajanja sosednjim objektom je izjemoma dovoljeno odstopanje.
– Kolenčni zid: do 1 m, lahko je višji kolikor se skrije pod napuščem strehe ali se le delno vizualno poudari
kot arhitektonski oblikovni element fasade.

Fasade

Omet, kamen, les, steklo in fasadne obloge iz različnih materialov.

5. POGOJI IN MERILA ZA PARCELACIJO
Velikost parcele
namenjene gradnji

Parcelacija: parcele so prosto oblikovane glede na razpoložljiv prostor.

6. DRUGA MERILA IN POGOJI
– Obrežje Sopote: varuje se nepozidan zeleni obrežni pas in obvodna vegetacija, ohranjajo se obstoječe
ureditve in se nadaljujejo gorvodno.
3.2.5 Šolsko-rekreacijski kompleks
120. člen
(RA 5)
1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov

Na stanovanjskih površinah (SS) je možna gradnja:
– Stanovanjskih stavb: enostanovanjske in dvostanovanjske stavbe (samo samostoječe hiše, vile in
atrijske hiše) in
– Otroških in drugih javnih igrišč.
Na območju centralnih dejavnosti (CD) je možna le gradnja nestanovanjskih stavb:
– Gostinskih stavb,
– Upravnih in pisarniških stavb,
– Trgovskih stavb (vse, razen nakupovalnih centrov, trgovskih centrov in veleblagovnic).
– Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij (samo garaže, pokrita parkirišča in
kolesarnice),
– Stavb splošnega družbenega pomena.
Na območju zelenih površin (ZS) je možna le gradnja objektov za šport, rekreacijo in drugih objektov za
prosti čas ter postavitev cirkusa.

Vrste nezahtevnih in
enostavnih objektov

Nezahtevni objekti:
– objekti za lastne potrebe (samo garaža, drvarnica, enoetažna pritlična lopa, uta, utrjene dovozne poti,
bazen),
– ograje.
Enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe (samo zbiralnik za kapnico, nadstreški ter utrjena dvorišča),
– vadbeni objekti namenjeni športu in rekreaciji na prostem,
– začasni objekti.

Dopustne dejavnosti

Na območju centralnih dejavnosti je možno opravljati dejavnosti:
– Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili;
– Dejavnost strežbe jedi in pijač;
– Dejavnosti v zvezi s filmi, video in zvočnimi zapisi;
– Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti;
– Druge informacijske dejavnosti;
– Izobraževanje;
– Zdravstvo;
– Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti;
– Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev;
– Dejavnost članskih organizacij.
Na območju stanovanjske gradnje je dopustno opravljanje vseh nemotečih dejavnosti le kot samozaposlitev na domu in pod pogoji navedenih v EUP Enostanovanjska gradnja v naselju Radeče.
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2. VELIKOST OBJEKTOV
Faktor zazidanosti

– na območju centralnih dejavnosti: do 0,9,
– na območju stanovanjskih površin: do 0,6.

Tlorisni gabariti

Na območju centralnih dejavnosti se tlorisni gabarit prilagaja potrebam dejavnosti. Na območju stanovanjskih površin: v osnovi podolgovate ali kvadratne tlorisne oblike. Možno je dodajati dodatne volumne.

Višinski gabariti/etažnost

Višinski gabarit se pri šolskem kompleksu prilagaja višini obstoječih objektov. Na površini centralnih dejavnosti ob tenis igrišču je največ K+P+M, lahko je le kletni objekt z ravno zeleno streho.
Na območju stanovanja je največ K+P+1+M, s tem da je klet na ravnem terenu največ 0,6 m nad koto
najvišjega okoliškega terena ali v celoti vkopana. Na strmem terenu je klet v celoti ali delno vkopana.
Etažnost stavb je v tem primeru je največ K+P+M. Kolenčni zid do 1,00 m, lahko je višji, kolikor se skrije
pod napuščem strehe, ali se le delno vizualno poudari kot arhitektonski oblikovni element fasade.

3. OBLIKOVNI POGOJI
Strehe in kritina

– Streha na območju stanovanjskih površin se prilagaja obstoječim objektom, z možnostjo kombiniranja z
ostalimi vrstami streh, do max 30% površine celotne strehe. Dovoljene so frčade, strešna okna in ostali
strešni elementi osvetlitve mansarde. Kritina in naklon strehe se prilagaja barvi in naklonu obstoječih
objektov.
– Streha na območju centralnih dejavnosti južno od stadiona je ravna (možna zelena streha), enokapna
ali večkapna. Kritina je temne barve. Naklon strehe je pri eno in večkapnih strehah od 30°–40°.
– Streha na območju centralnih dejavnosti pri šolskem kompleksu je ravna ali se prilagaja obstoječim
streham, kritina in naklon poševnih streh se prilagaja barvi in naklonu strehe obstoječih objektov.

Fasade

Na območju centralnih dejavnosti pri šolskem kompleksu je omet ali druga vrsta materiala, pod pogojem,
da se kombinirata največ dva materiala.
Na območju stanovanjskih površin: omet, kamen, les, steklo.

4. POGOJI IN MERILA ZA PARCELACIJO
Velikost parcele na- Parcelacija: parcele so prosto oblikovane, glede na razpoložljiv prostor.
menjene gradnji
Na stanovanjskem območju je minimalna površina parcele, namenjene gradnji 600 m2.
5. UREDITEV OKOLICE OBJEKTA
– Ograja: dovoljena je le živa meja, kovinska transparentna.

3.2.6 Pokopališče
121. člen
(RA 6)
1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov

Na območju centralnih dejavnosti je možna gradnja:
– drugih nestanovanjskih stavb (samo stavb za opravljanje verskih obredov in pokopaliških stavb),
– trgovskih in drugih stavb za storitvene dejavnosti (samo cvetličarna ali prodajalna s programom, vezanim na pokopališko dejavnost).
Na območju zelenih površin je možna umestitev:
– drugih gradbeno inženirskih objektov (samo pokopališča).

Vrste nezahtevnih in enostavnih
objektov

Nezahtevni objekti:
– ograje.
Enostavni objekti:
– nadstrešek.
Na območju KD Radeče – pokopališče (EŠD 26334) ni dovoljena postavitev enostavnih in nezahtevnih
objektov ter infrastrukturnih elementov (elektro in telefonske omarice, hidranti itd.), razen spominskih
obeležij in objektov, ki so namenjeni potrebam in prezentaciji dediščine oziroma pokopališča.

Vrste gradenj

Obstoječi stanovanjski objekti na območju zelenih površin, kjer je predvidena širitev pokopališča se lahko
le rušijo, vzdržujejo in rekonstruirajo, brez povečanja gabaritov.

Dopustne
dejavnosti

– Verska in pokopališka dejavnost.
Na območju centralnih dejavnosti je dopustna tudi dejavnost:
– Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili (samo trgovina na drobno v cvetličarnah).

2. VELIKOST OBJEKTOV
Tlorisni gabariti

Tlorisni gabarit se prilagaja potrebam dejavnosti.
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Pritlični objekt.

3. OBLIKOVNI POGOJI
Strehe in kritina

– Streha: dovoljene so vse oblike streh.
– Kritina: opečno rdeča, temno siva, temno rjava, pod pogojem, da je na celotnem območju oziroma
objektu le ena barva.
– Naklon: do 30°.
– Kolenčni zid: največ 0,80 m.

Fasade

Omet ali naravni avtohtoni materiali, v kombinaciji s steklom.

4. POGOJI IN MERILA ZA PARCELACIJO
Velikost parcele
namenjene gradnji

Parcele so prosto oblikovane, glede na razpoložljiv prostor.

5. UREDITEV OKOLICE OBJEKTA
– Razlike v višini terena: rešujejo se s travnatimi brežinami ali kamnitimi opornimi zidovi.
– Pešpoti: tlakovane, peščene.
– Parkirišča: travnate plošče, asfaltirana, tlakovana.
– Ograja: dovoljena je le kovano železna in/ali živa meja.
6. DRUGI POGOJI
– Komunalni in infrastrukturni vodi naj se izogibajo območja pokopališča. Varuje se avtentična lokacija
pokopališča, materialna substanca ter fizična pojavnost pokopališča ter vedute nanj.
– Posegi na memorialni dediščini Radeče-pokopališče (EŠD 26334) so dovoljeni po pogojih in ob soglasju pristojnega organa s področja varovanja kulturne dediščine.
– Zavarovani del pokopališča je potrebno vzdrževati in ohranjati.
3.2.7 Zelene površine
122. člen
(RA 7/1, RA 7/2)
(1) Dovoljene so: hortilkulturne parkovne ureditve, ureditve pešpoti, kolesarskih stez, otroških igrišč, postavitve urbane opreme
in parkovnih ut.
(2) Razlike v višini terena: rešujejo se s travnatimi brežinami ali opornimi zidovi iz avtohtonih naravnih materialov, betonski
prekrit z zelenimi plezalkami, višine do največ 1,5 m.
(3) Pešpoti in kolesarske steze so lahko tlakovane ali peščene ter ob cesti asfaltirane.
(4) Parkovne ute so lahko lesene ali kovinske, višine do 3,00 m do kapne lege.
(5) Izjeme: RA 7/1:
– Nunsko pokopališče (Radeče-Staro nunsko pokopališče EŠD 26333) se uredi pod pogoji in ob soglasju pristojnega organa s področja varovanja kulturne dediščine. Potrebno je ohranjati izvorni videz nunskega pokopališča z obodom iz iglavcev.
3.2.8 Poslovno območje
123. člen
(RA 8/1, RA 8/2, RA 8/3)
1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov

Na območju centralnih dejavnosti (C, CU) je možna gradnja:
– Nestanovanjskih stavb: gostinske stavbe, upravne in pisarniške stavbe, trgovske in druge stavbe za
storitvene dejavnosti, garažne stavbe, stavbe splošnega družbenega pomena.
– V enoti urejanja RA 8/3 je možna tudi gradnja stanovanjskih stavb, vendar le kot nadomestitev obstoječih stanovanjskih objektov.
Na in ob prometnih površinah (PO in PC) je možna le ureditev počivališč, parkirišč, avtobusnih in železniških postajališč, obračališč ipd.).
Gradnja stavb na območju zelenih površin (ZD) ni dovoljena.

Vrste nezahtevnih in enostavnih
objektov

Nezahtevni objekti:
– objekti za lastne potrebe;
– ograje.
Enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe;
– vadbeni objekti (samo igrišče za šport in rekreacijo na prostem);
– začasni objekti.
Objekte za lastne potrebe je dovoljeno umeščati le na območju centralnih dejavnosti.

Stran

13222 /

Št.

Dopustne
dejavnosti

99 / 6. 12. 2011

Uradni list Republike Slovenije

–
–
–
–
–
–
–
–

Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili;
Kopenski promet; cevovodni transport;
Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti;
Gostinstvo;
Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti;
Druge informacijske dejavnosti;
Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov;
Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti;
– Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve;
– Poslovanje z nepremičninami;
– Pravne in računovodske dejavnosti;
– Dejavnosti uprav podjetij;
– Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje;
– Oglaševanje in raziskovanje trga;
– Druge strokovne in tehnične dejavnosti;
– Dajanje v najem in zakup;
– Dejavnost potovalnih agencij;
– Varovanje in poizvedovalne dejavnosti;
– Dejavnost oskrbe stavb in okolice;
– Pisarniške in poslovne storitvene dejavnosti;
– Dejavnost javne uprave in obrambe;
– Druge dejavnosti.

2. VELIKOST OBJEKTOV
Faktor zazidanosti

do 0,8

Tlorisni gabariti

Tlorisni gabariti se prilagajajo potrebam dejavnosti.

Višinski gabariti/
etažnost

Največ enonadstropni z mansardo, lahko podkleteni.
– V RA 8/3 je pri objektih, ki se nadomeščajo z novimi višina stavbe enaka višini stavbe, ki se
nadomešča.
– V RA 8/2, na križišču ob vstopu v naselje Radeče je dovoljena višina do P+4 z možnostjo podkletitve, s tem, da je klet v celoti vkopana v teren.

3. OBLIKOVNI POGOJI
Strehe in kritina

– Streha: enokapnica, dvokapnica in večkapnica z možnostjo kombiniranja z ostalimi vrstami streh
do največ 30% površine celotne strehe. Dovoljene so frčade, strešna okna in ostali strešni elementi osvetlitve mansarde, odstopanja so dovoljena pri prometnih objektih, npr. železniška ali
avtobusna postaja. V RA 8/2 je dovoljena tudi ravna streha.
– Naklon: 30°–45°, izjemoma je dovoljeno odstopanje pri prometnih objektih (avtobusna ali železniška postaja ipd.).
– Kolenčni zid: max 1,00 m, lahko je višji kolikor se skrije pod napuščem strehe, ali se le delno
vizualno poudari kot arhitektonski oblikovni element fasade.

Fasade

Omet z možnostjo kombiniranja z naravnimi avtohtonimi materiali in steklom.
V RA 8/2, na križišču v vstopu v naselje Radeče, so dovoljeni tudi drugi materiali.

4. POGOJI IN MERILA ZA PARCELACIJO
Velikost parcele
namenjene gradnji

Parcelacija: parcele so prosto oblikovane glede na razpoložljiv prostor.

5. UREDITEV OKOLICE OBJEKTOV
– Ograje: dovoljena je le živa meja, kovinska transparentna.
6. IZJEME
RA 8/1

– Na tem območju je znotraj ostalih prometnih površin (PO) možna gradnja stavb za promet in stavb
za izvajanje elektronskih komunikacij (stavbe na železniških in avtobusnih postajah itd.).
– Varuje se nepozidan obrežni zeleni pas in obvodna vegetacija.
– Za posege na poplavno območje je treba upoštevati usmeritve iz poglavja 2.4.4 Varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, člen Zaščita pred poplavami.

RA 8/2

– Rešitve za ureditev lokacije na vstopu v mesto, na severni strani stare vstopne ceste se dobijo z
arhitekturno-urbanističnim natečajem ali urbanistično delavnico.

RA 8/3

– Pri starem mostu se pozidava na levem bregu reke Save lahko poruši in prostor nameni za prometne ureditve (parkirišča, razširitev ceste, tretja razvojna os ipd.).
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3.2.9 Proizvodno-poslovno območje
124. člen
(RA 9/1, RA 9/2, RA 9/3, RA 9/4)
1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov

– Nestanovanjske stavbe: gostilne, restavracije in točilnice, druge upravne in pisarniške stavbe, trgovske
in druge stavbe za storitvene dejavnosti, stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij, industrijske stavbe in skladišča.
– Gradbeno inženirski objekti: Kompleksni industrijski objekti (samo energetski objekti).
Na zelenih površinah (ZD) gradnja stavb ni dovoljena.

Vrste nezahtevnih
in enostavnih
objektov

Nezahtevni objekti:
– objekti za lastne potrebe (samo garaže, enoetažne pritlične lope, utrjene dovozne poti);
– ograje.
Enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe (nadstreški, enoetažni pritlični objekt, utrjena dvorišča);
– začasni objekti.

Dopustne
dejavnosti

– Predelovalne dejavnosti,
– Oskrba z električno energijo, plinom in paro;
– Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja;
– Gradbeništvo;
– Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil;
– Promet in skladiščenje;
– Dejavnost strežbe jedi in pijač;
– Informacijske in komunikacijske dejavnosti;
– Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
– ter ostale dopolnilne dejavnosti, ki se navezujejo na osnovno dejavnost in so potrebne za funkcioniranje
posameznega kompleksa.

2. VELIKOST OBJEKTOV
Faktor

– Faktor zazidanosti: max 0,8.

Tlorisni gabariti

Se prilagajajo potrebam dejavnosti.

Višinski
gabariti/etažnost

Se prilagajajo potrebam dejavnosti.

3. OBLIKOVNI POGOJI
Strehe in kritina

– Streha: dovoljene so vse oblike streh.
– Naklon: prilagaja se obliki strehe.
– Kolenčni zid: max 1,5 m.

Fasade stavb

Svobodno oblikovane.

4. POGOJI IN MERILA ZA PARCELACIJO
Velikost parcele
namenjene gradnji

– Parcelacija: parcele so prosto oblikovane glede na razpoložljiv prostor.

5. UREDITEV OKOLICE OBJEKTA
– Ograja: dovoljena je le živa meja, kovinska transparentna.
7. IZJEME
RA 9/2

– Na območju zelenih površin (ZD) gradnja stavb ni dovoljena.
– Za posege na poplavno območje je treba upoštevati usmeritve iz poglavja 2.4.4 Varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, člen Zaščita pred poplavami.

RA 9/4

– Za posege na poplavnih območjih je treba upoštevati usmeritve iz poglavja 2.4.4 Varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, člen Zaščita pred poplavami.
3.2.10 Okoljska infrastruktura
125. člen
(RA 10)

1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov

– Gradbeno inženirski objekti: drugi gradbeni inženirski objekti.

Dopustne dejavnosti

Vrste dejavnosti: Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja.
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2. VELIKOST OBJEKTOV
Tlorisni gabariti

Obstoječe.

Višinski gabariti/etažnost

Obstoječe.

3.2.11 Usmeritve za izdelavo OPPN
126. člen
(RA 11/1 – RA 11/13)
Na območju predvidenih OPPN je treba upoštevati skupne pogoje za območja, za katera se pripravi OPPN ter spodaj navedene usmeritve.
EUP –
OPPN

NAZIV

USMERITVE ZA IZDELAVO OPPN

RA11/1

S pozidavo je potrebno ustvariti: fasado mesta proti Savi, peš povezavo med novo pozidavo in cenObmočje ob Savi trom naselja ter obvodnim prostorom reke Save.
Za posege na poplavno območje je treba upoštevati usmeritve iz poglavja 2.4.4 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, člen Zaščita pred poplavami.

RA 11/2

Obrežje reke
Save

Upoštevati je treba skupne pogoje iz člena »Podrobnejše varstvene usmeritve za posege na EPO
Sava«.
Površine za piknike, igre na travi, športne aktivnosti ipd. so lahko zatravljene ali/in tlakovane in iz
naravnih materialov temnejših tonov (prodniki, pesek, sekanci, les ...). Obrežni pasovi vegetacije se
ohranjajo. Na delih kjer je ni se brežine zasadijo z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.
Omogočati je treba nemoten dostop mehanizacije in transportnih sredstev za vzdrževanje brežine
Save.

RA 11/3

Prenova centra
naselja – vzhod

Do izdelave OPPN so dovoljena le vzdrževalna dela, rekonstrukcije, spremembe namembnosti in
odstranitve objektov.

RA 11/4

Prenova centra
naselja – zahod

Komunikacija iz glavne mestne ulice naj se nadaljuje s peš potjo in stopnicami do šolskega kompleksa. Ohranja naj se veduta na šolski kompleks oziroma vstop v staro mestno jedro.
Predlaga se ureditev zelene brežine pod šolskim kompleksom (v bodočnosti opustitev in porušitev
obstoječih objektov).

RA 11/5

Stanovanjska
gradnja center

Nadaljuje naj se obvodni zeleni pas in ureditve ob potoku poenotiti z obstoječimi v spodnjem delu
vodotoka.

RA 11/6

OPPN Stealum

Dovoli se opravljanje obstoječe dejavnosti. Izdelava OPPN je potrebna v primeru umestitve novih
dejavnosti. Do izdelave OPPN so dovoljene tudi dozidave in nadzidave obstoječih objektov, vendar
samo za potrebe obstoječe dejavnosti. Nadaljuje naj se obvodni zeleni pas in ureditve ob potoku
poenoti z obstoječimi v spodnjem delu vodotoka.

RA 11/7

OPPN Metalles

Dovoli se opravljanje obstoječe dejavnosti. Izdelava OPPN je potrebna v primeru umestitve novih
dejavnosti Do izdelave OPPN so dovoljene tudi dozidave in nadzidave obstoječih objektov, vendar
samo za potrebe obstoječe dejavnosti.

RA 11/8

Stanovanjsko ob- Nova pozidava ne sme vizualno izstopati iz krajinske slike mesta.
močje Dobrava

RA 11/9

Kompleks
dvorec Dvor s
parkom

OPPN se izdela za celovito prenovo kompleksa kulturnega spomenika Radeče – dvorec Dvor s parkom (EŠD 25965). Do izdelave OPPN je na območju dovoljeno opravljanje obstoječih dejavnosti.
Pri celoviti obnovi dvorca Dvor se izdela posnetek obstoječega stanja ter raziskave zunanjščine in
notranjščine. Na območju KD Radeče – dvorec Dvor s parkom je možna izključno vzpostavitev takih
objektov, ki bodo podpirali kulturno-turistično dejavnost in bodo usklajeni s pristojnim organom s
področja varovanja kulturne dediščine. Funkcije območja bodo definirane v konzervatorskem načrtu
in vključene v OPPN.
Pri vseh posegih v zemeljske plasti se izvaja arheološko dokumentiranje ob gradnji, ki ga zagotovi
investitor.
V območju parka ni dovoljeno načrtovati novih infrastrukturnih objektov. V parku se ohranja historična
zasnova poti, obstoječa drevnina in vizure v odprti krajini.

RA
11/10

Pokopališče

Ohranja naj se obcestni gozdni rob. Parkirišča se predvidijo v dolini ob bencinskem servisu.

RA 11/11 Stanovanjsko
Višinske gabarite naj se poenoti z obstoječo pozidavo.
območje Njivice 1
RA
11/12

Stanovanjsko
Višinske gabarite naj se poenoti z obstoječo pozidavo.
območje Njivice 2

RA
11/13

Proizvodno-poslovno območje
Njivice

– Za posege na poplavno območje je treba upoštevati usmeritve iz poglavja 2.4.4 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, člen Zaščita pred poplavami.
– Pri umeščanju proizvodnih dejavnosti se v smeri proti obstoječim stanovanjskim objektom ne umešča manipulativnih površin in hrupnih dejavnosti.
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IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
127. člen
(varstvena območja dediščine)
Do uveljavitve varstvenih območij dediščine se upoštevajo določbe 70.–77. člena tega odloka za enote dediščine, ki so
vključene v strokovne zasnove varstva z varstvenimi režimi. Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine za območje Občine
Radeče (ZVKDS OE Celje, februar 2008), se hranijo na sedežu Občine Radeče in Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije
OE Celje.
128. člen
(veljavnost oziroma delna razveljavitev prostorskih izvedbenih aktov)
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka v celoti ostanejo v veljavi prostorski izvedbeni akti:
– Odlok o lokacijskem načrtu za čistilno napravo Radeče in dela kolektorja (Uradni list SRS, št. 44/88);
– Odlok o lokacijskem načrtu za plinovod M4 za Posavje in Dolenjsko, odsek Sevnica–Radeče, na območju Občine Laško
(Uradni list SRS, št. 29/89);
– Odlok o lokacijskem načrtu hidroelektrarne Boštanj (Uradni list RS, št. 19/90, 110/02, 59/03);
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno trgovski center v Radečah (Uradni list RS, št. 86/09);
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovni objekt na Njivicah v Radečah (Uradni list RS, št. 102/09).
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka se delno razveljavijo:
– Odlok o ureditvenem načrtu za območje KS 6 in KS 6/1 Njivice v Radečah (Uradni list RS, št. 81/97). Razveljavi se celotni
del območja KS 6.
– Odlok o ureditvenem načrtu za območje Stari Dvor–Jagnjenica–Papirnica Radeče (Uradni list RS, št. 29/91). Akt se razveljavi na območju parcelnih številk oziroma delih parcelnih številk: 566/2, 568/5, 179/2, 179/3, 569/3, 568/4, 179/1, 179/4, 570/5,
30/7, 36/1, 36/3, 37/5, 37/4, 37/2, 37/3, 37/1, 1132/12, 607/2, del 607/1, 609, 608, 611/1, 610, 611/3, 611/2, 612, 1162/8, vse k.o.
Njivice.
– Odlok o lokacijskem načrtu za območje hidroelektrarne Vrhovo (Uradni list SRS, št. 35/87). Akt se razveljavi na delih parcelnih številk: 566/2, 568/5, 179/2, 179/3, 569/3, 568/4, 179/1, 179/4, 570/5, 570/3 vse k.o. Radeče.
– Odlok o ureditvenem načrtu za mestno središče v Radečah (Uradni list RS, št. 66/93, 111/06, 66/08, 86/09). Akt se razveljavi
na celotnem območju, razen v delu za katerega je sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za
mestno središče v Radečah (Uradni list RS, št. 86/09), ki se nanaša na zemljišča s parcelno številko: 175, 174/1, 174/94, 174/92
in na dele parcel 174/93, 566/2, 174/75, vse k.o. Radeče.
129. člen
(prenehanje veljavnosti prostorskih planskih in izvedbenih aktov)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji planski in izvedbeni akti:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986
do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Radeče (Uradni list RS,
št. 80/01).
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško za Občino Radeče (Uradni list RS, št.
80/01, 70/06, 54/10).
– Odlok o zazidalnem načrtu za Kolenov Graben v Radečah (Uradni list SRS, št. 10/77).
– Odlok o ureditvenem načrtu za novo pokopališče in bencinski servis v Radečah (Uradni list RS, št. 53/92).
– Odlok o lokacijskem načrtu za RTP 110/20 kV Radeče in priključni DV 110 kV in 20 kV (Uradni list RS, št. 61/02).
– Odlok o zazidalnem načrtu za območje KS 9 Dobrava v Radečah (Uradni list RS, št. 81/97, 70/06).
– Odlok o zazidalnem načrtu za ureditveno območje proizvodne in servisne dejavnosti Njivice pri Radečah-pr 5 (Uradni list
RS, št. 42/86).
130. člen
(dokončanje postopkov pridobitve gradbenega dovoljenja)
Ne glede na določbo prejšnjega člena se gradbeno dovoljenje lahko izda na podlagi dosedanjih veljavnih aktov, če je vloga
za izdajo gradbenega dovoljenja vložena pred začetkom veljavnosti tega OPN ali je pogodba o izdelavi PGD podpisana pred
začetkom veljavnosti tega OPN.
131. člen
(veljavnost občinskega prostorskega načrta)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-7/2011
Radeče, dne 26. oktobra 2011
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.
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ROGAŠOVCI
4242.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA IZ SREDSTEV
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

Odlok o rebalansu proračuna Občine
Rogašovci za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10
Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10 in 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10),
40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06
– ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in
107/10) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS,
št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) je Občinski svet
Občine Rogašovci na 9. seji dne 25. 11. 2011 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Rogašovci
za leto 2011

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

862.569

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

206.960

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Proračun
leta 2011

I.

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

3.048.676

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.273.592

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

2.191.363

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

2.157.174

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

17.054

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

17.135

706 DRUGI DAVKI
71

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)

82.229

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

49.000

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

72

712 DENARNE KAZNI

1.050

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV

4.000

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

27.679

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

66.637

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

27.450

5.000

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

1.119.412

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

43

68.050
438.972
95.132
517.258

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

1.614.778

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

1.614.778

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

157.134

430 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO
PRORAČUNSKI UPORABNIKI
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (SKUPAJ
PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

75
IV.

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

116.608
40.526

–705.217

2.650

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
752 KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
44
V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

2.650
0

440 DANA POSOJILA
441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
VI.

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

39.187

PREJETE DONACIJE (730+731)

40.000

C.

RAČUN FINANCIRANJA

40.000

50
VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

3

409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
74

614.570

412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC. IN USTANOVAM

500

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

73

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

v EUR

70

36.036

410 SUBVENCIJE

42

3.753.893

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA
SOCIALNO VARNOST
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
41

1. člen
Spremeni in dopolni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2011 (Uradni list RS, št. 23/11) tako,
da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

298.394

II.

2.650

0

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

TRANSFERNI PRIHODKI

668.447

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

370.053

55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

0
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IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–702.567

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

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

705.217

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

702.567

0

9009 Splošni sklad za drugo

702.567
«
Tretji, četrti in peti odstavek 2. člena ostanejo nespremenjeni.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-15/2011-10
Rogašovci, dne 25. novembra 2011
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

4243.

Sklep o določitvi cen programov predšolske
vzgoje in številu otrok v oddelkih v vzgojnovarstvenih enotah pri Javnem vzgojnoizobraževalnem zavodu Osnovna šola
Sveti Jurij

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – UPB2, 25/08, 36/10), 33. in 34. člena Pravilnika
o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08,
77/09, 79/09, 102/09, 105/10), Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 17. člena Statuta
Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03,
88/05, 79/06, 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na
9. seji dne 25. 11. 2011 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov predšolske vzgoje
in številu otrok v oddelkih v vzgojno-varstvenih
enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem
zavodu Osnovna šola Sveti Jurij
1.
V vzgojno-varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij se za posamezne
programe vrtca določijo cene in znašajo od 1. 1. 2012 dalje
mesečno na otroka, vključenega v:
– dnevni program za prvo starostno obdobje – jaslice
(1–3 let) 390,65 EUR,
– dnevni program za drugo starostno obdobje (3–6 let) in
kombinirani oddelek (2–4 let) 294,00 EUR.
2.
V posamezne oddelke v vzgojno-varstvenih enotah pri
Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti
Jurij je v:
– oddelek I. starostnega obdobja lahko vključenih v heterogeni oddelek 1–3 letnih otrok 10+2 otroka, v homogeni
oddelek pa 12+2 otroka;
– oddelek II. starostnega obdobja lahko vključenih v heterogeni oddelek 3–6 letnih otrok največ 19+2 otroka, v homogeni
oddelek 3–4 letnih otrok 17+2 otroka ali 4–5 letnih otrok in
5–6 letnih otrok 22+2 otroka;
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– kombinirani oddelek 2–4 letnih otrok lahko vključenih
največ 17+2 otroka.
3.
Ne glede na cene programov v vzgojno-varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola
Sveti Jurij in plačila staršev določena po Pravilniku o plačilih
staršev za programe v vrtcih ter s tem sklepom bo Občina
Rogašovci zagotavljala dodatna sredstva, ki so potrebna za
nemoteno izvajanje javne službe.
4.
Za dneve odsotnosti otrok, ki jo starši predhodno najavijo, ne glede na vzrok odsotnosti, se plačilo staršev zniža za
stroške prehrane, korigirane z odstotkom cene programa, ki jo
plačajo starši.
5.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
uskladitvi cen programov predšolske vzgoje in številu otrok v
oddelkih v vzgojno-varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij (Uradni list RS,
št. 118/08), razen 1. člena, ki se nanaša na ceno programov
vrtca in se uporablja do 31. 12. 2011.
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 602-5/2011-6
Rogašovci, dne 25. novembra 2011
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

SLOVENSKE KONJICE
4244.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za dele
naselij (kjer so že realizirani prostorski
izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti
izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju)
znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja –
območje 5/B predel BS Petrol

Na podlagi 61. člena ter v povezavi s 46. in 96. členom
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP,
106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 18/10) na 11. redni seji dne 24. 11. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij
(kjer so že realizirani prostorski izvedbeni načrti
in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem
srednjeročnem obdobju) znotraj mej ureditvenih
območij za ta naselja – območje 5/B predel
BS Petrol
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij (kjer so
že realizirano prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti
izdelani v srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče,
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Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja
Uradni list SRS št. 22/89 (v nadaljevanju besedila: osnovni
odlok o PUP za dele naselij), ki je bil objavljen v Uradnem listu
SRS, št. 22/89, s spremembami objavljenimi v Uradnem listu
RS, št. 56/98, 4/00, 43/02, 92/05).
(2) Elaborat je izdelal BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič
Zorič s.p. iz Slovenske Bistrica v juliju 2011 pod št. 04/11 – PUP
SP odprti in je sestavni del tega odloka.
2. člen
Spremembe in dopolnitve PUP za dele naselij se nanašajo na območje 5/B predel Bencinski servis PETROL, kjer
je v zelenico na delu parc. št. 248/1 k.o. Slovenske Konjice
predvidena vgradnja podzemnega rezervoarja plina.
3. člen
V poglavju III. Funkcija območij s pogoji za izrabo in
kvaliteto graditve ali drugih posegov v prostor se spremeni in
dopolni 37. člen:
»Ne velja za območje 5/B BS Petrol parc. št. 248/1 k.o.
Slovenske Konjice, ker se v obstoječo zelenico vgradi UNP
sistem.«
4. člen
V poglavju V. Pogoji za prometno urejanje območij se
43. člen dopolni:
»S predlaganim posegom v varovalni pas državne ceste
ne bodo prizadeti interesi varovanja državne ceste in prometa
na njej. Obstoječi dovozi in prometni režim na bencinski servis
se zaradi gradnje UNP sistema ne spreminjajo. Zagotovljeno
je varno odvijanje prometa vseh udeležencev.«
5. člen
V poglavju VI. Pogoji za komunalno urejanje območij se
45. člen dopolni:
»Za predmetno gradnjo je bilo predhodno že izdano soglasje k projektnim rešitvam za vodovod in kanalizacijo štev.
3072/10 dne 6. 8. 2010. Predhodno izdani projektni pogoji in
soglasje k projektni dokumentaciji ostanejo nespremenjeni.
V primeru priključitve oziroma spremembe priključne moči za objekt UNP si bo moral investitor v skladu z
71. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 in
70/08) in 13. členom Uredbe o splošnih pogojih za dobavo in
odjem električne energije (Uradni list RS, št. 117/02) pridobiti
soglasje za priključitev, v katerem bodo natančno določeni vsi
pogoji za priključitev predvidenega objekta na distribucijsko
omrežje.
V situacijo sta vrisana KBV RTP Slovenske Konjice – DV
Stranice (k-516) in KBV Vešenik 2 – Škalce 1 (k-550), ki potekata izven območja gradnje UNP sistema.
Upoštevati je potrebno obstoječi TK dovod, katerega trasa
se določi z zakoličbo na kraju samem.
Med projektiranjem se mora projektant seznaniti s točno
lokacijo obstoječih toplovodnih energetskih vodov in naprav pri
distributerju toplotne energije.
Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati Splošne pogoje za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja mesta Slovenske Konjice ter ostale zahteve
navedene v projektnih pogojih.«
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ŠKOCJAN
4245.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Škocjan za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08,
79/09 in 51/10), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02
– ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in
38/10 – ZUKN) ter 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni
list RS, št. 101/06 – UPB) je Občinski svet Občine Škocjan na
10. seji dne 29. 11. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Škocjan za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Škocjan za leto 2011 (Uradni list RS, št. 110/10) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

Konto

Naziv konta

v EUR
Rebalans za
leto 2011

1

2

3

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)

3.416.086

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.653.290

70

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

2.397.730

700

Davki na dohodek in dobiček

2.221.760

703

Davki na premoženje

98.450

704

Domači davki na blago in storitve

77.520

71

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)

255.560

710

Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

165.960

711

Takse in pristojbine

1.800

712

Globe in druge denarne kazni

4.000

713

Prihodki od prodaje blaga
in storitev

714

Drugi nedavčni prihodki

83.500

72

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

250.974

722

Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja

250.974

300

73

PREJETE DONACIJE

6. člen

730

Prejete donacije iz domačih virov

(začetek veljavnosti PIA)

74

TRANSFERNI PRIHODKI

505.822

740

Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

302.822

741

Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU

203.000

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

3.970.926

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

1.076.200

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0018/2010
Slovenske Konjice, dne 24. novembra 2011
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

6.000
6.000

Uradni list Republike Slovenije
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400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

323.244

401

Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

402

Izdatki za blago in storitve

403

Plačila domačih obresti

409

Rezerve

41

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)

410

Subvencije

192.300

411

Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

840.400

412

Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

413

Drugi domači transferi

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

1.567.525

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.567.525

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI
(430+432)

22.068

431

Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki

16.068

432

Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

0

750

Prejeta vračila danih posojil

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0

440

Dana posojila

0

441

Povečanje kapitalskih deležev

0

VI.

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

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

500

Domače zadolževanje

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

50.600

550

Odplačila domačega dolga

50.600

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–50.600

XI.

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

554.840

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA
LETA

53.699
679.257
7.500

6.000
–554.840
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Št. 410-0012/2010
Škocjan, dne 29. novembra 2011
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

1.305.133

73.220

Stran

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

12.500

199.213
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ŠTORE
4246.

Sklep o povečanju vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS,
št. 66/99, 112/00, 5/03 in 1/07) in 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Štore (Uradni list
RS, št. 135/03) je Občinski svet Občine Štore na 7. redni seji
dne 23. 11. 2011 sprejel

SKLEP
o povečanju vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
1. člen
Poveča se vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Štore in znaša 0,0125 € na leto.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije. Nova vrednost točke se uporablja od
1. 1. 2012.
Št. 423-0003/2007-3
Štore, dne 30. novembra 2011
Župan
Občine Štore

Miran Jurkošek l.r.

TABOR

0
0

–605.440

4247.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč ter podlagah in merilih za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo na območju Občine Tabor

Na podlagi 74., 79. in 82. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in 20. člena
Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/10) je Občinski svet Občine Tabor na 7. seji dne 24. 10. 2011 sprejel

2. člen
Ostali členi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto
2011 ostanejo nespremenjeni.

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
ter podlagah in merilih za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo
na območju Občine Tabor

3. člen
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov za
leto 2011 sta sestavni del tega odloka.

1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja
stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za obmo-

605.440
«

Stran

13230 /

Št.

99 / 6. 12. 2011

čje Občine Tabor, ki vsebuje podlage za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(2) Odlok določa:
– vrste komunalne opreme, ki se obračunava v komunalnem prispevku;
– obračunska območja za posamezne vrste komunalne
opreme;
– skupne in obračunske stroške za posamezne vrste
komunalne opreme;
– preračun obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na enoto mere;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka;
– druga določila v zvezi z odmero komunalnega prispevka.
(3) Sestavni del odloka je tudi elaborat »Program opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za
območje Občine Tabor – ELABORAT«, ki ga je v oktobru 2010
pod št. proj. 28-2010 izdelalo podjetje KALIOPA informacijske
rešitve d.o.o., Letališka cesta 32j, Ljubljana. Elaborat s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Tabor.
2. člen
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. obstoječa komunalna oprema so objekti in omrežja
infrastrukture, ki je že zgrajena in s katero upravlja Občina
Tabor oziroma posamezni izvajalci gospodarskih javnih služb
po njenem pooblastilu ter jo sestavljajo:
– objekti in omrežja vodovodne infrastrukture;
– objekti in omrežja za odvajanje in čiščenje komunalnih
in padavinskih odpadnih voda (kanalizacijska infrastruktura in
čistilna naprava);
– objekti grajenega javnega dobra: občinske ceste;
2. obračunsko območje posamezne vrste komunalne
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na
to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe;
3. skupni stroški posamezne vrste komunalne opreme
so stroški, vezani na projektiranje in gradnjo posamezne vrste
komunalne opreme na obračunskem območju; za obstoječo
komunalno opremo so po višini enaki stroškom, ki bi nastali
ob izgradnji nove komunalne opreme, ki je po zmogljivostih in
namenu primerljiva z obstoječo ter zagotavlja podobno raven
oskrbe;
4. obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se
financira iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov in
bremenijo zavezance za plačilo komunalnega prispevka;
5. komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo,
ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini, je plačilo dela stroškov obstoječe komunalne opreme, na
katero se bo zavezanec priključil oziroma jo bo uporabljal;
6. zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po tem
odloku je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo
priključuje na komunalno opremo ali ki povečuje neto tlorisno
površino objekta ali ki spreminja njegovo namembnost na obračunskem območju, ki ga določa ta odlok;
7. objekt je stavba ali njen del v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov;
8. neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta oziroma tlorisna površina ustreznega dela
objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836;
9. parcela oziroma zemljišče je zemljiška parcela ali njen
del, na kateri je možno zgraditi objekt ali je objekt že zgrajen in
za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek.
3. člen
(1) Obračunska območja po tem odloku so določana za
posamezne vrste obstoječe komunalne opreme.
(2) Obračunsko območje občinskih cest je določeno enotno za celo občino in obsega vse površine, ki so po veljavnih
prostorskih aktih občine namenjene poselitvi. Obračunsko območje je prikazano na listu št. 1.3 v kartografskem delu elaborata iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
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(3) Obračunsko območje vodovodnega omrežja je določeno enotno za celo občino in obsega vse površine, ki so po
veljavnih prostorskih aktih občine namenjene poselitvi. Obračunsko območje je prikazano na listu št. 1.2 v kartografskem
delu elaborata iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
(4) Obračunsko območje objektov in omrežja za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda je
določeno enotno za celo občino in obsega vse površine, ki so
po veljavnih prostorskih aktih občine namenjene poselitvi. Obračunsko območje je prikazano na listu št. 1.1 v kartografskem
delu elaborata iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
4. člen
(1) Obstoječa komunalna oprema, ki je vrednotena v programu opremljanja, je prikazana na listih št. 2.1 (kanalizacija),
2.2 (vodovod), 2.3 (ceste) v kartografskem delu elaborata iz
tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
(2) Skupni stroški posameznih vrst obstoječe komunalne
opreme na ustreznih obračunskih območjih so enaki obračunskim stroškom in znašajo:
Vrsta komunalne
opreme

Skupni stroški Obračunski stroški
(€)
(€)

Občinske ceste

7.493.418

6.744.076

Vodovodno omrežje

4.366.026

4.366.026

Kanalizacijsko omrežje

1.311.664

1.049.331

5. člen
Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme
na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto
mere, t.j. na m2 parcele (Cp(i)) in na m2 neto tlorisne površine
objekta (Ct(i)), znašajo:
Vrsta komunalne
opreme

Obračunski stroški na enoto (€/m2)
parcele Cp(i)

NTP Ct(i)

Občinske ceste

5,163

19,249

Vodovodno omrežje

4,711

15,469

Kanalizacijsko
omrežje

2,991

9,525

6. člen
(1) Vsi stroški posameznih vrst komunalne opreme so
izraženi v EUR in so obračunani na dan 30. 10. 2010.
(2) Obračunski stroški na enoto mere iz 5. člena tega odloka se letno indeksirajo z indeksom cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije,
pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(3) Sklep o indeksiranju stroškov sprejme župan.
7. člen
Za odmero komunalnega prispevka se upoštevajo naslednja merila:
– površina parcele;
– neto tlorisna površina objekta;
– razmerje med merilom parcele (Dp) in merilom neto
tlorisne površine objekta (Dt);
– opremljenost parcele s komunalno opremo;
– namembnost objekta;
– obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme
na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto
mere, t.j. na m2 parcele (Cp(i)) in na m2 neto tlorisne površine
objekta (Ct(i)), ki so ustrezno indeksirani.
8. člen
(1) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje
objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o površini parcele povzamejo iz
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v
skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
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(2) Če parcela v projektu iz prejšnjega odstavka ni določena oziroma ni prikazana, se za površino parcele upošteva
površina, kot je opredeljena v izvedbenem prostorskem aktu,
ki velja za območje na katerem je predvidena gradnja.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, se upoštevajo podatki
o dejanski površini parcele iz zemljiškega katastra, na kateri je
zgrajen objekt in ki je namenjena njegovi redni rabi.
(4) Če velikost parcele, na kateri stoji obstoječi objekt, za
katerega se odmerja komunalni prispevek iz tretjega odstavka
tega člena, ni določena, se za površino parcele upošteva površina, kot je opredeljena v izvedbenem prostorskem aktu, ki
velja za območje na katerem stoji obstoječi objekt.
(5) Če za parcelo iz tretjega odstavka tega člena ni mogoče pridobiti podatkov ali jo ni mogoče določiti na podlagi
četrtega odstavka tega člena, se za površino parcele upošteva
velikost 600 m2.
9. člen
(1) Neto tlorisna površina objekta se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje
objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o neto tlorisni površini objekta
povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, se upoštevajo podatki o
dejanski neto tlorisni površini obstoječega objekta.
(4) Če za objekt iz prejšnjega odstavka tega člena ni mogoče pridobiti podatkov ali obstajajo drugi utemeljeni razlogi,
se za neto tlorisno površino objekta upošteva velikost 150 m2.
(5) Če se komunalni prispevek odmerja za del obstoječega objekta (npr. večstanovanjski objekt), se kot neto tlorisna
površina objekta upošteva površina ustreznega dela objekta,
ki pripada posameznemu lastniku.
(6) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma
določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek
odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob
odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
10. člen
(1) Opremljenost parcele s komunalno opremo se upošteva tako, da se ugotovi, na katere vrste komunalne opreme
lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena
uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za
katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o opremljenosti parcele s komunalno opremo povzamejo iz projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z
vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
(3) Šteje se, da je parcela opremljena s cestnim omrežjem, če je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja oziroma soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca razvidno, da je v enoti urejanja prostora zgrajeno in
izročeno v upravljanje cestno omrežje in da bo zanjo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko izvedel priključek
na obstoječe cestno omrežje.
(4) Šteje se, da je parcela opremljena z vodovodnim
omrežjem, če je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja oziroma soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca razvidno, da je v enoti urejanja prostora zgrajeno
in izročeno v upravljanje vodovodno omrežje in da bo zanjo
zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko izvedel
priključek na obstoječe vodovodno omrežje.
(5) Šteje se, da je parcela opremljena s kanalizacijskim
omrežjem, če je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja oziroma soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca razvidno, da je v enoti urejanja prostora zgrajeno in
izročeno v upravljanje kanalizacijsko omrežje in da bo zanjo
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zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko izvedel
priključek na obstoječe kanalizacijsko omrežje.
11. člen
(1) Namembnost objekta se upošteva z uporabo faktorjev
dejavnosti Kdejavnost, ki jih določa ta odlok.
(2) Za opredelitev namembnosti objekta se upoštevajo
predpisi s področja graditve objektov, s katerimi je urejena
enotna klasifikacija vrst objektov.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta,
za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o
namembnosti objekta povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po
predpisih o graditvi objektov.
12. člen
Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma
določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek
odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob
odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
13. člen
(1) S tem odlokom se določi naslednje razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine objekta:
– delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka Dp
znaša 0,5;
– delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka Dt znaša 0,5.
(2) Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji
faktorji dejavnosti Kdejavnost:
CC-SI
111
1121
1122
121
12201
12202
12203
123
124
125
126
127

opis
enostanovanjske stavbe
dvostanovanjske stavbe
večstanovanjske stavbe
gostinske stavbe
stavbe javne uprave
stavbe bank, pošt, zavarovalnic
druge upravne in pisarniške stavbe
trgovske in druge stavbe za storitvene
dejavnosti
stavbe za promet in stavbe za izvajanje
elektronskih komunikacij
industrijske stavbe in skladišča
stavbe splošnega družbenega pomena
druge nestanovanjske stavbe

faktor
0,7
1,0
1,3
1,3
1,0
1,3
1,3
1,3
1,3
0,7
0,7
0,7

za vse ostale vrste objektov se določi faktor dejavnosti 1,0
(3) V prvem in drugem odstavku tega člena opredeljena
podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka po
tem odloku so enaka za vse vrste komunalne opreme na vseh
obračunskih območjih.
14. člen
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne
opreme se lahko zavezancu odmeri, če se zemljišče, na katerem je objekt, ki se priključuje na določeno vrsto komunalne
opreme ali ki povečuje neto tlorisno površino ali ki spreminja
namembnost, nahaja v obračunskem območju te vrste komunalne opreme in če se ugotovi, da bo zavezanec na to vrsto
komunalne opreme lahko priključil svoj objekt oziroma mu je
omogočena uporaba te vrste komunalne opreme.
15. člen
(1) V postopku odmere komunalnega prispevka se najprej
ugotovi, na katere vrste obstoječe komunalne opreme bo lahko
zavezanec priključil svoj objekt oziroma mu bo omogočena
uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Nato se za posamezno vrsto tako ugotovljene komunalne opreme preveri, ali se predmetno zemljišče nahaja v
obračunskem območju posamezne vrste komunalne opreme.
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(3) Glede na ugotovitve se nato izračunajo ustrezni deli
komunalnega prispevka, ki pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju.
(4) Ti deli komunalnega prispevka se nato seštejejo; vsota
je komunalni prispevek, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini.
16. člen
(1) Del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme na obračunskem območju se izračuna na naslednji način:
KP(i) = (Aparcela x Cp(i) x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ct(i) x Dt)
Oznake v enačbi pomenijo:
– posamezna vrsta komunalne opreme;
– izračunani del komunalnega prispevka, ki
pripada posamezni vrsti obstoječe komunalne
opreme;
Aparcela
– površina parcele;
Cp(i)
– obračunski stroški posamezne vrste obstoječe
komunalne opreme na obračunskem območju,
preračunani na m2 parcele;
Dp
– delež parcele pri izračunu komunalnega
prispevka;
Kdejavnosti – faktor dejavnosti;
Atlorisna
– neto tlorisna površina objekta;
Ct(i)
– obračunski stroški posamezne vrste obstoječe
komunalne opreme na obračunskem območju,
preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta;
Dt
– delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka.
(2) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo
se izračuna s seštevanjem izračunanih delov komunalnega
prispevka, ki pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme na
naslednji način:
KP = Σ KP(i)
Oznake pomenijo:
KP
– komunalni prispevek za obstoječo komunalno
opremo;
KP(i)
– izračunani del komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti obstoječe komunalne opreme;
i
– posamezna vrsta komunalne opreme.
i
KP(i)

17. člen
(1) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta
ali spreminja namembnost objekta, se komunalni prispevek
izračuna na naslednji način:
– najprej se izračuna komunalni prispevek po določilih
tega odloka za objekt po spremembi neto tlorisne površine
objekta oziroma po spremembi namembnosti objekta;
– nato se izračuna komunalni prispevek po določilih tega
odloka za objekt pred spremembo neto tlorisne površine objekta oziroma pred spremembo namembnosti objekta;
– nato se od izračunanega komunalnega prispevka po
spremembi odšteje izračunani komunalni prispevek pred spremembo.
(2) Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko, izračunano na način iz prejšnjega
odstavka tega člena.
(3) Če je izračunana razlika iz prvega odstavka tega člena
negativna, se komunalni prispevek ne plača.
18. člen
Za nadomestno gradnjo se komunalni prispevek izračuna
na način, kot je določen za spreminjanje neto tlorisne površine
objekta v 17. členu tega odloka.
19. člen
(1) Komunalni prispevek se ne plača:
– za gradnjo gospodarske javne infrastrukture;
– za gradnjo neprofitnih stanovanj;
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– za gradnjo stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo po predpisih o uvedbi in uporabi enotne
klasifikacije vrst objektov.
(2) Drugih oprostitev plačila komunalnega prispevka ni.
20. člen
(1) Komunalni prispevek odmeri zavezancu za plačilo
komunalnega prispevka občinska uprava Občine Tabor z odločbo.
(2) Občinska uprava izda odločbo, s katero odmeri komunalni prispevek, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti po
tem, ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Rok za izdajo odločbe je 15 dni od prejema popolne
zahteve.
(4) Občinska uprava o izdani odločbi obvesti tudi organ,
pristojen za izdajo gradbenega dovoljenja.
(5) Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena je dovoljena pritožba na župana občine. Župan odloči o pritožbi v
roku 30 dni.
21. člen
Zahtevku zavezanca oziroma obvestilu upravne enote o
popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti
priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,
izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi
objektov, ki vsebuje podatke, potrebne za odmero komunalnega prispevka.
22. člen
Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred
izdajo gradbenega dovoljenja. Pritožba ne zadrži plačila komunalnega prispevka.
23. člen
Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pa pri pristojnem organu ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila plačanega komunalnega
prispevka.
24. člen
(1) Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo,
razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
(2) Komunalni prispevek ne vključuje gradnje priključkov.
Le-te zagotovi investitor sam.
25. člen
Komunalni prispevek je prihodek občinskega proračuna
in je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme ter
se lahko porablja samo za namen gradnje komunalne opreme
skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
komunalnem prispevku za območje Občine Tabor (Uradni list
RS, št. 69/04 in 107/09).
27. člen
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in prične veljati petnajsti dan po objavi.
(2) O sprejemu programa opremljanja obvesti občina ministrstvo, pristojno za prostor.
Št. 03201-7/2010
Tabor, dne 24. oktobra 2011
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.
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TIŠINA
4248.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila
Občine Tišina

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US,
76/08, 79/09, 51/10) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni
list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 9. redni seji
dne 28. 11. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila
Občine Tišina
1. člen
V Odloku o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Tišina (Uradni list RS, št. 47/01 in 5/03) se prvi odstavek
7. člena spremeni tako, da glasi:
»Člane in predsednika uredniškega odbora imenuje Občinski svet Občine Tišina na predlog komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.«
2. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni, tako da glasi:
»Mandat predsednika, odgovornega urednika in članov
uredništva traja štiri leta.«
3. člen
Besedilo 11. člena se spremeni, tako da glasi:
»Seje uredništva sklicuje predsednik odbora na svojo
pobudo, na pobudo odgovornega urednika ali na pobudo člana
uredništva, obvezno pa pred izdajo posamezne številke.
Seje uredniškega odbora vodi predsednik odbora.
Seje uredniškega odbora so javne.«
4. člen
Besedilo 15. člena se spremeni, tako da glasi:
»Nadomestilo za delo članov uredniškega odbora je določeno z veljavnim Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev
in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.«
5. člen
V 19. členu se črta drugi odstavek.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-0048/2011-1
Tišina, dne 29. novembra 2011
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.

TOLMIN
4249.

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki
v Občini Tolmin

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 – UPB1, 70/08, 108/09), 3. in
17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8),
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21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), Uredbe o ravnanju z odpadki
(Uradni list RS, št. 34/08), Uredbe o odlaganju odpadkov na
odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/11), Uredbe o ravnanju z
embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06,
106/01, 110/07, 67/11 (68/11 – popr.)), Uredbe o ravnanju z
odpadnimi nagrobnimi svečami (Uradni list RS, št. 78/08),
Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki
in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS, št. 39/10), Uredbe o
prevzemanju odpadnih azbestnocementnih gradbenih izdelkov
na odlagališčih komunalnih odpadov in določitvi najvišje cene
njihovega odlaganja (Uradni list RS, št. 97/06), Uredbe o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Uradni list
RS, št. 107/06, 100/10), Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi
frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki (Uradni list RS, št. 21/01), 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 Tolmin (Primorske novice
Uradne objave, št. 21/2008) in 21. člena Statuta Občine Tolmin
(Uradni list RS, št. 13/09, 17/11) je Občinski svet Občine Tolmin
na 11. seji dne 29. 11. 2011 sprejel

ODLOK
o ravnanju s komunalnimi odpadki
v Občini Tolmin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta odlok obravnava način in pogoje opravljanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
(v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Tolmin tako,
da določa:
– prostorsko in organizacijsko zasnovo opravljanja javne
službe,
– vrsto in obseg storitev javne službe,
– vrste komunalnih odpadkov,
– ravnanje z odpadki,
– pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
– vire financiranja javne službe,
– obračun storitev ravnanja z odpadki,
– nadzor nad izvajanjem odloka.
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za
ženske.
2. člen
Cilji ravnanja s komunalnimi odpadki po tem odloku so:
– povzročiteljem odpadkov izboljšati dostop do storitev
javne službe,
– zagotoviti učinkovito zajemanje in ločeno zbiranje posameznih vrst odpadkov na izvoru nastanka po sistemu ločenega
zbiranja odpadkov,
– vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo,
– uveljavitev načela "stroške plača povzročitelj odpadkov",
– izločanje nevarnih odpadkov in ustrezno ravnanje z
njimi,
– izločanje biološko razgradljivih odpadkov in ustrezno
ravnanje z njimi,
– sprejemljivost ukrepov za okolje,
– preprečevanje neorganiziranega in divjega odlaganja
odpadkov,
– zagotoviti oddajo odpadkov v obdelavo pred odlaganjem na odlagališču komunalnih odpadkov,
– zagotoviti izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih
programov ukrepov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki.
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3. člen
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji po-

Komunalni odpadki so odpadki, ki nastajajo na območju
lokalne skupnosti kot odpadki iz gospodinjstev in kot po naravi
in sestavi gospodinjskim odpadkom podobni odpadki v industriji, obrti ter storitvenih dejavnostih ter na površinah in v objektih
v javni rabi, in so pretežno trdni in po svoji sestavi heterogeni
(v nadaljevanju: odpadki).
V ločeno zbrano frakcijo odpadkov, ki so primerni za
ponovno uporabo oziroma predelavo, štejejo odpadki iz gospodinjstva in proizvodnje, ki se po predelavi lahko ponovno
uporabijo v proizvodnem procesu, njihovo zbiranje pa poteka
ločeno po posameznih vrstah (npr. papir, kovine, steklo, tekstil
ali podobno), ali pa jih je mogoče izločiti v nadaljnjih procesih
prebiranja oziroma predelave odpadkov. Ločeno se zbira tiste
odpadke, ki jih je po ustrezni predelavi mogoče tržiti ali katerih
ločeno zbiranje je smotrno zaradi zmanjšanja izrabe kapacitete
urejenih odlagališč odpadkov (v nadaljevanju: ločeno zbrani
odpadki).
V ločeno zbrano frakcijo bioloških oziroma biorazgradljivih
odpadkov štejejo odpadki, ki lahko postanejo uporabni, če se
razgradijo z izpostavljenostjo anaerobnim ali aerobnim procesom; v to frakcijo odpadkov sodijo predvsem ostanki hrane ter
zeleni odpad z vrtov, zelenic in parkov, odpadni les, žaganje
in drugi odpadki biološkega izvora (v nadaljevanju: biološki
odpadki).
V ločeno zbrano frakcijo kosovnih odpadkov štejejo večji
odpadni predmeti iz gospodinjstev, ki jih predstavljajo večji
kosi embalaže, pohištvo, neuporabni gospodinjski stroji in drugi nerabni kosi gospodinjske in podobne opreme, ki zaradi
svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za prepuščanje v
zabojnikih, posodah ali vrečkah za odpadke (v nadaljevanju:
kosovni odpadki).
V ločeno zbrano frakcijo nevarnih odpadkov iz gospodinjstev štejejo tisti nevarni odpadki, ki v majhnih količinah
redno ali občasno nastajajo v gospodinjstvih; njihovo zbiranje
in nadaljnje ravnanje mora biti v skladu s predpisi urejeno
preko izvajalca javne službe. Nevarni odpadki iz gospodinjstev
so zlasti ostanki in nerabljena odpadna mineralna olja, barve,
laki, škropiva, zdravila, baterijski vložki in akumulatorji, snovi,
ki vsebujejo živo srebro, ter drugi odpadki z značajem nevarnih odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih in so navedeni v
Prilogi 2 tega odloka (v nadaljevanju: nevarni odpadki).
Mešani odpadki so neopredeljivi in nerazgradljivi trdni
odpadki, torej tisti odpadki, ki jih ni mogoče razvrstiti med biološke odpadke, ločeno zbrane odpadke ali nevarne odpadke iz
gospodinjstev, po svoji naravi pa tudi ne sodijo med kosovne
odpadke, ter nastajajo v gospodinjstvih in vzporedno z dejavnostmi drugih subjektov, ki ustvarjajo odpadke; med ostanek
odpadkov sodijo tudi ostanki iz prebiranja in predelave ostalih
frakcij odpadkov; ostanek odpadkov se praviloma odlaga na
odlagališče.
Odpadna embalaža, ki je odpadek, je odpadna prodajna
ali sekundarna embalaža, ki nastaja kot odpadek v gospodinjstvu, ali kot po naravi in sestavi gospodinjskim odpadkom
podoben odpadek v industriji, obrti, storitveni ali drugi dejavnosti.
Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, odvoz, predelavo,
skladiščenje in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo
tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi.
Zbiranje odpadkov je prevzemanje odpadkov, ki jih njihovi
imetniki prepuščajo izvajalcu javne službe, njihovo razvrščanje
in predhodno skladiščenje zaradi oddaje v obdelavo.
Kompostnik je zabojnik na vrtu ali kompostna posoda za
kompostiranje odpadkov rastlinskega izvora iz vrtov in kuhinjskih odpadkov, ki pripada posameznemu gospodinjstvu in nima
negativnega vpliva na okolje.
Ekološki otok je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje posameznih ločeno zbranih odpadkov, kjer povzročitelji odpadkov te frakcije
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prepuščajo izvajalcu javne službe. Na ekoloških otokih so nameščeni namenski zabojniki za ločeno zbiranje posameznih ločeno
zbranih odpadkov in predstavljajo občinsko infrastrukturo.
Zbiralnica nevarnih odpadkov je pokrit prostor, opremljen
za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje nevarnih odpadkov,
kjer povzročitelji odpadkov te odpadke oddajajo izvajalcu javne
službe.
Zbirni center je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst ločeno
zbranih odpadkov, kjer povzročitelji odpadkov iz širše okolice
le-te prepuščajo izvajalcu javne službe. Zbirni center je lahko
hkrati urejen kot zbiralnica nevarnih odpadkov.
Poslovna površina je uporabna površina, ki predstavlja
tisti del neto tlorisne površine stavbe, ki ustreza namenu in
uporabi stavbe po slovenskem standardu SIST ISO 9836.
(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak
pomen kot je določeno v zakonih in podzakonskih predpisih, ki
so izdani na njihovi podlagi.
4. člen
Ta odlok je obvezujoč za vse povzročitelje odpadkov, za
izvajalca javne službe in udeležence pri načrtovanju in projektiranju objektov, kjer bodo nastajali odpadki.
II. PROSTORSKA IN ORGANIZACIJSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
5. člen
(1) Občina Tolmin (v nadaljevanju: občina) zagotavlja javno službo v obliki javnega podjetja na celotnem območju občine
v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
(2) Z infrastrukturnimi objekti in opremo, ki služi izvajanju
javne službe na celotnem območju občine gospodari Komunala
Tolmin, Javno podjetje d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec).
III. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
6. člen
(1) Javna služba obsega ravnanje z odpadki.
(2) Ravnanje z odpadki zajema:
– zbiranje, odvoz in odlaganje mešanih odpadkov,
– zbiranje in odvoz ločeno zbranih odpadkov z ekoloških
otokov,
– zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov,
– zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
– zbiranje in odvoz bioloških odpadkov,
– kompostiranje bioloških odpadkov,
– obdelavo odpadkov,
– oddajanje mešanih odpadkov v nadaljnjo predelavo,
– oddajanje ločeno zbranih odpadkov v nadaljnjo predelavo,
– sortiranje in tehtanje odpadkov,
– odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorovanjem
teh postopkov,
– nadzor odlagališča po zaprtju,
– ekološko obveščanje in osveščanje občanov.
(3) Izvajalec javne službe lahko opravlja javno službo
s podizvajalci, s katerimi mora imeti sklenjene podizvajalske
pogodbe.
7. člen
Izvajalec določa projektne pogoje, izdaja soglasja k projektnim rešitvam, smernice in mnenja v skladu s predpisi, ki
urejajo graditev objektov in urejanje prostora.
8. člen
Izvajalec v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka
sprejme Tehnični pravilnik, ki določa podrobnejša navodila in
tehnične normative za ravnanje z odpadki.
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9. člen
(1) Povzročitelj odpadkov je vsak pravni subjekt, ki na
območju občine povzroča nastajanje odpadkov:
– fizične osebe v gospodinjstvu;
– fizične osebe kot samostojni podjetniki in podjetniki,
ki samostojno opravljajo dejavnost, in razpolagajo s poslovnimi prostori;
– lastniki ali najemniki gospodarskih in počitniških
objektov, turističnih sob, apartmajev ter drugih objektov, ki
so namenjeni občasni rabi;
– pravne osebe, ki razpolagajo s poslovnimi prostori;
– lastniki ali najemniki kmetijskih gospodarstev, kadar
količina odpadkov presega količino odpadkov, določeno za
število članov gospodinjstva iz 45. člena tega odloka;
– osebe, ki upravljajo javne površine (npr. tržnice, sejmišča, igrišča, avtobusna postajališča, parke, parkirišča,
ceste, ulice, trge, pločnike, pokopališča in podobno);
– lokalna turistična organizacija in turistična društva,
kadar organizirajo zbiranje odpadkov na turističnih točkah;
– osebe, ki organizirajo kulturne, športne in druge javne
prireditve ali uporabljajo javne ali zasebne površine in druge
nepremičnine z namenom, ki odstopa od njihove običajne
javne ali zasebne rabe.
(2) Za potrebe izvajanje tega odloka je gospodinjstvo
oseba ali skupina oseb, ki ne glede na pravni temelj (lastništvo, najem, dejanska uporaba …) prebiva v eni stanovanjski
enoti. V razmerju do izvajalca javne službe gospodinjstvo
zastopa ena od polnoletnih oseb, ki je za obveznosti po tem
odloku za člane gospodinjstva nerazdelno odgovorna.
(3) V primeru, ko povzročitelj odpadkov le-te povzroča
z več oblikami delovanja ali dejavnostmi, je dolžan storitve
javne službe plačevati posebej za vsako obliko delovanja ali
dejavnosti, s katero se povzročajo odpadki.
(4) Oseba, ki oddaja v najem stanovanje ali drug prostor
(v nadaljevanju: najemodajalec), je dolžna določiti povzročitelja odpadkov in najkasneje teden dni pred pričetkom najemnikove rabe stanovanjskega ali drugega prostora izvajalcu
to sporočiti. V nasprotnem primeru se šteje za povzročitelja
odpadkov najemodajalec.
(5) Občasna uporaba oziroma začasni izostanek uporabe objekta povzročitelja odpadkov ne odvezuje plačila
stroškov ravnanja z odpadki, razen v izjemnih primerih kot
so šolanje v tujini, zdravljenje, prestajanje zaporne kazni
ipd., pri čemer mora biti izpolnjen pogoj neuporabe objekta
neprekinjeno vsaj tri mesece. Izostanek mora biti podprt s
pisnimi dokazili.
(6) Za objekte, na katerih je posest opuščena, ni obveznosti po tem odloku. Breme dokazovanja je na strani
lastnika, npr. vodovodni priključek, električni priključek.
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V. ZBIRANJE ODPADKOV
11. člen
(1) Povzročitelji odpadkov so dolžni odpadke odlagati v
razsutem stanju v namenske zabojnike za odpadke, katerih
vrsto in število določi izvajalec v skladu s tehnologijo zbiranja
in odvažanja odpadkov, dostopnostjo ter strukturo in vrsto
odpadkov.
(2) Če količine odpadkov redno presegajo prostornino zabojnikov za odpadke, lahko izvajalec določi ustrezno povečanje
prostornine zabojnikov za odpadke.
(3) Izvajalec praviloma v breme javne službe nabavi in
namesti zabojnike za odpadke ter skrbi za njihovo vzdrževanje
in obnavljanje.
(4) Izvajalec vodi namenske zabojnike za odpadke v evidenci osnovnih sredstev.
(5) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena se
v primeru poškodovanja ali uničenja zabojnikov za odpadke
zaradi krivdnega ali hudo malomarnega ravnanja povzročitelja
odpadkov s stroški popravila ali zamenjave le-teh obremeni
povzročitelja odpadkov.
(6) Zabojniki za odpadke so lahko nameščeni za posameznega povzročitelja odpadkov ali za več povzročiteljev
odpadkov skupaj. V večnamenskih stavbah, kjer se opravlja
dejavnost z različno količino in strukturo odpadkov, lahko odredi
izvajalec posamične zabojnike za posamezne povzročitelje
odpadkov.
(7) Lokacija postavitve zabojnikov za odpadke se določi
skladno s 14. členom tega odloka.
12. člen
(1) Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, pri katerih nastajajo odpadki, morajo v času trajanja
prireditve prireditveni prostor opremiti z ustreznimi zabojniki za
zbiranje odpadkov in z izvajalcem skleniti dogovor o odvozu
odpadkov. Po končani prireditvi morajo najkasneje do 7. ure
zjutraj naslednjega dne poskrbeti, da se prireditveni prostor očisti in odpadki odpeljejo na z izvajalcem predhodno dogovorjeno
odjemno mesto ter o tem obvestiti izvajalca.
(2) Izvajalec mora proti plačilu organizatorja prireditve
zbrane odpadke odpeljati v skladu z rednim razporedom odvozov odpadkov oziroma skladno s sklenjenim dogovorom.
(3) Organizatorji taborov v naravi so dolžni pred izvedbo
tabora skleniti z izvajalcem pogodbo o odlaganju in odvozu
odpadkov, s katero se določijo vsi pogoji ravnanja z odpadki.
(4) Organizatorji čistilnih akcij so dolžni akcije priglasiti
izvajalcu najmanj 8 dni pred datumom izvedbe in z izvajalcem
skleniti dogovor o načinu izvedbe odvoza odpadkov in načinu
pokritja stroškov.
a) Zbiranje mešanih odpadkov

IV. VRSTE ODPADKOV
10. člen
(1) Odpadki so razvrščeni v skladu z Uredbo o ravnanju
z odpadki v klasifikacijsko skupino odpadka 20 01 in 20 03,
vključno s klasifikacijsko skupino 15 01, kot je prikazano v
Prilogi 1, ki je sestavni del tega odloka.
(2) Določbe tega odloka ne veljajo za:
– greznične gošče,
– nevarne odpadke, ki nastajajo izven gospodinjstev,
v industriji in obrti,
– živalske odpadke,
– gradbene odpadke in ruševine, vključno z odpadnimi
materiali pri gradnji cest,
– ostale odpadke, ki so v klasifikacijskem seznamu
odpadkov in klasifikacijskem seznamu nevarnih odpadkov
opredeljeni kot nekomunalni odpadki.
Ravnanje z naštetimi odpadki je urejeno s posebnimi
predpisi.

13. člen
(1) Za zbiranje mešanih odpadkov se uporabljata dva
sistema:
– zbiralni sistem: povzročitelji odpadkov odpadke odlagajo v tipizirane zabojnike, ki so locirani v neposredni bližini
nastanka odpadkov, in
– prinašalni sistem: zbirno oziroma odjemno mesto je namenjeno več povzročiteljem odpadkov skupaj, kateri odpadke
odlagajo v skupne tipizirane zabojnike.
V prinašalni sistem so vključena tudi naselja oziroma
njihovi deli, kjer zbiralni sistem ni možen ali ekonomsko upravičen.
(2) Oba sistema zbiranja mešanih odpadkov sta namenjena za:
– gospodinjstva v individualnih stanovanjskih objektih,
– gospodinjstva v večstanovanjskih objektih,
– kmetijska gospodarstva,
– obrt, industrijo in poslovne prostore,
– pokopališča, tržnice, kulturne in športne objekte.
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14. člen
(1) Zbirno mesto za mešane odpadke je ustrezno urejen
prostor, kjer povzročitelji odpadkov v času do prevzema zbirajo mešane odpadke v tipiziranih zabojnikih.
(2) Odjemno mesto je mesto, kjer morajo povzročitelji
odpadkov določiti ustrezen prostor za odlaganje tipiziranih
zabojnikov za odpadke.
Odjemno mesto je praviloma na funkcionalni površini
objekta in mora biti izvajalcu prosto in nemoteno dosegljivo.
Lokacija odjemnega mesta je lahko oddaljena praviloma največ 10 metrov od transportne poti smetarskega vozila (kategorizirane občinske ceste), ki mora biti širine najmanj 3 metre
in proste višine najmanj 4 metre.
(3) Med odjemnim mestom in mestom vozila ne sme biti
ovir, kot so robniki, stopnice, zidovi, ograje.
(4) Zbirna in odjemna mesta določa izvajalec v soglasju
s povzročitelji odpadkov. V primeru, da med izvajalcem in
povzročiteljem odpadkov ni soglasja glede lokacije zbirnega in
odjemnega mesta, ju določi pristojni oddelek občinske uprave
v sodelovanju z izvajalcem in povzročiteljem odpadkov.
(5) Zbirna in odjemna mesta, locirana na funkcionalni
površini objekta, so dolžni urediti, vzdrževati in čistiti povzročitelji odpadkov.
15. člen
(1) Povsod, kjer je možno, morata biti zbirno in odjemno
mesto na istem prostoru. Kjer to ni možno, so povzročitelji
odpadkov dolžni pravočasno dostaviti tipizirane zabojnike z
mešanimi odpadki na dan odvoza na odjemno mesto oziroma
do linije odvoza komunalnega vozila in jih po izpraznitvi še isti
dan vrniti na zbirno mesto.
(2) V primeru slepe ceste, mora biti zagotovljeno primerno in varno obračališče za vozila izvajalca. Na zahtevo
povzročitelja odpadkov izvajalec lahko izjemoma izprazni zabojnik tudi ob cestah in poteh, ki niso kategorizirane, ob pogoju, da je omogočen varen in zanesljiv dovoz vozil izvajalca.
Izvajalec ne odgovarja za povzročeno škodo na teh voziščih,
razen v primeru, da je le-ta povzročena iz malomarnosti.
16. člen
Ob določanju lokacij za zbirna in odjemna mesta je treba
upoštevati funkcionalne, estetske, higiensko-tehnične in požarno-varstvene predpise. Zbirna in odjemna mesta ne smejo
ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah.
17. člen
Če je zaradi del na dovozih k odjemnim mestom začasno oviran dostop za smetarska vozila, mora investitor del
na svoje stroške zagotoviti zbiranje odpadkov na primernem
začasnem odjemnem mestu. V tem primeru je dolžan obvestiti izvajalca in povzročitelje odpadkov o spremenjenem
odjemnem mestu.
18. člen
(1) Zbirna in odjemna mesta so dolžni vzdrževati povzročitelji odpadkov, ki morajo skrbeti za red in čistočo na teh
mestih ter na dovoznih poteh do odjemnih mest. V primeru,
kadar se zabojniki za zbiranje mešanih odpadkov nahajajo na
zbirnih mestih, ki predstavljajo občinsko infrastrukturo, je za
vzdrževanje teh mest pristojen izvajalec.
(2) Izvajalec je dolžan izprazniti zabojnike za odpadke
tako, da ne ovira prometa več, kot je nujno potrebno za
opravljanje dejavnosti, ne onesnaži prostora ter ne poškoduje zabojnikov za odpadke in okolice, kjer opravlja delo. V
primeru, da izvajalec onesnaži odjemno mesto, ga je dolžan
tudi očistiti.
(3) Povzročitelji odpadkov so tudi v zimskem času dolžni
poskrbeti za nemoten dostop izvajalca do odjemnih mest.
Povzročitelji odpadkov so dolžni zapirati pokrove zabojnikov
na zbirnem in odjemnem mestu.
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19. člen
Povzročitelji odpadkov morajo mešane odpadke odlagati
na zbirnih mestih v:
1. tipizirane zabojnike na kolesih volumna 120, 240, 500,
700, 900 in 1100 litrov,
2. tipizirane velike zabojnike volumna 5–7 m3.
20. člen
(1) V zabojnike za mešane odpadke je prepovedano
odlagati:
– gradbeni material, kamenje, zemljo in vejevje,
– odpadke v večjih kosih (pohištvo, gospodinjski aparati,
kolesa, vozila, stanovanjska oprema),
– usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov,
– odpadke v tekočem stanju,
– kužen material iz zdravstvenih in veterinarskih ustanov,
– tleče, lahko vnetljive, gorljive, eksplozivne, reaktivne,
jedke, dražljive, strupene in radioaktivne odpadke, ostanke
naftnih derivatov in druge posebne in nevarne odpadke, ki so
klasificirani kot nekomunalni ali nevarni komunalni odpadki,
– poginule živali, kože in klavnične odpadke,
– odpadno embalažo,
– odpadno električno in elektronsko opremo,
– gume in pnevmatike,
– odpadne nagrobne sveče,
– odpadke, ki jih je potrebno ločeno zbirati na izvoru
nastanka,
– organske odpadke iz okrasnih in zelenjavnih vrtov (trava, listje, vejevje, zelenjavni odpadki), ki se morajo kompostirati
na mestu izvora ali pa odlagati v za to namenjene zabojnike za
biološke odpadke.
(2) Odpadke in njim podobne odpadke iz industrije, obrti
in storitvenih dejavnosti, vključno z ločeno zbranimi frakcijami,
ki so opredeljeni kot nevarni odpadki, navedeni v Prilogi 2
tega odloka, je prepovedano odlagati v zabojnike za mešane
odpadke.
(3) Ustreznost vsebine odpadkov v zabojniku se preverja
tako, da se na odjemnem mestu pred izpraznitvijo naredi pregled odpadkov. V primeru, da izvajalec pri preverjanju vsebine
ugotovi neustreznost le-te, izvajalec ni dolžan izprazniti zabojnika za odpadke, ampak povzročitelja odpadkov na primeren
način pisno opozori (npr. opozorilo na zabojniku), zakaj zabojnik ni izpraznjen. Če povzročitelj tudi po prejemu opozorila ne
upošteva navodil za odlaganje, mu lahko izvajalec ne glede na
druge določbe tega odloka zaračuna dodatne stroške sortiranja
odpadkov skladno s cenikom. Izvajalec mora nespoštovanje
navodil za odlaganje prijaviti medobčinski inšpekciji.
b) Ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka
21. člen
(1) Ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka se izvaja po programu ločenega zbiranja odpadkov, ki ga na predlog
izvajalca potrdi pristojni občinski organ.
(2) Ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka poteka
po vrstah odpadkov, ki jih je možno predelati ali vrniti v ponovno
uporabo. Izvajalec je dolžan povzročitelje odpadkov obvestiti o
načinu ločenega zbiranja odpadkov, kot je opredeljen v členih
od 13 do 18 tega odloka.
22. člen
(1) Gospodinjstva so dolžna izločati biološke odpadke in
jih obdelovati v lastnih kompostnikih. Tista gospodinjstva, ki
biološke odpadke ne kompostirajo, le-te oddajo v namenske
zabojnike. Če oddajajo odpadke v te zabojnike v vrečkah, morajo biti vrečke biološko razgradljive. Gospodinjstva, ki biološke
odpadke kompostirajo, morajo izvajalcu pod kazensko in materialno odgovornostjo predložiti izjavo o kompostiranju.
(2) V zabojnike za biološke odpadke se zbira sadje, zelenjava, jajčne lupine, ostanki hrane, vrtni odpadki (npr. cvetje,
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trava), lesni odpadki (npr. žagovina, lubje, veje), papirnate
vrečke in drugi biološki odpadki. V primeru, da izvajalec pri
preverjanju vsebine zabojnikov za odpadke ugotovi neustreznost le-te, se postopa v skladu z določbo tretjega odstavka
20. člena tega odloka.
23. člen
(1) Povzročitelji odpadkov so dolžni v skladu z navodili
izvajalca odlagati odpadke, ki se zbirajo ločeno, v namenske
zabojnike, nameščene na ekoloških otokih.
(2) Namenski zabojniki so namenjeni zbiranju:
– papirja in drobne lepenke, vključno z odpadno embalažo
iz papirja ali lepenke,
– odpadne embalaže iz stekla,
– odpadne embalaže iz plastike in sestavljenih materialov,
– tekstila iz umetnih in naravnih vlaken.
(3) Stroški ureditve ekoloških otokov ter nabave in postavitve zabojnikov na ekoloških otokih se financirajo iz sredstev
proračuna občine.
(4) Ekološke otoke je dolžan vzdrževati in čistiti izvajalec.
24. člen
Ločeno se zbirajo naslednje frakcije:
– v zabojniku za papir se zbirajo časopisi, revije, prospekti, papirnate vrečke, karton, lepenka, pisemski in ovojni
papir, pisma, kuverte, zvezki, knjige, embalažni papir, zložena
papirna ali kartonska embalaža;
– v zabojniku za steklo se zbirajo vse vrste praznih in
čistih steklenic in kozarcev živil, pijač, kozmetike ter vsa ostala
steklena embalaža vseh barv brez pokrovov in zamaškov;
– v zabojniku za plastiko in embalažo se zbirajo plastenke
in plastična embalaža, čiste plastenke čistil, trda plastika, plastična folija, plastični zamaški, kartonska embalaža za tekočine
(tetrapak), pločevinke živil in pijač, plastični kozarci in lončki,
plastične vrečke in folije, embalaža za tekoča živila;
– v zabojniku za tekstil se zbirajo vse vrste tekstila iz
umetnih in naravnih vlaken, razen obutve.
25. člen
Lokacije za ureditev ekoloških otokov določita izvajalec
in pristojna krajevna skupnost s soglasjem pristojnega oddelka
občinske uprave po predhodno pridobljenem mnenju sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Pri določitvi lokacije
se upošteva kriterij lastništva zemljišča. Če ni možno določiti
lokacije na zemljišču javno dobro ali v lasti občine, je lokacija
s pisnim soglasjem lastnika lahko tudi funkcionalno zemljišče
ali skupno funkcionalno zemljišče objekta. V primeru, da se o
predvideni lokaciji ni možno sporazumeti, najustreznejšo lokacijo določi predstavnik pristojnega oddelka občinske uprave.
26. člen
Izvajalec je dolžan voditi kataster ekoloških otokov in
ga enkrat letno preveriti ter spremembe posredovati občini. V
katastru morajo biti navedene lokacije ekoloških otokov, število
in vrste namenskih zabojnikov ter pogostost odvoza in količine
odpeljanih odpadkov.
27. člen
Povzročitelji odpadkov so dolžni odlagati odpadne nagrobne sveče v za to nameščene zabojnike na pokopališčih.
28. člen
(1) Na območju občine izvajalec najmanj dvakrat letno organizira zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s posebno prilagojeno in opremljeno mobilno postajo. Zbiranje poteka
v skladu z določenim terminskim planom, ki ga izvajalec objavi
na krajevno običajen način.
(2) Izvajalec mora ločeno zbrane nevarne odpadke oddati
pooblaščenim organizacijam, ki v nadaljevanju poskrbijo za
predelavo oziroma odstranjevanje.
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(3) Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in
posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, morajo za
zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov skleniti posebno pogodbo
s pooblaščenim prevzemnikom nevarnih odpadkov.
29. člen
(1) Na območju občine izvajalec najmanj dvakrat letno organizira zbiranje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev. Zbiranje
poteka v skladu z določenim terminskim planom, ki ga izvajalec
objavi na krajevno običajen način.
(2) V zabojnike za kosovne odpadke se odlaga pohištvo,
bela tehnika, vzmetnice, drugi kosi stanovanjske in hišne opreme, predmeti iz pločevine, kovine in lesa.
30. člen
(1) Zbirni center je posebno urejen in opremljen prostor
za prevzemanje in začasno hranjenje vseh vrst ločeno zbranih
odpadkov, nevarnih odpadkov in kosovnih odpadkov. Izvajalec
pri prevzetih odpadkih izvede predelavo z namenom odpreme
v nadaljnjo predelavo ali odstranjevanje.
(2) Zbirni center je urejen tudi kot zbirno mesto odpadne
električne in elektronske opreme, kjer se te frakcije začasno
skladiščijo.
(3) V zbirnem centru se lahko izvaja tudi dejavnost razvrščanja, prebiranja, obdelave in predelave posameznih odpadkov, če to ni v neskladju s predpisi, ki urejajo ravnanje
z odpadki. Te dejavnosti lahko izvajajo le s strani izvajalca
pooblaščene osebe.
(4) Izvajalec je dolžan skrbeti za tekoče vzdrževanje in
čistočo zbirnega centra.
31. člen
(1) Zbirni center je namenjen vsem povzročiteljem odpadkov, ki so vključeni v sistem ravnanja z odpadki na območju
občine.
(2) Povzročitelj odpadkov, ki je fizična oseba, lahko na
zbirnem centru brezplačno odda ločeno zbrane odpadke, kosovne odpadke in nevarne odpadke. Odpadke razvrsti v zabojnike po navodilih izvajalca.
(3) V zbirnem centru lahko odpadke, navedene v prejšnjem odstavku tega člena oddajo tudi pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali posamezniki, ki samostojno
opravljajo dejavnost. V tem primeru se oddaja odpadkov obračuna skladno z veljavnim cenikom.
(4) V zbirnem centru lahko pooblaščeni delavec izvajalca
zahteva, da se povzročitelj odpadkov identificira. Če povzročitelj odpadkov zavrne identifikacijo, pooblaščeni delavec odpadkov ni dolžan sprejeti.
(5) V zbirnem centru lahko povzročitelji odpadkov proti
plačilu oddajo gradbene odpadke in odpadke, ki vsebujejo
azbest. Občina lahko subvencionira odlaganje odpadkov, ki
vsebujejo azbest, kar se uredi s pravilnikom.

kov:

32. člen
(1) V zbirnem centru se zbirajo naslednje vrste odpad-

– papir in lepenka, vključno z odpadno embalažo iz papirja ali lepenke;
– stekla vseh oblik in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz stekla;
– plastika, vključno z odpadno embalažo iz plastike in
sestavljenih materialov;
– odpadki iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin;
– les, vključno z odpadno embalažo iz lesa;
– oblačila in tekstil;
– odpadna električna in elektronska oprema, ki ne vsebuje
nevarnih snovi;
– baterije in akumulatorji, ki niso razvrščeni v skupine
16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu
odpadkov, določenem v Uredbi o ravnanju z odpadki;
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– kosovni odpadki;
– izrabljene gume;
– drobni gradbeni odpadki;
– biološki odpadki in
– nevarni odpadki.
(2) Prepovedano je odtujevanje vseh odpadkov, zbranih v zbirnem centru, in odlaganje odpadkov izven zbirnega
centra.
(3) Kdor odloži odpadke izven zbirnega centra, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti in prepeljati v zbirni center. Če
tega ne stori, se o dejanju obvesti medobčinsko inšpekcijo.
33. člen
Obratovalni čas zbirnega centra določi izvajalec v dogovoru s pristojnim oddelkom občinske uprave. Povzročitelji
odpadkov lahko odpadke v zbirnem centru odložijo le v času
obratovanja.
VI. ODVOZ ODPADKOV
34. člen
(1) Redni odvoz odpadkov opravlja izvajalec skladno z
letnim razporedom odvoza odpadkov in programom ločenega
zbiranja odpadkov. Razpored odvoza mora biti optimalen glede stroškov odvoza in izveden s tehnologijo in pogostostjo, ki
ne povzroča motečih vplivov na okolje.
(2) Izvajalec mora opravljati stalen nadzor nad ekološkimi otoki tako, da v primeru potreb opravi predčasen ali
pogostejši odvoz odpadkov.
(3) Pristojne občinske službe imajo pravico zahtevati večjo pogostost odvoza in v tem primeru izvajalcu kriti dodatne
stroške izvajanja. Večjo pogostost odvoza lahko zahteva tudi
povzročitelj odpadkov proti plačilu.
(4) Izvajalec odvaža komunalne odpadke samo s posebej urejenimi komunalnimi vozili. Odpadki z ekoloških otokov,
kosovni odpadki ter nevarni odpadki se odvažajo z odpadkom
primernim vozilom.
35. člen
V primeru neopravljenega odvoza odpadkov zaradi višje
sile (sneg, obilno deževje ipd.) ali večjih ovir na dovozu k
odjemnemu mestu (prekopi na dovozu, parkirani avtomobili
ipd.) ali zaradi praznikov oziroma dela prostih dni je izvajalec
dolžan opraviti odvoz najkasneje v petih delovnih dneh po
prenehanju navedenih vzrokov.
VII. ODLAGANJE ODPADKOV
36. člen
(1) Izvajalec mora obdelane odpadke odlagati samo na
urejeno odlagališče v skladu s poslovnikom odlagališča.
(2) Odlagališče odpadkov vzdržuje in ureja izvajalec v
skladu s tehnično dokumentacijo in poslovnikom odlagališča.
(3) Obratovalni čas odlagališča določi izvajalec. Vstop
na odlagališče je dovoljen samo v času obratovanja in v
spremstvu pooblaščene osebe izvajalca.
37. člen
(1) Odlagališča odpadkov, za katere niso bila izdana
ustrezna dovoljenja (v nadaljevanju: divja odlagališča), se
sanirajo v skladu z odločbo pristojnega inšpektorja.
(2) Kdor odloži odpadke, ki bi jih moral predati izvajalcu,
ali druge odpadke, izven za to določenih odlagališč oziroma
za to določenih krajev, je dolžan poravnati stroške sanacije.
V primerih, ko ni mogoče ugotoviti ali določiti povzročitelja
odpadkov, se za povzročitelja odpadkov šteje lastnik zemljišča, na katerem so odloženi odpadki. Slednje velja, če lastnik
zemljišča v roku 15 dni od dneva, ko je za odpadke izvedel
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oziroma bi ob običajni skrbnosti zanje moral izvedeti, stanja
ni prijavil medobčinski inšpekciji. Če pa lastnika zemljišča ni
mogoče ugotoviti oziroma je lastnik zemljišča v roku prijavil
stanje medobčinski inšpekciji, se zagotovijo sredstva za odstranitev odpadkov iz občinskega proračuna.
VIII. OBVEZNOSTI POVZROČITELJEV ODPADKOV
38. člen
(1) Pravilno odlaganje odpadkov je za povzročitelje odpadkov obvezno.
(2) Povzročitelji odpadkov morajo:
– oddajati vse nevarne odpadke v zbirnem centru ali
na prevzemnih mestih v skladu z urnikom odvoza nevarnih
odpadkov,
– oddajati vse kosovne odpadke v zbirnem centru ali
na prevzemnih mestih v skladu z urnikom odvoza kosovnih
odpadkov,
– oddajati ločeno zbrane odpadke v zabojnike za ločeno
zbiranje odpadkov,
– oddajati biološke odpadke v zabojnike za biološke
odpadke,
– oddajati mešane odpadke v zabojnike za mešano
zbiranje odpadkov,
– pisno obveščati izvajalca o spremembi naslova, lastništva in drugih spremembah, ki postanejo veljavne po
poravnavi vseh zapadlih obveznosti,
– redno plačevati storitve javne službe.
39. člen
(1) Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali
posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, so dolžni
izvajalcu predajati ločeno zbrane biološke odpadke in mešane
odpadke, lahko pa se z izvajalcem dogovorijo tudi za predajo
ostalih ločeno zbranih odpadkov.
(2) Nabava, namestitev, vzdrževanje in obnavljanje zabojnikov za odpadke je breme pravnih oseb, samostojnih
podjetnikov posameznikov ali posameznikov, ki samostojno
opravljajo dejavnost, in so njihova last.
40. člen
(1) Na območju, kjer že poteka organizirano zbiranje in
odvoz odpadkov, mora novi povzročitelj odpadkov izvajalcu
pisno prijaviti začetek uporabe nepremičnine, ali drugo obliko
pričetka povzročanja odpadkov, najkasneje 15 dni pred začetkom uporabe nepremičnine oziroma pričetkom povzročanja
odpadkov in se z izvajalcem dogovoriti o kraju prevzemnega
mesta, številu predpisanih zabojnikov za zbiranje odpadkov in
njihovi dobavi ter drugih pogojih za začetek izvajanja storitev
javne službe.
(2) Povzročitelj odpadkov je dolžan najkasneje v petih
dneh po nastanku spremembe pisno obvestiti izvajalca o
vsaki spremembi podatkov, ki vplivajo na obračun storitev
javne službe.
(3) Če se ugotovi, da je povzročitelj odpadkov izvajalca
oškodoval s posredovanjem netočne oziroma lažne spremembe podatkov iz prejšnjega odstavka, lahko izvajalec povzročitelju odpadkov zaračuna razliko med zaračunano storitvijo
javne službe in storitvijo javne službe, ki bi mu jo zaračunal,
če bi povzročitelj odpadkov posredoval pravilne podatke,
vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi. To velja tudi v
primeru, da podatki o spremembi sploh niso poslani oziroma
niso poslani pravočasno. Prav tako izvajalec ni dolžan vračati
preveč zaračunane storitve javne službe, če mu povzročitelj
odpadkov ni pravočasno sporočil nastalo spremembo.
41. člen
(1) Prepovedano je odlaganje odpadkov izven zabojnikov za odpadke, brskanje po zabojnikih za odpadke in razmetavanje odpadkov iz zabojnikov za odpadke.
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(2) Če odpadki niso odloženi v skladu s tem odlokom,
ali se odlagajo izven namenskih zabojnikov za odpadke,
lahko medobčinska inšpekcija z odločbo zahteva odstranitev
odpadkov.
(3) Prepovedano je sežiganje vseh vrst odpadkov, razen
sežiganja suhega odreza izven strnjenega naselja.
IX. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
42. člen
Javna služba se financira iz:
– cene storitev javne službe,
– proračuna občine,
– drugih virov.
X. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI
43. člen
(1) Stroške ravnanja z odpadki so dolžni plačevati vsi
povzročitelji odpadkov, za katere je organizirano ravnanje z
odpadki, in sicer s prvim dnem naslednjega meseca:
– po dnevu začetka izvajanja odvoza odpadkov,
– po dnevu vselitve v stavbo oziroma rojstva,
– po dnevu začetka uporabe počitniškega objekta,
– po dnevu pridobitve poslovnega objekta v last, posest,
uporabo, najem ali upravljanje.
(2) Obračun storitev javne službe ravnanja z odpadki
izvaja izvajalec.
44. člen
(1) Cene za ravnanje z odpadki iz gospodinjstev in od
občasnih povzročiteljev odpadkov se določijo na osnovi programa in stroškovnih kalkulacij izvajalca skladno z veljavnimi
predpisi.
(2) Ceno storitev ravnanja z odpadki sprejme občinski
svet občine ob upoštevanju tarifnega sistema in veljavnih
predpisov, ki urejajo to področje. Predlog in kalkulacijo za
spremembo cen pripravi izvajalec.
45. člen
(1) Enota količine storitev javne službe ravnanja z odpadki je masa (kg) odpadkov, ki jih uporabniki storitev prepustijo
izvajalcu. Sodilo za razdelitev količine storitev na povzročitelja
odpadkov je velikost zabojnika in število odvozov, pri čemer
se za gospodinjstva upošteva, da ena oseba povzroči 245 l
oziroma 24 kg odpadkov na mesec. V to količino so všteti tudi
biološki odpadki, ki se ne kompostirajo, in ne presegajo določene količine bioloških odpadkov, upoštevane pri izračunu
cene storitve ravnanja z odpadki.
(2) Podlaga za obračun storitev javne službe je:
– za gospodinjstva: pavšalno določena količina oddanih
odpadkov na osebo na mesec na način iz prvega odstavka
tega člena, pri čemer se odvoz bioloških odpadkov, ki presega
določeno količino iz prvega odstavka tega člena, obračunava
po dejanski količini povzročenih odpadkov; za dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Občini Tolmin, začasno
pa izven območja te občine, se v tekočem šolskem letu (od
septembra oziroma oktobra do vključno junija) oprosti plačila
stroškov ravnanja z odpadki za to obdobje ob predložitvi
potrdila o šolanju in začasnem prebivališču in se začne izvajati v naslednjem mesecu po predložitvi zahtevanih potrdil;
preostali čas v letu se obračun izvaja na način, določen za
gospodinjstva;
– za uporabnike počitniških objektov ter občasno naseljenih oziroma uporabljenih objektov: pavšalno določena
količina oddanih odpadkov za eno osebo na način iz prvega
odstavka tega člena;
– za lastnike ali najemnike kmetijskih gospodarstev, kadar količina odpadkov presega količino odpadkov, določeno za
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število članov gospodinjstva iz prve alineje drugega odstavka
tega člena: pavšalno določena količina oddanih odpadkov, ki
ustreza enkratnemu odvozu 120 l posode na teden;
– za apartmaje in turistične sobe z zmogljivostjo do
14 ležišč: pavšalno določena količina oddanih odpadkov sorazmerno s številom ležišč, pri čemer se za vsako ležišče
upošteva količina za eno osebo iz prvega odstavka tega člena
in obdobje treh mesecev;
– za apartmaje in turistične sobe z zmogljivostjo nad
14 ležišč: sklenitev pogodbe o ravnanju z odpadki z izvajalcem najkasneje v roku 30 dni od začetka opravljanja dejavnosti, upoštevaje dejansko količino povzročenih odpadkov;
– za poslovne dejavnosti oziroma za uporabnike poslovnih prostorov praviloma v skladu z naslednjo razpredelnico ali sklenitev pogodbe o ravnanju z odpadki z izvajalcem
najkasneje v roku 30 dni od začetka opravljanja dejavnosti,
upoštevaje dejansko količino povzročenih odpadkov:
Poslovna površina
Velikost posode
0–30 m2
120 l x 0,5 odvoza/teden
31–60 m2
120 l x 1 odvoz/teden
61–100 m2
240 l x 1 odvoz/teden
– za poslovne dejavnosti oziroma za uporabnike poslovnih prostorov površine nad 100 m2 in kampe, hotele, turistične
točke, planinske koče, osebe, ki upravljajo javne površine, ipd.:
sklenitev pogodbe o ravnanju z odpadki z izvajalcem najkasneje v roku 30 dni od začetka opravljanja dejavnosti, upoštevaje
dejansko količino povzročenih odpadkov.
46. člen
Cene storitev ravnanja z odpadki za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike ali posameznike, ki samostojno
opravljajo dejavnost iz pete, šeste in sedme alineje drugega odstavka 45. člena tega odloka, se opredeli na podlagi sklenjene
pogodbe med povzročiteljem odpadkov in izvajalcem.
47. člen
(1) Povzročitelj odpadkov plačuje storitev po tem odloku
mesečno na podlagi izstavljenega računa izvajalca. Povzročitelj odpadkov mora plačati račun najpozneje v 8 dneh po
njegovi izstavitvi.
(2) Račun iz prejšnjega odstavka tega člena mora vsebovati vse z veljavno zakonodajo predpisane elemente.
48. člen
(1) Račun mora povzročitelj odpadkov plačati v navedenem roku. Povzročitelj odpadkov lahko izvajalcu sporoči pisni
ugovor na obračun, najkasneje v 8-ih dneh od datuma izstavitve računa. Izvajalec je dolžan pisno odgovoriti na ugovor v
roku 15-ih dni.
(2) V primeru, da povzročitelj odpadkov ne poravna računa v postavljenem roku in računu ne ugovarja, ga je izvajalec
dolžan opomniti.
(3) Če povzročitelj odpadkov ne plača računa niti v 15-ih
dneh po izdanem opominu, mu izvajalec izstavi opomin pred
tožbo in opozori povzročitelja odpadkov na posledice neplačila.
49. člen
(1) Izvajalec izstavi račun povzročitelju odpadkov.
(2) V večstanovanjskem objektu izda izvajalec račun
upravniku stavbe ali fizični osebi, katero določijo stanovalci v
primeru stavb brez upravnika. Izvajalec lahko izda račune tudi
posameznim povzročiteljem odpadkov.
50. člen
Kolikor se povzročitelj odpadkov in izvajalec dogovorita o
storitvi, ki presega vsebino javne službe, ki je predpisana s tem
odlokom (npr. odvoz iz zbirnega mesta, namesto iz odjemnega
mesta), je plačilo povzročitelja odpadkov v tem delu prihodek
javne službe.
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51. člen
Občina je dolžna v okviru pristojnosti omogočiti izvajalcu javne službe pridobitev potrebnih podatkov uporabnikov storitev javne službe za obračun iz drugega odstavka
45. člena tega odloka, in sicer:
– število oseb s stalnim in začasnim bivališčem po
naslovu bivanja na območju občine,
– podatke o nosilcih gospodinjstev,
– podatke o lastnikih oziroma uporabnikih počitniških
objektov,
– podatke o površinah poslovnih objektov,
– podatke o datumu vselitve oziroma izselitve,
– podatke o začetku oziroma koncu izvajanja dejavnosti.
XI. NADZOR
52. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja
medobčinska inšpekcija, pooblaščeni delavci izvajalca pa
opravljajo strokovni nadzor.
XII. KAZENSKE DOLOČBE
53. člen
(1) Z globo 1.400 EUR se za prekršek kaznuje izvajalec, če:
– ne čisti in ne vzdržuje ekoloških otokov (četrti odstavek 23. člena),
– ne vodi katastra ekoloških otokov (26. člen),
– ne organizira dvakrat letno zbiranja nevarnih odpadkov (prvi odstavek 28. člena),
– ne organizira dvakrat letno zbiranja kosovnih odpadkov (prvi odstavek 29. člena),
– ne čisti in ne vzdržuje zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov (četrti odstavek 30. člena),
– ne odvaža odpadke v skladu s sprejetim letnim načrtom ali ne prazni vseh namenskih zabojnikov, ne glede na
njihovo napolnjenost (prvi odstavek 34. člena),
– ne opravlja stalnega nadzora nad ekološkimi otoki in
ne odredi v primeru potreb predčasnega ali pogostejšega
odvoza odpadkov (drugi odstavek 34. člena),
– odvaža odpadke z vozili, ki niso ustrezno urejena
(četrti odstavek 34. člena),
– ne opravi odvoza komunalnih odpadkov najkasneje v petih delovnih dneh po prenehanju ovire ali višje sile
(35. člen).
(2) Z globo 400 EUR se kaznuje odgovorna oseba izvajalca, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
54. člen
(1) Z globo 1.400 EUR se za prekršek kaznuje pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, kot povzročitelj odpadkov,
če:
– se ne vključi v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki
(prvi odstavek 38. člena),
– ne dostavi zabojnika z mešanimi odpadki na odjemno
mesto ali je po izpraznitvi isti dan ne vrne na zbirno mesto
(prvi odstavek 15. člena),
– ne omogoči dostopa do odjemnega mesta (drugi
odstavek 14. člena),
– ne vzdržuje zbirnega in odjemnega mesta (prvi odstavek 18. člena),
– ne odlaga odpadkov v razsutem stanju v namenske
zabojnike za odpadke (prvi odstavek 11. člena),
– ne odlaga bioloških odpadkov v skladu s prvim odstavkom 22. člena tega odloka,
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– ne odlaga odpadnih nagrobnih sveč na zbirnih mestih
v namenske zabojnike (27. člen),
– brska po zabojnikih in razmetava odpadke iz zabojnikov ter jih neustrezno sežiga (41. člen),
– ne sklene pogodbe za odvoz odpadkov (peta, šesta in
sedma alinea drugega odstavka 45. člena),
– odlaga prepovedane odpadke v zabojnike za mešane
odpadke (prvi odstavek 20. člena),
– ne odlaga ločeno zbranih odpadkov v namenske zabojnike na ekoloških otokih (23. člen),
– ne odloži odpadkov na zbirnih centrih v zabojnike za
ločeno zbiranje odpadkov (drugi odstavek 31. člena),
– odlaga odpadke v naravi na nedovoljen način (drugi
odstavek 37. člena),
– ne posreduje točnih podatkov o dejstvih, ki vplivajo na
pravilen obračun storitev javne službe, ter o spremembah teh
podatkov (40. člen).
(2) Z globo 400 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega
člena.
(3) Z globo 200 EUR se kaznuje fizična oseba, ki kot
povzročitelj odpadkov stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
55. člen
(1) Z globo 400 EUR se za prekršek kaznuje organizator kulturnih, športnih in drugih prireditev na prostem, če ne
poskrbi za ravnanje z odpadki v skladu s prvim odstavkom
12. člena tega odloka.
(2) Z globo 200 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba organizatorja.
(3) Z globo 200 EUR se za prekršek kaznuje organizator
taborov v naravi, če ne poskrbi za ravnanje z odpadki v skladu
s tretjim odstavkom 12. člena tega odloka.
(4) Z globo 200 EUR se za prekršek kaznuje organizator čistilne akcije, če ne ravna v skladu s četrtim odstavkom
12. člena tega odloka.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
56. člen
(1) Do sprejema novih cen ravnanja z odpadki se stroške
ravnanja z odpadki obračunava na dosedanji način.
(2) Na območjih, kjer določb tega odloka še ni možno
upoštevati v celoti, se ravnanje z odpadki prilagodi dejanskemu stanju, ki ga je potrebno uskladiti z določili tega odloka v
štirih letih po sprejemu tega odloka.
57. člen
Povzročitelji odpadkov iz drugega odstavka 45. člena
tega odloka, ki na dan uveljavitve tega odloka z izvajalcem
nimajo sklenjene pogodbe o ravnanju z odpadki, morajo pogodbo o ravnanju z odpadki skleniti v skladu s tem odlokom v
roku dveh let od uveljavitve tega odloka.
58. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Tolmin (Primorske
novice Uradne objave, št. 19/2000).
59. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2011
Tolmin, dne 30. novembra 2011
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.
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Stran
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PRILOGA 1
KOMUNALNI ODPADKI IN NJIM PODOBNI ODPADKI IZ INDUSTRIJE, OBRTI IN STORITVENIH
DEJAVNOSTI, VKLJUýNO Z LOýENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI
Kvalifikacijska
številka
odpadka

Naziv odpadka

20 01
20 01 01

Loþeno zbrane frakcije
Papir in karton

20 01 02

Steklo

20 01 08
20 01 10
20 01 11
20 01 25
20 01 28

Biorazgradljivi kuhinjski odpadki
Oblaþila
Tekstil
Jedilna olja in mašþobe
Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki ne
vsebujejo nevarnih snovi
(niso navedene pod 20 01 27)
ýistila, ki ne vsebujejo nevarnih snovi
(niso navedena pod 20 01 29)
Zdravila, ki ne vsebujejo nevarnih snovi
(niso navedena pod 20 01 31)
Baterije in akumulatorji, ki ne vsebujejo nevarnih
snovi
(niso navedeni pod 20 01 33)
Zavržena elektriþna in elektronska oprema, ki ne
vsebuje nevarnih snovi
(ni navedena pod 20 01 21, 20 01 23 in 20 01 35)
Les, ki ne vsebujejo nevarnih snovi
(ni naveden pod 20 01 37)
Plastika
Kovine
Odpadki iz þišþenja dimnikov
Kosovni odpadki

20 01 30
20 01 32
20 01 34
20 01 36
20 01 38
20 01 39
20 01 40
20 01 41
20 03 07
15 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09

Priloga

Embalaža, vkljuþno z loþeno zbrano embalažo,
ki je komunalni odpadek
Papirna in kartonska embalaža
Plastiþna embalaža
Lesena embalaža
Kovinska embalaža
Sestavljena (kompozitna) embalaža
Mešana embalaža
Steklena embalaža
Embalaža iz tekstila

Opombe

Papir in lepenka vseh vrst
in velikosti
Steklo vseh velikost in
oblik

Stran
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PRILOGA 2
NEVARNE FRAKCIJE
Kvalifikacijska
številka
odpadka

Naziv odpadka

20 01
20 01 13

Loþeno zbrane frakcije
Topila

20 01 14
20 01 15
20 01 17
20 01 19
20 01 21

Kisline
Alkalije
Fotokemikalije
Pesticidi
Fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo
živo srebro
Oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike ali
klorofluoroogljikovodike

20 01 23
20 01 26
20 01 27
20 01 29
20 01 31
20 01 33
20 01 35

Olja in mašþobe, ki vsebujejo nevarne snovi
Barve, þrnila, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne
snovi
Detergenti, ki vsebujejo nevarne snovi
Citotoksiþna ali citostatiþna zdravila
Baterije in akumulatorji, ki so v skupinah 16 06 01,
16 06 02 in 16 06 03
Elektriþna in elektronska oprema, ki ni v skupinah
20 01 21 ali 20 01 23 in vsebuje nevarne snovi

20 01 37

Les, ki vsebuje nevarne snovi

15 01

Embalaža, vkljuþno z loþeno zbrano embalažo, ki
je komunalni odpadek
Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je
onesnažena z nevarnimi snovmi
Kovinska embalaža, ki vsebuje trden ovoj (npr. iz
azbesta), vkljuþno s praznimi tlaþnimi posodami

15 01 10
15 01 11

Opombe

Organska in halogenska
topila

Pesticidi in biocidi

Hladilniki, zamrzovalniki,
toplotne þrpalke in
klimatske naprave

TV sprejemniki, radijski
sprejemniki, osebni
raþunalniki, tiskalniki in
druga elektronska
oprema, ki je v splošni
rabi

Uradni list Republike Slovenije
TRŽIČ
4250.

Št.

13243

4. člen
(vrste začasnih ukrepov)
Na zavarovanem območju se prepove:
– parcelacija zemljišč,
– izvajanje gradenj,
– promet z zemljišči.

Na podlagi 10. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni
list RS, št. 15/99, 20/01, 79/01) in 14. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 135/03,
1/05, 26/10) je Občinski svet Občine Tržič na 9. redni seji dne
24. 11. 2011 sprejel

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za zazidano in nezazidano stavbno zemljišč ter
za poslovne prostore na območju Občine Tržič za leto 2012
znaša 0,000253837 EUR.

Stran

486, 487, 488, 489, 490, 491, vse parcele so k.o. Velika
Polana.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2012

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2012
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5. člen
(čas veljavnosti začasnih ukrepov)
Začasni ukrepi veljajo še največ eno leto po uveljavitvi
prostorskega akta za ureditveno območje, razen ukrepov, ki bi
ovirali izvajanje prostorskega akta in trajajo največ štiri leta od
uveljavitve tega odloka.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 07-7-I/11 OS
Velika Polana, dne 29. novembra 2011

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012 dalje.

Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

Št. 4224-0002/2011-34
Tržič, dne 30. novembra 2011
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

VITANJE
4252.

VELIKA POLANA

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vitanje
za leto 2011

Na podlagi 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03) ter 6. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03) je Občinski svet Občine
Velika Polana na 7. izredni seji dne 29. 11. 2011 sprejel

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02– ZJ, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena
Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06 in 21/07)
je Občinski svet Občine Vitanje na 7. redni seji dne 16. 11.
2011 sprejel

ODLOK
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja
prostora

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Vitanje
za leto 2011

4251.

Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje
urejanja prostora

1. člen
(namen sprejetja)
Namen sprejetja začasnih ukrepov je preprečitev utemeljene nevarnosti, da bo sicer izvedba prostorske ureditve
onemogočena ali močno otežena oziroma, da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe, ali da bodo za njeno izvedbo
potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi
lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.
2. člen

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Vitanje za leto 2011 (Uradni
list RS, št. 11/11 in 34/11) se 2. člen spremeni, tako da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.

(podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu)

Skupina/Podskupina kontov/Konto/

Sprejem predvidenih izvedbenih prostorskih aktov je utemeljen na podlagi Sklepa o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 53/08).
3. člen
(območje začasnih ukrepov)
Zavarovano območje obsega zemljišča z naslednjimi
parcelnimi številkami: 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485,

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

I.

v EUR
Rebalans
proračun leta
2011

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

2.344.734

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.821.900

Stran

70
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DAVČNI PRIHODKI

1.739.150

700 Davki na dohodek in dobiček

1.574.915

703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71

109.500
82.750

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

45.050

711 Takse in pristojbine

300

712 Globe in druge denarne kazni

300

0

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

0

0

TRANSFERNI PRIHODKI

522.834

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

313.572

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU

209.262

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2.660.239

40

TEKOČI ODHODKI

1.033.636

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

42

43

149.466

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

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

75

V.

44

VI.

818.752

688.943
18.800
425.832

412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

71.918

413 Drugi tekoči domači transferi

172.393

INVESTICIJSKI ODHODKI

873.660

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

873.660
64.000

431 Invest. transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso prorač.
uporabniki

48.500

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

15.500

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

240

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

240

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

240

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

–240

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

420.000

50

ZADOLŽEVANJE

420.000

500 Domače zadolževanje

420.000

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)

150.431

55

ODPLAČILO DOLGA

150.431

550 Odplačila domačega dolga

170.000

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

–46.176

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

269.569

XI.

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

315.505

IX.

8.100
33.853

–315.505

C.

23.465

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

INVESTICIJSKI TRANSFERI

III.

37.100

KAPITALSKI PRIHODKI

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev
74

54.735

NEDAVČNI PRIHODKI

714 Drugi nedavčni prihodki
72

Uradni list Republike Slovenije

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

46.773

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Vitanje.«
2. člen
10. člen odloka se spremeni, tako da glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko zadolži v

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Št. 9000-007/2011-05
Vitanje, dne 16. novembra 2011
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

4253.

Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene
storitve pomoč družini na domu

Na podlagi tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV-UPB2, Uradni list RS, št. 3/07, 41/07 popr.,
114/06 – ZUTPG, 61/10 – ZSVarPre in 62/10 – ZUPJS), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 7/10)
in 16. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06,
21/07 in 104/10) je Občinski svet Občine Vitanje na 7. redni seji
dne 16. 11. 2011 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve
pomoč družini na domu
I.
Občinski svet Občine Vitanje daje soglasje k ceni storitve
pomoč družini na domu, ki jo izvaja Lambrechtov dom Slovenske Konjice in znaša:
– od ponedeljka do sobote v višini 16,18 EUR na efektivno uro,
– ob nedeljah in državnih praznikih v višini 17,72 EUR
na efektivno uro.
II.
Cena storitve pomoči na domu se pokrije iz proračuna
Občine Vitanje:
– od ponedeljka do sobote v višini 11,68 EUR na efektivno uro,
– ob nedeljah in državnih praznikih v višini 9,16 EUR na
efektivno uro.
Cena storitve pomoči na domu za uporabnika tako znaša:
– od ponedeljka do sobote 4,50 EUR na efektivno uro,
– ob nedeljah in državnih praznikih 8,56 EUR na efektivno uro.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 11. 2011
dalje. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na
domu, št. 9000-0001/2008-9 z dne 10. oktobra 2008.
Št. 9000-07/2011-06
Vitanje, dne 16. novembra 2011
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

Stran

13245

VSEBINA

skladu z Zakonom o javnih financah in Zakonom o financiranju
občin v skupni višini 420.000,00 EUR.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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VLADA

4214.

Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R38 Kalce–Godovič
13107

4215.

Pravilnik o obrazcu odločbe o vrnitvi in okoliščinah,
zaradi katerih se lahko rok za prostovoljno vrnitev
podaljša
13114
Pravilnik o vsebini, obliki, načinu izdaje ter prenehanja potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za
prebivanje za državljane držav članic Evropske
unije in njihove družinske člane ter družinske člane
slovenskih državljanov
13116
Pravilnik o načinu izdaje, vsebini in obliki dovoljenj
za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane
13132

4216.

4217.

4218.

MINISTRSTVA

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj
svetnikov
13148

OBČINE
4219.

4220.
4221.
4222.
4223.
4224.
4225.

CANKOVA

Odlok o rebalansu III proračuna Občine Cankova
za leto 2011
13149

CERKNICA

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Cerknica

13150

JESENICE

Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu za
»Center Jesenice«
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
oglaševanju in plakatiranju v Občini Jesenice
Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice za leto 2012
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Jesenice za leto 2012
Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2012

13154
13154
13155
13155
13155

LJUBLJANA

4226.

Sklep o prenehanju Sklepa o pooblastilu vrtcem
za izvajanje nekaterih opravil pri določanju plačil
staršev
13156

4227.

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Loški Potok
13156
Pravilnik o dodeljevanju v najem in odkupu službenih in tržnih stanovanj Občine Loški Potok
13158

4228.

4229.
4230.

4231.
4232.

LOŠKI POTOK

MEŽICA

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Mežica za leto 2011
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
za sofinanciranje mladinskih programov in projektov, programov za mlade ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov
in projektov, programov za mlade iz proračuna
Občine Mežica
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o vrednotenju programov športa v Občini Mežica
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju programov na področju turizma v
Občini Mežica

13160

13161
13162
13162

Stran

4233.
4234.
4235.
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MOKRONOG - TREBELNO

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku ob izrednem dogodku za občane Občine Mokronog - Trebelno
13163
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o štipendiranju v Občini Mokronog - Trebelno
13163
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mokronog
- Trebelno za leto 2012
13164

MOZIRJE

4236.

Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Mozirje OE Vrtec Mozirje
13165

4237.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta
Bevka Nova Gorica
13165

4238.
4239.
4240.

NOVA GORICA

OPLOTNICA

Odlok o porabi proračunske rezerve
13167
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v letu 2012
13167
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
13167

RADEČE

4241.

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine
Radeče
13168

4242.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za
leto 2011
13226
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje
in številu otrok v oddelkih v vzgojno-varstvenih
enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij
13227

4243.

4244.

4245.

4246.

Uradni list Republike Slovenije
4247.

TABOR

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
ter podlagah in merilih za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Tabor
13229

TIŠINA

4248.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Tišina 13233

4249.

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Tolmin
13233

4250.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto
2012
13243

4251.

Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja
prostora
13243

4252.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vitanje za
leto 2011
13243
Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve
pomoč družini na domu
13245

4253.

TOLMIN
TRŽIČ

VELIKA POLANA
VITANJE

ROGAŠOVCI

Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/11

SLOVENSKE KONJICE

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij (kjer
so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer
bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) znotraj mej ureditvenih območij za
ta naselja – območje 5/B predel BS Petrol
13227

ŠKOCJAN

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Škocjan za leto 2011
13228

ŠTORE

Sklep o povečanju vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
13229

99.

100.
101.

VSEBINA
Uredba o ratifikaciji Sporazuma o gospodarskem
sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore

779

Obvestila o začetku oziroma prenehanju
veljavnosti mednarodnih pogodb

Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Kraljevine Tajske
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o izmenjavi podatkov o spremljanju terorizma

782
782
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