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VLADA
3239. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe 

o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja 
prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave 
državnega prostorskega načrta za državno 
cesto od priključka Velenje jug do priključka 
Slovenj Gradec jug

Na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 
33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) ter 
prvega in drugega odstavka 23. člena Zakona o umeščanju 
prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list 
RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) izdaja Vlada Republike 
Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o začasnih 

ukrepih za zavarovanje urejanja prostora  
na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega 

prostorskega načrta za državno cesto  
od priključka Velenje jug do priključka  

Slovenj Gradec jug

1. člen
V Uredbi o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja 

prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega pro-
storskega načrta za državno cesto od priključka Velenje jug do 
priključka Slovenj Gradec jug (Uradni list RS, št. 79/10) se v 
drugem odstavku 4. člena v 3. točki v tretji alineji črta besedilo 
»205/18«, za besedilom »959« pa se podpičje nadomesti z 
vejico in se doda besedilo »205/21;«.

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00729-38/2012
Ljubljana, dne 25. oktobra 2012
EVA 2012-2430-0165

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

3240. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe 
o upravljanju z vojaškimi nepremičninami

Na podlagi 21. člena Ustavnega zakona za izvedbo Te-
meljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I in 45/94), 21. člena 
Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12) 
in drugega odstavka 113. člena Zakona o obrambi (Uradni list 
RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada 
Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi in dopolnitvah Uredbe  

o upravljanju z vojaškimi nepremičninami

1. člen
V Uredbi o upravljanju z vojaškimi nepremičninami (Urad-

ni list RS, št. 70/95, 92/99 in 11/10) se za tretjim odstavkom 
3. člena dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:

»Za službena stanovanja, za katera ni sklenjeno najemno 
razmerje v skladu s prejšnjim odstavkom, se lahko sklene naje-
mna pogodba za določen čas treh let z možnostjo podaljšanja 
za največ tri leta z ožjim družinskim članom osebe, ki je padla 
v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v času od 26. 6. do 
18. 7. 1991 kot pripadnik Teritorialne obrambe Republike Slo-
venije.

Za ožjega družinskega člana iz prejšnjega odstavka se 
štejejo zakonec ali oseba, s katero je padli pripadnik Teritorial-
ne obrambe Republike Slovenije živel v zunajzakonski skup-
nosti, njegovi otroci in posvojenci.«.

V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane šesti odsta-
vek, se beseda »prejšnjim« nadomesti z besedo »četrtim«.

2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00718-8/2012
Ljubljana, dne 25. oktobra 2012
EVA 2012-1911-0023

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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3241. Uredba o spremembah Uredbe o organih 
v sestavi ministrstev

Na podlagi 21. člena, petega odstavka 23. člena in dru-
gega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list 
RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E, 
48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F in 21/12) izdaja Vlada 
Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah Uredbe o organih v sestavi 

ministrstev

1. člen
V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, 

št. 58/03, 45/04, 86/04 – ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 
76/06, 132/06, 41/07, 64/08 – ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 
98/11, 17/12 in 23/12) se 8. člen spremeni tako, da se glasi:

»8. člen
(Ministrstvo za kmetijstvo in okolje)

(1) V sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje so:
– Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 

podeželja,
– Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinar-

stvo in varstvo rastlin,
– Agencija Republike Slovenije za okolje,
– Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost,
– Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje.
(2) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in ra-

zvoj podeželja opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge, 
ki se nanašajo na izvajanje ukrepov na področjih kmetijstva, 
gozdarstva, živilstva in ribištva skladno s skupno kmetijsko in 
ribiško politiko Evropske unije ter na druge naloge za izvajanje 
ukrepov kmetijske politike ter promocije.

(3) Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veteri-
narstvo in varstvo rastlin opravlja upravne in strokovne naloge 
ter naloge uradnega nadzora na področju varnosti, kakovosti 
in označevanja kmetijskih pridelkov in živil, vključno z gensko 
spremenjenimi živili, razen upravnih nalog na področju zaščite 
kmetijskih pridelkov in živil (sheme kakovosti); na področju 
varnosti, kakovosti in označevanja naravnih mineralnih vod, 
krme; uporabe izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili v 
postopkih pridelave, predelave in distribucije živil; vode za 
napajanje živali; na področju živalskih stranskih proizvodov 
in pridobljenih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi, 
razen nalog, ki so v pristojnosti Agencije Republike Slovenije 
za okolje in Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo in 
okolje; na področju identifikacije in registracije živali, zdravja 
živali, varstva prebivalstva pred zoonozami, zaščite živali, upo-
rabe in z uporabo povezane sledljivosti zdravil v veterinarski 
medicini, preventive pri razmnoževanju živali, varstva rastlin, 
semenskega materiala kmetijskih rastlin razen nalog javne 
službe na področju semenarstva; ocenjevanja aktivnih snovi ter 
ocenjevanja in registracije fitofarmacevtskih sredstev; prometa 
in uporabe fitofarmacevtskih sredstev, testiranja naprav za 
nanašanje fitofarmacevtskih sredstev; analize tveganja ter ob-
veščanja prebivalstva in izpolnjevanja mednarodnih obveznosti 
iz pristojnosti uprave. Uprava Republike Slovenije za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opravlja tudi naloge in-
špekcijskega nadzora na področju varstva novih sort kmetijskih 
rastlin. Inšpekcijski nadzor znotraj Uprave Republike Slovenije 
za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izvaja inšpek-
cija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v skladu s 
pristojnostmi, ki so določene za inšpektorje za hrano, uradne 
veterinarje in fitosanitarne inšpektorje po področnih zakonih.

(4) Agencija Republike Slovenije za okolje opravlja uprav-
ne in strokovne naloge na področjih celovitega varstva okolja in 
naravnih dobrin, varstva voda, zraka in tal, presoje vplivov na 

okolje, javnih služb varstva okolja in naravnih dobrin, varstva 
pred hrupom in drugimi tveganji za okolje, ohranjanja narave, 
gospodarjenja z vodami in vodnogospodarskimi objekti in na-
pravami, monitoringov in drugega evidentiranja meteoroloških, 
hidroloških, agroloških in ekoloških razmer, meteoroloških, hi-
droloških in ekoloških analiz in ekspertiz, napovedovanja me-
teoroloških in hidroloških procesov ter opozarjanja na izredne 
pojave, letalske meteorologije, monitoringa in drugega eviden-
tiranja geoloških, seizmoloških in drugih geofizikalnih pojavov, 
njihovih rajonizacij in kategorizacij, potresnega varstva objektov 
in naprav, varstva, zaščite in zgodnjega opozarjanja pred potre-
snimi pojavi, ravnanja z odpadki, razen radioaktivnih, odprave 
posledic naravnih in drugih nesreč, izpolnjevanja mednarodnih 
obveznosti s teh področij in mednarodne izmenjave podatkov.

(5) Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost opravlja 
specializirane strokovne in razvojne upravne naloge ter naloge 
inšpekcijskega nadzora na področjih sevalne in jedrske varnosti, 
izvajanja sevalnih dejavnosti in uporabe virov sevanja, z izjemo 
v zdravstvu ali veterinarstvu, varstva okolja pred ionizirajočimi 
sevanji, fizičnega varovanja jedrskih snovi in objektov, neširje-
nja jedrskega orožja in varovanja jedrskega blaga, spremljanja 
stanja radioaktivnosti okolja in odgovornosti za jedrsko škodo.

(6) Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje 
opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpi-
sov s področij kmetijstva, razvoja podeželja, ukrepov kmetijske 
politike, zootehnike, mineralnih gnojil, vina in drugih proizvodov 
iz grozdja in vina, na področju gensko spremenjenih organizmov, 
na področju soobstoja gensko spremenjenih kmetijskih rastlin, 
gozdarstva, lovstva in ribištva, dobre kmetijske prakse, varstva 
okolja in narave ter ekološki nadzor na državni meji, vodni režim, 
urejanje voda in gospodarjenje z njimi; sežiga, sosežiga ter od-
stranitve na odlagališču živalskih stranskih proizvodov in prido-
bljenih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi, maloprodaje 
organskih gnojil in sredstev za izboljšanje tal in njihove uporabe 
na obdelovalnih ter pašnih površinah; lahko opravlja tudi kontrolo 
v postopkih izvajanja ukrepov iz pristojnosti Agencije Republike 
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.«.

2. člen
V 16. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije opravlja 

naloge inšpekcijskega nadzora na področjih nalezljivih bolezni, 
prehranskih dopolnil, živil za posebne prehranske oziroma 
zdravstvene namene, živil oziroma hrane v gostinski dejav-
nosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano 
na delu (v nadaljevanju: obrati javne prehrane), proizvodnje in 
prometa izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili in njihove 
uporabe v obratih javne prehrane, pri proizvodnji ter distribuciji 
prehranskih dopolnil in živil za posebne prehranske oziroma 
zdravstvene namene, pitne vode, omejevanja porabe alkohola, 
kozmetičnih proizvodov, igrač, tobaka, tobačnih proizvodov, 
kopalnih voda, minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojev v 
javnih zdravstvenih zavodih, pri pravnih in fizičnih osebah, ki 
opravljajo zdravstveno dejavnost, v dejavnostih na področjih 
otroškega varstva, vzgoje, izobraževanja, gostinstva, turizma, 
higienske nege, sociale, zdravstveno higienskega stanja za-
časnih bivališč ob naravnih nesrečah in evakuacijah, splošne 
varnosti proizvodov v pristojnosti ministrstva razen kemikalij, 
zdravil, medicinskih pripomočkov in virov sevanj ter drugih 
predpisov z delovnega področja ministrstva.«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

3. člen
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo 

in varstvo rastlin s 1. januarjem 2013 prevzame naloge, javne 
uslužbence, dokumentacijo, prostore, opremo in pravice pro-
računske porabe.

Veterinarska uprava Republike Slovenije in Fitosanitarna 
uprava Republike Slovenije nadaljujeta z delom v okviru dose-
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danjih delovnih področij do 31. decembra 2012. S prevzemom 
delovnih področij organa v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in 
okolje prenehata delovati.

Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 
se s to uredbo uskladijo najpozneje do 31. decembra 2012.

4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00730-36/2012
Ljubljana, dne 25. oktobra 2012
EVA 2012-2030-0061

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

3242. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije 
v Toulousu, v Francoski republiki

Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Urad-
ni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) na predlog 
ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

S K L E P
o odprtju Konzulata Republike Slovenije  

v Toulousu, v Francoski republiki

I
Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Toulousu, v 

Francoski republiki, ki ga vodi častni konzul.
Konzularno območje konzulata obsega regijo Jug-Pireneji.
Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju gospodarskih, 

kulturnih in znanstvenih odnosov Republike Slovenije z regijo 
Jug-Pireneji.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50100-3/2012
Ljubljana, dne 10. maja 2012
EVA 2012-1811-0025

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

3243. Sklep o imenovanju častnega konzula 
Republike Slovenije v Toulousu, v Francoski 
republiki

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o zunanjih zadevah 
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) na predlog 
ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

S K L E P
o imenovanju častnega konzula Republike 
Slovenije v Toulousu, v Francoski republiki

I
Za častnega konzula Republike Slovenije v Toulousu, 

v Francoski republiki se imenuje Alexandre Hégo Devéza – 
Barrau.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50101-8/2012
Ljubljana, dne 10. maja 2012
EVA 2012-1811-0026

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
3244. Odredba o določitvi višine nadomestila 

na hektar za kritje stroškov za vzdrževalna 
dela na skupnih objektih in napravah 
na melioracijskih območjih za leto 2012

Na podlagi prvega odstavka 95. člena Zakona o kmetij-
skih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno 
besedilo in 58/12) izdaja minister za kmetijstvo in okolje

O D R E D B O 
o določitvi višine nadomestila na hektar  

za kritje stroškov za vzdrževalna dela  
na skupnih objektih in napravah  

na melioracijskih območjih za leto 2012

1. člen
Ta odredba določa višino nadomestila na hektar za kritje 

stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah 
na melioracijskih območjih za leto 2012.

2. člen
Višina nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdr-

ževalna dela na skupnih objektih in napravah po meliora-
cijskih območjih je razvidna iz Priloge, ki je sestavni del te 
odredbe.

3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-385/2012
Ljubljana, dne 26. oktobra 2012
EVA 2012-2330-0208

Franc Bogovič l.r.
Minister 

za kmetijstvo in okolje 
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Priloga: Višina nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in 
napravah po melioracijskih območjih za leto 2012 
 
 

Zap. 
št. Ime upravne enote Šifra 

sistema Melioracijsko območje 

Višina 
nadomestila 

2012 
[EUR/ha] 

1 AJDOVŠČINA 1012 Melioracija na  Ajdovskem polju 30 
2 AJDOVŠČINA 1022 Melioracija Vipavsko polje 25 
3 AJDOVŠČINA 1032 Melioracija Lozice 20 
4 AJDOVŠČINA 1042 Melioracija Vipavski Križ - Male žablje 30 
5 AJDOVŠČINA 1052 Melioracija Lokavec 30 
6 AJDOVŠČINA 1062 Melioracija Vrtovin 30 
7 AJDOVŠČINA 1072 Melioracija Selo - Batuje 30 
8 AJDOVŠČINA 1092 Melioracija Log - Zemono 30 
9 AJDOVŠČINA 1122 Melioracija Manče - Podnanos 20 

10 AJDOVŠČINA 1132 Melioracija Dolenje - Ustje 30 
11 AJDOVŠČINA 1142 Melioracija Brje - žablje 30 
12 AJDOVŠČINA 1162 Melioracija Slap I 30 
13 AJDOVŠČINA 1172 Melioracija Slap II 30 
14 BREŽICE 2022 Melioracijsko območje Brežiško polje - BUKOšEK 15 
15 BREŽICE 2032 Melioracijsko območje ob Gabernici 18 
16 BREŽICE 2042 Melioracijsko območje Krško polje - Gazice 25 

17 BREŽICE 2051 
Namakanje sadovnjakov na območju Brežic, Arnovo 
selo 25 

18 BREŽICE 2142 Melioracijsko območje ob Sromljici 25 
19 CELJE 3022 Melioracijsko območje Ostrožno - Lopata 24 
20 CELJE 3032 Melioracija žepine I,II 22 
21 CELJE 3042 Melioracija na območju Ljubečne 23 
22 CELJE 3062 Melioracija na območju naselja Zadobrava 24 
23 CELJE 3072 Osušitev zemljišč Ivenci 25 
24 CELJE 3082 Melioracija na območju Zg. Trnovelj 25 
25 CELJE 3092 Melioracijsko območje Medlog - Babno 25 
26 DOMŽALE 6012 Melioracija Jable 15 
27 DOMŽALE 6042 Melioracija čudna 20 
28 DOMŽALE 6052 Melioracija Rača 18 
29 DOMŽALE 6062 Melioracija Trzin 20 
30 DOMŽALE 6072 Melioracija Radomlja področje 4 20 
31 DOMŽALE 6082 Melioracija Radomlja področje 3 15 
32 DOMŽALE 6102 Melioracija Radomlja področje 1 20 
33 DOMŽALE 6112 Melioracija Radomlja področje 2 25 

34 
GORNJA 
RADGONA 8022 Melioracijsko območje Slaptinci 15 

35 
GORNJA 
RADGONA 8032 Melioracija Apaške doline - območje Plitvice 25 

36 
GORNJA 
RADGONA 8062 Melioracijsko območje Lomanoše 25 

37 
GORNJA 
RADGONA 8082 Melioracijsko območje žihlava - Biserjane 25 

38 
GORNJA 
RADGONA 8092 Melioracijsko območje Plitvica II. 25 

39 
GORNJA 
RADGONA 8102 HMS ščavnica - Sp. Ivanjci-Sp. ščavnica 25 
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40 
GORNJA 
RADGONA 8112 HMS ščavnica - Grabonoš-Sp. Ivanjci 25 

41 
GORNJA 
RADGONA 8122 Melioracijsko območje Boračeva - črešnjevci 25 

42 
GORNJA 
RADGONA 8132 HMS ščavnica - Sp. ščavnica-Lešane 25 

43 
GORNJA 
RADGONA 8172 HMS ščavnica, Biserjane - Grabonoš 25 

44 IZOLA 13011 Namakalni sistem Pivol 41 
45 IZOLA 13022 Hidromelioracija Rikorvo 31 
46 KAMNIK 15012 Melioracija površin med Mostami, Komendo in Križem 20 
47 KOPER 17021 Namakanje Sermin hrib 41 
48 KOPER 17052 Melioracija Sermin - Valmarin 31 
49 KOPER 17072 Melioracija doline Badaševice 31 
50 KOPER 17082 Hidromelioracija Tomaž 20 
51 KOPER 17092 Melioracija Ankaranske Bonifike - Purisima 31 
52 KOPER 17122 Melioracija doline Pradisiol 31 
53 KOPER 17132 Hidromelioracija Ankaranska bonifika - osuševanje 31 
54 KOPER 17171 Namakanje Ankaranska Bonifika - Purisima 41 
55 KOPER 17201 Namakalni kompleks Zontarji 41 
56 KRŠKO 19012 Melioracijsko območje ob Lokvanjskem potoku 18 
57 KRŠKO 19042 Melioracijsko območje Kolarica 20 
58 KRŠKO 19052 Melioracijsko območje Krško polje I 20 
59 KRŠKO 19102 Melioracijsko področje Kalce - Naklo 20 
60 KRŠKO 19301 Velik namakalni sistem Kalce-Naklo I. faza 30 
61 LENART 21042 HMS Pesnica - Melioracijsko območje Zg. Senarska 6 

62 LENART 21052 HMS Pesnica - Melioracija na območju Globovnice I. 19 
63 LENART 21062 HMS Pesnica - MO Velka-žice 20 
64 LENART 21082 HMS Pesnica - Melioracijsko območje Polena 16 
65 LENART 21092 HMS Pesnica - MO Gočova 19 
66 LENART 21122 HMS Pesnica - območje Drvanja - Trotkova 20 

67 LENART 21132 
HMS Pesnica - Melioracijsko območje Zamarkova-
Voličina 22 

68 LENART 21152 HMS Pesnica - MO Spodnji Porčič 20 

69 LENART 21172 
HMS Pesnica - Melioracija na območju Drvanje in 
Ročice 20 

70 LENART 21182 
HMS Pesnica - Melioracijsko območje šetarovska 
gmajna 19 

71 LENART 21202 HMS Pesnica - Melioracijsko območje Vinička vas 22 
72 LENART 21212 Melioracija Pesniške doline - območje šetarova 22 
73 LENDAVA 22062 HMS Ledava Melioracija Turnišče II 21 
74 LENDAVA 22252 Melioracijsko območje Strehovci - Dobrovnik 24 
75 LJUBLJANA 24012 Melioracija ob  Gameljščici 15 
76 LJUBLJANA 24152 Melioracija Dobrunjščica 25 
77 LJUTOMER 29012 Melioracija Kozarica - Virje I 18 
78 LJUTOMER 29042 Melioracija ščavniške doline - območje Cezanjevci II 19 
79 LJUTOMER 29072 Melioracija Kozarica - Virje II 10 
80 LJUTOMER 29092 HMS ščavnica MO ob Turji 18 
81 LJUTOMER 29102 Melioracija območja Bolehnečici - Berkovci 18 
82 LJUTOMER 29112 Melioracijsko področje Virje - Vučja vas 20 

83 LJUTOMER 29132 Melioracija ščavniške doline - območje Cezanjevci I 19 
84 MOZIRJE 35012 Melioracija Pobrežje 40 
85 MURSKA SOBOTA 36062 HMS Velika Krka 26 
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86 MURSKA SOBOTA 36082 HMS Ledava nad jezerom 26 

87 MURSKA SOBOTA 36092 
Površinska ureditev odvodnje območja Zenkovci-
Beznovci-Vadarci-Lemerje-Bodonci 24 

88 MURSKA SOBOTA 36122 Melioracijsko območje Domajinci-Mlinišče 20 
89 MURSKA SOBOTA 36132 Melioracija zemljišča ob potoku Gruba pri Gorici 17 
90 MURSKA SOBOTA 36152 Melioracija Mala Krka - Domanjševci 26 
91 MURSKA SOBOTA 36162 Melioracijsko območje Tešanovci 13 
92 MURSKA SOBOTA 36192 HMS Ob Krki, območje Hodoš - Krplivnik 26 
93 MURSKA SOBOTA 36212 Melioracijsko območje Noršinci - Nemčavci 26 
94 MURSKA SOBOTA 36222 Melioracijsko območje Markišavci - Nemčavci 26 
95 MURSKA SOBOTA 36251 Namakalni sistem Ivanci 35 
96 MURSKA SOBOTA 36302 Levi breg Ledave 20 
97 MURSKA SOBOTA 36362 Melioracije Moravci 24 
98 MURSKA SOBOTA 36392 Hidromelioracije Gerlinci - Fikšinci 24 
99 MURSKA SOBOTA 36422 HMS Cankova - Korovci 25 

100 MURSKA SOBOTA 36452 
Melioracija med železniškim nasipom in potokom 
Velika Krka od šalovc do meje z Madžarsko 26 

101 MURSKA SOBOTA 36462 Melioracijsko območje Filovci 20 
102 NOVA GORICA 37082 Melioracija Lijak 30 
103 NOVA GORICA 37091 Namakalni sistem polja Replje 40 
104 NOVA GORICA 37111 Oroševalni in namakalni sistem MIREN pri Gorici 40 
105 NOVA GORICA 37131 Namakalni sistem polja šempeter 40 
106 NOVA GORICA 37141 Namakalni sistem polja ─ črniče - Perovlek 20 
107 NOVA GORICA 37162 Melioracija ob Lijaku - Ajševica 30 
108 NOVA GORICA 37181 Namakalni sistem polja Prvačina I in II 40 
109 NOVA GORICA 37201 Stabilni oroševalni namakalni sistem Jugovega polja 40 
110 NOVA GORICA 37211 Namakalni sistem polja Orehovlje - Bilje 40 
111 NOVA GORICA 37252 Melioracija črniče - Dolenje 35 
112 NOVA GORICA 37261 Namakalni sistem Vrtojba polje 40 
113 NOVA GORICA 37281 Namakalni sistem polja Dornberk in polja Kobate 40 
114 NOVA GORICA 37301 Namakalni sistem polja Bukovica 40 
115 NOVA GORICA 37352 Melioracija šempasko polje 35 
116 NOVA GORICA 37362 Melioracija Podkraj 30 
117 NOVA GORICA 37372 Melioracija Lepenje 35 
118 NOVA GORICA 37392 Melioracija Mrljaki 24 
119 NOVA GORICA 37411 Namakalni sistem polja Okroglica I, II 40 

120 NOVA GORICA 37422 Melioracije polja pod Lokami 20 
121 NOVA GORICA 37471 Oroševalni sistem Križ - Cijanov 40 
122 NOVA GORICA 37501 Namakanje polja Podvogrsko 40 
123 NOVA GORICA 37511 NS Orehovlje - Britof 40 
124 NOVA GORICA 37531 Namakanje šempaske gmajne 40 
125 NOVA GORICA 37541 Namakalni sistem Karavlja - Gramoznica 40 
126 NOVO MESTO 38042 Melioracijsko območje - DOBRUšKA GMAJNA 20 
127 NOVO MESTO 38062 Melioracija  Mokrega polja 15 
128 NOVO MESTO 38072 Melioracijsko območje Draškovec 13 
129 ORMOŽ 39021 NS Ormož - Osluševci 20 
130 ORMOŽ 39052 Melioracijsko območje Lešnica 18 
131 ORMOŽ 39082 Melioracijsko področje  južno od ceste Ormož - Ptuj 17 
132 ORMOŽ 39092 Melioracija  Sejanske doline 18 
133 ORMOŽ 39132 Melioracija v Sejanski dolini - območje Savci 18 
134 ORMOŽ 39142 Melioracijsko območje Rucmanci - Savci 18 
135 ORMOŽ 39201 Namakalni sistem Ormož - Velika Nedelja 20 
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136 ORMOŽ 39222 Meloracijsko območje Ključarovci 18 
137 ORMOŽ 39232 Melioracijsko območje Koračice - Pršetinci 18 
138 PIRAN 40012 Hidromelioracija doline Dragonje 31 
139 PIRAN 40022 Melioracija Jernejske doline 31 
140 PIRAN 40032 Melioracija doline Drnice 31 
141 PIRAN 40081 Namakalni sistem v Sečoveljski dolini 41 
142 PTUJ 42022 Melioracija na zemljišču Gajevci 8 
143 PTUJ 42032 HMS Pesnica-Melioracijsko območje žamenci 15 
144 PTUJ 42042 MO Janežovci pri Placarju 22 

145 PTUJ 42092 
HMS Pesnica-Melioracijsko območje "Tibolci-
Zamušani" 20 

146 PTUJ 42102 Melioracija Pesniške doline - Območje IX/a 5 
147 PTUJ 42132 Melioracija Pesniške doline - MO 12  - STREJACI 18 
148 PTUJ 42162 Melioracija Pesniške doline- območje XV. 10 
149 PTUJ 42172 HMS PESNICA - Mužjak (območje XVI) 10 
150 PTUJ 42192 Melioracija Lovrenc na Dravskem polju, Apače 3 22 
151 PTUJ 42232 HMS Polskava - Od župečje vasi do Mihovcev 22 
152 PTUJ 42382 Melioracija Pesniške doline - območje Drbetinci 20 

153 PTUJ 42412 Melioracija Podlehnik, Meniško, Placar in Janežovci 15 
154 PTUJ 42432 HMS PESNICA - MO Levanjci ( območje 7a ) 10 

155 PTUJ 42462 
HMS PESNICA - MO 9 - ob Krki ( Mostje - Gabernik 
- Juršinci ) 20 

156 PTUJ 42472 HMS PESNICA - območje žrebečjak ( XIX.) 10 
157 PTUJ 42482 HMS Pesnica - območje Svetinci (območje 6) 10 
158 PTUJ 42502 HMS Pesnica - Velovlak II. (območje 7) 22 
159 PTUJ 42522 HMS PESNICA - MO 3 - Ločič II 20 
160 PTUJ 42552 HMS Pesnica - območje Formin 1 in 2 15 

161 PTUJ 42562 
HMS PESNICA - Melioracijsko območje Dornava-
Mezgovci 18 

162 PTUJ 42572 
HMS PESNICA - Melioracijsko območje Podvinci-
Pacinje, Desenci-Velovlek 20 

163 PTUJ 42592 HMS Pesnica - območje Velovlak 10 
164 PTUJ 42621 Namakalni sistem Gajevci 8 
165 PTUJ 42631 Namakalni sistem Formin - Zamušani 22 
166 PTUJ 42662 HMS PESNICA - MO 10 - Mostje III 20 

167 SLOVENJ GRADEC 49012 
Melioracijsko območje Mislinjska dobrava - Dobrovski 
grad II. 20 

168 SLOVENJ GRADEC 49032 Melioracijsko območje Mislinjska dobrava - Dovže 19 

169 SLOVENJ GRADEC 49042 
Melioracijsko območje Mislinjska dobrava - Dobrovski 
grad I. 20 

170 
SLOVENSKA 
BISTRICA 50062 Melioracija ob Ložnici pri Makolah 20 

171 
SLOVENSKA 
BISTRICA 50092 HMS Polskava - črete in Stari log 15 

172 
SLOVENSKA 
BISTRICA 50132 Melioracija Ložnica - Sp. Pečke 20 

173 
SLOVENSKA 
BISTRICA 50142 HMS Polskava - Zg. Polskava 15 

174 
SLOVENSKA 
BISTRICA 50162 Melioracijsko območje čadram - Pobrež 25 

175 
SLOVENSKA 
BISTRICA 50172 HMS Polskava - Marof 22 

176 
SLOVENSKA 
BISTRICA 50182 Melioracija Oplotnica - Dobrova 18 
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177 
SLOVENSKA 
BISTRICA 50192 Melioracija ob Ložnici in Bistrici 25 

178 
SLOVENSKA 
BISTRICA 50202 Melioracija Cigonca 20 

179 
SLOVENSKE 
KONJICE 51012 

Melioracija ob Dravinji od Slovenskih Konjic do 
avtoceste 20 

180 
SLOVENSKE 
KONJICE 51022 

Dravinjska dolina-Melioracijsko območje Spodnja 
Pristava 18 

181 
SLOVENSKE 
KONJICE 51032 Melioracijsko območje Tepanje - Sp. Grušovje 20 

182 
ŠMARJE PRI 
JELŠAH 54032 Melioracije Kunšperskega polja 22 

183 
ŠMARJE PRI 
JELŠAH 54072 Melioracija na Imenskem polju 22 

184 
ŠMARJE PRI 
JELŠAH 54082 Melioracije Pristavškega polja 22 

185 
ŠMARJE PRI 
JELŠAH 54092 Melioracija polja Sedlarjevo - Buče 24 

186 
ŠMARJE PRI 
JELŠAH 54122 Osušitev doline Bodrišnice in Sevškega potoka 26 

187 TREBNJE 57022 Melioracija Rakovniško polje 20 
188 TREBNJE 57032 Melioracijsko območje Jeseniščica 15 
189 TREBNJE 57042 Melioracijsko območje Volčje Njive 22 
190 VELENJE 59042 Osušitev zemljišč šentilj ( Arnače, Laze, Silova ) 25 
191 ŽALEC 62012 Melioracije šmatevž 25 
192 ŽALEC 62042 Melioracije ob Bolski 28 
193 ŽALEC 62062 Melioracije na območju Pirešice 24 
194 ŽALEC 62152 Melioracija pri Mlinarici, žovnek, Polzela, Slatina II 25 

195 ŽALEC 62162 
Osušitev zemljišč Stebovnik, črnova, Galicija, Virte, 
Kaplja vas 23 

196 ŽALEC 62192 Melioracija Gotovlje - Arja vas 23 
197 ŽALEC 62202 Melioracija kompleksa Grajska vas - Latkova vas 24 
198 ŽALEC 62212 Osuševalni sistem Arja vas - Drešinja vas 23 
199 ŽALEC 62222 Melioracije zemljišč Dragopolje 25 
200 ŽALEC 62312 Melioracija zemljišč Čmakovo 30 
201 MARIBOR 64051 Namakalni sistem Miklavž 8 

202 MARIBOR 64062 
Melioracija Pesniške doline na področju AK Maribor - 
območje MOčNA 10 

203 MARIBOR 64112 HMS Polskava - Požeg - Ješenca 17 
204 MARIBOR 64142 Melioracija Rače - Ješenca 18 

205 MARIBOR 64162 
HMS Pesnica, območje ob Jakobskem potoku (spodnji 
del) 18 

206 MARIBOR 64182 
HMS PESNICA - MO Dragučova-Vosek, Dragučova, 
Pernica 5 

207 PESNICA 65032 
HMS PESNICA - melioracijsko področje 
DRAGUčOVA 18 

208 PESNICA 65052 Melioracija Pesniške doline ob Jareninskem potoku 15 

209 PESNICA 65132 
HMS Pesnica, območje ob Jakobskem potoku (zgornji 
del) 16 

210 PESNICA 65142 HMS Pesnica - VAJGEN 18 
211 PESNICA 65152 HMS Pesnica, območje Ogriskovo 18 
212 PESNICA 65162 HMS PESNICA - Melioracije ob potoku Cirknica 18 

213 PESNICA 65172 
HMS PESNICA -  Pernica - Močna, škofijsko, 
Grošetovo - Lepi dol 10 

- 
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USTAVNO SODIŠČE
3245. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe 

in o kaznovanju pooblaščenca pritožnika

Številka: Up-635/12-10
Datum: 19. 9. 2012

S K L E P

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne 
pritožbe, ki jo je vložil Miroslav Brance, Celje, ki ga zastopa 
Ludvik Poljanec, Slovenska Bistrica, na seji 19. septembra 
2012

s k l e n i l o :

1. Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v 
Šmarju pri Jelšah št. ZSV 137/2011 z dne 22. 3. 2012 se 
zavrže.

2. Pooblaščenec pritožnika, Ludvik Poljanec, se kaznuje 
s 500 (petsto) euri denarne kazni. Kazen mora v 30 dneh od 
prejema tega sklepa plačati na račun javnofinančnih prihodkov 
"Druge globe in denarne kazni", št. SI56 0110 0100 0518 755, 
referenca SI11 13110-7120036-06352012.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Z izpodbijano sodbo je sodišče zavrnilo pritožnikovo 

zahtevo za sodno varstvo, vloženo zoper plačilni nalog pre-
krškovnega organa, s katerim je bil kot storilec spoznan za 
odgovornega storitve prekrška po 3. točki petega odstavka 
46. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, 
št. 109/10 in 57/12 – ZPrCP).

2. Pritožnik v vlogi, ki je v bistvenem enaka drugim to-
vrstnim vlogam, vloženim v zadevah prekrškov, izpodbijani 
sodbi očita številne kršitve zakonodaje, Ustave ter Konvencije 
o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list 
RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP).

B. – I.
3. Pritožnik vlaga ustavno pritožbo v zadevi prekrška. Po 

četrti alineji drugega odstavka 55.a člena Zakona o Ustavnem 
sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo 
– v nadaljevanju ZUstS) v zvezi s prvim odstavkom tega člena 
ustavna pritožba zoper posamične akte, izdane v zadevah 
prekrškov, ni dovoljena.

4. Pritožnikovi očitki so v bistvenem enaki očitkom, do ka-
terih se je Ustavno sodišče opredelilo že v sklepu št. Up-175/12 
z dne 8. 3. 2012 (Uradni list RS, št. 22/12). V njem je med 
drugim ocenilo, da z zatrjevanji, ki ostajajo na ravni splošnosti, 
z brezpredmetnimi trditvami, ki nimajo nobene zveze z izpod-
bijanimi posamičnimi akti, z žaljivimi trditvami, ki so dodane, 
pritožnik ostaja na ravni očitne neutemeljenosti zatrjevanih 
kršitev. Tudi v obravnavani zadevi gre za takšne posplošene 
in neobrazložene očitke, ki sodišču ne omogočajo presoje o 
obstoju kršitev človekovih pravic. Iz enakih razlogov, zaradi 
katerih je Ustavno sodišče ocenilo, da pritožnik v zadevi št. Up-
175/12 ni mogel uspeti, tudi predmetna ustavna pritožba ne 
more biti uspešna. Zato jo je Ustavno sodišče kot nedovoljeno 
zavrglo (1. točka izreka).

B. – II.
5. Ena izmed pravic po ZUstS je tudi pravica vložiti ustav-

no pritožbo. Kadar Ustavno sodišče oceni, da pritožnik oziroma 
njegov pooblaščenec v postopku pred Ustavnim sodiščem zlo-
rablja pravice, ki jih ima po ZUstS, ga lahko kaznuje z denarno 
kaznijo (prvi odstavek 34.a člena ZUstS).1

6. Ustavno sodišče je v sklepu št. Up-448/12 z dne 21. 6. 
2012 (Uradni list RS, št. 57/12) že sprejelo stališče, da je zlo-
raba pravice do ustavne pritožbe med drugim podana tedaj, ko 
je ustavna pritožba očitno nedovoljena in neutemeljena, vsak 
razumen posameznik pa šteje njeno vložitev kot brez vseh mo-
žnosti za uspeh. Ker je vztrajanje pritožnika pri takšni ustavni 
pritožbi Ustavno sodišče štelo kot zlorabo pravice do vložitve 
ustavne pritožbe, je pritožnika tudi kaznovalo z denarno kazni-
jo. Za položaj, ki je v bistvenem podoben navedenemu, gre tudi 
v obravnavani zadevi.

7. Kot izhaja iz ustavne pritožbe in njej priloženega poo-
blastila, je pritožnikov pooblaščenec v postopku s to ustavno 
pritožbo Ludvik Poljanec. Pooblaščenec pritožnika je bil že 
v dopisu št. R-I-222/12 z dne 4. 6. 2012 izrecno opozorjen 
na to, da vloga, ki jo je v imenu pritožnika poslal Ustavnemu 
sodišču, glede na ustaljeno presojo Ustavnega sodišča nima 
možnosti za uspeh. Pri tem se je Ustavno sodišče sklicevalo 
na sklep št. Up-175/12, ki ga je navedenemu dopisu tudi 
priložilo. Poleg tega je bil pritožnikov pooblaščenec v nave-
denem dopisu izrecno opozorjen tudi na to, da bi Ustavno 
sodišče vztrajanje pri odločitvi lahko štelo za zlorabo pravice 
do vložitve ustavne pritožbe, in na posledično možnost ka-
znovanja v skladu s prvim odstavkom 34.a člena ZUstS. Na 
takšno možnost je Ustavno sodišče opozorilo tudi že v sklepu 
št. Up-175/12. Pooblaščenec pritožnika je na navedeni dopis 
Ustavnega sodišča odgovoril z vlogo, ki jo je Ustavno sodišče 
prejelo 27. 6. 2012. V tej vlogi izraža zahtevo, naj Ustavno so-
dišče vlogo, vpisano kot R-I- zadevo, obravnava kot ustavno 
pritožbo. Navaja, da ne more razumeti, da Ustavno sodišče že 
vnaprej določa ustavno pritožbo kot neuspešno ter da Ustava 
in EKČP ne dovoljujeta omejevanja pravic, saj zagotavljata 
pošteno sojenje. Izraža tudi nerazumevanje glede tega, da 
mu sodišče, ki mora skrbeti za človekove pravice, grozi z 
denarno kaznijo. Takšno opozorilo naj bi bilo v nasprotju z 
Ustavo in EKČP.

8. Za osebo, ki prevzame mandat za vodenje postopka 
pred Ustavnim sodiščem, velja dolžna skrbnost, da preve-
ri predpostavke za dopustnost ustavne pritožbe, da v vlogi 
obravnava ustavnopravno materijo, da pregleda in se seznani 
z ustavnosodno presojo Ustavnega sodišča ter s tem pretehta 
možnosti za uspeh nameravane ustavne pritožbe.2 Če poo-
blaščenec pritožnika opusti vsebinski preizkus na način, ki je 
vreden očitka, se s tem tudi sam izpostavi nevarnosti plačila 
denarne kazni zaradi zlorabe pravice do vložitve ustavne pri-
tožbe po prvem odstavku 34.a člena ZUstS.

9. Ustavno pritožbo, vloženo v zadevi prekrška, Ustavno 
sodišče zavrže, ker ni dovoljena. Kot je bilo že navedeno v 
7. točki obrazložitve tega sklepa, je bil pritožnikov pooblašče-
nec vnaprej seznanjen s tem, da s takšnimi očitki tudi v tej 
ustavni pritožbi ne more biti uspešen. V takšnem položaju je 
zato utemeljeno sklepanje, da pooblaščenec pritožnika ni za-

1 Prvi odstavek 34.a člena ZUstS se glasi: »Ustavno sodišče 
lahko udeleženca v postopku ali njegovega pooblaščenca kaznuje 
z denarno kaznijo od 100 eurov do 2.000 eurov, če zlorablja pravi-
ce, ki jih ima po tem zakonu.«

2 Podobno stališče je sprejelo nemško Zvezno ustavno so-
dišče v sklepih št. BVerfG, 2 BvR 1354/10 z dne 11. 8. 2010 in 
št. BVerfG, 2 BvR 1064/11 z dne 5. 10. 2011.
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dostil zahtevam, navedenim v 8. točki obrazložitve tega sklepa, 
saj v nasprotnem primeru pooblastila za zastopanje v postopku 
s takšno ustavno pritožbo ne bi sprejel. Še več, pri ustavni 
pritožbi je kljub opozorilu vztrajal. Poleg tega je tudi stališče 
Ustavnega sodišča, sprejeto v sklepu št. Up-448/12, poobla-
ščencu pritožnika dobro poznano, saj mu je bil navedeni sklep 
vročen kot pooblaščencu pritožnika v navedeni zadevi. Glede 
na navedeno Ustavno sodišče ocenjuje, da je pooblaščenec 
pritožnika zlorabil pravico do vložitve ustavne pritožbe. Dejanja, 
ki pomenijo zlorabo, so protipravna in zato ne morejo uživati 
sodnega varstva.3 Zato se v takšnem položaju pooblaščenec 
pritožnika pri utemeljevanju zahteve po poštenem sojenju ne 
more utemeljeno sklicevati na Ustavo in EKČP.

10. Z očitno nedovoljenimi in neutemeljenimi vlogami 
se ovira izpolnjevanje temeljnih nalog Ustavnega sodišča kot 
najvišjega organa sodne oblasti za varstvo ustavnosti in za-
konitosti ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Naloga 
Ustavnega sodišča je, da odloča o pomembnih ustavnopravnih 
vprašanjih, torej o vprašanjih, ki so pomembna za življenje 
posameznika v družbi in za državo. Ukvarjanje s takšnimi vlo-
gami, kot je obravnavana, Ustavno sodišče pri njegovem delu 
ovira, saj se pri tem upočasnjuje proces uveljavljanja človeko-
vih pravic in temeljnih svoboščin posameznika v tistih primerih, 
v katerih je varstvo potrebno. Ustavno sodišče takšnega rav-
nanja ni dolžno dopuščati, zato je glede na navedeno sklenilo, 
da zaradi zlorabe pravice do vložitve ustavne pritožbe poobla-
ščenca tudi kaznuje. Višina izrečene kazni je sorazmerna s 
težo zlorabe in z njenimi posledicami za učinkovito izvrševanje 
nalog Ustavnega sodišča. Glede na to je Ustavno sodišče pri-
tožnikovemu pooblaščencu, Ludviku Poljancu, odmerilo kazen 
v višini 500 eurov, ki jo glede na vse okoliščine primera šteje 
za primerno (2. točka izreka).

C.
11. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 

prvega odstavka 34.a člena in tretje alineje prvega odstavka 
55.b člena v zvezi s četrto alinejo drugega odstavka 55.a čle-
na ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslov-
nika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 
56/11) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in 
sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta 
Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, mag. Miroslav Mozetič, 
Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je 
sprejelo soglasno.

dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

3246. Sklep o zavrženju zahteve za rešitev spora 
glede pristojnosti

Številka: P-10/12-6
Datum: 10. 10. 2012

S K L E P

Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede 
pristojnosti, začetem z zahtevo Okrajnega sodišča v Ormožu, 
na seji 10. oktobra 2012

3 Prim. M. Pavčnik, Teorija prava, 4. pregledana in dopolnjena 
izdaja, GV založba, Ljubljana 2011, str. 168–173.

s k l e n i l o :

Zahteva za rešitev spora glede pristojnosti med Okrajnim 
sodiščem v Ormožu in Inšpektoratom Republike Slovenije za 
delo, Območna enota Maribor, se zavrže.

O b r a z l o ž i t e v

1. Kršiteljica, družba Grama, d.o.o., je po svojem za-
govorniku pri prekrškovnem organu, Inšpektoratu Republike 
Slovenije za delo, Območna enota Maribor (v nadaljevanju 
prekrškovni organ), vložila pobudo za odpravo pravnomočne 
odločbe, sodbe Okrajnega sodišča v Ormožu št. ZSV 87/2011 
z dne 25. 5. 2011, in plačilnega naloga prekrškovnega organa 
št. 029555/c z dne 17. 12. 2009 na podlagi 171.b člena Zako-
na o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno 
besedilo – v nadaljevanju ZP-1).

2. Prekrškovni organ je pobudo na podlagi 59. člena ZP-1 
v zvezi s 171.b členom ZP-1 z dopisom odstopil v pristojno re-
ševanje Okrajnemu sodišču v Ormožu. Pri tem je navedel, da 
se s pobudo predlagatelja ne strinja ter da jo kot pravočasno 
in vloženo po upravičeni osebi odstopa v pristojno reševanje 
sodišču.

3. Okrajno sodišče v Ormožu vlaga zahtevo za odločitev o 
sporu glede pristojnosti, saj meni, da ni pristojno za odločanje o 
navedeni pobudi. Sodišče navaja, da v konkretni zadevi ne gre 
za predlog prekrškovnega organa za odpravo ali spremembo 
pravnomočne odločbe o prekršku, o katerem bi bilo na podlagi 
prvega odstavka 171.a člena ZP-1 pristojno odločati sodišče, 
temveč gre za pobudo zagovornika osebe, ki ji je izrečena 
sankcija. Sodišče meni, da bi moral o upravičenosti takšne 
pobude odločati prekrškovni organ sam, še zlasti glede na dej-
stvo, da se z vloženo pobudo ne strinja, nanjo pa tudi ni vezan.

4. Ustavno sodišče je na podlagi osme alineje prvega 
odstavka 160. člena Ustave pristojno, da odloča o sporih glede 
pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi. Po drugem 
odstavku 61. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list 
RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju 
ZUstS) lahko, če pride do spora glede pristojnosti zato, ker 
več organov zavrača pristojnost v posamezni zadevi, zahteva 
rešitev spora glede pristojnosti organ, ki mu je bila zadeva 
odstopljena, ker meni, da zanjo ni pristojen.

5. Iz dopisa Okrajnega sodišča je sicer razvidno, da so-
dišče zavrača pristojnost za odločanje o obravnavani zadevi, 
vendar dopisa ni mogoče šteti za sodno odločbo, s katero bi 
se lahko organ izrekel za nepristojnega za odločanje v zadevi. 
Tako je Ustavno sodišče odločilo že v sklepu št. P-7/10 z dne 
14. 9. 2011. Ker se sodišče ni izreklo za nepristojno za odloča-
nje o obravnavani zadevi in zadeve ni odstopilo prekrškovnemu 
organu, Ustavno sodišče ugotavlja, da spor glede pristojnosti 
še ni mogel nastati. Ustavno sodišče je zahtevo zavrglo, saj 
niso izpolnjeni procesni pogoji za odločanje o sporu glede 
pristojnosti.

6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega 
odstavka 25. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS 
in četrte alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustav-
nega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sesta-
vi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja 
Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. 
Etelka Korpič - Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, 
dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.

dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik
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BISTRICA OB SOTLI

3247. Pravilnik o spremembi Pravilnika 
o dodeljevanju socialnih pomoči 
v Občini Bistrica ob Sotli

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Ura-
dni list RS, št. 12/09, 26/11) je Občinski svet Občine Bistrica ob 
Sotli na 15. redni seji dne 17. 10. 2012 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o dodeljevanju socialnih 

pomoči v Občini Bistrica ob Sotli

1. člen
S tem odlokom se spreminja Pravilnik o dodeljevanju 

socialnih pomoči v Občini Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, 
št. 118/08), (v nadaljevanju: pravilnik).

2. člen
V celotnem pravilniku se v vseh uporabljenih sklonih 

nadomesti besedna zveza »Zakon o socialnem varstvu« z be-
sedno zvezo »Zakon o socialno varstvenih prejemkih«.

3. člen
Spremeni se zadnji odstavek 8. člena pravilnika tako, da 

se glasi:
»Pri določanju višine denarne pomoči se upoštevajo vsi 

lastni dohodki po določilih Zakon o socialno varstvenih pre-
jemkih.«.

4. člen
Ostali členi pravilnika ostanejo nespremenjeni.

5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0009/2010-03-15
Bistrica ob Sotli, dne 17. oktobra 2012

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Franjo Debelak l.r.

ČRENŠOVCI

3248. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne 
službe zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov na območju Občine Črenšovci

Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih služ-
bah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 
– ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US: U-I-51/06, 
112/06 – Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – 
ZFO-1A, 70/08, 108/09), 3. in 17. člena Zakona o prekrških 
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB-4, 29/07 Odl. US: U-I-56/06-
31, 58/07 Odl. US: U-I-34/05-9, 16/08 Odl. US: U-I-414/06-7, 
17/08, 21/08, 76/08 – ZIKS-1C, 108/09, 109/09 – Odločba US 
in 45/10), 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, 
št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci na 15. seji dne 
18. 10. 2012 sprejel

OBČINE

O D L O K
o načinu izvajanja gospodarske javne službe 

zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov  
na območju Občine Črenšovci

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa način izvajanja obvezne občinske gospo-

darske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na 
območju Občine Črenšovci (v nadaljnjem besedilu: javna služba).

2. člen
S tem odlokom se določajo:
1. organizacijska in prostorska zasnova izvajanja javne 

službe,
2. vrste in obseg storitev javne službe ter njihova prostor-

ska razporeditev,
3. pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
5. viri financiranja, oblikovanje cen in obračun storitev javne 

službe,
6. vrsta objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne 

službe,
7. nadzor nad izvajanjem javne službe,
8. kazenske določbe in
9. prehodne ter končne določbe.

3. člen
Cilji javne službe po tem odloku so:
1. varovanje in ohranjanje okolja,
2. povzročiteljem komunalnih odpadkov omogočati dostop 

do storitev javne službe,
3. dosegati cilje republiških operativnih programov s po-

dročja varstva okolja,
4. zagotavljati ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na 

izvoru nastanka,
5. urediti zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov tudi za 

stavbe, v katerih ni prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivali-
ščem ali v počitniški hišici,

6. zagotavljati podatke, poročati in obveščati pristojne služ-
be ter javnost o ravnanju s komunalnimi odpadki,

7. zagotavljati načelo, da stroške ravnanja s komunalnimi 
odpadki plača njihov povzročitelj,

8. zagotavljati izdelavo in sprejem letnih ter dolgoročnih 
programov ukrepov na področju ravnanja s komunalnimi od-
padki,

9. določiti obvezna vlaganja v vso opremo in lokacije, ki 
so potrebne za izvajanje gospodarske javne službe, kar je v 
pristojnosti izvajalca te službe,

10. določiti obvezna vlaganja v osveščanje občanov glede 
ravnanja z odpadki, kar je določeno kot obveznost izvajalca.

V okviru opravljanja javne službe zbiranja odpadkov se 
ravnanje s komunalnimi odpadki nanaša na zbiranje odpadkov, 
ki nastajajo na območju občine kot:

1. odpadki iz podskupine 15 01 (Embalaža – vključno z 
ločeno zbrano odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek) iz 
klasifikacijskega seznama odpadkov iz predpisa, ki ureja odpad-
ke (v nadaljevanju: klasifikacijski seznam),

2. odpadki iz podskupine 20 01 (Ločeno zbrane frakcije, 
razen 15 01) iz klasifikacijskega seznama, razen odpadkov 
s klasifikacijsko številko 20 01 99 (Drugi tovrstni odpadki) ter 
odpadkov s klasifikacijsko številko 20 01 01 (Papir in karton) in  
20 01 40 (Kovine) od izvirnih povzročiteljev komunalnih odpad-
kov iz javnega sektorja in iz proizvodne dejavnosti, trgovine, 
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poslovne dejavnosti, storitvene dejavnosti ali druge dejavnosti, 
ki ni dejavnost javnega sektorja,

3. odpadki iz podskupine 20 02 (Odpadki z vrtov in parkov – 
vključno z odpadki s pokopališč) iz klasifikacijskega seznama ter

4. odpadki s klasifikacijskima številkama 20 03 01 (Mešani 
komunalni odpadki) in 20 03 07 (Kosovni odpadki) iz klasifika-
cijskega seznama.

4. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji 

pomen:
1. izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe 

varstva okolja (v nadaljevanju: izvajalec javne službe) je s strani 
občine izbran izvajalec te javne službe v skladu z zakonom, 
ki ureja gospodarske javne službe ali zakonom, ki ureja javno 
zasebno partnerstvo;

2. izvirni povzročitelj komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: 
izvirni povzročitelj) je oseba, katere delovanje ali dejavnost pov-
zroča nastajanje komunalnih odpadkov in je lahko:

(a) izvirni povzročitelj iz gospodinjstva,
(b) izvirni povzročitelj iz javnega sektorja, in
(c) izvirni povzročitelj iz proizvodne dejavnosti, trgovine, 

poslovne dejavnosti, storitvene dejavnosti ali druge dejavnosti, 
ki ni dejavnost javnega sektorja;

3. odpadek je odpadek v skladu s predpisom, ki ureja 
odpadke;

4. nevaren odpadek je nevaren odpadek v skladu s pred-
pisom, ki ureja odpadke;

5. nenevaren odpadek je vsak odpadek, ki ni uvrščen med 
nevarne odpadke;

6. komunalni odpadek je komunalni odpadek v skladu z 
zakonom, ki ureja varstvo okolja;

7. mešani komunalni odpadki so odpadki, ki se v skladu s 
predpisom, ki ureja odpadke, uvrščajo med odpadke s klasifika-
cijsko številko 20 03 01 iz klasifikacijskega seznama odpadkov;

8. biološki odpadki so biorazgradljivi kuhinjski odpadki s 
klasifikacijsko številko 20 01 08 in zeleni vrtni odpad s klasifika-
cijsko številko 20 02 01 iz klasifikacijskega seznama;

9. gradbeni odpadki so gradbeni odpadki v skladu s predpi-
som, ki ureja ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih;

10. oddaja odpadkov je ravnanje z odpadki, pri katerem 
imetnik odpadkov odda odpadke v nadaljnje ravnanje s potrdi-
tvijo evidenčnega lista;

11. prepuščanje odpadkov je ravnanje z odpadki, pri kate-
rem imetnik odpadkov odda odpadke v nadaljnje ravnanje brez 
potrditve evidenčnega lista;

12. ločeno zbiranje komunalnih odpadkov je ločeno zbira-
nje v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;

13. priprava odpadkov za ponovno uporabo je priprava za 
ponovno uporabo v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;

14. obdelava odpadkov je obdelava odpadkov v skladu s 
predpisom, ki ureja odpadke;

15. obdelava mešanih komunalnih odpadkov pred odla-
ganjem na odlagališču (v nadaljevanju: obdelava mešanih ko-
munalnih odpadkov) je njihova mehansko biološka obdelava, s 
katero se zagotovi:

(a) izločanje frakcij, primernih za recikliranje, in
(b) aerobno ali anaerobno obdelavo mešanih komunalnih 

odpadkov in predhodno ali naknadno izločanje gorljivih frakcij, 
primernih za energetsko predelavo.

Izločanje ločenih frakcij z ločenim zbiranjem komunalnih 
odpadkov ne šteje za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov;

16. predelava odpadkov je predelava odpadkov v skladu s 
predpisom, ki ureja odpadke;

17. odstranjevanje odpadkov je odstranjevanje odpadkov 
v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;

18. ločene frakcije komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: 
ločene frakcije) so nenevarne in nevarne frakcije komunalnih 
odpadkov ter kosovni odpadki, ki se ločeno zbirajo na mestu 
njihovega nastanka in vsi odpadki, ki se razvrščajo v eno od ne-
nevarnih ali nevarnih frakcij komunalnih odpadkov in so izločeni 
v okviru obdelave mešanih komunalnih odpadkov;

19. nenevarne frakcije komunalnih odpadkov (v nadalje-
vanju: nenevarne frakcije) so nenevarni odpadki iz tabele 1 iz 
priloge 1, ki je sestavni del tega odloka;

20. nevarne frakcije komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: 
nevarne frakcije) so nevarni odpadki iz tabele 1 iz priloge 1 tega 
odloka. Med nevarne frakcije se uvrščajo tudi nenevarne frak-
cije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali so jim primešani 
nevarni odpadki;

21. kosovni odpadki so odpadki iz tabele 1 iz priloge 1 tega 
odloka, s številko 20 03 07 iz klasifikacijskega seznama;

22. zbiralnica nenevarnih frakcij je objekt gospodarske jav-
ne infrastrukture v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, 
namenjen za ločeno zbiranje nenevarnih frakcij, in se v skladu s 
predpisom, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost, uvršča 
med pomožne komunalne objekte;

23. premična zbiralnica nevarnih frakcij je urejena in opre-
mljena pokrita zbiralnica ali zabojnik za ločeno zbiranje nevarnih 
frakcij ali tovorno vozilo, opremljeno za ločeno zbiranje nevarnih 
frakcij;

24. zbirni center je objekt gospodarske javne infrastrukture 
v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, ki je namenjen za 
prevzemanje, razvrščanje in predhodno skladiščenje odpadkov 
iz priloge 1 te uredbe ter njihovo oddajo v nadaljnje ravnanje. 
Kadar je to potrebno, je urejen tudi za pripravo mešanih komu-
nalnih odpadkov za prevoz v center za ravnanje s komunalnimi 
odpadki;

25. javni sektor sestavljajo:
(a) državni organi in organi samoupravne lokalne skupnosti 

(v nadaljnjem besedilu: občine),
(b) javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospo-

darski zavodi ter
(c) druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki 

državnega proračuna ali proračuna občine;
26. zbirno mesto odpadkov je mesto, na katerem je na-

meščena namenska posoda za zbiranje odpadkov, v katero 
povzročitelji neovirano odlagajo odpadke;

27. prevzemno mesto odpadkov je mesto, na katerem 
povzročitelji prepuščajo po vnaprej določenem letnem koledarju 
izvajalcu odpadke v za to namenjeni namenski posodi ali brez 
posode;

28. namenska posoda za zbiranje odpadkov so namenski 
zabojniki in kompaktne posode, ki estetsko ustrezajo izgledu 
okolja (v nadaljevanju: posoda za zbiranje odpadkov);

29. namenska tipizirana vreča je namenska vreča izvajalca 
javne službe, ki je namenjena za zbiranje bodisi mešanih komu-
nalnih odpadkov, bodisi ločenih frakcij.

5. člen
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega 

člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, 
se uporabljajo predpisi Republike Slovenije s področja varstva 
okolja.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

6. člen
Občina zagotavlja izvajanje javne službe s podelitvijo kon-

cesije. Koncesija se podeli v skladu s koncesijskim aktom.

7. člen
Javna služba se izvaja na celotnem območju občine, v 

skladu s predpisi Republike Slovenije in občine, ki urejajo podro-
čje javne službe ter koncesijske pogodbe. Javna služba se izvaja 
tako, da so storitve javne službe dostopne vsem povzročiteljem.

8. člen
Določene storitve javne službe lahko v imenu in za račun 

izvajalca, s soglasjem občine, izvaja podizvajalec, ki je registri-
ran v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki in 
izpolnjuje druge pogoje za izvajanje javne službe.
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9. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge 

javne službe, ki jih občina ne prenesene na izvajalca, opravlja 
občinska uprava.

Občinska uprava skrbi za koordinacijo aktivnosti med ob-
čino in izvajalcem.

III. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE  
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV

10. člen
Javna služba zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, 

vključuje tudi obdelavo in začasno skladiščenje komunalnih od-
padkov pred oddajo v enega od postopkov predelave ali odstra-
njevanja komunalnih odpadkov, in sicer v naslednjem obsegu:

– storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
– ločeno zbiranje in prevoz ločenih frakcij iz zbiralnic loče-

nih frakcij ter na izvoru,
– obdelavo ločenih frakcij in začasno skladiščenje pred 

oddajo v predelavo,
– ločeno zbiranje in prevoz biološko razgradljivih odpadkov,
– zbiranje in prevoz kosovnih odpadkov,
– obdelavo kosovnih odpadkov pred oddajo v predelavo 

ali odstranjevanje,
– zbiranje, začasno skladiščenje in pripravo nevarnih frakcij 

za oddajo v odstranjevanje ali predelavo,
– zbiranje in prevoz odpadkov iz javnih površin, tržnice, 

zelenic in pokopališč,
– druge storitve, potrebne za nemoteno izvajanje javne 

službe.
Podrobnejša vsebina storitev javne službe iz prejšnjega 

odstavka tega člena se za posamezno koledarsko leto določi z 
Letnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki na območju 
Občine Črenšovci (v nadaljevanju: letni program), ki ga mora 
izvajalec javne službe vsako leto do 1. oktobra za naslednje leto 
predložiti pristojnemu organu občinske uprave v potrditev, razen 
v letu, ko se koncesija podeljuje. Občina potrdi letni program 
najkasneje 1 mesec po prejemu in ga posreduje izvajalcu.

Letni program obsega podatke o:
– območju izvajanja javne službe (naselja, število pre-

bivalcev, podatki o povzročiteljih iz obrti, industrije, poslovnih 
prostorov, drugi povzročitelji),

– vrstah odpadkov, za katere se zagotavlja njihovo prevze-
manje (po naseljih, po povzročiteljih),

– posodi za zbiranje/prevzemanje posameznih vrst odpad-
kov (po vrstah odpadkov, po povzročiteljih, po naseljih),

– frekvencah in času prevzemanja posameznih vrst odpad-
kov (po vrstah odpadkov, po povzročiteljih, po naseljih),

– pogojih za prevzemanje posameznih vrst odpadkov (po 
vrstah odpadkov, po povzročiteljih, po naseljih),

– prevzetih količinah in vrstah odpadkov na prevzemnih 
mestih, v zbiralnicah ločenih frakcij, s premično zbiralnico ne-
varnih frakcij, v zbiralnici nevarnih frakcij ter v zbirnem centru 
v preteklem letu (prvič v naslednjem letu izvajanja koncesije),

– ravnanju s prevzetimi odpadki (po vrstah odpadkov),
– načinu dobave in zamenjave dotrajane oziroma poško-

dovane posode za zbiranje odpadkov,
– delu z javnostjo pri izvajanju javne službe,
– drugih storitev, potrebnih za nemoteno izvajanje javne 

službe,
– stroških in virih financiranja investicijskih stroškov za 

izvedbo letnega programa,
– drugih podatkih v skladu s predpisi.

1. Zbiranje in prevoz odpadkov

11. člen
Vsi odpadki se zbirajo ločeno na izvoru nastanka.
Izvajalec mora zagotoviti zbiranje odpadkov na način, da 

se iz celotne snovi odpadkov izločijo ločene in nevarne frakcije 
ter druge vrste odpadkov, ki jih je možno predelati in/ali uporabiti.

Izvajalec mora za izločanje ločenih frakcij zagotoviti:
– ločeno zbiranje in prevzemanje ločenih frakcij na izvoru 

nastanka,
– ločeno zbiranje in prevzemanje ločenih frakcij v zbiralni-

cah ločenih frakcij in
– ločeno zbiranje in prevzemanje ločenih frakcij v zbirnem 

centru.
Izvajalec mora za izločanje nevarnih frakcij zagotoviti:
– ločeno zbiranje in prevzemanje nevarnih frakcij v premič-

nih zbiralnicah nevarnih frakcij.
Izvajalec javne službe mora za izločanje drugih vrst od-

padkov zagotoviti:
– ločeno zbiranje in prevzemanje drugih odpadkov na 

izvoru nastanka,
– ločeno zbiranje in prevzemanje drugih odpadkov v zbir-

nem centru.

12. člen
Izvajalec mora zagotoviti prevoz odpadkov od mest, na 

katerih odpadke prevzame (prevzemna mesta, zbiralnice loče-
nih frakcij, zbirni center, lokacije prevzemanja nevarnih frakcij s 
premično zbiralnico, zbiralnice nevarnih frakcij) do mest njihove 
obdelave.

2. Druge storitve, potrebne za nemoteno izvajanje  
javne službe

13. člen
Za nemoteno izvajanje javne službe mora izvajalec zago-

toviti tudi:
– oddajo in prepuščanje odpadkov v obdelavo, v skladu 

s predpisi,
– vzdrževanje objektov in naprav za izvajanje javne službe,
– vodenje evidenc in katastrov v zvezi z javno službo,
– izdelavo letnih in dolgoročnih programov zbiranja in pre-

voza odpadkov,
– zagotavljanje podatkov, poročanje pristojnim službam 

ter objavljanje podatkov, ki se nanašajo na gospodarsko javno 
službo,

– posodo za ločeno zbiranje odpadkov na izvoru tako, da 
je pri izvirnem povzročitelju iz gospodinjstva in javnega sektorja 
zagotovljena najmanj ena črna posoda za mešane komunalne 
odpadke volumna 120 l ter namenske tipizirane vreče za meša-
no embalažo (kovinska, plastična in iz sestavljenih materialov). 
Na vsaki posodi mora biti napis namena uporabe posode.

– opremo in vozilo za pranje in vzdrževanje posod za pre-
puščanje preostalih odpadkov,

– zamenjavo dotrajanih in poškodovanih posod,
– vzdrževanje in nabavo vozil za prevoz odpadkov,
– poročanje občini o izvajanju javne službe,
– redno in pravočasno obveščanje uporabnikov storitev o 

posameznih aktivnostih izvajanja javne službe,
– osveščanje občanov v zvezi z naravovarstvenim ravna-

njem izvajanja javne službe,
– oblikovanje predlogov cen,
– obračun storitev javne službe njihovim uporabnikom za 

zbiranje, odvoz in odlaganje odpadkov,
– obveščanje pristojnih organov o kršitvah uporabe storitev 

javne službe in
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe.

IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV 
JAVNE SLUŽBE

14. člen
Za zagotavljanje javne službe mora občina zagotoviti:
– izvajanje javne službe v skladu s predpisi,
– cene storitev, ki bodo zagotavljale ob gospodarnem po-

slovanju ustrezen obseg in kvaliteto storitev javne službe ter 
bodo primerljive med različnimi izvajalci iz različnih okolij,
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– sankcioniranje povzročiteljev odpadkov, ki ne uporabljajo 
storitve javne službe, in uporabnike storitev, ki ravnajo v naspro-
tju s predpisi in navodili izvajalca,

– prostor za zbirni center in prostor za zbiralnice ločenih 
frakcij,

– nadzor nad izvajanjem javne službe.

1. Pogoji zbiranja in prepuščanja odpadkov

15. člen
Povzročitelji morajo odpadke zbirati in prepuščati izvajalcu 

v skladu s tem odlokom, letnim programom ter navodili občine 
in izvajalca.

16. člen
Povzročitelji morajo zbirati in prepuščati posamezne vrste 

odpadkov v posodi za zbiranje odpadkov ali v namenski tipizirani 
vreči. Vrste odpadkov in posoda za zbiranje posameznih vrst 
odpadkov so določeni v tem odloku in v letnem programu.

Povzročitelji lahko prepuščajo odpadke samo na prevze-
mnih mestih, v zbiralnicah ločenih frakcij, v zbirnem centru, v 
premični zbiralnici nevarnih frakcij.

17. člen
Za čas do prevzema odpadkov morajo povzročitelji zagoto-

viti, da je posoda za zbiranje odpadkov nameščena na zbirnem 
mestu, ki ga določi povzročitelj, vendar ne na javnih površinah 
in tako, da povzročitelji, ki v objektu prebivajo ali v njem izvajajo 
dejavnost neovirano zbirajo odpadke ter jih odlagajo v posodo 
za zbiranje odpadkov.

18. člen
Če zbirnega mesta ni možno urediti na površini, ki je v lasti 

povzročitelja, lastnika ali upravljavca objekta, v katerem odpadki 
nastajajo, lahko pristojni organ občine določi namestitev posode 
za zbiranje odpadkov na javni površini, če iz njihove vloge sledi, 
da ob tem objektu ni primernih drugih površin ter da namestitev 
posode za zbiranje odpadkov v tem objektu ni možna.

19. člen
Povzročitelji morajo zagotoviti, da je posoda za zbiranje 

odpadkov ali odpadki, ki se zbirajo izven posode za zbiranje, na 
prevzemnem mestu samo v času, ki je s koledarjem odvozov 
odpadkov ali drugim naznanilom občine ali izvajalca določen za 
njihov prevzem.

20. člen
Pri načrtovanju zbirnega in prevzemnega mesta pri novih 

stanovanjskih ter poslovnih zgradbah in naseljih, pri prenovah ter 
spremembah namembnosti objektov je treba upoštevati pogoje 
tega odloka.

Na zahtevo upravnega organa poda mnenje glede načr-
tovanega zbiranja odpadkov v prostorski ali projektni dokumen-
taciji pristojni organ občine, s tem da le-ta predhodno pridobi 
mnenje izvajalca.

21. člen
Za urejenost in čistočo zbirnih mest skrbijo povzročitelji, ki 

skrbijo tudi za skupna zbirno-prevzemna mesta razen, če one-
snaženje povzroči izvajalec pri prevzemanju odpadkov.

22. člen
Vsak nov uporabnik storitev, ki se prijavi na odvoz odpad-

kov, prejme od izvajalca, v skladu s potrebami in v dogovoru z 
njim potrebno posodo za ločeno zbiranje odpadkov in ustrezno 
število vreč za ločeno zbiranje embalaže (v skladu z letnim 
programom).

23. člen
Če ima povzročitelj več odpadkov, kot to dopušča njegova 

posoda za zbiranje odpadkov, si mora priskrbeti večjo ali dodatno 
posodo ali pa jih prepustiti v zbirnem centru, če ta omogoča njiho-
vo prevzemanje ali pa prepustiti v namenskih tipiziranih vrečah.

24. člen
V primeru, da je posoda poškodovana tako, da je one-

mogočena njena uporaba, jo je izvajalec javne službe brez 
stroškov za povzročitelja dolžan takoj zamenjati, razen v pri-
meru namernega poškodovanja ali nenamenske uporabe, s 
strani povzročitelja. V tem primeru stroški zamenjave bremenijo 
povzročitelja.

2. Pogoji prevzemanja odpadkov  
na prevzemnih mestih

25. člen
Na prevzemnih mestih izvajalec prevzema odpadke iz kla-

sifikacijskega seznama odpadkov. Za vsako koledarsko leto se 
prevzem odpadkov podrobneje določi v letnem programu.

26. člen
Izvajalec prevzema in prevaža odpadke s posebnimi vozili 

in opremo, ki zagotavljajo praznjenje posode za zbiranje odpad-
kov, nalaganje odpadkov, njihov prevoz in razlaganje brez prahu, 
čezmernega hrupa ter raztresanja oziroma razlitja odpadkov.

Če pride pri prevzemanju odpadkov do onesnaženja pre-
vzemnega mesta oziroma mesta praznjenja posode in nalaganja 
odpadkov ali njihove okolice, mora izvajalec na svoje stroške 
zagotoviti odstranitev teh odpadkov ter očistiti onesnažene po-
vršine.

Če pride pri prevzemanju odpadkov do ugotovljene po-
škodbe posode za zbiranje odpadkov, mora izvajalec na svoje 
stroške popraviti poškodbe oziroma zagotoviti drugo posodo za 
zbiranje odpadkov.

27. člen
Podatke o uporabnikih storitev javne službe vodi izvajalec 

v registru uporabnikov storitev javne službe (v nadaljevanju: re-
gister). Na zahtevo pristojnega organa občine je izvajalec javne 
službe dolžan omogočiti vpogled v register.

Podatki iz registra se nanašajo na ime, priimek in naslov 
uporabnikov storitev javne službe ter posodo za zbiranje odpad-
kov oziroma prepuščanje na prevzemnih mestih.

28. člen
Podatki v registru se lahko spremenijo na podlagi:
– pisnega sporočila uporabnika storitev javne službe,
– ugotovitev izvajalca in
– ugotovitev nadzornih organov občine.
Spremembe se lahko nanašajo na ime, priimek in naslov 

uporabnika storitve javne službe ter spremembo posode za 
zbiranje odpadkov.

Izvajalec ob vsaki spremembi podatkov v registru potrdi 
uporabniku vpis teh sprememb v register in uskladi prevzema-
nje odpadkov ter obračun storitev javne službe s spremembami 
najkasneje mesec dni po vpisu spremembe v register.

29. člen
Prevzemno mesto odpadkov za posameznega uporab-

nika ali skupino uporabnikov določita izvajalec in povzročitelj, 
najkasneje ob začetku uporabe storitev javne službe, z vpisom 
uporabnika v register.

30. člen
Prevzemno mesto za odpadke mora biti dostopno vozilom 

za neoviran prevzem odpadkov, urejeno na prostem in je lahko 
istočasno tudi mesto praznjenja zabojnikov v vozilo.

Prevzemno mesto je praviloma lahko oddaljeno največ  
5 metrov, če so za to izpolnjeni prostorski pogoji.

Prevzemno mesto za odpadke je lahko izjemoma na javni 
površini, lahko pa je tudi na površini, ki je v lasti uporabnika stori-
tev javne službe, če so izpolnjeni pogoji prevzema iz tega odloka 
in je zagotovljen neoviran dovoz vozil za prevzem teh odpadkov.

Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja zabojni-
kov ne sme biti stopnic ali drugih večjih ovir.
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31. člen
Izvajalec prevzema odpadke na prevzemnih mestih v 

dneh, ki so za vsako posamezno vrsto odpadka določeni z le-
tnim koledarjem odvozov in ga povzročitelji prejmejo najkasneje 
do 31. decembra za naslednje leto.

Pri izdelavi koledarja iz prejšnjega odstavka in letnega 
programa je treba upoštevati, da je prevzem odpadkov:

– Za izvirne povzročitelje iz 2. točke 4. člena tega odlo-
ka: Minimalni volumen posamezne posode za namen iz šeste 
alineje 13. člena tega odloka na območju Občine Črenšovci 
znaša 120 litrov in se odvaža največ 26-krat letno (vsakih 14 dni) 
mešane komunalne odpadke in največ 26-krat letno mešana 
embalaža po sistemu rumene vreče od vrat do vrat.

– Lastniki, ki bivajo v hišah občasno, in lastniki počitniških 
kapacitet morajo odlagati odpadke v namenske vreče, ki jih ku-
pijo pri izvajalcu javne službe. Minimalno letno število namenskih 
vreč za mešane komunalne odpadke znaša 6 kosov in namen-
skih vreč za ločeno zbiranje embalaže znaša 6 kosov.

– Na vlogo zavezanca, ki v gospodinjstvu živi sam, 
lahko občinska uprava odobri odvoz mešanih komunalnih 
odpadkov z uporabo namenskih tipiziranih vreč za mešane 
komunalne odpadke. Minimalno letno število namenskih vreč 
za mešane komunalne odpadke znaša 6 kosov in namenskih 
vreč za ločeno zbiranje embalaže znaša 6 kosov, kar si je 
povzročitelj dolžan nabaviti pri izvajalcu na svoje stroške. Na 
poziv pristojnega inšpekcijskega organa je dolžan predložiti 
dokazila o nabavi.

– Izvirni povzročitelji iz proizvodne dejavnosti, trgovine, po-
slovne dejavnosti, storitvene ali druge dejavnosti, ki ni dejavnost 
javnega sektorja morajo z izvajalcem javne gospodarske službe 
skleniti pogodbo o odvozu in odlaganju odpadkov iz dejavnosti v 
skladu z veljavno zakonodajo. Izvirni povzročitelji iz proizvodne 
dejavnosti, trgovine, poslovne dejavnosti, storitvene ali druge 
dejavnosti, ki ni dejavnost javnega sektorja se morejo obvezno 
vključiti v sistem zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, če 
razpolagajo s komunalnimi odpadki iz drugega odstavka 10. čle-
na tega odloka.

32. člen
V primeru izpada prevzemanja odpadkov na prevzemnih 

mestih, v skladu z letnim koledarjem odvozov, zaradi višje sile, 
kot so neprimerne vremenske razmere ali začasna neprevoznost 
poti do mest prevzemanja teh odpadkov, mora izvajalec o vzro-
kih izpada ter o novih terminih pravočasno (vsaj 1 dan prej ali 
isti dan oziroma odvisno od dogodka) obvestiti povzročitelje, na 
krajevno običajni način.

33. člen
Izvajalec mora ugotavljati nepravilno uporabo posode za 

zbiranje posameznih vrst odpadkov.
V primeru kršitve mora izvajalec kršilca prijaviti pristojnim 

nadzornim službam občine. Prijavi priloži fotografijo kršitve in 
naslov kršilca.

34. člen
Evidenco o tipih, barvah, volumnih in številu posod za 

zbiranje posameznih vrst odpadkov na prevzemnih mestih vodi 
izvajalec v registru prevzemnih mest.

Odpadke ali ločeno zbrane frakcije mora odvažati izvajalec.

3. Pogoji prevzemanja odpadkov v zbiralnicah  
ločenih frakcij

35. člen
Zbiralnice ločenih frakcij, v katerih povzročitelji prepuščajo 

ločene frakcije (papir, steklo, kovine, plastika, mešana embalaža 
kot je kovinska, plastična in iz sestavljenih materialov), morajo 
biti na posameznem območju občine postavljene sorazmerno 
gostoti poselitve na tem območju, tako, da je po ena zbiralnica 
ločenih frakcij za največ 500 prebivalcev s stalnim bivališčem 
na tem območju.

Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov mora 
zbiralnico nenevarnih frakcij opremiti najmanj za ločeno zbiranje:

1. odpadnega papirja in kartona, vključno z vso odpadno 
primarno in sekundarno embalažo iz papirja in kartona,

2. vse odpadne primarne in sekundarne plastične in kovin-
ske embalaže ter odpadne embalaže iz sestavljenih materialov,

3. vse odpadne primarne in sekundarne steklene embalaže.
Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov mora 

prevzemati v zbiralnicah prepuščene nenevarne frakcije s tako 
opremljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje odpadkov ne 
povzroča prašenja in povzroča čim manj hrupa, med prevozom 
ne prihaja do raztresanja odpadkov.

Zbiralnice so občinska infrastruktura, katerih vzdrževanje 
in obratovanje financira izvajalec.

Redno in investicijsko vzdrževanje zbiralnic bremeni sred-
stva javne službe in se jih vključi v ceno storitve.

36. člen
Lokacije zbiralnic ločenih frakcij, vrste ločenih frakcij in 

odpadne embalaže, ki jih prevzema izvajalec v posameznih zbi-
ralnicah ter posoda za zbiranje v posameznih zbiralnicah ločenih 
frakcij (tip, barva, volumen in število), vodi izvajalec javne službe 
v registru zbiralnic ločenih frakcij, za posamezno koledarsko leto 
pa se določijo v letnem programu.

Lokacije zbiralnic ločenih frakcij določita v dogovoru občina 
in izvajalec.

37. člen
Ločene frakcije in odpadna embalaža, ki nastajajo v stavbi, 

v kateri se izvaja proizvodna ali storitvena dejavnost, se prepu-
ščajo izvajalcu v posodi za zbiranje odpadkov, ali v tipiziranih 
namenskih vrečah ki jih zagotovi izvajalec.

Več izvajalcev proizvodne ali storitvene dejavnosti v isti 
stavbi ali v sosednjih stavbah lahko uredi skupno zbiranje loče-
nih frakcij in odpadne embalaže, posodo za zbiranje odpadkov 
pa zagotovi izvajalec, ki jo namestijo v prostorih enega od njih.

38. člen
Izvajalec mora zbiralnice ločenih frakcij vzdrževati tako, da:
– povzročitelji lahko nedvoumno ugotovijo, katere vrste 

ločenih frakcij in odpadne embalaže lahko odložijo v zbiralnici 
ločenih frakcij,

– se ločene frakcije prepuščajo in začasno hranijo tako, 
da je možna njihova ponovna uporaba in obdelava, skladno s 
predpisi,

– na njihovih lokacijah ne prihaja do onesnaževanja okolja.

39. člen
Letni koledar odvozov predhodno potrdi pristojni organ 

občinske uprave.
Prevzem ločenih frakcij in odpadne embalaže izvajalec 

izvaja v skladu z letnim programom. Izvajalec je tudi dolžan 
skrbeti za vsakokratno snažnost okolice zbiralnice ločenih frakcij.

40. člen
Pogoji prevzemanja biološko razgradljivih odpadkov:
Biološko razgradljivi odpadki, ki nastajajo pri povzročiteljih 

iz gospodinjstev, se morajo zbirati ločeno od drugih ločeno 
zbranih frakcij komunalnih odpadkov in od preostalih komunalnih 
odpadkov oziroma mora povzročitelj odpadkov sam zagotoviti 
kompostiranje svojih biološko razgradljivih odpadkov v hišnem 
kompostniku.

Za biološko razgradljive odpadke je potrebno zagotoviti 
ravnanje pri povzročiteljih odpadkov na območju celotne občine.

4. Pogoji prevzemanja odpadkov v zbirnem centru

41. člen
Izvajalec mora zagotoviti prepuščanje odpadkov v zbirnem 

centru na lokaciji, ki omogoča nemoten dostop povzročiteljem za 
prepuščanje posameznih vrst odpadkov, ki jih lahko prepustijo.
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42. člen
Vrste odpadkov, ki jih prevzema upravljavec odlagališča 

v zbirnem centru, ter posoda za njihovo zbiranje (tip, barva, 
volumen in število), vodi izvajalec v registru zbirnega centra, za 
posamezno koledarsko leto pa se določijo v letnem programu.

43. člen
Upravljavec mora zbirni center vzdrževati tako, da:
– povzročitelji lahko nedvoumno ugotovijo, katere vrste 

odpadkov lahko odložijo v zbirnem centru,
– se odpadki prepuščajo in začasno hranijo tako, da je 

možna njihova ponovna uporaba in obdelava, skladno s predpisi,
– na njegovi lokaciji ne prihaja do onesnaževanja okolja.

44. člen
Upravljavec prevzema odpadke v zbirnem centru v dneh 

in času, ki so določeni z letnim koledarjem odvozov in ga pov-
zročitelji prejmejo od izvajalca najkasneje do 31. decembra za 
naslednje leto.

Letni koledar prevzema odpadkov v zbirnem centru pred-
hodno potrdi pristojni organ občinske uprave.

5. Pogoji prevzemanja odpadkov v zbiralnici nevarnih 
frakcij in s premično zbiralnico nevarnih frakcij

45. člen
Izvajalec mora zagotoviti zbiranje nevarnih frakcij s pre-

mično zbiralnico.

46. člen
Vrste nevarnih frakcij, ki jih prevzema izvajalec s premično 

zbiralnico, vodi izvajalec v registru zbiranja nevarnih frakcij, za 
posamezno koledarsko leto pa se določijo v letnem programu.

47. člen
Prevzemanje nevarnih frakcij s premično zbiralnico nevar-

nih frakcij se njihovim povzročiteljem zagotavlja na lokacijah, ki 
so določene v letnem programu.

Lokacije za prevzemanje nevarnih frakcij s premično zbi-
ralnico določi občina.

48. člen
Mesta prevzemanja nevarnih frakcij s premično zbiralnico 

morajo biti na dostopnih in vidnih lokacijah za uporabnike storitev 
javne službe ter vozilo izvajalca.

49. člen
Izvajalec mora prevoz nevarnih frakcij opravljati skladno s 

predpisi, ki urejajo prevoz nevarnih snovi.

50. člen
Izvajalec prevzema nevarne frakcije s premično zbiralnico 

nevarnih frakcij v dneh, ki so določeni z letnim koledarjem od-
vozov in ga povzročitelji prejmejo najkasneje do 31. decembra 
za naslednje leto.

Letni koledar od izvajalca prevzema nevarnih frakcij s 
premično zbiralnico predhodno potrdi pristojni organ občinske 
uprave. Prevzem s premično zbiralnico se vrši enkrat letno.

6. Prevzem kosovnih odpadkov

51. člen
Prevzem kosovnih odpadkov se izvaja v zbirnem centru 

in najmanj enkrat letno v koledarskem letu na poziv izvirnega 
povzročitelja iz gospodinjstva.

V primeru prevzema kosovnih odpadkov od izvirnih povzro-
čiteljev iz gospodinjstva na poziv je največja prevzemna količina 
omejena na dva kubična metra za vsak prevzem.

Prevzem kosovnih odpadkov na poziv mora biti izveden 
najkasneje v 14 dneh od najave izvirnega povzročitelja iz go-
spodinjstva, na način, da ni onemogočena oddaja v pripravo za 

ponovno uporabo. Če je tehnično izvedljivo, se lahko skupaj s 
kosovnimi odpadki prevzema tudi odpadna električna in elektron-
ska oprema (v nadaljnjem besedilu: OEEO) iz 1. razreda 1. in 2. 
zbirno predelovalne skupine ter 4. razreda 3. zbirno predelovalne 
skupine iz tabele 2 iz priloge 1 tega odloka.

7. Divja odlagališča

52. člen
Odlagališča odpadkov, za katera niso bila izdana ustrezna 

dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: divja odlagališča), se sanirajo 
v skladu z odločbo pristojne inšpekcije ali nalogom pristojnega 
organa.

Kdor odloži odpadke, ki bi jih moral predati izvajalcu ali dru-
ge odpadke izven za to določenih odlagališč odpadkov oziroma 
za to določenih krajih, je dolžan poravnati stroške sanacije. Če 
povzročiteljev ni mogoče ugotoviti, odredi odstranitev komunal-
nih odpadkov pristojni nadzorstveni organ, na stroške lastnika 
ali posestnika zemljišča.

53. člen
Divje odlagališče se do sanacije registrira v katastru divjih 

odlagališč, ki ga v imenu in za račun občine vodi pristojen nad-
zorstveni organ v skladu z normativi za sanacijo divjih odlagališč.

Kataster divjih odlagališč se vodi v grafični in tekstualni 
obliki, vsebuje pa podatke o lokaciji posameznega odlagališča, 
vrstah in količini odloženih odpadkov.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV 
JAVNE SLUŽBE

54. člen
Uporaba storitev javne službe je obvezna za vse lastnike, 

uporabnike ali upravljavce vsake stavbe, ki je na območju občine 
in v kateri imajo ali nimajo prebivalci stalno ali začasno prebiva-
lišče ali se v njej izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo odpadki.

Izvirni povzročitelj iz proizvodne dejavnosti, trgovine, po-
slovne dejavnosti, storitvene dejavnosti ali druge dejavnosti, ki 
ni dejavnost javnega sektorja, mora:

1. v prostorih, kjer deluje ali opravlja dejavnost, zagotoviti 
ločeno zbiranje vsaj za:

(a) biološke odpadke,
(b) odpadni papir in karton, ter
(c) odpadno embalažo,

in jih do prepustitve ali oddaje hraniti tako, da ne predstavljajo 
nevarnosti za zdravje ljudi ali okolje,

2. prepuščati izvajalcu javne službe zbiranja komunalnih 
odpadkov:

(a) mešane komunalne odpadke,
(b) druge frakcije, če tako določajo predpisi s področja 

varstva okolja.

55. člen
Povzročitelji ravnajo tako, da preprečujejo nastajanje od-

padkov in njihovih škodljivih vplivov na okolje.
V primeru nastanka odpadkov povzročitelji iz celotnega 

snovnega toka odpadkov, ki jih povzročijo izločijo in ločeno pre-
pustijo izvajalcu čim več ločenih frakcij, nevarnih frakcij in drugih 
vrst komunalnih odpadkov, da jim ostane čim manj mešanih 
komunalnih odpadkov, v skladu z veljavnimi predpisi.

56. člen
Povzročitelji morajo:
a) pri ravnanju z odpadki upoštevati predpise in navodila 

Republike Slovenije ter občine, ki urejajo področje ravnanja z 
odpadki ter navodila izvajalca,

b) nastale odpadke zbirati in ločevati na izvoru njihovega 
nastajanja ter jih odlagati v posodo za zbiranje, ki je v skladu z 
tem odlokom in z letnim programom namenjena za prevzemanje 
posameznih vrst odpadkov,
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c) dostavljati odpadke izvajalcu na prevzemna mesta, v 
posodi za zbiranje odpadkov ali brez nje, če je tako prepušča-
nje dovoljeno ali v namenskih tipiziranih vrečah izvajalca javne 
službe, v skladu z letnim programom,

d) dostavljati odpadke izvajalcu na prevzemna mesta, v 
terminih, ki so določeni z letnim koledarjem odvozov, za pre-
vzemanje posameznih vrst odpadkov,

e) prepuščati ločene frakcije in odpadno embalažo v zbi-
ralnicah ločenih frakcij ter zbirnem centru, v času njegovega 
obratovanja,

f) prepuščati nevarne frakcije pri občasnem prevzemanju 
nevarnih frakcij v premični zbiralnici nevarnih frakcij,

g) hraniti odpadke na zbirnem mestu vse dokler jih ne 
prepustijo izvajalcu, varno in neškodljivo za ljudi in okolje,

h) v primeru zlorabe ali namernega poškodovanja posode 
na svoje stroške zamenjati posodo za zbiranje odpadkov,

i) v primeru drugih sprememb le-te pravočasno sporočiti 
izvajalcu,

j) redno plačevati storitve javne službe,
k) obveščati nadzorstveni organ in izvajalca o kršitvah 

tega odloka.

57. člen
Povzročitelji ne smejo:
a) pri zbiranju odpadkov le-te mešati, da jih več ni možno 

izločevati za namene uporabe oziroma predelave,
b) mešati nevarnih frakcij z drugimi vrstami odpadkov ali 

mešati posameznih vrst nevarnih frakcij med seboj,
c) prepuščati ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarni-

mi snovmi ali so pomešane z nevarnimi frakcijami,
d) prepuščati odpadke v posodi ali namenski vreči, ki ni 

namenjena za njihovo zbiranje in prepuščanje,
e) pisati ali lepiti plakate na posodo za zbiranje odpadkov 

ali jih namerno uničevati.

58. člen
V posodo za zbiranje odpadkov je prepovedano odložiti, 

zliti ali postaviti:
– nevarne frakcije,
– klavniške odpadke,
– odpadni gradbeni material in kamenje,
– bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih 

dejavnosti,
– tople ogorke in pepel,
– kosovne odpadke in
– odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede 

na vrsto odpadka.

59. člen
Povzročitelji morajo zagotoviti, da:
– so odpadki na dan prevzemanja na prevzemnih mestih 

še pred začetkom delovnega časa (najpozneje do 6. ure zjutraj 
na dan odvoza),

– posodo za zbiranje odpadkov po praznjenju vrnejo in 
namestijo nazaj na zbirno mesto,

– so pokrovi posode za zbiranje odpadkov popolnoma 
zaprti, ne glede na to ali se nahajajo na zbirnem ali prevze-
mnem mestu,

– odpadki, ki se zbirajo v posodi za zbiranje odpadkov, ne 
smejo biti odloženi ob posodi,

– je omogočen dovoz izvajalcu do prevzemnega mesta 
tudi v zimskem času.

60. člen
Opustitev uporabe storitev javne službe, kot je kopičenje 

odpadkov, njihovo sežiganje ali odlaganje v objektih ali na 
zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje teh odpadkov, 
je strogo prepovedano.

Povzročitelj, ki odpadke kopiči, sežiga ali jih namerava se-
žgati ali jih odloži izven odlagališča, ki je namenjeno odlaganju 

teh odpadkov, je dolžan na svoje stroške zagotoviti predelavo 
ali odstranitev teh odpadkov skladno s predpisi o ravnanju z 
odpadki.

Če povzročitelj iz prejšnjega odstavka ne zagotovi pre-
delave ali odstranitve odpadkov, to na njegove stroške izvede 
izvajalec na podlagi odločbe službe nadzora občine.

Če povzročitelja iz drugega odstavka tega člena ni mo-
goče ugotoviti, zagotovi predelavo ali odstranitev odpadkov 
izvajalec na stroške lastnika zemljišča, s katerega se z odločbo 
službe nadzora občine, odredi odstranitev odpadkov.

61. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, 

v skladu z Zakonom o javnih zbiranjih, morajo za čas trajanja 
prireditve v dogovoru z izvajalcem zagotoviti, da se prireditveni 
prostor proti plačilu opremi z posodo za zbiranje tistih odpad-
kov, za katere se pričakuje, da bodo nastali.

Najkasneje do 10. ure naslednjega dne po končani prire-
ditvi morajo organizatorji javne prireditve na svoje stroške pri-
reditveni prostor očistiti in zagotoviti, da izvajalec iz prejšnjega 
odstavka tega člena proti plačilu prevzame zbrane odpadke.

VI. VIRI FINANCIRANJA, OBLIKOVANJE CEN  
IN OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE

62. člen
Izvajalec pridobiva sredstva za izvajanje javne službe iz 

naslednjih virov:
– iz plačila uporabnikov za opravljene storitve javne služ-

be,
– iz proračuna občine za namene določene s tem odlo-

kom in drugimi predpisi,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz sredstev EU, pridobljenih iz strukturnih in drugih 

skladov,
– iz drugih virov.

63. člen
Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu s predpi-

si Republike Slovenije, ki urejajo področje javne službe.
Cene storitev javne službe so cene (tarifne postavke), 

na podlagi katerih izvajalec obračunava opravljene storitve 
njihovim uporabnikom.

64. člen
Predlog za oblikovanje cen pripravi izvajalec, na podlagi 

predpisov iz prejšnjega člena in stroškovnika kalkulacij javne 
službe z potrditvijo pristojnega organa lokalne skupnosti.

65. člen
Osnova za obračun storitev javne službe je količina od-

padkov, ki jih uporabnik storitev javne službe prepusti izvajalcu 
in je določena s prostornino posode ter številom odvozov.

66. člen
Obračun storitev javne službe velja za uporabnika storitev 

javne službe s prvim dnem naslednjega meseca po pričetku 
uporabe storitev javne službe.

Plačilni rok je maksimalno 30 dni po izvršeni storitvi.

67. člen
Povzročitelji so dolžni izvajalcu posredovati točne podatke 

o dejstvih, ki vplivajo na pravilen obračun storitev javne službe 
(naslov, število in velikost zabojnikov) ter izvajalca sproti obve-
ščati o vseh spremembah teh podatkov.

Če povzročitelji v roku 30 dni od nastale spremembe 
izvajalcu ne sporočijo potrebnih podatkov, izvajalec pridobi 
podatke iz razpoložljivih uradnih evidenc, katero potrdi pristojni 
nadzorstveni organ občine.
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Način obračuna

68. člen
Osnova za obračun storitev javne službe je količina od-

padkov, ki jih uporabnik storitev javne službe prepusti izvajalcu 
in je določena s prostornino posode (120 l, 240 l). Mesečno se 
zaračunava znesek v višini dvanajstine letnega stroška izvajanja 
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov.

VII. VRSTA OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH  
ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

69. člen
Za zagotavljanje javne službe občina zagotovi naslednje 

objekte in naprave:
– prostor za zbirni center in opremo zbirnega centra,
– prostor za zbiralnice ločenih frakcij.

70. člen
Izvajalec mora zagotoviti naslednjo opremo:
– vozila za prevzemanje in prevoz odpadkov, skupaj s 

pripadajočo opremo,
– vozilo (premično zbiralnico) za prevzemanje in prevoz 

nevarnih frakcij,
– posode za ločeno zbiranje odpadkov na izvoru na pre-

vzemnih mestih,
– vso opremo za ločeno zbiranje odpadkov na izvoru,
– prostor za odlaganje ostankov predelave ali odstranjeva-

nje komunalnih odpadkov, prevzetih na območju občine.

VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE

71. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojni nad-

zorstveni organi občine.

IX. KAZENSKE DOLOČBE

72. člen
Z globo 1.400,00 EUR se za prekršek kaznuje izvajalec, 

če:
– javne službe ne zagotavlja na celotnem območju občine, 

v skladu s predpisi, ki urejajo področje javne službe, koncesijske 
pogodbe, programi ter navodili občine, tako da so storitve javne 
službe dostopne vsem povzročiteljem (7. člen),

– določene storitve javne službe izvaja s podizvajalcem, 
brez soglasja občine (8. člen),

– ne zagotovi zbiranja odpadkov na način, da se iz ce-
lotnega snovnega toka odpadkov izločajo ločene in nevarne 
frakcije ter druge vrste odpadkov, ki jih je možno predelati in/ali 
uporabiti (11. člen),

– ne zagotavlja prevoza odpadkov od mest, na katerih 
odpadke prevzame do mest njihove obdelave (12. člen),

– za nemoteno izvajanje javne službe ne zagotovi storitev, 
kot so določene v 13. členu odloka,

– ne prevzema odpadkov na prevzemnih mestih, ki so 
podrobneje določeni v letnem programu (25. člen),

– prevzema in prevaža odpadke s posebnimi vozili in opre-
mo, ki ne zagotavlja praznjenje posode za zbiranje odpadkov, 
nalaganje odpadkov, njihov prevoz in razlaganje brez prahu, 
čezmernega hrupa ter raztresanja oziroma razlitja odpadkov 
(26. člen),

– ne zagotovi odstranitve odpadkov ter ne očisti onesna-
žene površine, kadar jih onesnaži pri prevzemanju odpadkov 
(26. člen),

– ne popravi ali ne zagotovi drugo posodo za zbiranje od-
padkov, kadar pride pri prevzemanju odpadkov do ugotovljene 
poškodbe (26. člen),

– ne vodi podatkov o uporabnikih storitev javne službe v 
registru uporabnikov storitev javne službe (27. člen),

– ob vsaki spremembi podatkov v registru ne potrdi upo-
rabniku vpis teh sprememb v register in ne uskladi prevzemanje 
odpadkov ter obračun storitev javne službe s spremembami 
najkasneje mesec dni po vpisu spremembe v register (28. člen),

– ne določi prevzemno mesto odpadkov za posamezne-
ga uporabnika ali skupino uporabnikov, najkasneje ob začetku 
uporabe storitev javne službe, z vpisom uporabnika v register 
(29. člen),

– ne prevzema odpadke na prevzemnih mestih v dneh, ki 
so za vsako posamezno vrsto odpadka določeni z letnim kole-
darjem odvozov (31. člen),

– zaradi izpada prevzemanja odpadkov na prevzemnih 
mestih, v skladu z letnim koledarjem odvozov, zaradi višje sile, 
kot so neprimerne vremenske razmere ali začasna neprevoznost 
poti do mest prevzemanja teh odpadkov, o vzrokih izpada ter o 
novih terminih pravočasno (vsaj 1 dan prej ali isti dan oziroma 
odvisno od dogodka) ne obvesti povzročitelje, na krajevno obi-
čajni način (32. člen),

– ne ugotavlja nepravilno uporabo posode za zbiranje 
posameznih vrst odpadkov (33. člen),

– v primeru kršitve kršilca ne prijavi pristojnim nadzornim 
službam občine (33. člen),

– ne vodi evidenco o tipih, barvah, volumnih in številu 
posod za zbiranje posameznih vrst odpadkov na prevzemnih 
mestih v registru prevzemnih mest (34. člen),

– lokacije zbiralnic ločenih frakcij, vrste ločenih frakcij in 
odpadne embalaže, ki jih prevzema v posameznih zbiralnicah, 
ter posode za zbiranje v posameznih zbiralnicah ločenih frakcij 
ne vodi v registru zbiralnic ločenih frakcij (36. člen),

– ne sodeluje z občino pri določanju lokacij zbiralnic ločenih 
frakcij (36. člen),

– ne vzdržuje zbiralnic ločenih frakcij, kot to določa 38. člen 
odloka,

– ne prevzema ločene frakcije in odpadno embalažo z zbi-
ralnicah ločenih frakcij v dneh, ki so določeni z letnim koledarjem 
odvozov (39. člen),

– ne vodi registra zbirnega centra, v katerem so določene 
vrste odpadkov, ki jih prevzema v zbirnem centru ter posoda za 
njihovo zbiranje (41. člen),

– ne vzdržuje zbirni center, kot to določa 42. člen odloka,
– ne prevzema odpadke v zbirnem centru v dneh, ki so 

določeni z letnim koledarjem odvozov (43. člen),
– ne zagotavlja zbiranje nevarnih frakcij s premično zbiral-

nico (45. člen),
– ne vodi registra zbiranja nevarnih frakcij, s katerim so 

določene vrste nevarnih frakcij, ki jih prevzema s premično 
zbiralnico (46. člen),

– ne prevzema nevarne frakcije s premično zbiralnico ne-
varnih frakcij v dneh, ki so določeni z letnim koledarjem odvozov 
(46. člen),

– ne opravlja prevoza nevarnih frakcij skladno s predpisi, 
ki urejajo prevoz nevarnih snovi (49. člen),

– ne prevzema nevarne frakcije s premično zbiralnico ne-
varnih frakcij in v zbiralnici nevarnih frakcij v dneh, ki so določeni 
v letnem koledarju odvozov odpadkov (49. člen),

– ne pripravi predloga za oblikovanje cen na podlagi repu-
bliških predpisov in predpisov občine ter stroškovnih kalkulacij 
(63. člen),

– ne izvaja obračun storitev javne službe s prvim dnem 
naslednjega meseca po pričetku uporabe storitev javne službe 
(65. člen),

– ne pripravi Letnega programa ravnanja s komunalnimi 
odpadki na območju Občine Črenšovci (10. člen)

– ne izvaja zbiranja in odvoza po objavljenem letnem pro-
gramu (25. člen),

– ne zagotavlja konkretnega obračuna storitev (13. člen).
Z globo 400,00 EUR se za prekršek kaznuje odgovorno 

osebo izvajalca, če izvajalec ravna v nasprotju z določili iz prej-
šnjega odstavka tega člena.
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73. člen
Z globo 500,00 EUR se za prekršek kaznuje povzročitelj 

(fizična oseba), če:
– odpadke ne zbira in prepušča izvajalcu v skladu s tem 

odlokom, letnim programom ter navodili občine in izvajalca 
(15. člen),

– odpadke ne zbira v posodi, ki je v tem odloku in v letnem 
programu določena za zbiranje posameznih vrst odpadkov 
(16. člen),

– odpadke ne prepušča na prevzemnih mestih, v zbiral-
nicah ločenih frakcij, v zbirnem centru, v premični zbiralnici 
nevarnih frakcij in zbiralnici nevarnih frakcij (16. člen),

– ne zagotovi, da je posoda za zbiranje odpadkov ali od-
padki, ki se zbirajo izven posode za zbiranje, na prevzemnem 
mestu samo v času, ki je s koledarjem odvozov odpadkov 
ali drugim naznanilom občine ali izvajalca določen za njihov 
prevzem (19. člen),

– ne skrbi za urejenost in čistočo zbirnih mest ter skupnih 
zbirno – prevzemnih mest (21. člen),

– ima občasno več odpadkov, kot to dopušča njegova 
posoda za zbiranje odpadkov in jih ne odloži v dodatno posodo 
za zbiranje odpadkov ali pa prepusti v zbirnem centru, če ta 
omogoča njihovo prevzemanje (23. člen),

– ne uporablja storitev javne službe (51. člen),
– ne ravnajo tako, da iz celotnega snovnega toka od-

padkov, ki jih povzroči izloči in ločeno prepusti izvajalcu čim 
več ločenih frakcij, nevarnih frakcij in drugih vrst komunalnih 
odpadkov, da mu ostane čim manj mešanih komunalnih od-
padkov (55. člen),

– pri ravnanju z odpadki ne upošteva predpise in navodila 
Republike Slovenije ter občine, ki urejajo področje ravnanja z 
odpadki ter navodila izvajalca (56. člen),

– nastale odpadke ne zbira in ločuje na izvoru njihovega 
nastajanja ter jih odlaga v posodo za zbiranje, ki je v skladu z 
tem odlokom in letnim programom namenjena za prevzemanje 
posameznih vrst odpadkov (56. člen),

– ne prepušča ločene frakcije in odpadno embalažo v 
zbiralnicah ločenih frakcij ter zbirnem centru, v času njegovega 
obratovanja (56. člen),

– ne prepušča nevarne frakcije pri občasnem prevzema-
nju nevarnih frakcij v premični zbiralnici nevarnih frakcij in v zbi-
ralnici nevarnih frakcij, v času njenega obratovanja (56. člen),

– ne hrani odpadke na zbirnem mestu vse dokler jih 
ne prepusti izvajalcu, varno in neškodljivo za ljudi in okolje 
(56. člen),

– v primeru zlorab ali namernega poškodovanje sam ne 
zamenja posodo za zbiranje odpadkov (56. člen),

– v primeru drugih sprememb le-te pravočasno ne sporoči 
izvajalcu (56. člen),

– pri zbiranju odpadke meša, da jih več ni možno izloče-
vati za namene uporabe oziroma predelave (57. člen),

– meša nevarne frakcije z drugimi vrstami odpadkov ali 
meša posamezne vrste nevarnih frakcij med seboj (57. člen),

– prepušča ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi 
snovmi ali so pomešane z nevarnimi frakcijami (57. člen),

– prepušča odpadke v posodi, ki ni namenjena za njihovo 
zbiranje in prepuščanje (56. člen),

– piše ali lepi plakate na posodo za zbiranje odpadkov ali 
jih namerno uničuje (56. člen),

– v posodo za zbiranje odpadkov odlaga, zliva ali posta-
vlja nevarne frakcije, klavniške odpadke, odpadni gradbeni 
material in kamenje, bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in 
veterinarskih dejavnosti, tople ogorke in pepel, kosovne odpad-
ke in odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede na 
vrsto odpadka (57. člen),

– ne zagotovi, da so odpadki na dan prevzemanja na pre-
vzemnih mestih še pred začetkom delovnega časa, najpozneje 
do 6. ure zjutraj na dan odvoza (59. člen),

– posodo za zbiranje odpadkov po praznjenju ne vrne in 
namesti nazaj na zbirno mesto (59. člen),

– ne zagotovi, da so pokrovi posode za zbiranje odpadkov 
popolnoma zaprti, ne glede na to ali se nahajajo na zbirnem ali 
prevzemnem mestu (59. člen),

– odpadke, ki jih zbira mora zbirati v posodi za zbiranje 
odpadkov, odloži ob posodo (59. člen),

– izvajalcu v zimskem času ne omogoči dovoz do prevze-
mnega mesta (60. člen),

– opusti uporabo storitev javne službe in odpadke kopiči, jih 
sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjena 
za odstranjevanje teh odpadkov (60. člen),

– za odpadke, ki jih kopiči, sežiga ali jih namerava sežgati 
ali jih odloži izven odlagališča, ki je namenjeno odlaganju teh od-
padkov, ne zagotovi predelavo ali odstranitev v skladu s predpisi, 
ki urejajo ravnanje z odpadki (60. člen),

– izvajalcu ne posreduje točnih podatkov o dejstvih, ki 
vplivajo na pravilen obračun storitev javne službe (naslov, število 
in velikost zabojnikov …) ter izvajalca sproti ne obvešča o vseh 
spremembah teh podatkov (67. člen).

74. člen
Z globo 1.500,00 EUR se kaznuje povzročitelj (pravna 

oseba), za prekrške, ki so navedeni v 73. členu tega odloka.
Z globo 800,00 EUR se za prekršek kaznuje odgovorno 

osebo povzročitelja (pravna oseba), če povzročitelj ravna v na-
sprotju z določili iz prejšnjega odstavka tega člena.

Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje samostojni podjetnik 
posameznik ali posameznik, ki opravlja pridobitno dejavnost, za 
prekrške, ki so navedeni v 73. členu tega odloka.

75. člen
Z globo 800,00 EUR se za prekršek kaznuje organizatorja 

kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, če:
– za čas trajanja prireditve v dogovoru z izvajalcem ne 

zagotovi, da se prireditveni prostor proti plačilu opremi z posodo 
za zbiranje tistih odpadkov, za katere se pričakuje, da bodo 
nastali (61. člen),

– najkasneje do 10. ure naslednjega dne po končani pri-
reditvi na svoje stroške ne očisti prireditveni prostor in zagotovi, 
da izvajalec proti plačilu prevzame zbrane odpadke (61. člen).

Z globo 500,00 EUR se za prekršek kaznuje odgovorno 
osebo organizatorja kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, 
če organizator ravna v nasprotju z določili iz prejšnjega odstavka 
tega člena.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

76. člen
Prvi Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki na 

območju Občine Črenšovci pripravi izvajalec in ga posreduje 
občini v letu po letu podelitve koncesije v skladu z določili tega 
odloka. Pristojni organ občine sprejme letni program v 60 dneh 
od dneva njegovega prejema.

77. člen
Z dnem uporabe tega odloka preneha veljati Odlok o na-

činu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov na območju Občine Črenšovci (Uradni 
list RS, št. 78/10).

78. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. OS-0320-15/2012-104
Črenšovci, dne 18. oktobra 2012

Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

Priloga
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Priloga 1 
 
Tabela 1: Ločene frakcije 
Klas. št.(1) Opis odpadka Dopolnilo k opisu 

odpadkov, primeri 
Hierarhija ravnanja(2)  

15 01 01 Papirna in kartonska 
embalaža 

 Oddaja v skladu s predpisom, ki 
ureja ravnanje z embalažo in 
odpadno embalažo 

15 01 02 Plastična embalaža Sem spada tudi 
biorazgradljiva plastična 
embalaža. 

Oddaja v skladu s predpisom, ki 
ureja ravnanje z embalažo in 
odpadno embalažo 

15 01 03 Lesena embalaža  Oddaja v skladu s predpisom, ki 
ureja ravnanje z embalažo in 
odpadno embalažo 

15 01 04 Kovinska embalaža  Oddaja v skladu s predpisom, ki 
ureja ravnanje z embalažo in 
odpadno embalažo 

15 01 05 Sestavljena 
(kompozitna) 
embalaža 

 Oddaja v skladu s predpisom, ki 
ureja ravnanje z embalažo in 
odpadno embalažo 

15 01 06 Mešana embalaža Sem spada tudi embalaža 
odpadnih nagrobnih sveč. 

Oddaja v skladu s predpisom, ki 
ureja ravnanje z embalažo in 
odpadno embalažo ali v skladu 
s predpisom, ki ureja ravnanje z 
odpadnimi nagrobnimi svečami 

15 01 07 Steklena embalaža  Oddaja v skladu s predpisom, ki 
ureja ravnanje z embalažo in 
odpadno embalažo 

15 01 09 Embalaža iz tekstila  Oddaja v skladu s predpisom, ki 
ureja ravnanje z embalažo in 
odpadno embalažo 

15 01 10* Embalaža, ki vsebuje 
ostanke nevarnih snovi 
ali je onesnažena z 
nevarnimi snovmi 

 Oddaja v skladu s predpisom, ki 
ureja ravnanje z embalažo in 
odpadno embalažo 

15 01 11* Kovinska embalaža, ki 
vsebuje nevaren trden 
oklop (npr. iz azbesta), 
vključno s praznimi 
tlačnimi posodami 

 Oddaja v skladu s predpisom, ki 
ureja ravnanje z embalažo in 
odpadno embalažo 

20 01 01 Papir in karton Sem spadajo tudi deli 
kosovnih odpadkov, ki so 
pretežno iz papirja in 
kartona (po razstavljanju). 

1. Recikliranje 
2. Kompostiranje 
3. Sežig (prednostno z 

energetsko izrabo) 
20 01 02 Steklo  1. Recikliranje 

2. Predelava 
3. Odlaganje na odlagališča 

inertnih odpadkov brez 
predhodne obdelave, če ni 
možno 1. ali 2.(3)  
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Klas. št.(1) Opis odpadka Dopolnilo k opisu 
odpadkov, primeri 

Hierarhija ravnanja(2)  

20 01 08 Biorazgradljivi 
biološki odpadki 

 1. Aerobna (kompostiranje) 
2. Anaerobna biološka 

obdelava ali mehansko 
biološka obdelava 

20 01 10 Oblačila  1. Predelava  
2. Sežig (prednostno z 

energetsko izrabo) 
20 01 11 Tekstil Sem spadajo tudi 

oblazinjeni deli kosovnih 
odpadkov (po 
razstavljanju). 

1. Predelava  
2. Sežig (prednostno z 

energetsko izrabo) 

20 01 13* Topila Sem spada tudi bencin. Predelava ali odstranjevanje 
20 01 14* Kisline  Predelava ali odstranjevanje 
20 01 15* Alkalije  Predelava ali odstranjevanje 
20 01 17* Fotokemikalije  Predelava ali odstranjevanje 
20 01 19* Pesticidi Sem spadajo tudi odpadna 

fitofarmacevtska sredstva, 
ki vsebujejo nevarne snovi. 

1. Priprava za ponovno 
uporabo  

2. Sežig (prednostno z 
energetsko izrabo) 

 
in za odpadna fitofarmacevtska 
sredstva oddaja v skladu s 
predpisom, ki ureja o ravnanje z 
odpadnimi fitofarmacevtskimi 
sredstvi, ki vsebujejo nevarne 
snovi 

20 01 21* Fluorescentne cevi in 
drugi odpadki, ki 
vsebujejo živo srebro 

Sem spadajo: 
 odpadne sijalke (glej 

tabelo 2), 
 drugi odpadki, ki 

vsebujejo živo srebro 
(npr. odpadni živosrebrni 
termometri). 

Sem ne spadajo žarnice z 
žarilno nitko. 

1. Recikliranje 
2. Predelava 
3. Odstranjevanje (D12) 
 
in za odpadne sijalke oddaja v 
skladu s predpisom, ki ureja 
ravnanje z odpadno električno 
in elektronsko opremo  

20 01 23* Zavržena oprema, ki 
vsebuje 
klorofluoroogljike 

Sem sodi odpadna hladilno-
zamrzovalna oprema (glej 
tabelo 2). 

Oddaja v skladu s predpisom, ki 
ureja ravnanje z odpadno 
električno in elektronsko 
opremo  

20 01 25 Jedilno olje in 
maščobe 

 Oddaja v skladu s predpisom, ki 
ureja ravnanje z odpadnimi 
jedilnimi olji in mastmi  

20 01 26* Olja in maščobe, ki 
niso navedeni pod  
20 01 25 

Sem spadajo tudi odpadna 
olja iz predpisa, ki ureja 
odpadna olja. 

Predelava ali sežig (prednostno 
z energetsko izrabo) 
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Klas. št.(1) Opis odpadka Dopolnilo k opisu 
odpadkov, primeri 

Hierarhija ravnanja(2)  

20 01 27* Barve, tiskarske barve, 
lepila in smole, ki 
vsebujejo nevarne 
snovi 

Sem spadajo tudi kartuše iz 
tiskalnikov. 

Predelava ali odstranjevanje 
 
Za kartuše je prednostna oddaja 
v pripravo za ponovno uporabo. 
 

20 01 28 Barve, tiskarske barve, 
lepila in smole, ki niso 
navedeni pod 20 01 27 

 Predelava ali odstranjevanje 

20 01 29* Čistila (detergenti), ki 
vsebujejo nevarne 
snovi 

 Predelava ali odstranjevanje 

20 01 30 Čistila, ki niso 
navedena pod  
20 01 29 

 Predelava ali odstranjevanje 

20 01 31* Citotoksična in 
citostatična zdravila 

 Oddaja v skladu s predpisom, 
ki ureja ravnanje z odpadnimi 
zdravili 

20 01 32 Zdravila, ki niso 
navedena pod  
20 01 31 

 Oddaja v skladu s predpisom, 
ki ureja ravnanje z odpadnimi 
zdravili 

20 01 33* Baterije in 
akumulatorji, ki so 
navedeni pod 16 06 01, 
16 06 02 ali 16 06 03 
ter nesortirane baterije 
in akumulatorji, ki 
vsebujejo te baterije in 
akumulatorje 

Sem spadajo: 
 prenosne svinčeve in 

nikelj-kadmijeve baterije 
ter baterije, ki vsebujejo 
živo srebro, 

 svinčevi avtomobilski 
akumulatorji. 

Oddaja v skladu s predpisom, ki 
ureja ravnanje z baterijami in 
akumulatorji ter odpadnimi 
baterijami in akumulatorji 
 

20 01 34 Baterije in 
akumulatorji, ki niso 
navedeni pod 20 01 33 

Sem spadajo: 
 prenosne alkalne baterije 

(razen baterij, ki 
vsebujejo živo srebro),  

 druge prenosne baterije, 
ki ne vsebujejo nevarnih 
snovi. 

Oddaja v skladu s predpisom, ki 
ureja ravnanje z baterijami in 
akumulatorji ter odpadnimi 
baterijami in akumulatorji 
 

20 01 35* OEEO, ki vsebuje 
nevarne snovi in ni 
navedena pod  
20 01 21 in 20 01 23 

Sem sodijo odpadni TV 
aparati, monitorji in 
slikovne cevi (glej tabelo 
2). 

Oddaja v skladu s predpisom, ki 
ureja ravnanje z odpadno 
električno in elektronsko 
opremo  

20 01 36 OEEO, ki ni navedena 
pod 20 01 21,  
20 01 23 in 20 01 35 

Sem sodi (glej tabelo 2): 
 odpadna velika 

gospodinjska oprema, 
 odpadna mala električna 

in elektronska oprema. 

Oddaja v skladu s predpisom, ki 
ureja ravnanje z odpadno 
električno in elektronsko 
opremo  

20 01 37* Les, ki vsebuje 
nevarne snovi 

Sem spadajo tudi leseni deli 
kosovnih odpadkov (po 
razstavljanju). 

Sežig  
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Klas. št.(1) Opis odpadka Dopolnilo k opisu 
odpadkov, primeri 

Hierarhija ravnanja(2)  

20 01 38 Les, ki ni naveden pod 
20 01 37 

Sem spadajo tudi leseni deli 
kosovnih odpadkov (po 
razstavljanju). 

1. Recikliranje 
2. Kompostiranje 
3. Sežig (prednostno z 

energetsko izrabo) 
20 01 39 Plastika Sem spada: 

 gospodinjska plastika, 
 plastične igrače, ki niso 

OEEO,  
 nosilci podatkov (npr. 

AV kasete, CD, DVD, 
diskete),  

 deli kosovnih odpadkov, 
ki so pretežno iz plastike 
(po razstavljanju). 

1. Recikliranje 
2. Kompostiranje (za 

biorazgradljivo embalažo) 
3. Sežig (prednostno z 

energetsko izrabo) 

20 01 40 Kovine Sem spadajo: 
 železne kovine,  
 barvne kovine,  
 zlitine,  
 odpadki, ki so pretežno 

iz kovin,  
 deli kosovnih odpadkov, 

ki so pretežno iz kovin 
(po razstavljanju), 

 injekcijske igle iz osebne 
uporabe.  

 
Sem ne spada OEEO. 

1. Recikliranje 
2. Predelava 

20 01 41 Odpadki iz čiščenja 
dimnikov 

 1. Kompostiranje (lesni pepel) 
2. Odlaganje na odlagališčih  

20 02 01 Biorazgradljivi 
odpadki 

Sem spada: 
 zeleni vrtni odpad, 
 zeleni odpad iz parkov, 
 zeleni odpad s 

pokopališč. 

1. Aerobna obdelava 
(kompostiranje)  

2. Anaerobna biološka 
obdelava ali mehansko 
biološka obdelava 

3. Sežig (prednostno z 
energetsko izrabo) 

20 02 02 Zemlja in kamenje Sem spadata zemlja in 
kamenje z vrtov, parkov in 
pokopališč. 

1. Vnos v tla 
2. Uporaba za izgradnjo telesa 

odlagališča 
20 02 03 Drugi odpadki, ki niso 

biorazgradljivi 
Sem spadajo drugi odpadki, 
ki niso biorazgradljivi, z 
vrtov, parkov in pokopališč.

Uporaba za izgradnjo telesa 
odlagališča 
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Klas. št.(1) Opis odpadka Dopolnilo k opisu 
odpadkov, primeri 

Hierarhija ravnanja(2)  

20 03 07 Kosovni odpadki Sem spadajo odpadki, ki se 
zaradi svoje narave, 
velikosti, oblike ali teže ne 
uvrščajo med nenevarne ali 
nevarne frakcije 
komunalnih odpadkov iz 
podskupine 20 01 in niso 
primerni za prepuščanje 
med mešanimi 
komunalnimi odpadki.  
Sem ne spada: 
 OEEO,  
 nevarni odpadki,  
 gradbeni odpadki,  
 gume. 

1. Priprava za ponovno 
uporabo 

2. Predelava 
3. Sežig (prednostno z 

energetsko izrabo) 

(1) Številka iz klasifikacijskega seznama  
(2) Hierarhija ravnanja v skladu s 5. členom te uredbe 
(3) V skladu z izjemo glede predhodne obdelave inertnih odpadkov v skladu s predpisom, ki 
ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih 
 
 
Tabela 2: Povezava med zbirno-predelovalnimi skupinami OEEO, klasifikacijskimi 
številkami iz klasifikacijskega seznama in razredi električne in elektronske opreme iz 
predpisa, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo 
 

Zbirno-predelovalna 
skupina OEEO 

Klasifikacijska številka 

Razred električne in 
elektronske opreme 

Primeri naprav 

1 Odpadna velika 
gospodinjska oprema 
 
20 01 36 

1 Velika gospodinjska 
oprema z izjemo 
opreme, ki se ne 
uvršča med opremo iz 
gospodinjstev 

Pralni stroji, sušilniki oblačil, 
pomivalni stroji, štedilniki, 
električni kuhalniki, električne 
gorilne plošče, mikrovalovne 
pečice, druge velike naprave za 
kuhanje in predelavo hrano, 
električne ogrevalne naprave, 
električni radiatorji, druge velike 
naprave za ogrevanje sob, postelj, 
stolov, električni ventilatorji. 

5 Oprema za 
razsvetljavo 

Velike svetilke za paličaste 
fluorescentne sijalke, ostala velika 
oprema za difuzijo ali nadzor 
svetlobe. 

10 Avtomati 
(ki ne vsebujejo ozonu 
škodljivih snovi) 

Avtomati za pijače, trdne izdelke, 
oziroma naprave, ki avtomatsko 
izdajajo raznovrstne izdelke in ne 
vsebujejo ozonu škodljivih snovi. 
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Zbirno-predelovalna 
skupina OEEO 

Klasifikacijska številka 

Razred električne in 
elektronske opreme 

Primeri naprav 

2 Odpadna hladilno-
zamrzovalna oprema 
 
20 01 23* 

1 Veliki gospodinjska 
oprema z izjemo 
opreme, ki se ne 
uvršča med opremo iz 
gospodinjstev 

Velike hladilne naprave, 
hladilniki, zamrzovalniki, druge 
velike naprave za hlajenje, 
ohranjanje in začasno skladiščenje 
hrane, klimatske naprave, druga 
oprema za zračenje, zračenje na 
izpuh in oprema za klimatizacijo. 

10 Avtomati  
(ki vsebujejo ozonu 
škodljive snovi) 
 

Avtomati za pijače, trdne izdelke, 
oziroma naprave, ki avtomatsko 
izdajajo raznovrstne izdelke in 
vsebujejo ozonu škodljive snovi. 

3 Odpadni TV aparati, 
monitorji in slikovne 
cevi 
 
20 01 35* 

3 Oprema za IT in 
telekomunikacije 

Ekrani osebnih računalnikov, 
slikovne cevi, prenosni 
računalniki, notesniki, 
računalniški notepad. 

4 Oprema za zabavno 
elektroniko 

TV sprejemniki, slikovne cevi, 
prikazovalniki slike z ravnim 
ekranom (LCD, LED, plazma). 

4 Odpadna mala 
električna in 
elektronska oprema 
 
20 01 36 

2 Male gospodinjske 
naprave 

Sesalniki, sesalniki metle, druge 
naprave za čiščenje, naprave za 
šivanje, pletenje, tkanje in drugo 
obdelavo blaga, likalniki in druge 
naprave za likanje, monganje in 
drugo nego oblačil, opekači, 
naprave za cvrtje, mlinčki za kavo, 
avtomati za kavo in oprema za 
odpiranje ali hermetično zapiranje 
posod ali embalaže, električni 
noži, naprave za striženje las, 
sušenje las, ščetkanje zob, britje, 
masiranje in drugi aparati za nego 
telesa, budilke, zapestne ure in 
naprave za merjenje, prikazovanje 
ali evidentiranje časa, tehtnice. 

3 Oprema za IT in 
telekomunikacije 

Veliki računalniki, mali 
računalniki, tiskalniške enote, 
osebni računalniki (CPE, miška, in 
tipkovnica vključeni, brez ekrana), 
prenosni računalniki (CPE, miška 
in tipkovnica vključeni, brez 
ekrana), računalniki notepad, 
tiskalniki, oprema za kopiranje, 
električni in elektronski pisalni 
stroji, žepni in namizni 
kalkulatorji, drugi izdelki in 
oprema za zbiranje, skladiščenje, 
procesiranje, predstavitev ali 
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Zbirno-predelovalna 
skupina OEEO 

Klasifikacijska številka 

Razred električne in 
elektronske opreme 

Primeri naprav 

sporočanje informacij z 
elektronskimi, uporabniški 
terminali in sistemi, faksi, teleksi, 
telefoni, javni telefoni, brezžični 
telefoni, mobilni telefoni, 
odzivniki, drugi izdelki ali oprema 
za prenos zvoka, slike ali drugih 
podatkov prek telekomunikacij. 

4 Oprema za zabavno 
elektroniko 

Radijski sprejemniki, 
videokamere, videorekorderji, 
glasbeni stolpi, avdioojačevalniki, 
glasbeni instrumenti in drugi 
izdelki ali oprema za snemanje ali 
reproduciranje zvoka ali slik, 
vključno signalov ali drugačne 
tehnologije za distribucijo zvoka 
in slike od telekomunikacij. 

5 Oprema za 
razsvetljavo 

Male svetilke in druga mala 
oprema za razsvetljavo ali oprema 
za difuzijo ali nadzor svetlobe. 

7 Igrače, oprema za 
prosti čas in šport 

Električni vlakci oziroma 
garniture dirkalnih avtomobilčkov, 
ročne konzole za videoigre, 
videoigre, računalniki za 
kolesarjenje, potapljanje, tek, 
veslanje itd., športna oprema z 
električnimi ali elektronskimi 
sestavnimi deli, igralni avtomati 
na kovance. 

8 Medicinska oprema z 
izjemo opreme, ki se 
ne uvršča med opremo 
iz gospodinjstev ali 
vsebuje nevarne snovi 
kot npr.: oprema za 
radioterapijo, 
materiali iz nuklearne 
medicine 

Naprave za odkrivanje, 
preprečevanje, spremljanje, 
obravnavo, lajšanje bolezni, 
poškodb ali nezmožnosti. 

9 Instrumenti za 
spremljanje in nadzor 
z izjemo opreme, ki se 
ne uvršča med opremo 
iz gospodinjstev ali 
vsebuje nevarne snovi 
kot npr.: detektorji 
dima 

Regulatorji ogrevanja, termostati, 
naprave za merjenje, tehtanje ali 
reguliranje v gospodinjstvu. 
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Zbirno-predelovalna 
skupina OEEO 

Klasifikacijska številka 

Razred električne in 
elektronske opreme 

Primeri naprav 

5 Odpadne sijalke 
 
20 01 21* 

5 Oprema za 
razsvetljavo 

Paličaste fluorescentne sijalke, 
kompaktne fluorescentne sijalke, 
visoko intenzivnostne sijalke, 
vključno z visokotlačnimi svetili z 
natrijevimi parami in 
metalhalogenidnimi sijalkami, 
nizkotlačna svetila z natrijevimi 
parami. 
Sem ne spadajo žarnice z žarilno 
nitko. 

 
 
Tabela 3: Drugi odpadki 
 
Klas. št.(1) Opis odpadka Ravnanje z odpadkom 
16 01 03 Izrabljene gume Ravnanje v skladu s predpisom, ki ureja 

ravnanje z izrabljenimi gumami 
17 06 01* Izolirni materiali, ki vsebujejo 

azbest 
Ravnanje v skladu s predpisi, ki urejajo 
ravnanje z odpadki, ki vsebujejo azbest. 

17 06 05* Gradbeni materiali, ki 
vsebujejo azbest 

Ravnanje v skladu s predpisi, ki urejajo 
ravnanje z odpadki, ki vsebujejo azbest. 

17(2) Gradbeni odpadki in odpadki 
iz rušenja objektov 

Ravnanje v skladu s predpisom, ki ureja 
ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih 
delih  

(1) Številka iz klasifikacijskega seznama  
(2) Naslovna skupina iz klasifikacijskega seznama, razen odpadkov s klasifikacijskima 
številkama 17 06 01* in 17 06 05*  
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Priloga 2 
 
Oskrbovalni standard za zbirni center  
 
 
1. Splošne zahteve in opremljenost zbirnega centra: 
 

(1) Zbirni center je območje utrjenih površin, ki so delno pokrite in zaprtih prostorov, 
urejenih in opremljenih za prevzem, razvrščanje in predhodno skladiščenje ločenih frakcij ter 
njihovo oddajo v nadaljnje ravnanje. Kadar je to potrebno, je zbirni center urejen tudi za 
pripravo mešanih komunalnih odpadkov za prevoz v center za ravnanje s komunalnimi 
odpadki. 

 
(3) Z ograjo okoli zbirnega centra je treba preprečiti dostop nepooblaščenim osebam in 

živalim. 
(4) Na vhodu zbirnega centra mora biti vidno nameščena tabla z navedbo imena 

izvajalca javne službe zbiranja komunalnih odpadkov in obratovalnega časa zbirnega centra. 
 
(8) Če je zbirni center opremljen z javno kanalizacijo, je treba padavinsko odpadno 

vodo odvajati v javno kanalizacijo.  
 
2. Zahteve za ločen prevzem odpadkov: 
 
Na utrjeni in pokriti površini ali v zaprtem prostoru za predhodno skladiščenje odpadkov, 
mora biti zagotovljen prevzem odpadkov, ki so primerni za oddajo v pripravo za ponovno 
uporabo, ločeno vsaj za naslednje vrste odpadkov: 
 

Vrsta odpadka  Klas. 
št.(1) 

Oblačila  
Tekstil 

20 01 10, 
20 01 11 

Kosovni odpadki 20 03 07 
(1) Številka iz klasifikacijskega seznama  

 
 
Na utrjeni in pokriti ali delno pokriti površini (glede na zahteve nadaljnje obdelave) mora biti 
zagotovljen prevzem odpadkov, ločeno za naslednje vrste odpadkov: 
 

Vrsta odpadka  Klas. 
št.(1) 

Papirna in kartonska embalaža  15 01 01 
Plastična embalaža 
Kovinska embalaža  
Sestavljena (kompozitna) embalaža  

15 01 02 
15 01 04 
15 01 05 

Lesena embalaža 15 01 03 
Druga embalaža (mešana embalaža, embalaža iz tekstila) 15 01 06 

15 01 09 
Steklena embalaža 15 01 07 
Embalaža, ki je nevaren odpadek 15 01 10* 

15 01 11* 
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Vrsta odpadka  Klas. 
št.(1) 

Izrabljene gume 16 01 03 
Papir in karton 20 01 01 
Steklo 20 01 02 
Oblačila  
Tekstil 

20 01 10 
20 01 11 

Odpadne avtomobilske baterije in akumulatorji 20 01 33* 
Les, ki vsebuje nevarne snovi 20 01 37* 
Les, ki ne vsebuje nevarnih snovi 20 01 38 
Plastika 20 01 39 
Kovine 20 01 40 
OEEO(2) 20 01 21 

20 01 23 
20 01 35* 
20 01 36 

Kosovni odpadki 20 03 07 
(1) Številka iz klasifikacijskega seznama  
(2) OEEO se zbira v zbirno-predelovalnih skupinah 

3. Ravnanje s kosovnimi odpadki v zbirnem centru: 
 
20 03 07 kosovni odpadki  razstaviti na  20 01 01  papir in karton   

        20 01 11  tekstil 

20 01 37* les 

20 01 38  les 

20 01 39  plastika 

20 01 40  kovine 

20 03 07  kosovni odpadki  
(ostanek po razstavljanju) 
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3249. Odlok o javnem redu in miru v Občini 
Črenšovci

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 72/93, 94/07 – UPB2 s spr.), 3. in 17. člena Zakona 
o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07, 29/07, 58/07, 16/08, 17/08, 
76/08, 108/09), 3. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru 
(Uradni list RS, št. 70/06) ter 13. člena Statuta Občine Črenšov-
ci (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci 
na 15. redni seji dne 18. 10. 2012 sprejel

O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Črenšovci

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Odlok o javnem redu in miru v Občini Črenšovci dolo-

ča pravila, katerih namen je uresničevanje pravice ljudi do 
varnosti in dostojanstva in varovanja pred dejanji, ki pose-
gajo v telesno in duševno celovitost posameznikov in ovirajo 
izvrševanje pravic ljudi, državnih organov, organov lokalne 
skupnosti in nosilcev javnih pooblastil in se nanašajo na na-
slednja področja:

– varovanje javnega reda in miru na javnih površinah in 
v zasebnih prostorih,

– varovanje premoženja,
– varovanje zdravja in čistoče ter varovanje okolja,
– obveznosti lastnikov in vodnikov domačih živali.
Odlok določa tudi prekrške ter globe zanje.

2. člen
Občani, ki stalno ali začasno prebivajo na območju Ob-

čine Črenšovci, so dolžni uravnavati svoje življenje in delo 
tako, da ne motijo, vznemirjajo ali ovirajo drugih pri njihovem 
delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja 
ali premoženja, da spoštujejo javno moralo in da ne opuščajo 
ali opravljajo dejanj, ki so po tem odloku obvezna oziroma 
prepovedana.

3. člen
Za prekrške, storjene po tem odloku, so neposredno od-

govorni storilci prekrškov.
Za prekrške, storjene po tem odloku, ki jih storijo otroci ali 

mladoletniki, se uporabljajo določila Zakona o prekrških.
Opustitev dolžne skrbi ali nadzorstva nastopi zlasti tedaj, 

ko starši, posvojitelji, skrbniki ali rejniki omogočijo, dopustijo ali 
dovolijo, da otrok ali mladoletnik ravna v nasprotju z določbami 
tega odloka.

4. člen
Za javne površine se po tem odloku štejejo površine, 

katere lahko uporabljajo pod enakimi pogoji vsi.

II. VAROVANJE JAVNEGA REDA  
IN MIRU

5. člen
Prepovedana so vsa ravnanja, s katerimi se v primerih, 

navedenih v odloku, na nedovoljen način motita javni red in 
mir ter vznemirja občane in druge prebivalce pri delu, počitku 
in razvedrilu.

6. člen
Zaradi varovanja javnega reda in miru je prepovedano:
1. Dovoliti otroku igro na cesti, pločniku, parkirišču ali 

drugem prostoru, kjer je lahko ogrožena njegova varnost.

2. Zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben 
način porabljati vodo iz vodovodnega omrežja v času, ko je 
trošenje vode v te namene omejeno.

3. Vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem 
podatkov proti njihovi volji, proti volji občanov izvajati propa-
gandno dejavnost ter proti njihovi volji nadlegovati občane s 
prodajo predmetov ali storitev.

4. Odlagati les, kosovne in gradbene odpadke ali kateriko-
li drugi material trajnega značaja na javne površine.

5. Prenočevati po tržnicah, senikih, parkih in avtobusnih 
postajah, v zapuščenih vozilih, v prostorih večstanovanjskih 
objektov, ki za to niso namenjeni in drugih za to neprimernih 
prostorih.

6. Od ponedeljka do sobote, od 22.00 do 6.00 ure zjutraj 
ter ob nedeljah uporabljati kosilnice, škropilnice, motorne žage 
in druge naprave z motorji na notranje izgorevanje, vrtalne in 
brusne stroje, kladiva in žage ter izvajanje drugih hrupnih in 
hišnih opravil, ki povzročajo v okolju visoke ravni hrupa.

Prepoved ne velja za dela, ki so posledica nujnih vzdrže-
valnih del (npr. sanacija okvar na plinskih, vodovodnih, električ-
nih ali drugih omrežjih in napeljavah), kot tudi za pripravo krme 
za domače živali in obdelavo kmetijskih površin.

7. Imeti plevel in nepokošeno travo, ki semeni, v naselju 
na vidnih mestih ob javnih površinah.

8. Zanemarjati red in čistočo v okolici stanovanjske ali 
druge zgradbe tako, da moti okolico, kvari zunanji izgled kraja 
ali ogroža zdravje ljudi.

9. Postavljati šotore, bivalnike, avtodome in avtomobilske 
prikolice za bivanja ali kako drugače prenočevati ali bivati na 
javnih prometnih površinah in javnih zelenih površinah.

10. Deponirati drva ali druge podobne predmete ob fasadi 
stanovanjskih objektov tako, da se ovira javni prehod.

11. Prevračati, predstavljati ali onesnažiti klopi, ograje 
in druge naprave in opremo na javnih površinah ali ob javnih 
poteh.

7. člen
Javni shodi in javne prireditve potekajo na podlagi veljav-

nega zakona o javnih zbiranjih.
Organizator javne prireditve ali javnega shoda (v nada-

ljevanju: prireditve) na območju Občine Črenšovci je dolžan 
o vsaki prireditvi obvestiti občinsko upravo Občine Črenšovci 
najkasneje 8 dni pred prireditvijo. Obvestilo o prireditvi ne iz-
ključuje vloge za dovoljenje ali prijave prireditve pri pristojnem 
organu.

8. člen
Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu in 

javni prireditvi, ki se organizira na zemljišču v lasti občine ali 
zemljišču, ki predstavlja javno dobro, je odgovoren vodja shoda 
oziroma prireditve, ki ga določi organizator.

Organizator je dolžan:
1. Poskrbeti za red, čistočo in disciplino ter za varnost na 

prireditvenem prostoru.
2. Zagotoviti, da v času trajanja prireditve niso presežene 

dovoljene ravni hrupa.
3. Poskrbeti, da je prireditveni prostor v času trajanja 

shoda oziroma prireditve opremljen z ustreznimi posodami za 
odpadke ter s prenosnimi stranišči.

4. Poskrbeti, da lahko obiskovalci javnega shoda oziroma 
prireditve parkirajo svoja vozila tako, da s tem ne ovirajo ali 
ogrožajo udeležencev v cestnem prometu.

5. Zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v aktu o pri-
glasitvi prireditve.

6. V roku 24 ur po končani prireditvi prireditveni prostor 
očistiti in odstraniti postavljene objekte in ostale naprave ter 
stanje prireditvenega prostora zapustiti, kot je bilo pred prire-
ditvijo.

7. Zagotoviti izvršitev drugih ukrepov in nalog iz dovoljenja 
o dovolitvi prireditve, katerega izda pristojni organ.



Uradni list Republike Slovenije Št. 82 / 2. 11. 2012 / Stran 8457 

III. VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA

9. člen
Prepovedana so dejanja, opustitve in dopustitve, s kate-

rimi se ogroža, poškoduje ali onemogoča nemoteno uporabo 
premoženja občine ali premoženja, ki predstavlja javno dobro.

10. člen
Zaradi ogrožanja varnosti ljudi in premoženja je prepo-

vedano:
1. Saditi ali gojiti rastline oziroma postavljati predmete 

ali material na način, da povzročajo škodo na javni komunalni 
infrastrukturi, javni površini ali javni zgradbi ali motijo njihovo 
uporabo, poškodovati drevje, grmičevje ali cvetje na javnih 
površinah.

2. S fitofarmacevtskimi sredstvi ravnati tako, da aerosoli 
poškodujejo vegetacijo na javnem zemljišču in škodujejo zdrav-
ju ljudi in živali, kadar se le-ti nanašajo na rastline, rastlinske 
proizvode, tla ali objekte zaradi varstva rastlin in rastlinskih 
proizvodov pred škodljivimi organizmi vključno s pleveli.

3. Uporabljati javne zelene površine za pridelavo kmetij-
skih pridelkov, razen v primerih, ko je to predvideno s prostor-
skimi akti in na podlagi izdanega dovoljenja lastnika.

4. V bivalnem in naravnem okolju netiti in prenašati ogenj 
ter sežigati materiale, ki povzročajo motenje okolice ali obre-
menjevanje okolja.

5. Voziti z vozili po urejenim zelenicah, cvetličnih gredah, 
otroških in ostalih igriščih in pokopališčih.

6. Imeti nepokrite oziroma nezavarovane vodnjake, jame, 
jaške, vhode v kleti, jarke ali druge odprtine, izkope ali prekope, 
ter poškodovati ali odstraniti ograje in druge naprave, postavlje-
ne za preprečevanje nesreč tako, da to ogroža varnost ljudi.

7. Opremljati ograje ob javnih površinah in poteh z bodečo 
žico in drugimi nevarnimi predmeti.

8. Opustiti namestitev, zanemarjati vzdrževanje ali ne 
odstraniti pravočasno varnostnih naprav in potrebnih znakov 
pri gradnji ali popravilu stavbe ali drugega gradbenega objekta.

9. Opustiti popravilo ali ne odstraniti predmeta ali naprave, 
ki ogroža varnost ljudi in premoženja ali kvari zunanji izgled kraja.

10. Prislanjati kolesa, kolesa z motorjem ali motorna ko-
lesa k stenam hiš in robnikom, izložbam ali na druge kraje, kjer 
se lahko povzroči škodo ali ovira promet.

11. Metati kamenje ali druge predmete, streljati z zračno 
puško, s fračo, lokom ali drugimi napravami na kraju, kjer je 
lahko ogrožena varnost ljudi, živali in premoženja.

IV. VAROVANJE ZDRAVJA IN ČISTOČE  
TER VAROVANJE OKOLJA

11. člen
Zaradi varovanja zdravja in čistoče je prepovedano:
1. Metati, puščati ali odlagati predmete, snovi ali odpadke 

v naravno okolje, npr. v potoke, hudournike, na travnike, ulice, 
pločnike, ceste, dvorišča, gozdove ali druge prostore, ki niso za 
to določeni ali da s tem onesnažuje okolico ali moti okolico. Za 
prekršek je odgovoren tudi lastnik zemljišča, ki dovoli ali dopu-
sti odlaganje predmetov, snovi in odpadkov na svoja zemljišča.

2. Na športnih igriščih, avtobusnih postajah in drugih jav-
nih prostorih zanemariti red in čistočo tako, da se s tem kvari 
videz, moti okolica in ogroža zdravje ljudi.

3. Speljati ali dopuščati izlivanje odpadnih snovi ali mete-
ornih voda na javno površino.

4. Prati in popravljati vozila na javnih površina.
5. Metati, puščati ali odlagati cigaretne ogorke, žvečilne 

gumije in ostale odpadke na javne površine.
6. Iztepati, izlivati ali metati z objektov karkoli, kar povzro-

ča nesnago ali ogroža zdravje ljudi.
7. Prazniti vsebino kemičnih in ostalih vrst stranišč avto-

domov in avtomobilskih prikolic na javne površine, v naravno 
okolje ali mesta, ki niso za to določena.

8. Prevažati ali prenašati mrhovino, kosti, kože, fekalije ali 
podobne odpadke v odprtih posodah in s tem povzročati smrad.

9. Kakorkoli ovirati ukrepe dezinfekcije, dezinsekcije ali 
deratizacije.

12. člen
Po končanih delih na javnih površinah je potrebno vzpo-

staviti prvotno stanje oziroma urediti stanje, ki bo ustrezalo 
prvotnemu stanju.

Odgovornost izvajalca traja tudi po izvedeni sanaciji, če 
se zaradi opravljenega posega, kasneje stanje spremeni in ne 
ustreza več prvotnemu stanju (posedanje, nekvalitetni materiali 
ali izvedba).

13. člen
Lastniki, najemniki in uporabniki stanovanjskih, poslovnih 

in drugih zgradb so dolžni:
1. Poskrbeti, da so te nepremičnine in zemljišča vzdrže-

vana in urejena.
2. Odstraniti drevesa oziroma suhe veje dreves, plodo-

ve in listje, za katere obstaja nevarnost, da padejo na javne 
površine in jih s tem onesnažujejo ali ogrožajo varnost ljudi ali 
premoženja.

14. člen
Neuporabnih in neregistriranih motornih vozil, njihovih 

delov in drugih predmetov, ki ovirajo ali motijo okolico ni dovo-
ljeno puščati na javnih prometnih površinah in javnih zelenih 
površinah ter na zasebnih površinah, vidnih z javnih površin.

V. OBVEZNOSTI LASTNIKOV IN VODNIKOV ŽIVALI

15. člen
Živali ni dovoljeno voditi na otroška in športna igrišča, javne 

prireditve, ki jim niso namenjene in v javne prostore. Prepoved 
ne velja za živali, ki jih pri svojem delu uporabljajo pooblaščene 
osebe ali živali, ki se uporabljajo kot vodiči (npr. slepim osebam).

16. člen
Prepovedano je pustiti brez ustreznega nadzorstva žival, 

ki utegne ogrožati varnost ljudi, premoženja in drugih živali.
O najdbi zapuščene živali (mačke, psa) se obvešča pri-

stojno Zavetišče za zapuščene živali ter pristojni organ občine 
o najdenih zapuščenih živalih.

V primeru, ko se ugotovi lastnika zapuščene domače živa-
li, se mu naloži plačilo oskrbe in namestitve zapuščene živali v 
višini dejanskih stroškov, ki jih je imela veterinarska postaja ali 
pooblaščeno zavetišče.

17. člen
Lastnik oziroma vodnik živali je dolžan počistiti iztrebke. 

V ta namen je dolžan imeti s seboj ustrezen čistilni pribor in 
vrečko za pobiranje iztrebkov in ga ob pozivu pokazati pristoj-
nemu organu.

Lastnik oziroma vodnik psa je v urbanem okolju dolžan 
iztrebke počistiti v vrečko, ki jo doma odloži v zabojnik za ostale 
odpadke.

VI. NADZOR

18. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja pristojni občinski 

inšpektor in občinski redar.
Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega 

nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka ima pravico 
in dolžnost, da odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpra-
vijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki 
so potrebni za odpravo nepravilnosti.

Občinski redar ukrepa v skladu s pristojnostmi določenimi 
z zakonodajo.
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VII. KAZENSKE DOLOČBE

19. člen
Z globo 120,00 EUR se kaznuje oseba – posameznik, ki 

ravna v nasprotju z določili 6., 7., 8., 9. in 10. člena tega odloka, 
2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. točko 11. člena in v nasprotju z 12., 
13., 14., 15., 16. in 17. členom tega odloka.

Z globo 650,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali samo-
stojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določili 6., 7., 8., 9. in 
10. člena tega odloka, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. točko 11. člena 
in v nasprotju z 12., 13., 14., 15., 16. in 17. členom tega odloka, 
odgovorna oseba pa z globo v višini 200,00 EUR.

20. člen
Z globo 300,00 EUR se kaznuje oseba – posameznik, 

ki ravna v nasprotju z določili 1. točke 11. člena tega odloka.
Z globo 2500,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali sa-

mostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določili 1. točke 
11. člena tega odloka, odgovorna oseba pa z globo v višini 
600,00 EUR.

VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati Odlok 

o javnem redu in miru v Občini Črenšovci (Uradni list RS, 
št. 53/02, 16/05, 93/06).

22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 0320-15/2012-105
Črenšovci, dne 18. oktobra 2012

Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

3250. Odlok o občinskih cestah v Občini Črenšovci

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 95. člena 
Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10), 3., 17. in 45. čle-
na Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. št. 29/11 – uradno 
prečiščeno besedilo) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci 
(Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci na  
15. redni seji dne 18. 10. 2012 sprejel

O D L O K 
o občinskih cestah  
v Občini Črenšovci

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(predpisi o graditvi  

in vzdrževanju občinskih cest)
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod 

pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi, 
ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev objektov, 
predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa in ta odlok.

2. člen
(namen odloka)

Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Črenšovci in posto-

pek njihove kategorizacije;
– udeležbo živali v prometu na občinskih cestah;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih 

cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne 

gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in 

sankcioniranje kršitev tega odloka;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami ter 

sankcioniranje kršitev tega odloka in
– druga vprašanja v zvezi z upravljanjem občinskih cest.

II. OBČINSKE CESTE  
IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA

3. člen
(občinske ceste)

Občinske ceste na območju Občine Črenšovci so javne 
ceste, ki jih občina, v skladu z merili za kategorizacijo javnih 
cest, razglasi za javno cesto določene kategorije in jih lahko 
vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi z 
zakonom in drugimi predpisi.

4. člen
(kategorije občinskih cest)

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste, javne 
poti in javne poti za kolesarje.

5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet Obči-
ne Črenšovci na predlog župana.

Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno 
strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za ceste 
po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo 
javnih cest.

6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)

Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomešče-
nih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, 
se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.

Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predla-
gajo občinska uprava, posamezniki in zainteresirane pravne 
osebe (podjetja in druge organizacije). Predlogi morajo biti 
utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.

O predlogu za prenos občinske ceste med državne ceste 
odloči Občinski svet Občine Črenšovci na predlog župana.

Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike 
Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima 
kategorijo, določeno v tem sklepu.

Spremembe kategorizacije občinskih cest se lahko opra-
vijo enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja 
občinskih cest za naslednje leto.

7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)

Novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest se določijo v 
občinskem proračunu in načrtu razvojnih programov.

Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s ka-
terim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot rekon-
struirana cesta.
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8. člen
(opustitev občinske ceste)

Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi 
nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.

Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za par-
kirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu ali 
pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko ob-
činska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, odproda.

O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali nje-
nega dela ter o njeni odprodaji odloči Občinski svet Občine 
Črenšovci na predlog župana.

9. člen
(prenos nekategoriziranih cest  

med občinske ceste)
Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni pro-

met, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te ceste 
predlaga občini njen prenos med občinske ceste. Nekategori-
zirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če je bila 
v uporabi za javni promet najmanj zadnjih pet let, če se njen 
prenos opravi brezplačno, če je minimalne dolžine 100 m ali je 
povezovalna, če so ob predlagani cesti vsaj tri stalno naseljena 
stanovanja ali stavbe in če je vpisana v zemljiško knjigo.

Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos gozdnih 
cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o gozdovih.

O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste od-
loči Občinski svet Občine Črenšovci na predlog župana, njena 
kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena tega odloka.

10. člen
(turistične in druge poti)

Turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge poti, 
ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah in ki so 
namenjene dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih 
spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.

Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu 
do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, 
za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljavec 
zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna za 
uporabnike, katerim je namenjena.

Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega od-
stavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled naravnih, 
kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in iz dotacij 
občine njihovim upravljavcem.

III. UDELEŽBA ŽIVALI V PROMETU  
NA OBČINSKIH CESTAH

11. člen
(način gonjenja in vodenja živine na občinskih cestah)

Na občinskih cestah je prepovedano voditi živali iz vozila 
ali z vozilom.

IV. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

12. člen
(upravljavec občinskih cest)

Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine, 
upravlja občinska uprava.

13. člen
(plani razvoja in vzdrževanja občinskih cest)

Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se 
najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne naloge razvoja 
in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresni-

čevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja, sprejme 
Občinski svet Občine Črenšovci na predlog župana.

Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s ka-
terim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka v 
posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema ob 
sprejemu občinskega proračuna.

V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest 
se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na 
občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in 
drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (od-
pravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih 
poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir 
na občinskih cestah ipd.), in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je 
odredila občinska uprava, niso pa sestavni del rednega vzdr-
ževanja in obnavljanja občinskih cest po tem planu.

14. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

Strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne 
naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest opra-
vlja občinska uprava. Te obsegajo zlasti:

– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in 
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;

– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrže-

vanja občinskih cest;
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in 

zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna primerne porabe 
občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;

– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in 
obdelave zbranih podatkov;

– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in 
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in/ali 
prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi Občino 
Črenšovci;

– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in 
prometa na njih;

– naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vodenje 
in izkoriščanje občinskih cest in objektov na njih ter v zvezi z 
izbiro najugodnejšega ponudnika;

– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za 
varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;

– priprava programov in organizacija izdelave razisko-
valnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z 
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri 
pripravi in uresničevanju teh programov;

– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in 
drugimi predpisi.

15. člen
(financiranje občinskih cest)

Občinski svet Občine Črenšovci lahko predpiše posebno 
povračilo za prekomerno obremenjevanje cest (izvoz iz pesko-
kopov, gramoznic itd.).

V. GRADITEV OBČINSKIH CEST

16. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)

Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi 
predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču ali objektu 
lastnika oziroma uporabnika sosednjega zemljišča ali objekta, 
kot izvedba istih na zemljišču občinske ceste, se lahko na 
podlagi pravnega posla, sklenjenega med lastnikom oziroma 
uporabnikom zemljišča ali objekta in investitorjem občinske 
ceste, ustanovi stvarna služnost za takšno izvedbo.
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17. člen
(projektiranje občinskih cest)

V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo ob-
činske ceste ter investicijsko vzdrževalnih del v javno korist, se 
določijo tudi prometna ureditev občinske ceste, ureditev nave-
zav na obstoječe ceste ter pristopov do objektov in zemljišč ob 
cesti ter predvidijo površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, 
avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine 
za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za 
vzdrževanje cest in za nadzor cestnega prometa.

18. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)

Za gradnjo avtobusnih postajališč zunaj vozišča občinske 
ceste, ki niso načrtovana v občinskem prostorskem načrtu ali 
planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest, mora predlagatelj 
pridobiti soglasje občinske uprave. Stroške gradnje avtobusne-
ga postajališča krije njen predlagatelj. Tako zgrajeno avtobusno 
postajališče postane del občinske ceste.

19. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi 
graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del 
ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim 
zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve občinske 
ceste krije investitor objekta ali naprave.

Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev 
stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so nastali 
zaradi zahteve pristojnega občinskega upravnega organa, za 
boljše elemente nadomeščenega dela občinske ceste od ele-
mentov, določenih po prejšnjem odstavku.

20. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)

Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste 
predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov, naprav 
in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora tehnična 
dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba opraviti na 
območju ceste.

Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije 
objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je odgo-
vorna občinska uprava. Stroške projektiranja, novogradnje ali 
rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka 
tega člena krije investitor oziroma upravljavec posameznih 
objektov, naprav in napeljav.

21. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
Občinska uprava mora o novogradnji ali rekonstrukciji 

občinske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce drugih 
objektov in naprav v ali ob cestnem telesu najmanj 30 dni pred 
pričetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z novogradnjo 
oziroma rekonstrukcijo ceste.

Občinska uprava mora dati investitorju oziroma upra-
vljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na razpolago 
načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.

Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje 
oziroma upravljavce objektov in naprav v ali obcestnem tele-
su, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in 
naprave v občinski cesti.

VI. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

22. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)

Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati 
tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje 

prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov, ki 
urejajo javne ceste in določbe 26. člena tega odloka omogočajo 
varno odvijanje prometa.

Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne 
službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 26. člena tega 
odloka je odgovoren izvajalec javne službe.

Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje 
ukrepov iz prvega odstavka 26. člena tega odloka je odgovorna 
občinska uprava.

23. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)

Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska jav-
na služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in organizira-
nje njihovega obnavljanja.

Izvajanje obvezne gospodarske javne službe oziroma 
obseg nalog povezanih z rednim vzdrževanjem občinskih cest 
se izvaja na podlagi oddane koncesije.

Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja po pred-
pisih, ki urejajo gospodarske javne službe.

Izvajalec javne službe mora v primeru stavke svojih de-
lavcev zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod 
pogoji, določenimi s predpisi o javnih cestah.

Redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela in 
vzdrževalna dela v javno korist se lahko začnejo brez gradbe-
nega dovoljenja v skladu z veljavno zakonodajo.

Obnovitvena oziroma investicijsko vzdrževalna dela na 
občinskih cestah oddaja občinska uprava. Obnovitvena ozi-
roma investicijsko vzdrževalna dela na občinskih cestah se 
oddajo v izvedbo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.

Pregled in prevzem obnovitvenih oziroma investicijsko 
vzdrževalnih del na občinskih cestah opravi komisija, ki jo 
imenuje župan s sklepom. To komisijo sestavljajo predstavnik 
občinske uprave, vzdrževalec in nadzornik.

Po opravljenem pregledu obnovitvenih oziroma investi-
cijsko vzdrževalnih del komisija na podlagi zapisnika odredi 
odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti ali županu predlaga, da 
izda dovoljenje za izročitev obnovljene ceste, cestnega odseka 
ali cestnega objekta prometu.

Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja po pred-
pisih, ki urejajo gospodarske javne službe.

Izvajalec javne službe mora v primeru stavke svojih de-
lavcev zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod 
pogoji, določenimi s predpisi o javnih cestah.

24. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)

Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi 
cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestne-
ga sveta občinske ceste skrbi koncesionar.

25. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah 

nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije 

nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih ce-
stah, po katerih je dovoljen javni promet, so dogovorni njihovi 
upravljavci.

26. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

Občinska uprava lahko zaradi zapore občinske ceste za-
časno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano 
cesto, po kateri je dovoljen javni promet.

O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto, se 
mora občinska uprava predhodno uskladiti z Direkcijo Republi-
ke Slovenije za ceste.

Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategori-
zirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora občinska 
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uprava pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega poobla-
ščenega upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z 
občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen 
javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa 
jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa, 
krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.

VII. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

1. Varstvo občinskih cest

27. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)

Če je občinska cesta v takem stanju,
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet 

posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo 

na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. poseb-
ne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, 
poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno),

lahko župan s sklepom začasno, prepove ali omeji promet vseh 
ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem delu ali zmanjša 
dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, 
dokler so razlogi za takšen ukrep.

Župan mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve 
ali druge alinee prejšnjega odstavka, obvestiti policijo, občinsko 
inšpekcijsko službo ter sredstva javnega obveščanja najmanj 
sedem dni pred njihovo označitvijo, slednji pa morajo javnost 
obvestiti najmanj 3 dni pred izvedbo ukrepa.

Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee prvega 
odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega 
vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih 
nesrečah. O teh ukrepih morajo nemudoma obvestiti policijo, 
občinskega inšpektorja in javnost po sredstvih javnega obve-
ščanja. Izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja inter-
vencije ob naravnih in drugih nesrečah morata o teh ukrepih 
obvestiti tudi pristojni občinski upravni organ.

Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz razlo-
gov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od enega 
leta se določi v skladu z določbo 34. člena tega odloka.

Določbe tega člena se nanašajo na prometno ureditev, 
označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.

28. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta 
in je na vsako stran občinske ceste širok:

– pri lokalni cesti (LC) 8 m,
– pri javni poti (JP) 5 m,
– pri javni poti za kolesarje (KJ) 2 m.
Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja, urejena 

s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Črenšovci.

29. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)

Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapeto-
stni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, to-
plovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor ni Občina 
Črenšovci, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju 
občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na 
način, določenimi s soglasjem občinske uprave.

Občinska uprava lahko zahteva od upravljavca vodov in 
naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno za-
radi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe 
ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške 
prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravlja-
vec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo 
napeljavo oziroma postavitev.

Občinska uprava lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega 
odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali občinsko 
cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje 
ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.

30. člen
(dela na občinski cesti)

Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski 
cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem občinske uprave, ki 
velja največ eno leto.

V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se 
določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.

Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če 
je zaradi poškodovanja naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko 
cesto, neposredno ogrožen varen promet oziroma življenje in 
zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda.

Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti ne-
posredno nevarnost in o tem takoj obvestiti izvajalca rednega 
vzdrževanja ceste in občinsko upravo. Upravljavec naprav in 
napeljav mora v roku 15 dni od nastanka poškodb le te odstraniti, 
vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih pisno ob-
vestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste in občinsko upravo.

Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko 
cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti 
promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in 
napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o 
njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.

31. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)

Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko cesto 
ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na cesti in ze-
mljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali 
objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet na cesti. Vse stro-
ške zavarovanja in odstranitve ovire na cesti in drugih posledic 
prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih je povzročil.

Ob določilih zakona, ki ureja ceste, je še prepovedano:
1. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka nanjo;
2. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo kme-

tijsko orodje in stroje ter s tem onesnaževati javne površine;
3. odlagati v obcestne jarke kamenje, les, zemljo in drug 

material ali predmete, kar bi imelo za posledico oviranje in 
onemogočenje normalnega odvodnjavanja meteornih voda in 
s tem poškodovanje ceste in ogrožanje prometa.

32. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)

Lastniki oziroma uporabniki zemljišč ob občinski cesti 
morajo imeti na strehah objektov, s katerih se lahko na občin-
sko cesto vsuje sneg, pritrjene snegolove. Lastniki oziroma 
uporabniki zemljišč morajo z objektov ob občinski cesti odstra-
niti ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti 
udeležencev v prometu.

Lastniki oziroma uporabniki zemljišč morajo ob občinski 
cesti ali pločniku redno porezati veje dreves, žive meje, trte 
ali drugih visokih nasadov ali poljščine, tako, da ne segajo na 
občinsko cesto ali pločnik in ne poslabšujejo ali onemogočajo 
preglednosti ali drugače ovirajo ali ogrožajo promet.

Za onesnažitev javne površine je odgovoren povzročitelj 
onesnažitve.

2. Ukrepi za varstvo prometa

33. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste 
izda občinska uprava. O izdanih dovoljenjih občinska uprava 
obvesti policijo, občinskega inšpektorja in izvajalca rednega 
vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju mora biti priložena s 
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strani občinske uprave potrjena prometno tehnična dokumen-
tacija začasne prometne ureditve v času delne ali popolne 
zapore občinske ceste.

Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 
15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora vsebovati 
podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predla-
ga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času trajanja 
njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne 
prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ceste. Izda-
jatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni čas in trajanje 
zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, pred-
videnimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično 
sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.

Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa 
zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj.

34. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)

Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa ob-
činska uprava z nalogom za postavitev, razen v primerih iz 
30. člena, tega odloka oziroma v primerih, ko je njena posta-
vitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledica odredb 
o prepovedih ali omejitvah prometa na javnih cestah. O posta-
vljeni prometni signalizaciji se vodi evidenca.

Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki 
opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno 
znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in 
podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo v 
skladu s predpisi o prometni signalizaciji.

O predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za 
postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije odloči 
občinska uprava s soglasjem.

35. člen
(naprave za umirjanje prometa)

O postavitvah naprav za umirjanje prometa odloča Ob-
činski svet Občine Črenšovci po predhodnem mnenju Sveta 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Črenšovci, 
razen v primerih ko postavitev takih naprav določa zakon.

36. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali naprav 
za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje je ob občin-
skih cestah zunaj naselja prepovedano v varovalnem pasu 
ceste. Občinska uprava lahko izda soglasje za njihovo po-
stavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomembna 
za udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna 
signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, 
vzdrževanja in odstranitve.

Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega 
odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le 
zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za postavitev 
prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah. Soglasje 
za njihovo postavitev izda pristojni občinski upravni organ. 
V soglasju določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s 
predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na njih, ter pogoje 
vzdrževanja in odstranitve teh objektov in naprav.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje za 
izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko izda le 
za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave, sejma ipd.) 
Transparenti morajo biti izobešeni najmanj 4,5 m nad voziščem 
občinske ceste.

37. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah (zunaj naselja)

Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja) opravljati 
dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki nepo-
sredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje in 
vključevanje vozil v promet), mora v skladu z določbo 40. in 

41. člena tega odloka zagotoviti ustrezen priključek oziroma 
pristop do objekta ter zadostno število mest za parkiranje vozil, 
če ta možnost ni zagotovljena z javnim parkiriščem.

V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor ter 
uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje 
dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mnenje 
občinske uprave.

38. člen
(pritožbeni organ)

Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku pri-
dobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah tega 
odloka izdaja občinska uprava je dovoljena pritožba na župana.

VIII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

39. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Za uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov 
o cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste, je 
pristojen občinski inšpektor in občinski redar v skladu s poobla-
stili, ki jim jih dajejo predpisi o cestah, inšpekcijskem nadzoru 
in občinskem redarstvu.

IX. KAZENSKE DOLČBE

40. člen
(prekrški)

Z globo 4.000,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, njihova odgovorna oseba pa z 
globo 1.000,00 EUR, če:

1. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske, 
telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne električne 
oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod, toplovod in 
druge podobne naprave (prvi odstavek 29. člena);

2. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja dru-
ga dela na občinski cest ali opravlja ta dela v nasprotju z dovo-
ljenjem (prvi odstavek 30. člena);

3. ne obvesti izvajalca rednega letnega vzdrževanja cest 
in občinsko upravo o posegih na občinski cesti, ter ne vzpostavi 
ceste v roku 15 dni od pričetka del v prvotno stanje (tretji in 
četrti odstavek 30. člena);

4. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen del ali 
izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču in objek-
tih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto ali objekte 
na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti (31. člen);

5. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih se 
lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih sveč 
s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v prometu ali 
ne poreže vej dreves, žive meje, trte ali drugih visokih nasadov 
ali poljščine, tako, da ne segajo na občinsko cesto ali pločnik 
(prvi in drugi odstavek 32. člena);

6. brez soglasja postavi tablo, napis in drug objekt ali na-
pravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje ob občin-
ski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja 36. člen).

41. člen
(prekrški posameznikov)

Z globo 1000 evrov se sankcionira tudi posameznik, ki 
stori prekršek iz prvega odstavka prejšnjega člena

42. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)

Z globo 1.000 evrov se sankcionira za prekršek izvajalec 
rednega vzdrževanja občinskih cest:

1. če teh cest ne vzdržuje redno tako, da omogočajo var-
no odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 22. člena);
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2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob 
morebitni stavki.

Z globo 500 evrov se sankcionira za prekršek iz prejšnje-
ga odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrže-
vanja občinskih cest.

43. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)

Z globo 1.000 evrov se sankcionira za prekršek investitor 
objektov in naprav v ali ob cestnem telesu občinske ceste, če 
o nameravanih delih ne obvesti pristojnega organa občinske 
uprave ali če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in na-
črtov (24. člen).

Z globo 500 evrov se sankcionira za prekršek iz prejšnje-
ga odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

44. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
občinskih cestah (Uradni list RS, št. 15/99).

45. člen
(začetek veljavnosti odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 0320-15/2012-106
Črenšovci, dne 18. oktobra 2012

Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

3251. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za enoto urejanja ŽI-3 v Žižkih

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci 
(Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci na 
15. redni seji dne 18. 10. 2012 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za enoto urejanja ŽI-3 v Žižkih

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(podlaga za podrobni prostorski načrt)

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski 
načrt za stanovanjsko območje enote urejanja ŽI-3 v Žižkih (v 
nadaljnjem besedilu: podrobni prostorski načrt). Podlaga za 
podrobni prostorski načrt je Odlok o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 92/09, sprem. 
5/10 in 43/10).

Podroben prostorski načrt je v letu 2011 izdelal ATRIJ 
Gradbeni inženiring d.o.o., Gajska ul. 39, 9233 Odranci pod 
številko 11053.

2. člen
(vsebina podrobnega prostorskega načrta)

Podrobni prostorski načrt iz prvega člena določa:
– območje podrobnega prostorskega načrta,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostor-

skih ureditev,

– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko 

javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja pro-

stora,
– dopustna odstopanja od načrtovanih ureditev.

II. OBMOČJE PODROBNEGA PROSTORSKEGA  
NAČRTA

3. člen
(območje podrobnega prostorskega načrta)

Ureditveno območje zajema enoto urejanja ŽI-3 s podrob-
nejšo namensko rabo SS (stanovanjske površine, namenjene 
bivanju, s spremljajočimi dejavnostmi).

Območje OPPN Žižki zajema zemljišča s parcelnimi šte-
vilkami 280/2, 282/2, 282/3, 283/2, 284, 285, 286, 287, 288/1, 
290/1, 290/2, 292, 293 vse v k.o. Žižki.

Skupna velikost območja enote je 1,55 ha.

III. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE 
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

4. člen
(namembnost območja)

(1) V enoti urejanja ŽI-3 je na območju stavbnih zemljišč 
za stanovanjsko gradnjo, z oznako podrobne namenske rabe 
SS, dopustna izvedba gradbenih in drugih del, ki obsegajo 
gradnjo novih objektov, rekonstrukcijo objektov in odstranitev, 
spremembo namembnosti in vzdrževanje teh objektov:

Stanovanjske stavbe:
– eno- ali dvostanovanjske stavbe.
Nestanovanjske stavbe:
– trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti (trgo-

vina, frizerski salon).
Nezahtevni objekti:
– objekti za lastne potrebe:

– drvarnica (površina do 12 m2, višina do 3 m),
– garaža (površina do 30 m2, višina do 3,5 m),
– steklenjak (površina do 30 m2, višina do 3,5 m),
– uta (površina do 15 m2, višino do 3 m),
– bazen (površina do 30 m2, globina do 1,35 m),
– enoetažna pritlična lopa (površina do 15 m2 in višina 

do 4 m),
– utrjene dovozne poti (dolžine do 300 m in širine do 

4 m),
– ograje,
– pomožni infrastrukturni objekti:
– pločnik in kolesarska steza skupna širina kolesarske 

steze in pločnika do 3 m.
Enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe

– nadstrešek (površina do 30 m2, višina do 3,5 m),
– rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto (prostor-

nina do 5 m3),
– zajetje, vrtina ali vodnjak (globina do 30 m),
– zbiralnik za kapnico (prostornina do 30 m3),
– enoetažni pritlični objekt (površino do 4 m2, višina 

do 2 m),
– utrjena dvorišča (površine do 300 m2),

– pomožni infrastrukturni objekti:
– objekt javne razsvetljave,
– nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko 

omrežje,
– priključek na distribucijsko plinovodno omrežje,
– telekomunikacijske antene in oddajniki,
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– vodovodni priključek,
– kanalizacijski priključek,
– zbiralnica ločenih frakcij,
– ekološki otok (površina do 100 m2),
– cestni priključek na javno občinsko cesto, (širina do 

3 m, dolžina do 30 m),
– začasni objekti:

– odprti sezonski gostinski vrt (površina do 50 m2, 
višina do 4 m),

– začasno skladišče nenevarnih snovi (površina do 
15 m2, višina do 4 m),

– urbana oprema:
– transparent (površina do 8 m x 1 m, najmanj 5,5 m 

nad voznim pasom ceste),
– skulptura (površina do 100 m2, višina do 4 m),
– vodnjak (površina do 100 m2, višina konstrukcije 

vodometa do 4 m),
– otroško igrišče, če je njegova tlorisna površina do 

500 m2,
– obešanka na drogu javne razsvetljave (površina ene 

strani 2 m2).

5. člen
(lega in velikost objektov)

(1) Najmanjši odmik zunanje stene novega objekta od 
sosednje parcelne meje je 1,0 m, od javne občinske ceste ali 
poti 4,0 m. Odmik od javne občinske ceste je lahko manjši, če 
je gradbena linija obstoječih objektov ob cesti bliže od nave-
denih odmikov in če s tem soglaša upravljavec ceste. Odmiki 
novih objektov od sosednje parcelne meje, gradbene linije in 
gradbene meje objektov so razvidni iz grafičnih prilog, ki so na 
vpogled na sedežu Občine Črenšovci.

(2) Ob novih ulicah se pri gradnji novih objektov upošteva 
gradbena linija, ki je razvidna iz grafičnih prikazov. V notranjost 
parcele se lahko locirajo le manjši pomožni objekti, pri čemer 
se glede na višino obeh sosednjih objektov zagotovi požarna 
varnost in osončenost bivalnih prostorov.

(3) Velikost objektov na posamezni parceli se določa 
glede na velikost parcele in glede na obvezne odmike od 
javnih cest in ne sme presegati polovične velikosti pripadajo-
če parcele. Optimalni faktor zazidanosti gradbene parcele za 
stanovanjske objekte (to je razmerje med zazidano površino in 
celotno površino gradbene parcele) znaša od 0,2 do 0,4.

(4) Višina objektov je dve stanovanjski etaži nad ureje-
nim terenom. Kota pritličja mora biti do 0,30 m nad urejenim 
terenom. Objekti so lahko podkleteni, pri določanju kote kleti 
se upošteva višina talne vode. Kletne prostore je potrebno 
načrtovati v vodotesni bazenski izvedbi.

(5) Enostavne in manj zahtevne objekte se postavlja 
v notranjosti parcele. Pri določanju velikosti teh objektov se 
upošteva veljavne predpise, ki določajo pogoje za gradnjo teh 
objektov.

6. člen
(oblikovanje objektov in območja)

(1) Tlorisna oblika stanovanjskih objektov je podolžna, ali 
kvadratna, lahko je lomljena v L ali U.

(2) Strehe na vseh objektih so enakostranične dvokapnice 
ali večkapnice v naklonu od 25–45 stopinj, s smerjo slemena 
po daljši stranici objekta in z opečno kritino ali kritino, podobno 
opeki. Strehe z manjšim naklonom, enokapne in ravne strehe 
so možne le na manjših pomožnih objektih. Na strehe se lahko 
montirajo energetski objekti (sončni kolektorji) pod pogojem, 
da se ne spremeni oblika in višina strehe. Fasade se opleska 
v svetlih barvah, lahko so delno obdelane v lesu. Talni zidec se 
opleska s temno barvo (tradicionalno sivo-rjavo).

(3) Okolico stanovanjskih objektov se uredi glede na 
funkcijo objekta. Možno je delno nasutje terena na parceli ob 
pogoju, da je na taki parceli urejen odvod padavinske vode, 
s čimer se prepreči zamakanje sosednjih zemljišč. Gradbeno 

inženirske objekte (cevovode, komunikacijska omrežja in elek-
troenergetske vode) se izvede podzemno.

(4) Posamezna parcela se lahko ogradi. Ograja se postavi 
znotraj parcele ali na meji, če se tako sporazumeta oba soseda. 
Višina ograje ob cesti je 1,20 m, v notranjosti parcele je lahko 
visoka do 1,60 m. Ograje ob cestnih uvozih, priključkih in ob 
drugih prometnih površinah se postavi tako, da je omogočena 
preglednost in ni oviran promet po javni cesti.

(5) Spominska obeležja in urbano opremo se postavi 
tako, da ne ovira prometa in da ne zastira značilnih pogledov 
na objekte ali območja. Višina reklamnih tabel in neprometnih 
znakov na prometnih površinah mora biti 2,5 m nad pločnikom 
oziroma pohodno površino. Namestitev velikih reklamnih pano-
jev na fasade ni dopustna. Pri oblikovanju pomožnih objektov 
se upošteva oblika in obdelava obstoječih objektov na parceli.

IV. POGOJI IN MERILA ZA PARCELACIJO  
IN VPLIVNO OBMOČJE

7. člen
(parcelacija)

(1) Velikost in oblika novih zemljiških parcel, na katerih so 
stavbe ali se bo na njih izvajala gradnja, je razvidna iz grafič-
nih prikazov. Vsaka samostojna gradbena parcela mora imeti 
dostop in dovoz z javne ceste, v ta namen je predviden dovoz, 
ki se odmeri istočasno s parcelami: dovozna cesta se odmeri 
v širini 7,5 m, po parcelah 292, 293, 282/2, 282/3 in 283/2, ki 
vodi do novih parcel v notranjost območja.

Dostop do parcele 280/2 se uredi iz občinske ceste, 
parcela 1443.

Priključki na javno cesto morajo biti varni in urejeni v 
skladu s predpisi o javnih cestah.

Kolikor se investitor z Elektro podjetjem dogovori za pre-
mestitev trafo postaje, se lahko nova dovozna pot zamakne v 
levo ter se tako poveča parcela št. 7.

(2) Vsaka parcela mora imeti zagotovljeno predpisano 
število parkirnih mest glede na namembnost in kapaciteto 
objektov, in sicer:

Dejavnost Število parkirnih mest (PM)  
na enoto

Večstanovanjski objekti 1,5 PM na stanovanje

Poslovni in javni prostori 1 PM na 30 m2 neto površine

Prodajni prostori 1 PM na 30 m2 koristne 
površine

Gostišča 1 PM na 4 sedeže

Obrt, servisi 1 PM na 2 zaposlena

(3) Širina nove dovozne ceste, ki se načrtuje za dostop 
do stanovanjskih objektov znaša 7,5 m. Nova dovozna cesta 
je javnega značaja (vozišče 5,0 m in enostranski pločnik 1,0 m 
ter obojestranska bankina po 0,75 m).

8. člen
(vplivno območje)

Vplivno območje predvidenih ureditev je območje po-
drobnega prostorskega načrta in koridorji priključnih vodov 
gospodarske javne infrastrukture, ki potekajo v javnih prome-
tnih površinah.

V. PRIKLJUČEVANJE NA GOSPODARSKO JAVNO 
INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

Upoštevati je treba smernice in mnenja pristojnih služb 
k obravnavanemu OPPN. Pred izdajo gradbenega dovoljenja 
(v projektih PGD) je obvezno upoštevati smernice s področja 
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upravljanja z vodami Ministrstva za okolje in prostor, Oddelek 
porečja reke Mure, ki so sestavni del OPPN.

Priključki predvidenih objektov se izvedejo na komunal-
ne vode v neposredni bližini predvidenih objektov, lahko se 
izvedejo tudi skupni priključki za več objektov, če to dopuščajo 
tehnične rešitve.

Novi komunalni vodi se izvedejo načeloma v cestnem 
svetu, podzemno, z upoštevanjem predpisanih odmikov in 
potrebne zaščite vodov.

9. člen
(javna gospodarska infrastruktura)

(1) Vse objekte, kjer je treba zagotoviti pitno ali sanitarno 
vodo, se priključi na javno vodovodno omrežje. Pogoje priklju-
čitve urejajo občinski predpisi o preskrbi in odjemu pitne vode. 
Vse objekte, ki bodo priključeni na vodovodno omrežje, se 
priključi tudi na kanalizacijsko omrežje. Priključitev objektov, 
kjer se pričakuje povečana poraba vode ali poraba vode v teh-
nološke namene, se izvede le po predhodni proučitvi zadostnih 
količin vode iz javnega vodnega vira.

(2) Zbiranje in odvajanje odpadnih voda je ločeno za 
padavinske, komunalne in industrijske vode.

Odvajanje padavinskih voda iz večjih ureditvenih območij 
se predvidi tako, da se v čim večji možni meri zmanjša hipni 
odtok z urbanih površin, kar pomeni, da se predvidi ukrepe za 
upočasnitev odtoka padavinskih voda v površinske odvodnike 
(zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, ponikanje).

Neposredno odvajanje odpadnih vod v podzemne vode 
je prepovedano.

Padavinske vode, ki odtekajo s streh, se po mehanskem 
čiščenju (peskolovi) zbirajo v zbiralnikih deževnice, oziroma jih 
je treba odvajati posredno v podzemne vode (ponikovalnice ali 
razpršeno odvajanje – na teren ali po odvodnih in ponikovalnih 
jarkih).

Padavinske odpadne vode, ki odtekajo z utrjenih površin 
(parkirišča, dovozne ceste, okolica objektov), očiščene v skla-
du z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 
voda v vode in javno kanalizacijo in Uredbo o emisiji snovi pri 
odvajanju padavinske vode z javnih cest, se lahko odvajajo le 
v podzemne vode, ker na ureditvenem območju ni vodotokov.

Očiščena padavinska odpadna voda se v podzemne vode 
lahko odvaja le posredno, in sicer razpršeno (odvodni jarki, 
zelenice) ali preko ponikovalnic, ki morajo biti locirane izven 
vpliva povoznih in manipulativnih površin. Ponikovalnice mo-
rajo biti dimenzionirane na podlagi hidrogeološkega poročila in 
izvedene skladno s 6. členom Uredbe o emisiji snovi pri odva-
janju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05) 
in sicer tako, da bo plast neomočenih sedimentov ali kamnin, 
debeline najmanj 1,0 m, pri čemer se za gladino podzemne 
vode upošteva srednje visoka gladina podzemne vode, ki se 
ji prišteje najmanj 50 % kapilarnega dviga, katerega višina ne 
sme biti manjša od 1,0 m (torej, to je min. 2,0 m nad gladino 
srednje visoke višine podtalnice).

Komunalne odpadne vode in predhodno ustrezno očišče-
ne industrijske odpadne vode se odvaja v javno kanalizacijsko 
omrežje in čisti na centralni komunalni čistilni napravi Občine 
Črenšovci. Vsi kanalizacijski sistemi se izvedejo v neprepustni 
izvedbi. Izvesti je treba preizkus tesnosti v skladu z veljavnim 
standardom EN 1610.

Za vsako rabo vodnega vira (podtalnica, geotermalni vir, 
javni vodovod), ki presega meje splošne rabe (ogrevanje, za-
livanje, tehnološka voda), je treba pridobiti vodno pravico na 
podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije v skladu z določbami 
ZV-1A.

V skladu s 150. členom ZV-1A se lahko poseg v prostor, ki 
bi lahko trajno ali začasno vplival na vode in vodni režim, izvede 
samo na podlagi vodnega soglasja.

(3) Zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov 
se ureja po veljavnih predpisih in jih izvaja pristojna komunal-
na organizacija. Dovoljeno je zbiranje manjših količin organ-

skih odpadkov na vrtovih in njivah za predelavo v kompost. 
Pri novih objektih se predvidi zbirna mesta za odpadke tako, 
da niso vidno izpostavljena in da so dostopna vozilom za od-
voz. Zbiranje posebnih odpadkov se izvaja ločeno od ostalih 
komunalnih odpadkov in ureja na način, kot ga predpisuje 
zakonodaja.

(4) Pri izgradnji predvidenih objektov je treba prilagoditi 
obstoječe elektroenergetsko omrežje, v skladu s pogoji, ki so 
podani v smernicah in mnenju upravljavca elektroenergetskega 
omrežja.

Na obravnavanem območju potekata daljnovoda 20 kV 
Žižki gmajna (d-361 OE Murska Sobota) in daljnovod 20 kV 
Žižki vas (d-362 OE Murska Sobota). Zaradi izgradnje novih 
objektov na območju OPPN se izvede kabliranje DV 20 kV 
d-362 Žižki vas s SN kv kablovodom. Obstoječi DV 20 kV d-362 
Žižki vas bo demontiran od oporišča 8 d-361 do obstoječe TP 
t-379 Žižki vas.

Varnostna oddaljenost novih objektov od obstoječega DV 
20 kV d-361 Žižki gmajna mora biti minimalno 3,0 m. Zgradi 
se nov nizkonapetostni 0,4 kV razvod iz obstoječe TP t-379 
Žižki vas.

Na obravnavanem območju se uredi javna razsvetljava.
(5) Pri oskrbi objektov z energijo se upošteva vse možno-

sti uporabe obnovljivih virov energije, v ta namen je na strehah 
objektov možna namestitev sončnih kolektorjev.

(6) Telekomunikacijsko in informacijsko omrežje
TK in KKS omrežje ter drugo informacijsko omrežje je 

treba v skladu s predvidenimi objekti prilagoditi in dograditi, 
vse posege pa izvesti na podlagi pridobljenih smernic in mnenj 
upravljavcev TK in KKS omrežja. Za območje, kjer je predvide-
na gradnja novih objektov, ter gradnja komunalne infrastrukture 
sta predvidena koridorja za izgraditev TK in KKS omrežja v novi 
dovozni poti.

KKS – predvidi se zaščita obstoječih kablov s položitvijo 
PVC 110 mm zaščitne cevi po trasi obstoječega kabla. Za pri-
klop predvidenih objektov na omrežje KKS se predvidi povezo-
valni kabel v cevni kanalizaciji 110 mm po trasi priključne poti in 
razdelilna omarica na koncu poti. Od omarice do vsake parcele 
se predvidi cev alkaten za uvlačenje kabla in priklop objekta.

(7) Plinovodno omrežje se bo izgrajevalo na podlagi iz-
vedbenih načrtov ali posebnih strokovnih podlag.

(8) Vse priključke na gospodarsko javno infrastrukturo 
se izvede zemeljsko. Priključek elektrike se izvede v zaščitnih 
ceveh. Odmiki elektrike od ostalih zemeljskih vodov morajo 
znašati najmanj 60 cm, odmik med kanalizacijo in vodovodom 
pa najmanj 1,0 m. Vertikalni odmiki med posameznimi vodi 
morajo znašati najmanj 50 cm.

(9) V območju podrobnega prostorskega načrta se ohra-
nijo vsi že zgrajeni objekti požarne infrastrukture.

VI. CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE, 
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVA OKOLJA IN NARAVNIH 

DOBRIN TER VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 
NESREČAMI

10. člen
(območja režimov)

(1) V obravnavanem območju ni objektov ali površin kul-
turne dediščine. Območje leži izven območij varstva narave. 
Posebni ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine in varstva 
narave niso predvideni.

(2) Obravnavano območje je tudi izven poplavnih območij 
ali območij drugih režimov.

11. člen
(požarna varnost)

Pri gradnji objektov se upošteva pogoje za vzpodbujanje 
razvoja požarno nenevarnih tehnologij in posegov v prostor, ki 
zmanjšujejo ali preprečujejo nastanek požarov, uporabo požar-
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no nevarnih snovi in tehnoloških postopkov ter preprečevanje 
širjenja požarov.

VII. POGOJI GLEDE VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI

12. člen
(varovanje zdravja)

(1) Objekti morajo biti zasnovani tako, da bo za bivalne 
objekte in objekte, v katerih se dalj časa zadržujejo ljudje, za-
gotovljena celoletna osončenost bivalnih prostorov vsaj 2 uri 
dnevno. Z vgradnjo sodobnih materialov mora biti zagotovljeno 
varstvo pred prekomernim hrupom, z orientacijo stavb pa omo-
gočena zasebnost na posamezni parceli in v stanovanjski enoti.

(2) Pri vseh posegih v prostor, predvsem pri lociranju 
objektov in naprav z agresivnejšimi dejavnostmi, ki povzročajo 
prekomerne emisije v zrak, se upošteva vse predpise, ki urejajo 
varstvo zraka.

(3) Na podlagi predpisov o hrupu v naravnem in življenj-
skem okolju in predpisov o ocenjevanju hrupa v okolju se 
območje uvrsti v območje III. stopnje varstva pred hrupom.

13. člen
(tehnični pogoji gradnje objektov)

(1) Pri gradnji in prenovi objektov in naprav in pri razme-
stitvi objektov na posamezni parceli se upošteva tehnične zah-
teve sodobne gradnje. S smotrno razporeditvijo stavb je treba 
zmanjšati stroške delovanja javne gospodarske infrastrukture, 
z vgradnjo sodobnih materialov in energetsko sanacijo stavb 
pa zmanjšati stroške ogrevanja in hlajenja ter zmanjšati izgube 
energije. Pri tem se uporablja obnovljive vire energije (zbiralniki 
sončne energije, izraba padavinske vode, izraba geotermalne 
vode, skupni energetsko varčni sistemi). Priporoča se izraba 
padavinske vode za sanitarne namene.

(2) Pri projektiranju objektov in visokih naprav se upošte-
va, da je območje občine Velika Polana v območju VII. stopnje 
potresne varnosti po MCS lestvici oziroma v območju z najniž-
jim projektnim pospeškom tal, ki znaša 0,100 [g].

(3) Razporeditev objektov na parceli, odmiki med njimi in 
izvedba objektov morajo zagotavljati požarno varnost objektov.

VIII. ODSTOPANJA

14. člen
(odstopanja)

(1) Odstopanja v namembnosti območja niso dopustna.
(2) Dopustna so odstopanja v velikosti in obliki objektov 

od prikazov v grafičnih prilogah. Velikost objektov se lahko 
poveča do linije, ki v grafičnih prikazih omejuje območje možne 
gradnje (gradbena meja).

IX. ETAPNOST

15. člen
(etapnost)

Ureditev nove dovozne poti, ki se priključi na glavno 
občinsko cesto, je pogoj za gradnjo objektov na parcelah ozna-
čenih v OPPN s številkami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gradnja objektov 
na ostalih parcelah je neodvisna od ureditve nove dovozne poti.

X. POSEBNI POGOJI

16. člen
(posebni pogoji)

Prostorski izvedbeni pogoji za ureditev v kompleksu so 
podlaga za izdajo dovoljenj za gradnjo. Pri načrtovanju objek-

tov in ureditev in pri izvajanju del je treba upoštevati tudi vse 
pogoje iz smernic pristojnih organov in organizacij, pridobljenih 
k podrobnemu prostorskemu načrtu.

XI. NADZOR

17. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne in-
špekcijske službe.

XII. KONČNA DOLOČILA

18. člen
(veljavnost)

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

Št. 0320-15/2012-103
Črenšovci, dne 18. oktobra 2012

Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

IVANČNA GORICA

3252. Javno naznanilo o ponovni javni razgrnitvi 
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta 
I4/a »Novi center Ivančna Gorica«

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 in 57/12) in 30. člena Statuta 
Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) župan Občine 
Ivančna Gorica izdaja

J A V N O   N A Z N A N I L O
o ponovni javni razgrnitvi sprememb  

in dopolnitev zazidalnega načrta I4/a »Novi 
center Ivančna Gorica«

I.
Ponovno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in do-

polnitev zazidalnega načrta I4/a »Novi center Ivančna Gorica«, 
ki ga je izdelalo podjetje ACER Novo mesto d.o.o.

II.
Dokumentacija bo ponovno razgrnjena v prostorih Občine 

Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, v delovnem času Občine 
Ivančna Gorica in na spletnem naslovu www.ivancna-gorica.
si. Ponovna javna razgrnitev bo trajala trideset dni in se zač-
ne teden dni po objavi. V času ponovne javne razgrnitve bo 
organizirana javna obravnava in sicer v torek, 27. 11. 2012 
ob 17. uri v sejni dvorani Občine Ivančna Gorica v PC Žolnir, 
Sokoska ulica 5.

III.
V času ponovne javne razgrnitve lahko k dopolnjenemu 

osnutku sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta I4/a »Novi 
center Ivančna Gorica« dajo pisne pripombe in predloge vse 
pravne in fizične osebe oziroma vsi zainteresirani in prizadeti, 
ki jih vpišejo v knjigo pripomb na kraju ponovne javne razgrni-
tve, ali pismeno pošljejo na Občino Ivančna Gorica s pripisom: 
»Pripombe na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev za-
zidalnega načrta I4/a »Novi center Ivančna Gorica«.
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IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave.

Št. 35005-0045/1999-3
Ivančna Gorica, dne 22. oktobra 2012

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

KOBARID

3253. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
gospodarskih javnih službah v Občini Kobarid

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni 
list RS, št. 91/09, 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 
17. redni seji dne 18. oktobra 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o gospodarskih javnih službah v Občini Kobarid

1. člen
3. člen Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini 

Kobarid (Uradni list RS, št. 38/10 – v nadaljevanju: Odlok) se 
spremeni tako, da se odslej glasi:

»3. člen
Na območju Občine Kobarid se zagotavljajo naslednje 

gospodarske javne službe:
1. oskrba s pitno vodo
2. odvajanje in čiščenje komunalne ter padavinske od-

padne vode
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov
4. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanje komu-

nalnih odpadkov
5. vzdrževanje ulic in drugih javnih površin
6. urejanje in čiščenje javnih ter parkovnih površin
7. upravljanje pokopališč
8. pogrebne storitve
9. vzdrževanje občinskih cest
10. izvajanje zimske službe
11. urejanje in vzdrževanje javnih tržnic
12. urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje ter ogla-

ševanje
13. javna razsvetljava v naseljih.
Naloge, ki se opravljajo v okviru gospodarske javne služ-

be, se natančneje določijo z odlokom o načinu izvajanja posa-
mezne gospodarske javne službe.

Gospodarske javne službe se opravljajo na celotnem 
območju občine, če z odlokom o načinu izvajanja posamezne 
gospodarske javne službe ni določeno drugače.«

2. člen
5. člen Odloka se spremeni tako, da se odslej glasi:

»5. člen
Občina Kobarid zagotavlja posamezne vrste gospodar-

skih javnih služb v naslednjih oblikah:
a) v javnem podjetju:

1. oskrba s pitno vodo
2. odvajanje in čiščenje komunalne ter padavinske od-

padne vode
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov
4. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanje ko-

munalnih odpadkov

5. izvajanje zimske službe (razen državnih cest)
6. vzdrževanje ulic in drugih javnih površin v naselju 

Kobarid
7. urejanje in čiščenje javnih ter parkovnih površin v 

naselju Kobarid
8. upravljanje pokopališč
9. pogrebne storitve
10. javna razsvetljava v naseljih.

b) v nesamostojnem režijskem obratu v okviru občinske 
uprave:

1. vzdrževanje občinskih cest
2. vzdrževanje ulic in drugih javnih površin izven na-

selja Kobarid
3. urejanje in čiščenje javnih ter parkovnih površin izven 

naselja Kobarid
4. urejanje in čiščenje javnih ter parkovnih površin izven 

naselja Kobarid
5. urejanje in vzdrževanje javnih tržnic
6. urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje ter ogla-

ševanje.
Krajevna skupnost ne more biti izvajalka gospodarske 

javne službe, če to ni s posebnim predpisom ali odlokom dru-
gače določeno.«

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

Republike Slovenije.

Št. 007-4/2010
Kobarid, dne 18. oktobra 2012

Županja
Občine Kobarid

Darja Hauptman l.r.

3254. Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih 
mest VVE Kobarid z oddelki za šolsko leto 
2012/2013

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni 
list RS, št. 51/09, 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na  
17. redni seji dne 18. 10. 2012 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Občinski svet Občine Kobarid daje soglasje k sistema-

tizaciji delovnih mest VVE Kobarid z oddelki za šolsko leto 
2012/2013, kot sledi:

A. VZGOJNO OSEBJE Dodatno 
občina

I. VVE KOBARID
Vzgojiteljica 5
Pomočnica vzgojiteljice 5
II. VVO SMAST
Vzgojiteljica 1
Pomočnica vzgojiteljice 1
II. VVO DREŽNICA
Vzgojiteljica 1
Pomočnica vzgojiteljice 1
II. VVO BREGINJ
Vzgojiteljica 1
Pomočnica vzgojiteljice 1
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B. DRUGI STROKOVNI DELAVCI

Organizacijski in pedagoški vodja vrt-
ca in svetovalni delavec 0,56

Organizator prehrane 0,27

C. ADMINISTRATIVNO RAČUNOVODSKI 
IN TEHNIČNI DELAVCI

Administrativno računovodski de-
lavci 1,07

Kuharica 2,11

Perica 0,66

Vzdrževalec, hišnik 0,50 0,26

čistilci 1,37 0,50

II.
Kolikor število vpisanih otrok v posameznem oddelku 

VVE Kobarid z oddelki presega normativ iz prvega odstavka 
17. člena Zakona o vrtcih, Občinski svet Občine Kobarid so-
glaša, da število otrok presega veljavne normative, za največ 
dva otroka v oddelku.

III.
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Repu-

blike Slovenije, uporablja pa se od 1. septembra 2012.

Št. 602-03/2008
Kobarid, dne 18. oktobra 2012

Županja
Občine Kobarid

Darja Hauptman l.r.

3255. Sklep o izdaji soglasja k cenam storitve pomoč 
družini na domu

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni 
list RS, št. 51/09, 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 
17. redni seji dne 18. 10. 2012 sprejel

S K L E P
o izdaji soglasja k cenam storitve pomoč družini 

na domu

I.
Občinski svet Občine Kobarid daje soglasje k ceni storitve 

pomoč družini na domu, ki jo na območju Občine Kobarid izvaja 
Center za socialno delo Tolmin.

Cena storitve pomoč družini na domu znaša za uporab-
nika 3,16 EUR/uro.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije in velja do spremembe.

Št. 122-01/2010
Kobarid, dne 18. oktobra 2012

Županja
Občine Kobarid

Darja Hauptman l.r.

3256. Sklep o določitvi cen programov VVE Kobarid 
z oddelki

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni 
list RS, št. 51/09, 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na  
17. redni seji dne 18. 10. 2012 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov VVE Kobarid  

z oddelki

I.
Cene vzgojno-varstvenih programov v VVE Kobarid z 

oddelki znašajo mesečno na otroka po posameznih programih:
– za celodnevni program I. starostne skupine 406,09 EUR,
– za celodnevni program II. starostne skupine 

329,49 EUR,
– za poldnevni program II. starostne skupine 270,46 EUR.

II.
Mesečni znesek živil za otroke, upoštevan v cenah pro-

gramov, znaša 33,39 EUR mesečno pri celodnevnih programih 
oziroma 12,39 EUR pri poldnevnih programih. Vrtec pri izsta-
vitvi računa staršem za pretekli mesec odšteje neporabljena 
živila za vsak dan odsotnosti otroka v sorazmerni višini plačila 
za program vrtca.

III.
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati 

Sklep o določitvi cene programov VVE Kobarid z oddelki (Ura-
dni list RS, št. 104/10).

IV.
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Repu-

blike Slovenije, uporablja pa se od 1. septembra 2012.

Št. 602-02/2012
Kobarid, dne 18. oktobra 2012

Županja
Občine Kobarid

Darja Hauptman l.r.

KOMEN

3257. Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen 
za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB-4) in 
16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) 
je Občinski svet Občine Komen na 13. redni seji dne 17. 10. 
2012 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Komen  

za leto 2012

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Komen za leto 2012 (Ura-

dni list RS, št. 25/11) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:

»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
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Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto v EUR

Veljavni
proračun 2012

Rebalans 
2012

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 5.326.573 4.788.883

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.521.796 3.464.313

70 DAVČNI PRIHODKI 2.551.645 2.569.358

700 Davki na dohodek in dobiček 2.292.695 2.299.202

703 Davki na premoženje 192.800 194.006

704 Domači davki na blago in storitve 66.150 76.150

706 Drugi davki 0 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 970.151 894.955

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 623.911 624.975

711 Takse in pristojbine 4.000 4.000

712 Globe in druge denarne kazni 1.700 2.000

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 34.200 57.620

714 Drugi nedavčni prihodki 306.340 206.360

72 KAPITALSKI PRIHODKI 120.600 128.100

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 600 600

721 Prihodki od prodaje zalog 0 0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 120.000 127.500

73 PREJETE DONACIJE 4.878 4.878

730 Prejete donacije iz domačih virov 1.878 1.878

731 Prejete donacija iz tujine 3.000 3.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.679.299 1.191.592

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 359.241 329.852

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije 1.320.058 861.740

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 5.395.738 5.020.631

40 TEKOČI ODHODKI 1.514.693 1.419.841

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 319.114 303.797

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 46.150 46.430

402 Izdatki za blago in storitve 1.052.429 972.614

403 Plačila domačih obresti 80.000 80.000

409 Rezerve 17.000 17.000

41 TEKOČI TRANSFERI 1.537.127 1.570.135

410 Subvencije 30.407 31.419

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 847.000 875.500

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 186.096 186.846

413 Drugi tekoči domači transferi 473.624 476.370
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414 Tekoči transferi v tujino 0 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.231.898 1.912.735

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.231.898 1.912.735

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 112.020 117.920

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 108.370 114.270

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 3.650 3.650

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK(I-II) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –69.165 –231.748

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 0 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0 0

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0

440 Dana posojila 0 0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0 0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 0

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah 
javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 0 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0 0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)  0 0

50 ZADOLŽEVANJE 0 0

500 Domače zadolževanje 0 0

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551) 130.000 130.000

55 ODPLAČILA DOLGA 130.000 130.000

550 Odplačilo domačega dolga 130.000 130.000

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –199.165 –361.748

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –130.000 –130.000

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.) 69.165 231.748

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 463.315 463.315

9009 Splošni sklad za drugo

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 prora-
čunov. 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.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
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2. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 410-05/2012-7
Komen, dne 17. oktobra 2012

Župan
Občine Komen

Danijel Božič l.r.

3258. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah 
in drugih prejemkih funkcionarjev, članov 
delovnih teles občinskega sveta ter članov 
drugih občinskih organov ter o povračilih 
stroškov

Na podlagi 128. člena Zakona o uravnoteženju javnih 
financ (Uradni list RS, št. 40/12), 34.a člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 
51/10), ter 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, 
št. 80/09) je Občinski svet Občine Komen na 13. redni seji dne 
17. 10. 2012 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o plačah in drugih 

prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih občinskih 

organov ter o povračilih stroškov
1. člen

V Pravilniku o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, 
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občin-
skih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 58/05, 
53/07) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:

»Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta 
je nagrada za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na 
seji delovnega telesa. Letni bruto znesek nagrade, ki se izplača 
posameznemu članu občinskega sveta ne sme presegati 7,5 % 
letne bruto plače župana, brez dodatka za delovno dobo. V 
okviru tega zneska pripada članu občinskega sveta nagrada 
za posamezni mesec v odstotkih mesečne županove bruto 
plače, brez dodatka za delovno dobo, glede na delo, ki ga je 
opravil, in sicer za

– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu 
župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu) 6,5 %

– udeležba na redni seji občinskega sveta 6,5 %
– udeležba na izredni seji občinskega sveta 5 %
– predsedovanje seji delovnega telesa 

občinskega sveta 3,5 %
– udeležba na seji delovnega telesa, katerega 

član je 2 %.
Izplačila nagrade za vodenje seje ter udeležbo na redni 

oziroma izredni seji se medsebojno izključujejo.
Izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem 

delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
Nagrada se izplača za udeležbo na redni ali izredni seji, 

ne izplačuje pa se za udeležbo na slavnostni oziroma kore-
spondenčni seji.«

2. člen
V 8. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Sejnina za posamezno sejo znaša 2 % bruto mesečne 

plače župana, brez dodatka za delovno dobo.«

3. člen
V 9. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo 

pravico do nagrade v višini največ 5 % za predsednika oziroma 

največ 3 % za člana bruto mesečne plače župana, brez dodatka 
za delovno dobo. Nagrade ne smejo niti mesečno, niti letno 
preseči najvišjega možnega zneska.«

4. člen
V 11. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Predsednikom vaških odborov vaških skupnosti se izpla-

ča nagrada za opravljeno delo v višini zneska določenega za 
udeležbo na redni seji občinskega sveta.«

5. člen
V 12. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Poveljniku štaba civilne zaščite se izplačuje mesečna 

nagrada v višini zneska določenega za predsedovanje seji 
delovnega telesa.

Člani štaba civilne zaščite so upravičeni do sejnin za 
udeležbo na sejah v višini zneska, določenega za udeležbo na 
sejah delovnih teles občinskega sveta.«

KONČNA DOLOČBA

6. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in začne veljati s 1. 12. 2012.

Št. 010-03/07-5
Komen, dne 17. oktobra 2012

Župan
Občine Komen

Danijel Božič l.r.

KOZJE

3259. Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih 
javnih službah v Občini Kozje

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, 
št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 14. redni seji dne 
18. 10. 2012 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih 

službah v Občini Kozje
1. člen

S tem odlokom se dopolnjuje Odlok o gospodarskih javnih 
službah v Občini Kozje (Uradni list RS, št. 71/96, 31/98, 98/99) 
(v nadaljevanju: odlok).

2. člen
V 4. členu odloka se doda nova točka z naslednjo vse-

bino:
»9. izvajanje dejavnosti daljinskega ogrevanja, oskrba s 

toplotno energijo iz lokalnega omrežja.«.

3. člen
Ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0005/2011-14/03
Kozje, dne 18. oktobra 2012

Župan
Občine Kozje

Dušan Andrej Kocman l.r.
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KRANJ

3260. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o občinskih cestah v Mestni občini Kranj

Na podlagi prvega odstavka 126. člena Zakona o cestah 
(Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12) in 18. člena Statuta Mestne 
občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet mestne občine 
Kranj na 18. seji dne 10. 10. 2012 sprejel

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o občinskih cestah v Mestni občini Kranj

1. člen
V petem odstavku 35. člena se besedilo:
»– pri javni poti 6 m
– pri javni poti za kolesarje 3 m
– pri glavni mestni cesti 12 m«
nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»– pri javni poti 5 m
– pri javni poti za kolesarje 2 m
– pri glavni mestni cesti 10 m«

2. člen
Besedilo prvega odstavka 41. člena se črta.
Drugi odstavek 41. člena postane prvi odstavek.

3. člen
(1) Besedilo prvega odstavka 54. člena se spremeni, tako 

da se glasi: 
»Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste 

izda na podlagi popolne vloge pristojni občinski organ in ga 
vroči predlagatelju zapore. Vloga se šteje za popolno, ko 
je priložen elaborat zapore ceste v skladu s predpisom, ki 
ureja označevanje in zavarovanje del na javnih cestah in 
ovir v cestnem prometu, ali vsebuje podatke o lokaciji, vrsti 
in obsegu del, zaradi katerih se predlaga zapora ceste, čas 
trajanja zapore in navedbo tipske sheme začasne prometne 
ureditve. O izdanih dovoljenjih pristojni občinski organ obve-
sti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca re-
dnega vzdrževanja občinskih cest. Če za predlagano zaporo 
ni predpisan elaborat zapore ceste v skladu s predpisom, ki 
ureja označevanje in zavarovanje del na javnih cestah in ovir 
v cestnem prometu, mora vloga vsebovati podatke o lokaciji, 
vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga zapora ceste, 
čas trajanja zapore in navedbo tipske sheme začasne pro-
metne ureditve.«

(2) Besedilo drugega stavka drugega odstavka 54. člena 
se spremeni, tako da se glasi: 

»V obvestilu mora biti navedena tipska shema začasne 
prometne ureditve ter podatki o lokaciji, vrsti in obsegu del, 
zaradi katerih se predlaga zapora ceste, čas trajanja zapore, 
če za predlagano zaporo ni predpisan elaborat zapore ceste 
v skladu s predpisom, ki ureja označevanje in zavarovanje del 
na javnih cestah in ovir v cestnem prometu.«

(3) Besedilo tretjega odstavka 54. člena se črta.
(4) Besedilo drugega stavka sedanjega četrtega odstavka 

54. člena se črta.
(5) Sedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo tretji, 

četrti in peti odstavek.

4. člen
(1) V prvem odstavku 64. člena se besedilo »200.000 to-

larjev« nadomesti z besedilom »1.000 eurov«.
(2) Besedilo 18. točke prvega odstavka 64. člena se črta.
(3) Sedanji 19. in 20. točka postaneta 18. in 19. točka.
(4) V drugem odstavku 64. člena se besedilo »50.000 to-

larjev« nadomesti z besedilom »200 eurov«.

5. člen
V 65. členu se besedilo »50.000 tolarjev« nadomesti z 

besedilom: »200 eurov«.

6. člen
V prvem odstavku 66. člena se besedilo »250.000 tolar-

jev« nadomesti z besedilom: »1.000 eurov«.
V drugem odstavku 66. člena se besedilo »50.000 tolar-

jev« nadomesti z besedilom: »200 eurov«.

7. člen
V prvem odstavku 67. člena se besedilo »250.000 tolar-

jev« nadomesti z besedilom: »1.000 eurov«.
V drugem odstavku 67. člena se besedilo »50.000 tolar-

jev« nadomesti z besedilom: »200 eurov«.
V tretjem odstavku 67. člena se besedilo »50.000 tolar-

jev« nadomesti z besedilom: »200 eurov«.

8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 371-266/2012-2-(46/07)
Kranj, dne 10. oktobra 2012

Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

3261. Pravilnik o uporabi javnih športnih objektov 
in površin v Mestni občini Kranj

Na podlagi 3., 7., 9. in 21. člena Zakona o športu (ZSpo, 
Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1, 
15/03 – ZOPA), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, 
Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 
57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. 
US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 
70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – 
popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. 
US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. 
US, 72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – 
Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF) 
in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, 
št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 18. seji dne 10. 10. 
2012 sprejel

P R A V I L N I K
o uporabi javnih športnih objektov in površin  

v Mestni občini Kranj

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Pravilnik o uporabi javnih športnih objektov in površin v 

Mestni občini Kranj (v nadaljevanju: pravilnik) določa pogoje, 
merila in namen uporabe javnih športnih objektov in površin v 
Mestni občini Kranj, ki so v lasti Mestne občine Kranj in upra-
vljanju Zavoda za šport Kranj (v nadaljevanju: upravljalec).

2. člen
Pravilnik določa pogoje, merila in namen uporabe nasle-

dnjih javnih športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj:
– Atletski in nogometni stadion v Športnem centru Kranj,
– Pokriti olimpijski bazen Kranj,
– Letno kopališče Kranj,
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– Športni center Stražišče,
– Športna dvorana Planina in
– Skakalni center Gorenja Sava.

3. člen
Uporaba javnih športnih objektov in površin v Mestni 

občini Kranj je prioritetno namenjena naslednjim športnim pa-
nogam:

– Atletski in nogometni stadion v Športnem centru Kranj 
– atletiki in nogometu,

– Pokriti olimpijski bazen Kranj in Letno kopališče Kranj 
– plavanju, vaterpolu, malem vaterpolu, podvodnem hokeju, 
potapljanju in vodni košarki,

– Športni center Stražišče – kolesarjenju in nogometu, 
tenisu in in-line hokeju,

– Športna dvorana Planina – košarki, rokometu, odbojki,
– Skakalni center Gorenja Sava – nordijski kombinaciji in 

smučarskim skokom.

II. PREDNOSTNA UPORABA JAVNIH ŠPORTNIH 
OBJEKTOV IN POVRŠIN V MESTNI OBČINI KRANJ

4. člen
Pri usklajevanju in pripravi urnika uporabe javnih športnih 

objektov in površin v Mestni občini Kranj se upošteva predno-
stni vrstni red uporabnikov:

1. Obvezni športni programi šolske športne vzgoje, ki se 
izvajajo v (na) javnih športnih objektih in površinah v Mestni 
občini Kranj, imajo prednost pred izvajalci letnega programa.

2. Športna društva, ki izvajajo letni program, imajo za iz-
vajanje nacionalnega programa, pod enakimi pogoji, prednost 
pri uporabi javnih športnih objektov in površin v Mestni občini 
Kranj pred drugimi izvajalci.

Prednostna uporaba za izvajanje letnega programa je 
naslednja:

a) program športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport v športnih društvih, ki jih v javnem 
interesu sofinancira Mestna občina Kranj,

b) programi kakovostnega in vrhunskega športa v športnih 
društvih, ki jih v javnem interesu sofinancira Mestna občina 
Kranj,

c) programi interesnih športnih aktivnosti otrok in mladine 
s posebnimi potrebami,

d) programi športne rekreacije, ki jih v javnem interesu 
sofinancira Mestna občina Kranj in drugi programi.

III. POGOJI IN MERILA UPORABE JAVNIH ŠPORTNIH 
OBJEKTOV IN POVRŠIN V MESTNI OBČINI KRANJ

5. člen
Mestna občina Kranj objavi javni razpis za uporabo javnih 

športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj za športna 
društva, ki izvajajo letni program, praviloma meseca oktobra 
tekočega leta za naslednje proračunsko leto.

6. člen
Za sodelovanje na javnem razpisu morajo športna društva 

oziroma klubi zadostiti naslednjim kriterijem:
– da izvajajo športne programe otrok in mladine usmerje-

ne v kakovostni in vrhunski šport,
– da izvajajo program kakovostnega ali vrhunskega špor-

ta in imajo ob tem najmanj tri vadbene skupine mlajših staro-
stnih kategorij; v kolektivnih športnih panogah mora športno 
društvo obvezno imeti vadbeno skupino do 16 let in vadbeno 
skupino do 18 let,

– da v kolektivnih športih velikost vadbene skupine (števi-
lo športnikov) presega 75 % velikosti celotne vadbene skupine 
na podlagi določil Pravilnika o sofinanciranju športnih progra-
mov v Mestni občini Kranj,

– da imajo zagotovljene osnovne materialne, kadrovske, 
organizacijske pogoje in druge pogoje za uresničitev načrtova-
nih športnih programov.

Ure uporabe javnih športnih objektov in površin v Mestni 
občini Kranj se lahko določijo tudi kategoriziranim športnikom 
društev, ki niso člani vadbenih skupin po naslednjem ključu:

– s statusom mladinski in državni razred do največ 300 ur,
– s statusom perspektivni, mednarodni in svetovni razred 

do največ 800 ur.
Tako dodeljene ure uporabe športnih objektov ni možno 

pretvoriti v dodelitev denarnih sredstev.
Pri določitvi ur uporabe javnih športnih objektov in povr-

šin v Mestni občini Kranj se upošteva značilnost posamezne 
športne panoge, velikost igrišča glede na vadbeno skupino in 
druge značilnosti in posebnosti.

7. člen
Prednostni vrstni red uporabnikov javnih športnih objektov 

in površin v Mestni občini Kranj na podlagi javnega razpisa, 
določi devetčlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje 
župan Mestne občine Kranj tako, da so skupine športnih panog 
zastopane čim bolj enakomerno. Predsednika komisije določijo 
člani izmed sebe.

Kolikor komisija ne določi novega prednostnega vrstnega 
reda uporabnikov, izvajalcev letnega programa športa v Mestni 
občni Kranj, se upošteva sklep komisije iz preteklega leta tudi v 
novem šolskem letu oziroma športni tekmovalni sezoni.

8. člen
Upravljalec v skladu s prednostnim vrstnim redom 

uporabnikov, uskladi urnik uporabe in določi način uporabe 
športnih objektov. Letne programe uporabe javnih športnih 
objektov in površin v Mestni občini Kranj sprejme upravljalec 
in z uporabniki sklene letne pogodbe o uporabi, s katerimi je 
določen urnik in način uporabe športnih objektov in površin 
v Mestni občini Kranj, cene uporabe ter način obračunavanja 
uporabe.

Upravljalec z letnimi pogodbami o uporabi javnih športnih 
objektov in površin v Mestni občini Kranj zagotovi športnim 
društvom uporabo športnih objektov in površin v Mestni občini 
Kranj v višini ur, ki jih društva pridobijo za izvajanje športnih 
programov na podlagi Pravilnika o sofinanciranju športnih pro-
gramov v Mestni občini Kranj. V primeru, da upravljalec ne 
more zagotoviti zadostno število ur v posameznemu objektu, 
se društvu razlika dodeli v višini sredstev po Pravilniku o sofi-
nanciranju športnih programov za najem objektov.

9. člen
Programi športne vzgoje osnovnih, srednjih, višjih in vi-

sokih šol v Mestni občini Kranj ter programi športne vadbe in 
tekmovanj športnih društev, ki jih pošljejo na javni razpis za 
uporabo javnih športnih objektov in površin v Mestni občini 
Kranj osnovne in srednje šole v Mestni občini Kranj, so podlaga 
za usklajevanje urnikov uporabe športnih objektov ter pripravo 
letnih programov uporabe športnih objektov in površin v Mestni 
občini Kranj.

IV. NAČIN IN CENIK UPORABE

10. člen
Način uporabe javnih športnih objektov in površin v Mestni 

občini Kranj upravljalec določi s hišnimi redi oziroma kopališki-
mi redi v posameznih športnih objektih, ki določajo:

– prostorske, gradbene in tehnične ukrepe in zahteve za 
varno obratovanje športnih objektov,

– naprave, opremo in sredstva za varno obratovanje 
športnih objektov,

– dovoljeno število uporabnikov ter
– druge standarde in normative, ki določajo pogoje in 

način obratovanja športnih objektov.
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11. člen
Cenik upravljalca, ki ga s sklepom potrdi župan, določa 

cene uporabe za uporabnike iz 8. člena tega pravilnika in cene 
najema javnih športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj 
za druge kupce storitev in se določi do 1. junija za prihodnje 
šolsko leto oziroma športno tekmovalno sezono.

V. DRUGE DEJAVNOSTI V JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTIH 
IN POVRŠINAH V MESTNI OBČINI KRANJ

12. člen
Drugi programi, ki se izvajajo v javnih športnih objektih in 

površinah v Mestni občini Kranj, so:
– velike mednarodne športne prireditve,
– dobrodelne prireditve humanitarnih, športnih in drugih 

društev,
– kulturne in zabavne prireditve.
Upravljalec in organizatorji drugih programov uskladijo 

najem javnih športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj 
na podlagi letnih programov uporabe javnih športnih objektov 
in površin v Mestni občini Kranj in uredijo najem javnih športnih 
objektov in površin v Mestni občini Kranj s pogodbami o naje-
mu javnih športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj v 
skladu s cenikom upravljalca.

13. člen
Oglaševanje, ki se izvaja v ali na javnih športnih objektih 

in površinah v Mestni občini Kranj, se izvaja izključno na pod-
lagi določil veljavnega odloka o oglaševanju in usmerjevalnem 
sistemu v Mestni občini Kranj.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.
Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika preneha veljati 

Pravilnik o uporabi javnih športnih objektov in površin v mestni 
Občini Kranj številka 65-282/2004-47/06 z dne 22. 12. 2004 
(Uradni list RS, št. 141/04).

Št. 671-7/2012-2-47/06

Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

3262. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o sofinanciranju športnih 
programov v Mestni občini Kranj

Na podlagi 3., 7., 9. in 21. člena Zakona o športu (ZSpo, 
Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1, 
15/03 – ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00), 21. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 
45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – OR-
ZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 
44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 
12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 
– Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 
51/02, 108/03 – Odl. US, 72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 
– ZSPDPO, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. 
US, 40/12 – ZUJF) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj 
(Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 
18. seji dne 10. 10. 2012 sprejel

P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o sofinanciranju športnih programov  
v Mestni občini Kranj

1. člen
V 7. členu se besedilo prvega stavka nadomesti z besedi-

lom: »Javni razpis se najavi v prilogah časopisa Gorenjski glas, 
v celoti pa se objavi na spletnih straneh MOK.«

2. člen
Dosedanji 9. člen postane 4. člen pod poglavjem »Splo-

šne določbe«.
Pred zadnji stavek se doda nov stavek: »Kandidate za 

člane strokovne komisije županu lahko predlagajo tudi izvajalci 
športnih programov MO Kranj.«

Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.

3. člen
V pravilniku se v celotnem besedilu v ustreznih sklonih 

beseda »selekcija« oziroma »starostna kategorija« nadome-
sti z besedama »vadbena skupina«, beseda »cicibani/ke« se 
nadomesti z besedami »vadbena skupina do 10 let«, besedi 
»mlajši dečki/klice« se nadomesti z besedami »vadbena sku-
pina do 12 let«, besedi »starejši dečki/klice« se nadomesti z 
besedami »vadbena skupina do 14 let«, beseda »kadeti/nje« 
se nadomesti z besedami »vadbena skupina do 16 let«, bese-
da »mladinci/ke« se nadomesti z besedami »vadbena skupina 
do 18 let«.

4. člen
V prilogi 2, v tabeli »Odprte vadbene površine« se korek-

cijski faktor smučarski progi, tekaški progi, in kolesarski stezi, 
zviša na vrednost 6.

5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 671-8/2012-2-47/06

Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

PODČETRTEK

3263. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Podčetrtek za leto 2012

Na podlagi 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni 
list RS, št. 123/06, 57/08 in 36/11), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 17. ter 107. čle-
na Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10) je 
Občinski svet Občine Podčetrtek na 14. redni seji dne 19. 10. 
2012 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine 

Podčetrtek za leto 2012

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2012 

(Uradni list RS, št. 101/11 in 70/12) se spremeni 11. člen tako, 
da se glasi:
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»11. člen
(Obseg zadolževanja in poroštev občine  

in javnega sektorja)
Občina Podčetrtek se v letu 2012 ne namerava dodatno 

dolgoročno zadolževati.
Občina Podčetrtek se lahko zadolži za plačilo evropskih 

projektov največ do višine odobrenih sredstev, kadar se naka-
zilo iz EU sredstev razlikuje od leta izvedbe investicije.

Posredni uporabniki občinskega proračuna in javna pod-
jetja, katerih ustanoviteljica je Občina Podčetrtek, ter druge 
pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno 
prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2012 zadolžijo le v soglasju 
z ustanoviteljem«.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-096/2012
Podčetrtek, dne 22. oktobra 2012

Župan
Občine Podčetrtek

Peter Misja l.r.

3264. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih 
čistilnih naprav in kanalizacijskih priključkov 
na območju Občine Podčetrtek Namen

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), dolo-
čil Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 
odpadne vode v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 1/08) in 
17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10) 
je Občinski svet Občine Podčetrtek na 14. redni seji dne 19. 10. 
2012 sprejel

P R A V I L N I K
o sofinanciranju malih komunalnih  

čistilnih naprav in kanalizacijskih priključkov  
na območju Občine Podčetrtek

Namen

1. člen
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji 

in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za na-
kup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav in izgradnjo 
kanalizacijskih priključkov za stanovanjske objekte na območju 
Občine Podčetrtek (v nadaljevanju: Občina).

Upravičenci

2. člen
Sredstva se dodeljujejo upravičencem v obliki subvencij.
Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pra-

vilniku so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov, s 
stalnim prebivališčem v občini. V primeru izgradnje skupne 
male čistilne naprave za več stanovanjskih objektov, je nosi-
lec investicije (vlagatelj) tisti, na katerem zemljišču bo čistilna 
naprava zgrajena. Investitorji pa medsebojna razmerja uredijo 
s posebno pogodbo. Pogodbeno razmerje sklenejo tudi pri 
gradnji skupnih kanalizacijskih priključkov.

Upravičenec lahko kandidira na proračunska sredstva za 
en objekt le enkrat.

Javni razpis

3. člen
Sredstva za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav 

in kanalizacijskih priključkov v Občini se zagotavljajo iz občin-
skega proračuna, njihovo višino za posamezno leto določi ob-
činski svet z odlokom o proračunu. Na podlagi določene višine 
sredstev se objavi javni razpis, ki natančno določa pogoje za 
dodelitev proračunskih sredstev. Za dodelitev sredstev prosilec 
zaprosi s pisno vlogo, ki jo naslovi na Občino Podčetrtek.

4. člen
Javni razpis se objavi na občinski spletni strani, v lokal-

nem časopisu in oglasnih tablah. V javnem razpisu se določi 
najmanj:

1. Naziv in sedež občine
2. Pravno podlago za izvedbo razpisa
3. Predmet javnega razpisa
4. Osnovne pogoje za kandidiranje na razpisu z morebi-

tnimi dodatnimi merili
5. Okvirna višina sredstev
6. Določitev obdobja do katerega morajo biti sredstva 

porabljena
7. Rok in naslov vložitve vlog
8. Rok v katerem bodo potencialni upravičenci obveščeni 

o izidu
9. Kraj, čas in osebo pri kateri lahko upravičenci pridobijo 

informacije in razpisno dokumentacijo.

Postopek

5. člen
Postopek za dodelitev proračunskih sredstev v skladu z 

razpisnimi pogoji vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom ime-
nuje župan. Enega člana od treh predlaga Odbor za urejanje 
prostora, komunalno dejavnost in varstvo okolja.

Komisija je imenovana za obdobje mandata župana.
Komisija obravnava vse popolne in pravočasno prispele 

vloge (z vsemi zahtevanimi dokazili) po vrstnem redu prispetja 
in pripravi seznam upravičencev najkasneje v roku 15 dni od 
obravnave vlog in pripravi predlog o dodelitvi proračunskih 
sredstev. Sredstva se dodeljujejo enkrat letno do porabe finanč-
nih sredstev sprejetega proračuna.

Upravičenci, ki so podali popolno vlogo in zaradi porabe 
sredstev niso upravičeni do nepovratnih finančnih sredstev v 
tekočem letu, imajo ob ponovni prijavi na javni razpis nasle-
dnjega leta prednost v vrstnem redu.

Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih 
sredstev, odloči javni uslužbenec občinske uprave s sklepom. 
Zoper sklep je mogoča pritožba pri županu občine. Odločitev 
župana je dokončna.

O izidu javnega razpisa se vse vlagatelje obvesti v roku 
15 dni od dne, ko komisija pripravi predlog dodelitve proračun-
skih sredstev.

Višina sofinanciranja in upravičeni stroški

6. člen
Višina pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov za postavitve male ko-

munalne čistilne naprave s kanalizacijo oziroma največ 250 € 
na PE, sofinancira se postavitev ene male komunalne čistilne 
naprave za en stanovanjski objekt kot tudi postavitev ene ko-
munalne čistilne naprave za več stanovanjskih objektov.

– do 50 % upravičenih stroškov za izgradnjo kanalizacij-
skega priključka na javni kanal oziroma največ 15 €/m1 izve-
denega kanala do skupne dolžine kanala 50 m na priključek. V 
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primerih, ko je priključek daljši od 50 m, se predhodno pridobi 
predračun in se za sofinanciranje pripravi ločen sklep.

Upravičeni stroški so stroški brez DDV.

Upravičeni stroški

7. člen
Upravičeni stroški:
Upravičeni so stroški nakupa male komunalne čistilne 

naprave velikosti do 50 PE z vključenimi stroški montaže male 
komunalne čistilne naprave in njenega prvega zagona z na-
stavitvijo parametrov. Upravičeni stroški lahko nastanejo od 
1. 10. 2012 dalje.

Upravičeni stroški izgradnje priključka na javni kanal za-
jemajo nakup materiala in izvedbo kanalizacije od revizijskega 
jaška pri objektu upravičenca do priključka na javni kanal.

Pogoji in omejitve

8. člen
Vloga mora zadostiti naslednjim pogojem:
– mala komunalna čistilna naprava mora imeti certifikat 

oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede do-
seganja mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih 
predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod 
iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07,  
30/10);

– mala komunalna čistilna naprava mora biti izven predvi-
denih območij aglomeracij na katerih se predvideva izgradnja 
kanalizacije skladno z Operativnim programom odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode v Občini;

– mala komunalna čistilna naprava je lahko postavljena 
tudi na območju predvidenih aglomeracij, vendar mora biti na 
podlagi soglasja Občine razvidno, da objekt na kanalizacijo ne 
bo priklopljen;

– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni 
čistilni napravi mora biti skladno z ostalimi določili 4. člena 
Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih ko-
munalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10) glede 
ustreznosti čiščenja v mali komunalni čistilni napravi;

– ocena obratovanja male komunalna čistilne naprave, 
ki jo upravičenec kot dokazilo posreduje na občino, mora biti 
pozitivna;

– lokacija postavitve male komunalne čistilne naprave 
mora omogočati dostop in neovirano praznjenje;

– upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem na katerem 
načrtuje postavitev MČN oziroma gradijo priključni kanal;

– upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno 
čistilno napravo ali gradili priključni kanal, morajo vlogi priložiti 
podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN ozi-
roma kanala, ki ni časovno omejen in osebo, ki bo zadolžena 
za upravljanje MKČN, ter sklenjeno služnostno pogodbo med 
lastniki in investitorjem;

– upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le 
enkrat. Kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva za isti 
namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen;

– sredstva se ne dodelijo za naložbe izven območja Ob-
čine Podčetrtek.

Nakazilo odobrenih sredstev

9. člen
Najkasneje v roku 30 dni od vročitve sklepa in podpisa 

pogodbe o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih 
naprav in izgradnjo kanalizacijskih priključkov, se izvede na-
kazilo odobrenih proračunskih sredstev na transakcijski račun 
oziroma osebni račun upravičenca.

Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, 
za katerega so dodeljena.

Pred nakazilom sredstev mora biti naložba zaključena in 
plačani vsi računi.

10. člen
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe proračunskih 

sredstev, skladno z javnim razpisom, izvaja občinska uprava.

11. člen
Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena 

sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se ob-
računavajo od dneva izplačila upravičencu, do dneva vračila 
sredstev v primerih, ko se ugotovi:

– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nena-
mensko porabljena,

– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sred-
stev navajal neresnične podatke,

– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.

Končna določba

12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-97/2012
Podčetrtek, dne 22. oktobra 2012

Župan
Občine Podčetrtek

Peter Misja l.r.

3265. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1229 – 
Podčetrtek

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Ura-
dni list RS, št. 54/10) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 
14. redni seji dne 19. 10. 2012 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1229 – 

Podčetrtek

1.
Ukine se status zemljišča v splošni rabi, parc. št. 601/2, 

pot v površini 101 m2, k. o. 1229 – Podčetrtek.

2.
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti zna-

čaj zemljišča v splošni rabi in postane last Občine Podčetrtek.
Po vpisu lastninske pravice v korist in na ime Občina Pod-

četrtek, bo za navedeno nepremičnino sklenjen pravni posel po 
postopku in na način, ki ga določajo predpisi.

3.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 032-102/2012
Podčetrtek, dne 22. oktobra 2012

Župan
Občine Podčetrtek

Peter Misja l.r.
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3266. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1210 – 
Pristava

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni 
list RS, št. 54/10) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 14. re-
dni seji dne 19. 10. 2012 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1210  

– Pristava

1.
Ukine se status zemljišča v splošni rabi, parc. št. 1353/6, 

pot v površini 66 m2, parc. št. 1353/7, pot v površini 62 m2, 
parc. št. 1353/4, pot v površini 1265 m2, parc. št. 1353/3, pot v 
površini 111 m2, parc. št. 1353/12, pot v površini 85 m2, parc. 
št. 1353/13, pot v površini 135 m2, parc. št. 1353/10, pot v 
površini 174 m2, parc. št. 1355/1, pot v površini 564 m2, parc. 
št. 1355/3, pot v površini 120 m2, parc. št. 1356/2, pot v povr-
šini 110 m2 in parc. št. 1356/5, pot v površini 65 m2, vse k. o. 
1210 – Pristava.

2.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti zna-

čaj zemljišča v splošni rabi in postanejo last Občine Podčetrtek.
Po vpisu lastninske pravice v korist in na ime Občina Pod-

četrtek, bo za navedene nepremičnine sklenjen pravni posel po 
postopku in na način, ki ga določajo predpisi.

3.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 032-103/2012
Podčetrtek, dne 22. oktobra 2012

Župan
Občine Podčetrtek

Peter Misja l.r.

REČICA OB SAVINJI

3267. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za dele 
naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, 
Ljubno, Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, 
št. 66/93, 3/01, 109/01, 103/04) – za območje 
Občine Rečica ob Savinji

V skladu z 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 in 57/12) in 16. čle-
nom Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 
in 54/10) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 19. redni 
seji dne 18. 10. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij 
Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno,  

Luče in Gornji Grad (Uradni list RS,  
št. 66/93, 3/01, 109/01, 103/04) – za območje 

Občine Rečica ob Savinji

1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij 

Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji 

Grad (Uradni list RS, št. 66/93, 3/01, 109/01, 103/04 – v nada-
ljevanju: PUP), se v 7. členu doda točka g), ki se glasi: 

»Montiranje ali postavitev naprav za pridobivanje električ-
ne energije s pomočjo sonca na strehah vseh vrst objektov«.

2. člen
Točka g) 8. člena se spremeni tako, da se pri naselju 

Rečica ob Savinji doda območje 1.20.2.

3. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0002/2012-13
Rečica ob Savinji, dne 18. oktobra 2012

Župan
Občine Rečica ob Savinji

Vincenc Jeraj l.r.

SEVNICA

3268. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za pozidavo območja med Kozjansko 
ulico in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju

Na podlagi 57. in 61. člena Zakona o prostorskem načr-
tovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 
57/12) (v nadaljevanju: ZPNačrt)) ter 8. in 18. člena Statuta 
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11) je Občinski 
svet Občine Sevnica na 16. redni seji dne 17. 10. 2012 sprejel

O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za pozidavo območja med Kozjansko ulico  
in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev prostorskih 

sestavin dolgoročnega plana Občine Sevnica za obdobje od 
leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana 
Občine Sevnica od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list RS, 
št. 36/02), sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za po-
zidavo območja med Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo goro v 
Šmarju (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je pod št. 10/2012, izdelal 
DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o., Log 50, 8294 Boštanj.

2. člen
Določbe tega odloka dopolnjujejo:
A) TEKSTUALNI DEL:
1. Opis prostorske ureditve
2. Usmeritev načrtovane ureditve v prostor
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključe-

vanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno 
javno dobro

4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne de-
diščine

5. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in 
ohranjanje narave

6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred narav-
nimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom

7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve
8. Nova parcelacija
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9. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, obliko-
valskih in tehničnih rešitev

10. Drugi pogoji in zahteve za izvajanje načrta
11. Grafične priloge
12. Seznam prilog
B) GRAFIČNI DEL:
1. Prikaz namenske rabe iz planskega akta M 1:5000
2. Območje OPPN z obstoječim parcelnim 

stanjem M 1:1000
3. Geodetski načrt M 1:500
4. Ureditvena situacija M 1:500
5. Prikaz prometne, komunalne in energet-

ske infrastrukture M 1:500
6. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter 

varstvo pred naravnimi in drugimi nesre-
čami vključno z varstvom pred požarom M 1:500

7. Načrt parcelacije M 1:500
8. Geodetsko zazidalna situacija s prerezi M 1:500.

II. MEJA OBMOČJA UREJANJA

3. člen
Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta je 

del naselja Šmarje v mestu Sevnica, ki na severozahodni strani 
meji s Kozjansko cesto, na jugozahodni strani s cesto Pot na 
Zajčjo goro, na vzhodno stran pa s stanovanjsko pozidavo 
naselja Šmarje.

Velikost območja prostorske ureditve znaša cca 
4.215,00 m2.

Občinski podrobni prostorski načrt se pripravi za območje, 
ki sega na del zemljišča k.o. Šmarje: 95, 92/2.

Izven območja OPPN poteka izvedba priključitve območja 
na kanalizacijsko, električno, TK in CATV omrežje.

III. POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE  
IN GRADNJO

4. člen
Na območju OPPN je dovoljena stanovanjska dejavnost.

5. člen
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste gradenj 

oziroma drugih del:
– gradnja novih objektov,
– redna investicijska in vzdrževalna dela,
– rušitve in nadomestne gradnje,
– dozidave in nadzidave objektov,
– rekonstrukcije objektov,
– spremembe namembnosti.

6. člen
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste dopu-

stnih objektov glede na namen:
– stanovanjski objekti,
– nestanovanjski objekti,
– gradbeni in inženirski objekti (prometna, komunalna, 

energetska in telekomunikacijska infrastruktura),
– nezahtevni in enostavni objekti na podlagi Uredbe o 

vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08, 
99/08).

7. člen
Na območju urejanja je predvidena gradnja štirih enosta-

novanjskih objektov, gospodarskih objektov, opornih zidov in 
dograditev prometne, komunalne in energetske infrastrukture 
za priključitev načrtovanih objektov.

Enostanovanjski objekti:
– lega objekta: po geodetski zazidalni situaciji, dovoljene 

so tolerance v smeri vzhod–zahod in sever–jug, ob določeni 

gradbeni liniji in odmika od sosednjega zemljišča. Vsaj ena 
tretjina objekta se mora dotikati gradbene linije, objekt mora 
biti vzporeden z gradbeno linijo,

– horizontalni gabarit: po geodetski zazidalni situaciji, do-
voljene so tolerance s tem, da se mora ohranjati min. razmerje 
med stranicami 1:1,2 in predpisan odmik od sosednje parcele. 
Tloris osnovnega volumna objekta je praviloma podolgovate 
oblike. Na osnovni volumen je možno dodajati in odvzemati 
svobodno oblikovane volumne do skupne max. površine, ki je 
enaka največ 1/2 osnovnega objekta,

– vertikalni gabarit: max. K + P+ N, ali (K + P + M, P + M, 
P + N). V primeru izvedbe kleti morajo biti maksimalno vkopane 
v zemljo, vidni del je lahko do 60 cm nad nivojem terena.

Dovoljena je delna podkletitev objekta,
– kolenčni zid: max. do 1.40 m,
– konstrukcija: klasična – zidana ali kombinacija klasične 

in montažne,
– streha: dvokapnice, enokapnice, ravne ali večkapnice z 

možnostjo kombinacij ostalih oblik streh, katerih skupna povr-
šina ne presega ½ površine osnovne strešine. Naklon strehe 
bo 30–40º, prekrita bo s kritino rdeče ali temne barve. Pri nizkih 
naklonih je kritina pločevina v imitaciji klasične kritine v enaki 
barvi kot osnovna streha.

Smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico 
objekta.

Strehe nad svobodno oblikovanimi volumni so lahko 
ravne, polkrožne, večkapne, dvokapne. Izvedba večkapnih in 
dvokapnih streh nad svobodno oblikovanimi volumni morajo 
imeti isti naklon kot osnovna strešina stanovanjske stavbe, 
enokapne, polkrožne in ravne so lahko nižjega naklona,

– fasada: finalna obdelava fasad je klasični zaglajeni omet 
v svetlih, pastelnih barvah, dovoljena je izvedba balkonov in 
lož. Pri fasadah je možna kombinacija več barv, ki morajo biti 
medsebojno barvno usklajene.

Osvetlitev fasad mora biti projektirana in izvedena skla-
dno z veljavno zakonodajo, z namenom preprečevanja svetlob-
nega onesnaževanja okolja,

– oblikovanje odprtin: svobodno,
– zunanja ureditev parcele: parkirišča in manipulacijske 

površine so lahko asfaltirane, tlakovane ali izvedene s travnimi 
ploščami, preostali del parcele se hortikulturno uredi.

Gospodarski objekt:
– lega objekta: po geodetski zazidalni situaciji. Dovoljena 

je gradnja gospodarskega objekta kot dozidava k stanovanjski 
stavbi, ali ločeno kot samostojni objekt,

– horizontalni gabarit: po geodetski zazidalni situaciji, do-
voljene so tolerance s tem, da se mora ohranjati min. razmerje 
med stranicami 1:1,2. Maksimalni horizontalni gabarit je 10,00 
x 7,00 m,

– vertikalni gabarit: max. K + P. V primeru izvedbe kleti 
morajo le-te biti v celoti vkopane v zemljo, max. višina slemena 
je lahko 6,50 m,

– konstrukcija: klasična – zidana, lesena, montažna, 
kovinska ali kombinacija le-teh. Gospodarski objekt je lahko 
zasnovan kot nadstrešnica, kombinirano delno nadstrešnica 
delno zaprt objekt ali v celoti zaprt objekt,

– streha: dvokapnice, enokapnice, ravne, polkrožne ali 
večkapnice. Naklon strehe bo 30–40º, prekrita bo s kritino rde-
če ali temne barve. Pri izvedbi enokapne ali polkrožne strehe je 
dovoljen manjši naklon in pločevinasta oziroma transparentna 
kritina. Smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico 
objekta. V primeru, da se gospodarski objekt gradi kot dozidava 
k stanovanjski stavbi, je lahko smer slemena vzporedna tudi s 
krajšo stranico,

– fasada: pri klasični – zidani izvedbi je fasada izdelana 
v zaglajenem ometu svetle barve, ki mora biti poenotena s 
stanovanjsko stavbo.

Osvetlitev fasad mora biti projektirana in izvedena skla-
dno z veljavno zakonodajo, z namenom preprečevanja svetlob-
nega onesnaževanja okolja.
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8. člen
Gradbeno inženirski objekti:
Gradbeno inženirski objekti obsegajo vse objekte in na-

prave vezane na prometno, komunalno, energetsko infrastruk-
turo (ceste, hodnik za pešce, parkirišča, ekološki otok, oporni 
zid in podobno), postavitev cestne in ostale urbane opreme 
(ograje, prometna signalizacija, svetilke) ter objekte in naprave 
zvez in telekomunikacij.

Oblikovanje gradbeno inženirskih objektov je svobodno, 
če s tem odlokom ni določeno drugače:

– dovozi z manipulativnimi površinami in parkirna mesta 
so lahko izvedeni s travnimi ploščami, tlakovani ali asfaltirani,

– ograje so lahko kovinske ali iz naravnih materialov, viši-
ne max. do 1.80 m, zasajene oziroma postavljene na parcelno 
mejo razen ob javni cesti in cestnem priključku, kjer ograje ne 
smejo presegati višino 70 cm,

– oporni zid se obloži z naravnim kamnom.

IV. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE 
OBMOČJA

9. člen
Prometno omrežje:
Za dostop na območje urejanja je predvidena izvedba 

štirih novih priključkov do posameznih stanovanjskih objektov. 
Cestni priključki bodo širine vozišča do 5,50 m s priključnima 
radijema r = 3,00 m.

Med območjem urejanja in Kozjansko ulico ter cesto Pot 
na Zajčjo goro, je predvidena izvedba hodnika za pešce širine 
1,20 m.

Vsaki stanovanjski objekt, v sklopu nove parcele za gra-
dnjo, mora imeti zagotovljeno število parkirnih mest za osebna 
vozila skladno s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah 
za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, 
št. 1/11).

Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne 
objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k 
projektni dokumentaciji upravljavca ceste za priključevanje in 
gradnjo v varstvenem pasu javne poti.

10. člen
Kanalizacijsko omrežje:
Na obravnavanem območju je predviden ločen kanaliza-

cijski sistem.
V soglasju z upravljavcem JP Komunala d.o.o. Sevnica se 

načrtovani objekti priključujejo na javno kanalizacijsko omrežje.
Meteorne vode z obravnavanega območja se preko pred-

videnih peskolovov, lovilcev olj in predvidene meteorne kanali-
zacije speljejo v obstoječo javno kanalizacijo.

Kanalizacijski priključek je del objekta, ki je v lasti in-
vestitorja in je namenjen odvajanju komunalne odpadne in 
padavinske vode do kanalizacijskega omrežja ali naravnega 
odvodnika. Vsebuje priključni spoj na lokalni in interni cevovod 
kanalizacije ter priključni cevovod. Priključni spoj na cevovod 
lokalne kanalizacije se izvede v revizijskem jašku. Priključni 
spoj priključne cevi na interno kanalizacijo se izvede v revizij-
skem jašku, praviloma na parcelni meji med javnim in zasebnim 
zemljiščem. Revizijski jaški na kanalizacijskih priključkih do 
globine dna priključne cevi 1,30 m pod zemljiščem so lahko 
notranjega premera 800 mm, globlji jaški pa morajo biti notra-
njega premera 1000 mm. Najmanjši presek kanalizacijskega 
priključka je DN 160 mm. Priporočljiv najmanjši padec kanali-
zacijskega priključka je 20 ‰.

Odvod odpadnih komunalnih voda se lahko izvede nepo-
sredno, če je kota dna kleti objekta uporabnika, v kateri so ali 
bodo nameščeni sanitarni elementi, najmanj 10 cm nad koto 
pokrova bližjih revizijskih jaškov na lokalnem kanalizacijskem 
kanalu. Če je kota dna kleti objekta uporabnika, v kateri so ali 
bodo nameščeni sanitarni elementi, nižja od kote pokrova naj-

bližjega revizijskega jaška na lokalnem kanalizacijskem kanalu, 
povišane za 10 cm, se odpadne vode iz više lociranih prostorov 
ali objektov prek interne kanalizacije vodijo ločeno do zunanje-
ga revizijskega jaška na kanalizacijskem priključku. Iz kletnih 
prostorov pa se ločeno odvaja odpadne vode preko ustrezno 
dimenzioniranega internega črpališča do istega zunanjega re-
vizijskega jaška. Odsek tlačnega voda iz internega črpališča 
mora potekati višje od kote pokrova najbližjega revizijskega 
jaška na lokalnem kanalizacijskem kanalu. Če to ni možno, 
mora biti v tlačni vod vgrajena nepovratna zaklopka z vsaj dve-
ma med seboj neodvisnima zaporama, pri čemer mora zapirati 
ena zapora samodejno pri zajezitvah (povratna loputa), drugo 
zaporo pa je možno nadzorovano odpreti oziroma zapreti. Iz-
jemoma je pri ločenih sistemih kanalizacije možna neposredna 
priključitev odvoda odpadnih voda iz kletnih prostorov, katerih 
kota tal je do 50 cm pod koto pokrova najbližjega revizijskega 
jaška na lokalnem kanalizacijskem kanalu – kota temena lo-
kalnega kanalizacijskega kanala na tem mestu pa je najmanj 
80 cm pod koto tal kleti z uporabo nepovratnih zaklopk, kot je 
to navedeno v prejšnjem odstavku. Tovrstne rešitve se lahko 
predvidijo in izvedejo le v zasebnih stavbah, kjer je to v oseb-
nem interesu lastnika stavbe. V tem primeru mora biti sestavni 
del dokumentacije tudi podpisana izjava uporabnika, da v celoti 
krije stroške ob morebitni preplaviti objekta.

Uporabnik se zaveže omogočiti upravljavcu javnega 
kanalizacijskega sistema neoviran dostop na zemljišče, po 
katerem poteka hišni priključek, za namen redne kontrole in 
vzdrževanja.

V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki ustre-
zajo Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu 
odpadnih vod ter pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, 
št. 35/96, 29/00, 106/01).

Načrtovana kanalizacija, jaški, pokrovi in čistilne naprave 
morajo biti izvedeni iz vodotesnega materiala.

Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne 
objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k 
projektni dokumentaciji upravljavca za priključek in gradnjo v 
varstvenem koridorju kanalizacijskega omrežja.

Trase obstoječe in predvidene kanalizacije so razvidne iz 
grafične priloge št. 5.

11. člen
Vodovodno omrežje:
Za oskrbo pitne vode je za obravnavano območje predvi-

dena dograditev obstoječega vodovodnega omrežja.
V soglasju z upravljavcem JP Komunala d.o.o. Sevnica, 

se načrtovani objekti priključujejo na predvideno dograjeno 
javno vodovodno omrežje.

Merilno mesto mora biti locirano v jašku izven objekta, 
čim bližje javnemu vodovodu. V primeru, da bo jašek lociran 
v terenu s talno vodo, mora biti ta vodotesen s poglobitvijo na 
dnu za črpanje vode. Jašek mora biti obvezno zaščiten proti 
zmrzali. Uporabnik je dolžan sam nadzirati vodomerna mesta 
ter skrbeti za zaščito vodomerov pred zmrzaljo in poškodbami. 
Vodomerni jašek je lahko betonske izvedbe pravokotnega tlori-
sa 100x80 cm za en vodomer ali 100x100 cm za vgradnjo dveh 
vodomerov, globine najmanj 100 cm ali kot montažni industrijski 
izdelek pooblaščenih dobaviteljev. Lokacija jaška se določi v 
dogovoru z upravljavcem vodovoda.

Za priključitev na javno vodovodno omrežje in meritev po-
rabe vode, je potrebno predvideti betonski ali plastični montažni 
jašek in vanj vgraditi atestirani vodomer nazivnega premera 
DN 20 mm (3/4«). Za priključek, ki je razdalja med javnim 
vodovodnim vodom in jaškom, v katerem je nameščen števec, 
se upošteva dimenzija priključka najmanj Ø 32 mm iz materiala 
PE /12,5 bar. Na priključku za vodomerom, je potrebno vgraditi 
nepovratni ventil tako, da se prepreči povratek vode oziroma 
onesnaževanje vodovodnega omrežja iz internih naprav upo-
rabnika.

Izdelava hišnega priključka, je investitor dolžan naročiti 
pri upravljavcu najmanj 8 dni pred pričetkom del. Izvedba vo-
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dovodnega priključka je v celoti strošek investitorja. Investitor 
se zaveže za traso priključka pridobiti ustrezna dovoljenja od 
lastnikov zemljišča, kolikor trasa priključka ne poteka v celoti 
po parcelah v lasti investitorja.

Uporabnik se zaveže omogočiti upravljavcu javnega vo-
dovoda neoviran dostop na zemljišče, po katerem poteka vo-
dovodni priključek, za namen redne kontrole in vzdrževanja 
merilnega mesta, ter komplet hišnega priključka v primeru 
rednih in investicijskih vzdrževalnih del.

Obstoječe vodovodno omrežje, ki poteka po severnem 
delu območja urejanja se prestavi tako kot je prikazano v gra-
fični prilogi št. 5.

Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne 
objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k 
projektni dokumentaciji od upravljavca vodovodnega omrežja 
za priključek in gradnjo v varstvenem pasu.

Trase obstoječega in predvidenega vodovoda ter lokacije 
hidrantov so razvidne iz grafične priloge št. 5.

12. člen
Električno omrežje:
Na območju urejanja poteka obstoječi SN kablovod 20 kV, 

TP Šmarje III–TP Šmarje I in NN električno omrežje, ki se jih 
upošteva kot omejitveni faktor pri načrtovanju in gradnji novih 
objektov.

V primeru posegov v bližini elektroenergetskih vodov in 
naprav, je potrebno obvestiti Elektro Celje, d.d., si pridobiti 
projektne pogoje za zaščito ali prestavitev elektroenergetskih 
vodov, ki jih je potrebno projektno obdelati in si na rešitve pri-
dobiti soglasje Elektro Celje, d.d..

Stroški nadzora, izdelave projektne dokumentacije in po-
segov na elektroenergetskih vodih in napravah kot posledica 
posega v prostor skladno z OPPN, bremenijo investitorja pred-
metnih posegov v prostor.

Za potrebe napajanja novih objektov, je potrebno zgraditi 
nov napajalni NN električni vod, ter ustrezno zaščititi obstoječi 
SN 20 kV kablovod, na osnovi izdelane projektne dokumenta-
cije PGD, PZI.

Za območje urejanja je električna energija na razpolago 
na NN zbiralkah v transformatorski postaji 20/0,4 kV Šmarje I.

Za priklop stanovanjskih objektov na obstoječe NN 
omrežje v transformatorski postaji TP Šmarje I je predviden 
kabel E-AY2Y-J 4x70+1,5 mm2 uvlečen v kabelsko kanalizaci-
jo iz stigmafleks cevi fi-160 mm na globini 0,8 m. Trasa kabla 
in kabelske kanalizacije poteka od obstoječe TP postaje do 
KPO1 in KPO2 omarice prostostoječe izvedbe in potem do 
omaric KPO3 in KPO4. Kabel bo v TP varovan z varovalkami 
1 x 3 x 100 A.

Pri spremembi trase kabelske kanalizacije so predvideni 
tipski elektroenergetski jaški dimenzij 1,2 x 1,2 x 1,2 m z LTŽ 
pokrovom 80 x 80 cm po tipizaciji Elektro Celje d.d. Skupaj na 
trasi so predvideni 4 tipski jaški.

Kabli se polagajo v enem kosu, minimalna temperatura 
okolice pri polaganju kablov mora biti najmanj +5 ºC.

Izvede se dograditev javne razsvetljave območja urejanja 
s svetilkami na drogovih.

Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih 
vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve glede elektroener-
getskega sevanja in hrupa (Uradni list RS, št. 70/96).

Pri delih v bližini el. vodov in naprav je potrebno upošte-
vati veljavne varnostne in tehnične predpise. Zaradi tega je 
treba omejiti doseg gradbenih strojev in njihovih delov tako, 
da ni možno približevanje istih v bližino el. voda na razdaljo 
manjšo od 3 m.

Investitor je dolžan najmanj 10 dni pred pričetkom zemelj-
skih del pri Elektro Celje, d.d. naročiti zakoličbo vseh obstoječih 
in podzemnih elektroenergetskih vodov, ki potekajo po oziroma 
v neposredni bližini obravnavanega območja, mehansko zaščito 
istih, varnostne izklope ter nadzor nad izvajanjem zemeljskih del.

Izkopi v bližini el. kablov so dovoljeni samo ročni in pod 
strokovnim nadzorom Elektro Celje, d.d..

Vsa križanja in neposredno približevanje ostalih komunal-
nih vodov z el. kabli je potrebno geodetsko posneti in posnetke 
dostaviti Elektro Celje, d.d..

Zakoličbo, strokovni nadzor in mehansko zaščito el. ka-
blov bo po predhodnem naročilu na stroške investitorja izvajalo 
Elektro Celje, d.d..

V primeru kakršnihkoli poškodb elektroenergetskih vodov 
in naprav, ki bi nastale kot posledica predmetnega posega v 
prostor, krije stroške sanacije le-teh investitor.

Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za objekte si 
mora investitor pridobiti od Elektro Celje, d.d. soglasje za pri-
ključitev na distribucijsko omrežje, v katerem bodo podani teh-
nični parametri za projektiranje elektro instalacij in priključnega 
voda, skleniti pogodbo o priključitvi na distribucijsko omrežje in 
soglasje k projektni dokumentaciji.

Trase obstoječega in predvidenega energetskega omrež-
ja so prikazane v grafični prilogi št. 5.

13. člen
Plinovodno omrežje:
Na samem območju prostorske ureditve je evidentirano 

plinovodno omrežje PE cevi premera 160 mm, tlaka 100 mbar.
V soglasju z upravljavcem JP Plinovod Sevnica d.o.o., je 

možno priključevanje objektov na obstoječe plinovodno omrež-
je. V ta namen je predvidena dograditev obstoječega plinovo-
dnega omrežja za potrebe načrtovanih objektov.

Pri izgradnji plinskega omrežja je potrebno upoštevati 
„Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdr-
ževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom 16 bar“.

Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne 
objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k 
projektni dokumentaciji od upravljavca JP Plinovod Sevnica 
d.o.o., za priključek na plinovodno omrežje.

Trase obstoječega in predvidenega plinovodnega omrežja 
so razvidne iz grafične priloge št. 5.

14. člen
Optično in TK omrežje:
Za oskrbo predvidene pozidave z novimi telekomunika-

cijskimi priključki je potrebno dograditi primarno TK omrežje z 
navezavo na obstoječe TK omrežje.

V ta namen se zgradi dvocevna (2xPVC ø110 mm) ka-
belska kanalizacija od obstoječe trase – kabelski jašek pri 
stanovanjskem bloku na Planinski cesti 26.

Za zagotavljanje povezav novih stavb je potrebno zgra-
diti kabelske objekte na novopredvideni kabelski kanalizaciji 
s pomožnimi kabelskimi jaški s tipskimi litoželeznimi pokrovi. 
Naročniški kabli na relaciji pomožni kabelski jašek – naročnik 
pa bodo položeni v zaščitni PEHD 50 cevi na globini 0,80 m.

Naročniška cev bo zaključena neposredno v TK kabelski 
omari na fasadi objekta.

Horizontalni odmiki drugih komunalnih vodovod TK kabel-
ske kanalizacije bodo minimalno 0,30 m.

Nad kabelsko kanalizacijo ni dovoljeno polaganje dru-
gih komunalnih vodov. Nad traso TK kabla in TK kabelske 
kanalizacije (30 cm) naj bo položen opozorilni trak z napisom 
POZOR TELEFON. Električno zaščitno varovanje se izvede v 
kabelskih objektih. Pri potekih trase v cestišču /oziroma drugih 
povoznih površinah je potrebno PEHD cevi dodatno ščititi s 
PVC 125 cevmi.

Za vse nove gradnje TK povezav in prestavitve v okviru 
zaščite obstoječega TK omrežja je potrebno skleniti pogodbe 
o ureditvi služnosti s Telekomom Slovenije.

Investitor si mora pridobiti soglasje k projektni dokumen-
taciji PGD, katere sestavni del mora biti tudi načrt za izgradnjo 
TK priključka.

Pri načrtovanju območja urejanja in projektiranju objektov 
se upoštevajo naslednje smernice Telekoma Slovenije d.d.:

– pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase 
obstoječega TK omrežja in predhodno pridobiti soglasje Tele-
koma Slovenije, d.d. k projektnim rešitvam,
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– obstoječe TK omrežje na območju predvidene ureditve 
je potrebno ustrezno zaščititi oziroma prestaviti na osnovi 
projektne rešitve. Stroške ogleda, izdelave projekta zaščite 
in prestavitve TK omrežja, zakoličbe, zaščite in prestavitve 
TK omrežja ter nadzora krije investitor. Prav tako bremenijo 
investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi 
del v prostoru, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi 
zaradi tega nastali,

– vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih 
TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d.

Trase obstoječega ter predvidenega TK in optičnega 
omrežja so razvidne iz grafične priloge št. 5.

15. člen
CATV omrežje:
Za oskrbo predvidene pozidave z novimi CATV priključki 

je potrebno dograditi primarno CATV omrežje z navezavo na 
obstoječe CATV omrežje.

Za zagotavljanje povezav novih stavb je potrebno zgra-
diti kabelske objekte na novopredvideni kabelski kanalizaciji 
s pomožnimi kabelskimi jaški s tipskimi litoželeznimi pokrovi.

Trase predvidenega CATV omrežja se v soglasju z upra-
vljavcem Telekom Slovenije d.d. polaga v isto kabelsko ka-
nalizacijo.

16. člen
Ogrevanje objektov:
– na območju urejanja se objekti priključijo na plinovodno 

omrežje v soglasju z upravljavcem,
– dovoljeni so drugi alternativni viri ogrevanja (biomasa, 

toplotna črpalka …).

17. člen
Odpadki:
Za zbiranje komunalnih odpadkov se namestijo tipski 

zabojniki za komunalne odpadke. Komunalni odpadki se od-
važajo na odlagališče komunalnih odpadkov. Tip in velikost 
zabojnika določi upravljavec odvoza odpadkov.

Vsi uporabniki odvoza komunalnih odpadkov so dolžni 
ravnati v skladu z Odlokom o ravnanju z odpadki na območju 
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09 – UPB, 78/09).

Pri načrtovanju odjemnega mesta je potrebno upoštevati 
Odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravlja-
nju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list 
RS, št. 21/01).

Gradbeni odpadki:
Z gradbenimi odpadki je potrebno ravnati v skladu s 

4. členom Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri grad-
benih delih (Uradni list RS, št. 34/08).

V. REŠITVE ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE 
DEDIŠČINE IN VARSTVO OKOLJA

18. člen
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, 

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, je dne 19. 4. 2012 izdalo 
odločbo št. 35409-94/2012/2 z obrazložitvijo, da za Občinski 
podrobni prostorski načrt za pozidavo območja med Koz-
jansko ulico in Potjo na Zajčjo goro, ni treba izvesti celovite 
presoje vplivov na okolje.

Ohranjanje kulturne dediščine:
Na obravnavanem območju OPPN ni registriranih enot 

kulturne dediščine.
Kolikor predhodne arheološke raziskave niso opravljene 

pred začetkom izvedbe zemeljskih del je zaradi varstva arhe-
oloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne dedišči-
ne Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne 
dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala 
zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad pose-

gi. Lastnik zemljišča/investitor/odgovorni vodja naj o dinamiki 
gradbenih del pisno obvesti ZVKDS OE Celje vsaj 10 dni pred 
pričetkom zemeljskih del.

Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splo-
šni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/
investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine za-
vezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja 
in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu 
z določili arheološke stroke.

V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi ne-
varnost poškodovanja ali uničenja, lahko Zavod to zemljišče 
z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se 
ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se omeji 
ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža 
obstoj arheološke ostaline.

Priporočila za varstvo arheoloških ostalin v postopkih 
priprave projektne dokumentacije in gradnje:

80. člen ZVKD-1 določa, da se na območjih prostorskih 
aktov, ki so podlaga za posege v prostor in za katere pred-
hodne arheološke raziskave niso bile opravljene v postopku 
priprave prostorskega akta, po uveljavitvi teh aktov po potrebi 
opravijo predhodne arheološke raziskave v skladu z načrtom 
zavoda. Stroški predhodnih arheoloških raziskav se v tem 
primeru krijejo iz državnega proračuna v okviru javne službe.

Površne znotraj območja prostorskega akta še niso bile 
pregledane. Kolikor želi investitor, da se raziskave opravijo 
prej, kot je to možno zagotoviti v okviru načrta zavoda in v 
zvezi z njim opredeljenih finančnih sredstev, lahko predho-
dne arheološke raziskave opravi tudi drug za to usposobljen 
izvajalec ob strokovnem nadzoru Zavoda.

Čas, ki je potreben za izvedbo predhodnih raziskav, 
obremenitev investicij(e) s stroški raziskav (izkopavanje in 
poizkopavalni postopki), kot tudi možnost zahteve po spre-
membi izvedbenih načrtov so po mnenju Ministrstva dovolj 
tehtni razlogi, da je tudi pripravljavcu projektne dokumentacije 
v interesu, da se predhodne arheološke raziskave (pregledi) 
opravijo pred izdajo gradbenih dovoljenj.

V skladu z določili 31. člena ZVKD-1 je za izdajo kultur-
novarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheolo-
ške dediščine pristojen minister za področje varstva kulturne 
dediščine.

Projektni pogoji:
Če nameravana gradnja leži na območju, ki se ureja 

s podrobnim prostorskim načrtom, se šteje, da so projektni 
pogoji soglasodajalcev k projektnim rešitvam že pridobljeni z 
dnem izdaje mnenj k načrtu (49.b člen Zakona o spremem-
bah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, 
št. 126/07).

19. člen
Varstvo pred hrupom:
Glede na dejansko in namensko rabo prostora se obrav-

navano območje, skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vre-
dnostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05), 
uvršča v območje s III. stopnjo varstva pred hrupom.

S predvidenim posegom menimo, da ne bodo presežene 
kritične vrednosti kazalcev hrupa Ldvn za III. stopnje varstva 
pred hrupom.

Omilitveni in zaščitni ukrepi v času gradnje se nanašajo 
predvsem na izbiro in vzdrževanje strojev in mehanizacije.

20. člen
Varovanje pred svetlobnim onesnaževanjem:
Porabo električne energije je treba prilagoditi pogojem, 

ki so za primer poslovnih objektov zapisani v Uredbi o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, 
št. 81/07), za razsvetljavo pa uporabiti svetilke, katerih delež 
svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 %.
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21. člen
Varstvo zraka:
Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati mej-

nih količin, določenih z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih 
naprav (Uradni list RS, št. 73/94, 51/98, 83/98, 105/00, 50/01, 
46/02, 49/03, 41/04 – ZVO-1, 45/04, 34/07).

Dimnovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da za-
gotavljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča, torej 
ne smejo presegati maksimalne dovoljene emisije določene v 
navedeni uredbi.

22. člen
Varstvo voda:
Odvajanje odpadnih voda iz območja OPPN mora biti ure-

jeno s pogoji, določenimi v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni 
list RS, št. 47/05, 45/07, 79/09).

Izboljšanje okolja oziroma varstvo voda bomo dosegli z:
– izgradnjo kanalizacijskega sistema območja,
– rednim vzdrževanjem kanalizacijskega sistema in či-

stilne naprave.
Onesnažene meteorne vode z manipulativnih utrjenih 

površin se vodijo preko lovilca olj in goriv v obstoječo javno 
kanalizacijo.

Urejanje voda:
Pri načrtovanju območja urejanja in projektiranju objektov 

se upoštevajo naslednje smernice RS, Ministrstvo za kmetijstvo 
in okolje, Agencije RS za okolje, Oddelek območja Spodnje 
Save:

– projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in 
komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena s Pravilnikom o 
nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 33/08), z Uredbo 
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode 
in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07, 79/09),

– odvajanje padavinskih voda iz večjih ureditvenih ob-
močij je treba predvideti v skladu z 92. člen ZV-1 in sicer na 
tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok 
padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potreb-
no predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v 
površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni 
bazeni, suhi zadrževalniki …),

– padavinske iz obravnavanega območja s streh, par-
kirišč, cest in ostalih utrjenih površin) je treba, če ne obstaja 
možnost priključitve na javno kanalizacijo, prioritetno ponikati, 
pri tem morajo biti ponikalnice locirane izven vpliva povoznih in 
manipulativnih površin. Padavinske vode iz utrjenih povoznih 
površin je potrebno predhodno očistiti na lovilcu olj. Iz PGD 
mora biti razvidno‚ da je predvidena vgradnja standardiziranih 
lovilcev olj (SIST EN 858-2),

– vsi kanali in jaški meteorne kanalizacije morajo biti gra-
jeni vodotesno, kar mora biti predvideno v projektu in dokazano 
z atesti in preizkusi. Pokrovi jaškov morajo biti izvedeni tako, da 
bo onemogočen povratni izliv vode iz kanalizacije,

– morebitne tehnološke vode je potrebno pred iz tokom v 
kanalizacijo očistiti do predpisane stopnje,

– za vso škodo, ki bi nastala na vodnem režimu zaradi 
neustrezne ali nekvalitetne izvedbe gradbenih del ali projekta, 
je v celoti odgovoren investitor,

– v času gradnje je stranka dolžna zagotoviti vse potreb-
ne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo 
preprečeno onesnaževanje voda, izlitje nevarnih tekočin na 
prosto, ali v zemljo,

– v projektu je treba prikazati oziroma opisati mesto de-
ponije odvečnega zemeljskega in gradbenega materiala. Z 
odvečnim izkopanim materialom ni dovoljeno zasipavati struge 
in poplavnega prostora vodotokov in njenih pritokov. Začasne 
deponije morajo biti locirane in urejene tako, da ni oviran odtok 
vode, imeti morajo urejen odtok padavinskih voda in morajo biti 
zaščite pred erozijo in odplavljanjem materiala,

– po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe 
gradnje, postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke za-
časnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno 
krajinsko ustrezno urediti.

Splošne usmeritve za pripravo projektov za pridobitev 
gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov:

Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na 
vodni režim ali stanje voda, je potrebno v skladu s 150. členom 
Zakona o vodah pridobiti vodno soglasje, ki ga izda naslovni 
organ.

Vodno soglasje je potrebno pridobiti za:
a. poseg na vodnem in priobalnem zemljišču,
b. poseg, ki je potreben za izvajanje javnih služb po Za-

konu o vodah,
c. poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice,
d. poseg na varstvenih in ogroženih območjih,
e. poseg zaradi odvajanja odpadnih voda,
f. poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, 

zlasti bogatenje vodonosnika ali vračanja vode v vodonosnik,
g. hidromelioracije in druge kmetijske operacije, gozdar-

sko delo, rudarsko delo ali drug poseg, zaradi katerega lahko 
pride do vpliva na vodni režim.

Za odvzem vode je potrebno pridobiti vodno pravico za 
rabo vode v skladu s 125. členom (vodno dovoljenje) oziroma 
136. členom (koncesija) ZV-1. Če gre za rabo vode po 125. čle-
nu ZV-1, oziroma 118. členu ZV-1, izda vodno dovoljenje na-
slovni organ na podlagi posebne vloge. Vodno dovoljenje je 
treba pridobiti pred pridobitvijo vodnega soglasja. 118. člen 
ZV-1 določa, da pravna ali fizična oseba, ki pri opravljanju 
svoje dejavnosti potrebuje vodo kot prevladujočo sestavino za 
opravljanje svoje dejavnosti, jo lahko odvzema iz objektov in 
naprav, namenjenih oskrbi s pitno vodo, le v primeru, če bi bil 
njen odvzem iz drugih vodnih virov, ki niso primerni za oskrbo 
s pitno vodo, povezan z nesorazmerno visokimi stroški, pa to 
dopušča izdatnost vodnega vira in zaradi tega ni ogrožena 
oskrba s pitno vodo izda vodno dovoljenje naslovni organ na 
podlagi posebne vloge. Vodno dovoljenje je treba pridobiti 
pred pridobitvijo vodnega soglasja. Če gre za rabo vode po 
136. členu ZV-1, odločba o podelitvi koncesije Vlada RS, na 
podlagi pobude zainteresiranega, ki se naslovi na Vlado RS. 
Odločbo o izbiri koncesionarja je treba pridobiti pred pridobitvijo 
vodnega soglasja.

Ukrepi za zmanjšanje odtoka padavinskih vod z urbanih 
površin:

Kot ukrep za zmanjševanje odtoka padavinskih voda z 
urbanih površin je predvidena izvedba manipulativnih površin 
iz tlaka (travnate plošče), ki bodo prepuščale padavinske vode 
v podtalje in izvedba zadrževalnika.

Ukrepi za zmanjšanje odtoka padavinskih vod z urbanih 
površin:

Kot ukrep za zmanjševanje odtoka padavinskih voda z 
urbanih površin je predvidena izvedba manipulativnih površin 
iz tlaka (travnate plošče), ki bodo prepuščale padavinske vode 
v podtalje in izvedba zadrževalnikov.

Dimenzioniranje zadrževalnikov
– določitev količine padavinskih odpadnih vod:

qpod = A•qp•ϕ•ψ (l/s)

A – prispevna površina s katere voda odteka v kanal
qp – jakost naliva (l/s ha)
ϕ – koeficient odtoka
ψ – koeficient zakasnitve

• jakost naliva za 15 minutni naliv: qp = 200 l/s ha
• koeficient odtoka za utrjene površine in strešine: ϕ = 0,9
• koeficient zakasnitve: ψ = 1
– prispevna površina grafično ugotovljena iz topografske 

karte:
nova površina pozidave: A1 = 0,06 ha

qpod = A1 qp•ϕ•ψ = 0,06 ha•200 l/s•ha•0,9 = 10,80 l/s
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Zadrževalnik ZB1 bo volumna 10,08 l/s x 15 min = 
9,07 m3. Zadrževalnik bo tlorisnih dimenzij 2,0 x 2,2 m in glo-
bine 2,2 m.

– prispevna površina grafično ugotovljena iz topografske 
karte:

nova površina pozidave: A2 = 0,1 ha

qpod = A2 qp•ϕ•ψ = 0,10 ha•200 l/s•ha•0,9 = 18,00/s

Zadrževalnik ZB2 bo volumna 18,00l/s x 15 min = 
16,20 m3. Zadrževalnik bo tlorisnih dimenzij 3,0 x 2,5 m in 
globine 2,2 m.

23. člen
Ohranjanje narave:
Na območju urejanja ni vsebin ohranjanja narave (zavaro-

vanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih obmo-
čij, območje Natura 2000), kot to določa Zakon o ohranjanju 
narave (Uradni list RS, št. 96/04, 8/10, v nadaljevanju ZON-
-UPB), zato na podlagi 105. člena ZON v postopku pridobitve 
gradbenega dovoljenja za objekt na tem območju pridobitev 
naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja ni 
potrebna.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO 

Z VARSTVOM PRED POŽAROM

24. člen
Poplavna varnost:
Območje OPPN ni poplavno ogroženo, zato niso predvi-

deni ukrepi glede zagotavljanja poplavne varnosti.
Varstvo pred škodljivim delovanjem visoke podtalnice, 

erozije in varstvo pred plazovi:
Kot ukrepi varstva pred škodljivim delovanjem visoke 

podtalnice, erozije in varstva pred plazovi, se v nadaljnjih 
fazah projektiranja skladno s tem odlokom, za vsako parcelo 
pridobiti mnenje geologa in v skladu z njim prilagoditi način 
gradnje.

Za projektiranje objektov, ki so navedeni v 6. členu tega 
odloka, razen nezahtevnih in enostavnih objektov, se izdela 
geomehansko poročilo, ki natančneje določa vrsto temeljenja 
ter način odvodnjavanja padavinskih voda iz območja urejanja.

Vsi posegi v območju urejanja morajo biti dimenzionirani, 
projektirani in izvedeni skladno z geomehanskim poročilom.

V nobenem primeru se ne sme spuščati meteorne in 
drenažne vode nekontrolirano po terenu.

Potres:
Pri načrtovanju nove zazidave in z njo povezanih ureditev 

je treba upoštevati projektni pospešek tal 0,175 v skladu za 
Eurocodom 8.

Varstvo pred požarom:
Pri ravnanju s požarno nevarnimi snovmi, pri požarno 

nevarnih delih in opravilih ter pri požarno nevarnih napravah, 
se morajo upoštevati ukrepi varstva pred požarom za:

– zmanjšanje možnosti nastanka požara;
– zagotovitev učinkovitega in varnega reševanje ljudi, 

živali in premoženja ob požaru;
– zmanjšanje škode ob požaru.
V podrobnem načrtu so upoštevani prostorski ukrepi var-

stva pred požarom, v skladu z določili 22. in 23. člena Zakona 
o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 9/11) 
in Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, 
št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07).

Za zagotovitev požarne varnosti je zgrajeno hidrantno 
omrežje. Zaščita pred širjenjem požara med objekti, kjer ni 
možno zagotoviti požarnovarnostnega odmika oziroma med 
prostori različne namembnosti, se izvede s protipožarnimi zi-
dovi (zidovi brez odprtin), v primeru eventualnih odprtin morajo 
biti le-te izdelane iz ognjeodpornega materiala.

Prometna zasnova znotraj območja urejanja omogoča 
dostop do objektov z vsaj dveh strani, zaradi zagotavljanja 

dostopa za intervencijska vozila in za razmeščanje opreme 
za gasilce.

Investitorji objektov, za katere bo ob upoštevanju Priloge 1 
iz Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o študiji 
požarne varnosti (Uradni list RS, št. 132/06) pri pripravi pro-
jektne dokumentacije PGD obvezna izdelava študije požarne 
varnosti, so dolžni pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega 
dovoljenja, pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam od 
Uprave RS za zaščito in reševanje.

Za objekte, za katere študija požarne varnosti ni zahteva-
na, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati 
iz dokumenta zasnove požarne varnosti, vendar v tem primeru 
soglasje Uprave RS za zaščito in reševanje ni potrebno.

Zaklanjanje:
Glede na določbe Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklo-

nišč (Uradni list RS, št. 57/96), ni potrebno predvideti zaklonišč, 
zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred voj-
nimi dejstvovanji.

25. člen
Način ravnanja s plodno zemljo:
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno 

zemljo, jo deponirati na primernem mestu in uporabiti za ure-
ditev zelenic.

26. člen
Arhitektonske ovire:
Upoštevati je potrebno Pravilnik o zahtevah za zagota-

vljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v 
javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03).

Na vseh javnih komunikacijah in dostopih do objektov in 
v objekte je potrebno izvesti rampo naklona 1:15, ki omogoča 
prost dostop funkcionalno oviranim osebam.

VII. ETAPE IZVAJANJA

27. člen
I. etapa:
– izgradnja prometne, komunalne in energetske infra-

strukture za potrebe načrtovanih objektov (cesta, kanalizacija, 
vodovod in elektrika).

II. etapa:
– zgraditi objekte,
– hortikulturna ureditev okolice objekta.

VIII. NOVA PARCELACIJA

28. člen
Nova parcelacija je določena v grafični prilogi št. 7. – Na-

črt parcelacije.
Dovoljeni odmiki zidov gospodarskih, enostavnih in ne-

zahtevnih objektov od sosednjih parcelnih mej znaša min. 
2,00 m, stanovanjskih pa 4,00 m. Manjši odmik ni dovoljen.

Gradnja gradbeno inženirskih objektov (parkirišča, mani-
pulacija, ograje, oporni zidovi, vodovod, kanalizacija, elektrika, 
TK kabel) je dovoljena do parcelne meje.

V skladu z Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni 
list RS, št. 122/04; 91. člen – stopnja izkoriščenosti zemljišč 
za gradnjo nad terenom) je za čista stanovanjska območja 
predlagan naslednji kriterij za določanje stopnje izkoriščenosti 
zemljišč za gradnjo:

Namenska raba parcele za 
gradnjo

Faktor  
zazidanosti (z)

čista stanovanjska območja 0,4

Faktor zazidanosti parcele za gradnjo (z) se določi kot 
razmerje med zazidano površino in celotno površino parcele 
za gradnjo.
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IX. TOLERANCE

29. člen
Na območju urejanja so dovoljene naslednje tolerance:
– za lego objektov: načrtovani objekti se lahko gradijo 

na novi parceli z večjim odmikom, kot je določeno v grafičnih 
prilogah, pod pogojem da se upošteva dovoljen odmik od so-
sednjih parcel,

– za horizontalni gabarit: novi objekt se lahko gradi večje-
ga tlorisnega gabarita, kot je določeno v grafičnih prilogah, pod 
pogojem, da ni presežen faktor zazidanosti nove parcele. Novi 
objekti v območju urejanja lahko gradijo manjšega tlorisa, pri 
čemer ni omejitev v »–«.

– za kote tal pritličja ter manipulativnih površinah so 
tolerance ± 30 cm, kota manipulativnih površin se prilagaja 
vozišču javne poti,

– dovoljena so odstopanja od določitve vhodov v objekt 
ali uvozov na parcelo, pod pogojem, da je zagotovljena pregle-
dnost na cesti in varnost cestnega prometa,

– pri komunalni in energetski infrastrukturi je možno od-
stopanje potekov predvidenih vodov, kolikor se pojavijo ute-
meljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč ali ustrezne projek-
tne dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni 
parametri in bolj ekonomična investicijska vlaganja ob po-
goju, da prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta  
OPPN,

– pri načrtu parcelacije je možno odstopanje, kolikor se 
pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč in se nova 
parcelacija določi v projektni dokumentaciji za posamezen 
objekt.

X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE  
NAČRTA

30. člen
Pri izvajanju posegov v prostor na obravnavanem obmo-

čju je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih objek-
tov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti gradbišča in 
pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.

Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor in 
izvajalec:

– ob izvedbi posega odstraniti plodno zemljo in jo začasno 
deponirati,

– po končani gradnji odstraniti začasne objekte ter od-
večni gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na 
parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču,

– pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno ob-
vestiti upravljavce objektov, naprav in vodov gospodarske javne 
infrastrukture, ki so tangirani pri predmetni gradnji.

Zemljišča, ki ne bodo zazidana v drugi etapi, se lahko 
uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljav-
nostjo tega odloka.

XI. KONČNE DOLOČBE

31. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, se za območje urejanja z 

OPPN razveljavi Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za gradnjo večstanovanjskih objektov v Šmarju (Uradni 
list RS, št. 34/10).

32. člen
OPPN je stalno na vpogled pri pristojnem občinskem 

organu za urejanje prostora v Občini Sevnica.

33. člen
Nadzor nad izvajanjem OPPN izvajajo pristojne inšpekcij-

ske službe in pooblaščena uradna oseba.

34. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 3505-0004/2011
Sevnica, dne 18. oktobra 2012

Župan
Občine Sevnica

Srečko Ocvirk l.r.

3269. Sklep o soglasju k določitvi cene 
socialnovarstvene storitve pomoč družini 
na domu in določitvi subvencioniranja cene 
storitve pomoč družini na domu za leto 2012

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 
št. 3/07 – UPB2, 23/07 – pop., 41/07 – pop., 122/07 – Odl. 
US, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 
40/11 – ZSVarPre-A in 57/12), Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, 
št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 18. člena Statuta 
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11) je Občinski 
svet Občine Sevnica na 16. redni seji dne 17. 10. 2012 sprejel

S K L E P
o soglasju k določitvi cene socialnovarstvene 
storitve pomoč družini na domu in določitvi 

subvencioniranja cene storitve pomoč družini  
na domu za leto 2012

1. člen
Občinski svet Občine Sevnica daje soglasje k ceni social-

novarstvene storitve pomoči družini na domu za leto 2012, ki jo 
je predlagal izvajalec storitve Center za socialno delo Sevnica, 
v višini 23,22 EUR za opravljeno uro storitve.

2. člen
Občina Sevnica bo ceno socialnovarstvene storitve sub-

vencionirala v višini 18,72 EUR na uro oziroma v višini 78,95 % 
cene storitve.

3. člen
Cena storitve za uporabnika znaša 4,50 EUR na uro.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 11. 2012 dalje.

Št. 122-0083/2012
Sevnica, dne 18. oktobra 2012

Župan
Občine Sevnica

Srečko Ocvirk l.r.

SLOVENJ GRADEC

3270. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu na kmetijskem zemljišču za gradnjo 
hleva proste reje v naselju Podgorje

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gra-
dec (Uradni list RS, št. 43/08 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 53/08) in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
 (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B) ter 
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39. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C) je Občinski svet Mestne občine 
Slovenj Gradec na 19. seji dne 16. 10. 2012 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

na kmetijskem zemljišču za gradnjo hleva  
proste reje v naselju Podgorje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(splošno)

S tem odlokom se sprejme »Občinski podrobni prostorski 
načrt na kmetijskem zemljišču za gradnjo hleva proste reje 
v naselju Podgorje«, v nadaljevanju: OPPN, ki ga je izdelal 
ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., pod št. naloge 
12001.

2. člen
(vsebina odloka)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na 
kmetijskem zemljišču za gradnjo hleva proste reje v naselju 
Podgorje, v nadaljevanju: odlok, določa ureditveno območje 
OPPN, umestitev načrtovane ureditve v prostor, zasnove pro-
jektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na go-
spodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve 
in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje na-
rave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, 
odstopanja ter obveznosti investitorjev.

Sestavni del OPPN so poleg tega odloka tudi grafični del 
in priloge.

II. UREDITVENO OBMOČJE OPPN

3. člen
(ureditveno območje OPPN)

Območje obravnave se nahaja v kraju Podgorje pri Slo-
venj Gradcu. Veliko je ca. 6.058 m2 in obsega parcelo št.: 
501/2, k.o. Podgorje.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

4. člen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev  

s sosednjimi območji)
Prometno bo ureditveno območje OPPN podrejeno na-

vezano na lokalno cesto Spodnja vas (Podgorje)–šola preko 
obstoječe dovozne ceste.

Za potrebe novega hleva je treba zgraditi nove komu-
nalne vode (vodovod, komunalna kanalizacija) in jih priključiti 
na obstoječe javno vodovodno in komunalno kanalizacijsko 
omrežje, ki se nahajata v lokalni cesti vzhodno od območja. 
Območje prečka NN elektro vod – 20 kV daljnovod, ki ga je 
treba kablirati. Za potrebe napajanja predvidenega objekta z 
električno energijo je treba izgraditi NN kablovod iz obstoječe 
nizkonapetostne omarice PMO 1 do predvidene nizkonape-
tostne omarice PMO 2 na predvidenem objektu. Padavinske 
odpadne vode je treba odvajati v predvideno padavinsko ka-
nalizacijo, z iztokom na predvideno ponikovalnico na severnem 
robu obravnavanega območja, tehnološko odpadno vodo – 
gnojevko pa v zunanjo laguno za gnojevko. Zraven lagune 
je treba urediti še gnojišče, katero bo služilo za skladiščenje  
gnoja.

5. člen
(rešitve načrtovanih objektov in površin)

Načrtovana je gradnja hleva, koritastih silosov, lagune in 
gnojne jame, enostavnih in nezahtevnih objektov (pomožnih 
infrastrukturnih objektov, ki so sestavni del prometne in ko-
munalne ter energetske ureditve in pomožnih kmetijsko-goz-
darski objektov) ter objektov gospodarske javne infrastrukture 
(prometne, komunalne in energetske) opisanih v 4. členu in 
IV. poglavju.

Predvidena je odstranitev lesene lope.

6. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

Hlev
– horizontalne dimenzije: 44,4 m x 27,3 m ±2 m
– etažnost: pritličen z delno izkoriščenim podstrešjem
– višina: 9,2 m ±1 m
– tloris objekta: podolgovata pravokotna oblika
– streha: dvokapnica z naklonom 20°, krita z okolju pri-

jazno temno pločevinasto toplotno izolirano kritino, oziroma 
drugo temno kritino

– smer slemena je razvidna iz grafičnih prilog
– lega je določena z gradbeno linijo in mejo in razvidna 

iz karte št. 4: Zazidalna situacija s karakterističnim prerezom
– napušč sega preko gradbene meje.
Koritasti silosi
– horizontalne dimenzije: 35,0 m x 20,0 m ±1 m
– višina: 2 m
– prostornina: 1100 m3

– lega je določena z gradbeno linijo in mejo in razvidna 
iz karte št. 4: Zazidalna situacija s karakterističnim prerezom.

Zunanja laguna
– (zunanji) premer 14,5 m
– višina: 4 m
– prostornina: 900 m3.
Gnojišče
– horizontalne dimenzije: 12,0 m x 8,0 m
– višina: 2 m
– prostornina: 150 m3.

IV. ZASNOVE PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV 
GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  

NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  
IN GRAJENO JAVNO DOBRO

Zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture

7. člen
(cestni priključek)

Območje OPPN bo navezano na obstoječo dovozno ce-
sto, ki se prometno podrejeno navezuje na lokalno cesto LC 
377040 Spodnja vas (Podgorje)–šola.

8. člen
(notranja prometna ureditev)

Znotraj območja hleva se uredijo vozne in manipulativ-
ne površine. Površine se zasnujejo tako, da je zagotovljena 
prevoznost merodajnih vozil določenih skladno s predvideno 
dejavnostjo ter prevoznost intervencijskih in dostavnih vozil. 
Vse prometne površine morajo biti primerno utrjene.

Pogoji za komunalno in energetsko urejanje

9. člen
(vodooskrba)

Za potrebe novega hleva je potrebno zgraditi novi vodo-
vodni cevovod v dovozni cesti in ga priključiti na javni vodovod 
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DUKTIL DN 100, ki poteka v lokalni cesti vzhodno od obravna-
vanega območja. Za merjenje porabe vode je potrebno predvi-
diti jašek z vodomerom in zasunom izven objekta.

Dimenzije novih cevovodov morajo biti v skladu z veljav-
nim Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje 
za gašenje požarov. Po istem pravilniku je treba zagotovi-
ti tudi požarno varnost (hidrantno omrežje). Hidranti morajo 
biti nadzemni, postavljeni tako, da so dostopni ob vsakem  
času.

10. člen
(odvajanje odpadnih voda)

Treba je predvideti ločeni sistem odvajanja odpadnih 
voda.

Za potrebe odvajanja komunalnih odpadnih voda iz novo 
zgrajenega hleva bo treba v dovozni cesti zgraditi komunalno 
kanalizacijo in jo priključiti na javno komunalno kanalizacijo 
št. 10112, ki se zaključuje s centralno čistilno napravo Slovenj 
Gradcu, v najbližji revizijski jašek. V komunalno kanalizacijo se 
odvajajo vode iz garderobe s prho in sanitarijami, pisarne za 
veterinarja, shrambe ter strojnice.

Odvajanje čistih padavinskih voda iz utrjenih površin in 
strešin je treba urediti tako, da bo v čim večji možni meri zmanj-
šan odtok padavinskih voda z urbanih površin.

Padavinske odpadne vode iz obravnavanega območja 
je treba odvajati v predvideno padavinsko kanalizacijo, ki se 
nato naveže na predvideno ponikovalnico na severnem robu 
obravnavanega območja.

Padavinske vode s streh in vode, ki ne bodo onesnažene 
z vodi škodljivimi snovmi je treba speljati v predvideno poni-
kovalnico.

Odvodnjo padavinskih vod iz parkirnih in manipulativnih 
površin je treba urediti preko peskolovov in lovilca olj iz kate-
rega se nato odpadne padavinske vode speljejo v predvideno 
ponikovalnico.

Tehnološko odpadno vodo predstavlja gnojevka. Gnojev-
ka se poriva v kanal za gnojevko, ki se nahaja na zunanji ju-
gozahodni strani hleva, od koder se gnojevka prečrpava preko 
cevi v zunanjo laguno za gnojevko, velikosti 900 m3, ki mora 
biti grajena iz vodonepropustnega armiranega betona. Zraven 
lagune se uredi še gnojišče, velikosti 150 m3, katero služi za 
skladiščenje gnoja iz boksov za teleta, porodnišnice in prostora 
za bolno živino, kateri so nastlani s slamo.

11. člen
(elektrooskrba)

Napajanje obravnavanega objekta z električno energijo je 
predvideno v dveh variantah.

Varianta 1: v primeru, da ne bo povečanja priključne moči, 
bo treba:

– zgraditi NN kablovod iz obstoječe nizkonapetostne oma-
rice PMO 1 do predvidene nizkonapetostne omarice PMO 2 na 
predvidenem objektu in

– kablirati obstoječi 20 kV daljnovod od točke 48 do točke 50.
Varianta 2: v primeru povečanja priključne moči pred ali 

po zaključku del (v skladu z energetskimi potrebami investi-
torja glede na dejansko dobavljeno tehnološko opremo) bo  
treba:

– zgraditi NN kablovod iz obstoječe transformatorske po-
staje TP Podgorje, 011 do predvidene nizkonapetostne omarice 
PMO 2 na predvidenem objektu in

– kablirati obstoječi 20 kV daljnovod od točke 48 do točke 50.

12. člen
(ogrevanje)

Objekt je možno ogrevati na električno energijo. Ogreva-
nje na ekološko nesprejemljive energente ni dopustno.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

13. člen
(vpliv na okolje)

Z načrtovanimi ureditvami in ob upoštevanju ukrepov, ki 
jih predpisuje veljavna zakonodaja, se pričakuje sprejemljiv 
vpliv na okolje, ki ne presega zakonsko dopustnih meja za 
posamezno sestavino okolja.

14. člen
(varstvo pred hrupom)

Skladno z veljavno zakonodajo se ureditveno območje 
nahaja v območju IV. stopnje varstva pred hrupom. Umeščene 
dejavnosti ne smejo biti vir hrupa, ki bi presegal predpisane 
mejne ravni hrupa. Dovoljena je uporaba tistih delovnih naprav 
in mehanizacije, ki so izdelane v skladu z normami kakovosti za 
emisije hrupa. Gradnja naj poteka v dnevnem času, v nočnem 
času pa samo v primeru neodložljivih vzdrževalnih ali drugih del.

Gradbišče lahko le v dnevnem času med 7. in 19. uro.

15. člen
(varstvo pred onesnaženjem zraka)

Območje občine spada po Uredbi o ukrepih za ohranjanje 
in izboljšanje kakovosti zraka v II. stopnjo onesnaženosti.

Objekt, oziroma hlev kot celota, mora biti po svoji dejav-
nosti ekološko čist, koncentracija smradu, ki se sprošča v oko-
lje, pri takem sistemu pa ne sme biti velika, oziroma mora biti 
zaradi zračnosti in velikosti hleva – kapaciteti zraka, minimalna. 
Nekaj več smradu se lahko sprosti ob mešanju in črpanju gno-
jevke in gnojnice ter odvozu gnojevke in gnoja na travniške in 
njivske površine – 2-krat letno.

Prezračevanje prostorov mora biti primerno in glede na 
namensko uporabo ustrezno urejeno – naravno in trajno vzgon-
sko. Prezračevanje se izvede tako, da se hladni zrak dovaja 
preko vetrnih zaves – mrež, ki preprečuje direktni udar hladne-
ga zraka do živali, oziroma preko nameščenih podokenskih 
zračnih odprtin, ali izpod kapi strehe ter z odvodom toplega 
zraka preko slemenskega zračnika po celotni dolžini hleva.

V izogib onesnaženju zraka je treba objekt ogrevati na 
okoljsko neoporečne energente.

V času izkopa zemljine in ostalih gradbenih in rušilnih del 
je treba ob neugodnih vremenskih razmerah (suho in vetrovno 
vreme) površine vlažiti ali drugače preprečiti emitiranje prašnih 
delcev v ozračje.

Potrebno je upoštevati vso veljavno zakonodajo s podro-
čja zaščite pred onesnaženjem zraka.

16. člen
(varstvo pred onesnaževanjem podtalnice)

Območje obravnave se ne nahaja na območju varovanja 
podtalnice.

Odpadne vode, ki bodo nastale zaradi obratovanja de-
javnosti so:

– padavinske vode s parkirnih površin in streh objektov,
– komunalne odpadne vode in
– tehnološke vode.
Negativne vplive na vode v času gradnje in po njej je 

treba na celotnem območju urejanja omejiti ali preprečevati z 
naslednjimi ukrepi:

– treba je izvesti ločen sistem odvajanja odpadnih voda;
– komunalne odpadne vode iz objekta je treba voditi v 

predvideno komunalno kanalizacijo, ki se odvaja v obstoječo 
javno komunalno kanalizacijo z iztokom na centralno čistilno 
napravo Slovenj Gradec;

– padavinske vode je treba voditi v predvideno padavin-
sko kanalizacijo z iztokom v predvideno ponikovalnico;

– odvodnjo padavinskih vod iz parkirnih in manipulativnih 
površin je treba urediti preko peskolovov in lovilca olj iz kate-
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rega se nato odpadne padavinske vode speljejo v predvideno 
ponikovalnico;

– tehnološke vode se odvajajo v za to posebej pripravlje-
ne objekte (laguna, gnojišče);

– pri gradnji se ne uporabijo materiali, ki vsebujejo ne-
varne spojine;

– odpadne in izcedne vode, ki nastajajo na gradbenih 
površinah in v infrastrukturnih objektih na gradbišču se ne 
smejo izpuščati v podtalje, z njimi je treba ravnati v skladu z 
določili veljavne uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda iz virov onesnaževanja;

– vsa dela po projektu je potrebno izvajati v skladu s teh-
ničnimi predpisi in standardi, ki veljajo za tovrstna dela;

– na gradbišču ni dovoljeno izpiranje mobilnih transpor-
terjev (hrušk);

– gradbeni stroji na gradbišču in transportna vozila za do-
voz in odvoz iz gradbišča morajo biti tehnično brezhibna, da ne 
bi prišlo do kontaminacije tal in vode zaradi izlitja goriva ali olja. 
Redno vzdrževanje teh strojev in vozil se mora izvajati izven 
gradbišča, v ustrezno opremljenih avtomehaničnih delavnicah;

– ob večjem deževju je treba izvajanje del z gradbenimi 
stroji v območju gradbene jame prekiniti, da se v primeru ne-
sreče (npr. v primeru razlitja naftnih derivatov) prepreči hitro in 
nekontrolirano pronicanje v nižje z vodo zasičene zemeljske 
plasti;

– prepovedano je izlivanje nevarnih in drugih tekočih 
odpadkov v tla (ali v kanalizacijski sistem, ko bo ta zgrajen);

– v času gradnje je potrebno zagotoviti zaščitne ukrepe v 
primeru razlitja nevarnih in škodljivih tekočin iz delovnih strojev 
(ogljikovodiki, PAH, maščobe in olja). Enaki ukrepi so potrebni 
za vse delovne stroje, ki bodo v času gradnje opravljali dela 
izven območja posega.

17. člen
(varovanje tal)

Med gradnjo je treba:
– posege v tla izvajati tako, da bodo prizadete čim manjše 

površine tal;
– z viški materiala iz izkopa gradbenih jam za temeljenje 

ravnati v skladu z veljavnim pravilnikom o obremenjevanju tal 
z vnašanjem odpadkov;

– posebno pozornost posvetiti onesnaženim tlom v pri-
meru razlitja ali razsutja nevarnih tekočin ali drugih materialov. 
V tem primeru je treba onesnaženi material pred odlaganjem 
na začasno ali trajno odlagališče preiskati skladno z določili 
veljavnega pravilnika o ravnanju z odpadki. Pred začetkom 
odstranjevanja mora biti določena tudi lokacija začasnega od-
lagališča;

– na celotnem območju gradbenih del, dovoznih cest in 
drugih manipulativnih površin, ki so povezane z izvajanjem 
gradnje, zagotoviti zbiranje in odstranjevanje odpadnih vod 
(kolikor te nastajajo). To še posebno velja za primer nezgode z 
razlitjem ali razsutjem nevarnih snovi;

– na območju gradbišča, transportnih poti in drugih ma-
nipulativnih površin, po katerih bo potekal transport odstranje-
nega in gradbenega materiala, uporabljati le tehnično ustrezna 
vozila, pri sami gradnji pa uporabljati tehnično brezhibne grad-
bene stroje in ostalo mehanizacijo.

Po končani gradnji je treba odstraniti pomožne objekte 
in vse ostanke začasno deponiranih materialov ter primerno 
urediti površine.

18. člen
(odpadki)

Pri odlaganju odpadkov je treba dosledno upoštevati Od-
lok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki v Koroški regiji (Uradni list RS, št. 85/11).

Ker bo vršen odvoz odpadkov v sistemu ločenih frakcij 
(mokro - suho), si mora investitor priskrbeti tipske posode za 
zbiranje ločenih frakcij.

Z zemeljskim materialom od izkopov za temelje je treba 
ravnati v skladu z veljavnim pravilnikom o ravnanju z odpadki, 
ki nastanejo pri gradbenih delih.

Odpadke v času gradbenih del in po izgradnji je potrebno 
zbirati ločeno ter poskrbeti za njihovo dokončno deponiranje 
ali recikliranje.

19. člen
(varstvo kulturne dediščine)

Na območju obravnave so bile opravljene predhodne 
arheološke raziskave za oceno arheološkega potenciala. Na 
območju ni bilo najdenih večjih arheoloških ostalin.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO  
TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 

NESREČAMI

20. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključno  

z varstvom pred požarom)
Obravnavano območje leži v potresni coni 7. stopnje po 

MCS lestvici (500-letno povratno obdobje), s projektnim po-
speškom tal 0,10 g. Temu primerno je treba predvideti način 
gradnje.

Treba je zagotoviti ojačitev prve plošče.
Na obravnavanem območju ni nevarnosti erozije, poplav 

in visoke podtalnice.
V primeru nezgod v času gradnje, prometnih nesreč v 

času obratovanja ali razlitja večjih količin goriv, olj in drugih 
škodljivih tekočin in materialov, je treba z ukrepi preprečiti 
izlitja nevarnih snovi v vodotoke in podtalnico in takoj obvestiti 
najbližji center za obveščanje, policijo ali gasilsko enoto.

Požarno varnost je treba zagotoviti v skladu z zakonodajo, 
ki ureja to področje. Pri projektiranju je treba upoštevati požar-
na tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka 
požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi ter širjenja 
požara med posameznimi poselitvenimi območji:

– treba je upoštevati požarno ogroženost naravnega oko-
lja;

– zagotoviti ukrepe varstva pred požarom v skladu z 
veljavno zakonodajo;

– treba je zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za 
gašenje:

– v sklopu OPPN je načrtovano hidrantno omrežje, 
katero se priključi na obstoječe vodovodno omrežje, ki nudi 
zadostne količine požarne vode;

– v hidrantnem omrežju je treba zagotoviti zadostno 
količino vode za gašenje požarov;

– treba je zagotoviti potrebne odmike med objekti ali po-
trebne protipožarne ločitve;

– zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali premože-
nja pri požaru ter dostopov, dovozov;

– dovozne poti za gasilsko intervencijo morajo biti pro-
jektirane in izvedene tako, da omogočajo osni pritisk 100 kN;

– treba je zagotoviti potrebne površine za gasilce ob 
zgradbah: dostopne poti za gasilce, dovozne poti za gasilska 
vozila, postavitvene površine in delovne površine za gasilska 
vozila.

Med gradnjo je treba usposobiti in zagotoviti intervencij-
sko skupino za primer nepredvidenih nesreč in njihovo sana-
cijo.

VII. ETAPNOST

21. člen
(etapnost)

Prostorske ureditve, načrtovane s tem OPPN, se izvedejo 
v celoti v eni etapi.
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VIII. ODSTOPANJA

22. člen
(odstopanja)

Tehnični elementi za zakoličenje objektov se v skladu z 
navedenimi tolerancami določijo v projektni dokumentaciji v 
skladu z določili tega odloka.

Odstopanja od tehničnih rešitev (komunalna, energetska 
in prometna infrastruktura, omrežje zvez), določenih s tem 
prostorskim aktom, so dopustna, če se v nadaljnjem podrob-
nejšem proučevanju okoljevarstvenih ali hidroloških ali geo-
loških ali vodnogospodarskih ali lastniških ali drugih razmer 
ugotovi, da so z oblikovalskega ali gradbenotehničnega ali 
okoljevarstvenega vidika možne boljše tehnične rešitve, ki pa 
ne smejo povečevati negativnega vpliva načrtovanega posega 
na sosednje objekte in parcele, ne smejo poslabšati videza 
obravnavanega območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delov-
nih pogojev in ne smejo povečati negativnih vplivov na okolje.

Pri vseh večjih odstopanjih morajo biti nove rešitve uskla-
jene s pogoji, ki so jih nosilci urejanja prostora podali k temu 
podrobnemu prostorskemu načrtu. V primeru odstopanj od 
pogojev je treba ponovno pridobiti mnenje pristojnih nosilcev 
urejanja prostora. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z jav-
nimi interesi.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV

23. člen
(obveznosti izgradnje komunalne opreme)

Investitor je dolžan na svoje stroške zgraditi manjkajočo 
komunalno opremo ter prometno infrastrukturo, kot je načrtova-
na s tem OPPN ali z občino pred izdajo gradbenega dovoljenja 
skleniti pogodbo o opremljanju.

X. KONČNE DOLOČBE

24. člen
(vpogled OPPN)

Občinski podrobni prostorski načrt je na vpogled na sede-
žu Mestne občine Slovenj Gradec.

25. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 350-3/2011
Slovenj Gradec, dne 16. oktobra 2012

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

SLOVENSKA BISTRICA

3271. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za rekreacijsko turistični center 
Trije kralji

Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 
– ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – 
ZKZ-C) in 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni 
list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica 
na 12. redni seji dne 16. 10. 2012 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za rekreacijsko turistični center Trije kralji

I. UVODNA DOLOČILA

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski 
načrt za rekreacijsko turistični center Trije kralji. V skladu z 
odločbo Ministrstva za okolje št. 35409-239/2006, dne 27. 9. 
2006, je bilo potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov 
na okolje. Okoljsko poročilo, okoljsko poročilo z dodatkom za 
varovana območja, revizijsko poročilo ter mnenje MOP o ustre-
znosti okoljskega poročila so sestavni del odloka.

Občinski podrobni prostorski načrt je izdelal IDEAAL PRO-
JEKT d.o.o., s številko projekta ID/PR/4/254/06, v juniju 2010.

Okoljsko poročilo za OPPN za rekreacijsko turistični cen-
ter Trije kralji, je v juniju 2010 izdelal ICRO – inštitut za celostni 
razvoj in okolje, Domžale, s številko projekta 132/07, dopolnitev 
na podlagi mnenja o ustreznosti, izdelal v juniju 2011.

Presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana 
(Natura 2000 in zavarovana) območja na območju Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za rekreacijsko turistični cen-
tere RTC Trije kralji – dodatek, je izdelal v marcu 2010, Center 
za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, šte-
vilka projekta KP-05022007b/2007-OP.

Revizijsko poročilo za Presojo sprejemljivosti vplivov iz-
vedbe plana na varovana (Natura 2000 in zavarovana) obmo-
čja na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za rekreacijsko turistični centere RTC Trije kralji – dodatek, 
je izdelal Vodnogospodarski biro Maribor, d.o.o., pod številko 
3219-10, marec 2010.

2. člen
(sestavni deli občinskega podrobnega prostorskega načrta)

Vsebina OPPN iz prejšnjega člena:
I. SPLOŠNI DEL:
– registracija podjetja
– potrdilo o pridobljenem statusu pooblaščenega prostor-

skega načrtovalca
– izjava odgovornega prostorskega načrtovalca
II. ODLOK
III. KAZALO VSEBINE KARTOGRAFSKEGA DELA:
1.0 NAČRT NAMENSKE RABE 

PROSTORA
1.1 Izsek iz plana M 1:5000
1.2. Ortofoto in panoramski posnetek 

območja
1.3. Kopija katastrskega načrta M 1:2880
1.4. Geodetski načrt stanja terena M 1:500
1.5. Vris v katastrski načrt
1.6. Pregledna situacija TTN
2.0 NAČRT UREDITVENEGA OBMOČJA  

Z NAČRTOM PARCELACIJE
2.1. Načrt gradbenih parcel v katastrski 

situaciji s prikazom javne poti, meteorne 
kanalizacije, elektrike M 1:1000

2.2. Načrt gradbenih parcel s prikazom 
elementov za zakoličenje  M 1:500

2.3. Prikaz prostorske ureditve 
z ureditvenim območjem M 1:500

2.4. Tehnični elementi za zakoličenje 
objektov  M 1:500

2.5. Zazidalna situacija  M 1:500
2.6. Ureditvena situacija  M 1:500
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3.0 NAČRT UMESTITVE NAČRTOVANE 
UREDITVE V PROSTOR 
S PRIKAZOM VPLIVOV IN POVEZAV 
S SOSEDNJIMI OBMOČJI

3.1. Zasnova cestnega omrežja M 1:500
3.2. Zasnova projektnih rešitev energetske, 

komunalne in druge gospodarske 
infrastrukture M 1:500

3.3. Prikaz skupnega vplivnega območja M 1:500
3.4. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, 

ohranjanje narave in obrambo M 1:500
3.5. Karakteristični prerezi M 1:500
3.6. Rušitvena situacija
3.7. Karta gradbenih omejitev
3.8. Faznost izgradnje

IV. SEZNAM PRILOG OPPN:
IV/1 POVZETEK ZA JAVNOST
IV/2 IZVLEČEK IZ STRATEŠKEGA PROSTORSKEGA 

AKTA
2.1 Prostorski plan občine
IV/3 OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV OPPN
1. Opis prostorske ureditve
2. Ureditveno območje OPPN
3. Umestitev načrtovane ureditve v prostor s prikazom 

vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji
a. razmestitev predvidenih dejavnosti
b. razporeditev javnih in skupnih površin z njihovo funk-

cionalno in oblikovno zasnovo
c. lega objekta s funkcionalnimi, tehničnimi in oblikov-

nimi rešitvami in površinami
d. lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje objekta 

z ureditvijo njegove okolice
e. tehnični pogoji za higienske in zdravstvene zahteve, 

seizmološke, hidrološke in druge geotehniške zahteve glede 
na varnost pred požari, pogoji za neoviran dostop funkcionalno 
oviranim osebam – javni značaj, pogoji oblikovanja objekta – 
gabariti s prerezi in tlorisi

f. Pogoji za ozelenitev in ureditev okolja
4. Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, vo-

dovodne in druge komunalne infrastrukture ter obveznost pri-
ključevanja objekta nanjo

5. Rešitev in ukrepi varstva okolja, ohranjanja narave, 
varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin

6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravni-
mi in drugimi nesrečami

7. Načrt parcelacije
8. Etapnost izvedbe prostorske ureditve
9. Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 

veljavnosti OPPN
10. Roki za izvedbo prostorskih ureditev in za pridobitev 

zemljišč
IV/4 SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA 

PROSTORA IN ANALIZA SMERNIC
Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
IV/5 OSTALA DOKAZILA IN STROKOVNE PODLAGE
1. Odločba Ministrstva za okolje in prostor o tem, da je 

potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje 
št. 35409-239/2006, dne 27. 9. 2006.

2. Seznam parcel z lastniki.
3. Okoljsko poročilo za OPPN, št. 132/07-OP, izdelal v 

juniju 2010, dopolnitev na podlagi mnenja o ustreznosti, izdelal 
v juniju 2011, ICRO – Inštitut za celostni razvoj in okolje, Dom-
žale, mag. arh. Marta Vahtar, univ. dipl. inž. kraj. arh.

4. Presoja sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na va-
rovana (Natura 2000 in zavarovana) območja za OPPN, 
št. KP-05022007b/2007 – dodatek – izdelal v marcu 2010, Cen-
ter za kartografijo flore in favne, Miklavž na Dravskem polju.

5. Revizijsko poročilo za Presoja sprejemljivosti vplivov 
izvedbe plana na varovana (Natura 2000 in zavarovana) obmo-
čja za OPPN – dodatek – št. 3219-10, izdelalo v marcu 2010, 
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., okoljska izvedenenka 
Alenka Kovačič, univ. dipl. biol.

6. Okoljsko poročilo za OPPN, št. 132/07-OP, dopolnitev 
na podlagi mnenja o ustreznosti, izdelal v juniju 2011, ICRO – 
Inštitut za celostni razvoj in okolje, Domžale, mag. arh. Marta 
Vahtar, univ. dipl. inž. kraj. arh.

7. Mnenje MOP o ustreznosti okoljskega poročila 
št. 35409-198/2010, z dne 2. 9. 2011.

8. Odločba Ministrstva za kmetijstvo in okolje o sprejemlji-
vosti plana, št. 35409-198/2010/23, z dne 24. 8. 2012.

II. UREDITVENO OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA

3. člen
(ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega 

načrta)
Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta je 

prostorska ureditev območja »Rekreacijsko turističnega centra 
Trije kralji«, ki bo obsegalo gradnjo apartmajskih objektov, 
trgovsko-stanovanjskega objekta, garaž za teptalce snega, 
rekonstrukcije obstoječega gostinskega objekta, večnamenske 
dvorane, športnih igrišč, z vso potrebno komunalno, energetsko 
in prometno infrastrukturo.

Območje se ureja z naslednjimi dokumenti:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sesta-

vin dolgoročnega plana Občine Slovenska Bistrica za obdobje 
1986–2000 za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2003 (Uradni 
list RS, št. 42/92, 35/94, 35/96, 41/97, 72/99 in 59/03,131/04, 
47/06 – Ust. odl.).

Območje obravnave leži v turističnem ureditvenem ob-
močju Trije kralji na Pohorju, ob državni turistični cesti T 929 
Areh–Lukanja, na nadmorski višini 1000 m. Gradnja objektov z 
vso potrebno komunalno, energetsko in prometno infrastruktu-
ro je predvidena na parc. št. 128/1, 212/3, 128/4, 128/5, 212/7 
in *48 vse k.o. Planina na površini 2,974 ha.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

4. člen
(umestitev načrtovane ureditve)

Celotno območje, ki se ureja s tem občinskim podrobnim 
prostorskim načrtom je s skladno s sprejeto programsko za-
snovo namenjeno turistično-rekreacijski dejavnosti z izvedbo 
objektov, ureditev in naprav, ki omogočajo izvajanje te dejav-
nosti, kakor tudi spremljajočih programov, ki bogatijo osnovno 
ponudbo. Predvideni so naslednji programski skopi:

– smučarska dejavnost kot osnovna funkcija območja,
– nastanitveni program,
– spremljajoči program z rekreacijsko turistično funkcijo.

5. člen
(drugi dovoljeni posegi)

Dopustne so naslednje vrste prostorskih ureditev in gra-
denj:

– gradnja novih objektov;
– adaptacija in rekonstrukcija objektov in naprav;
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, ener-

getike, prometa in zvez;
– otroška in športna igrišča, rekreacijske in parkovne 

površine;
– urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic, pro-

metnic;
– gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in zago-

tavlja večjo varnost ljudi in objektov;
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– odstranitev obstoječih objektov in delne rušitve stavb;
– tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah.
Dopustne so naslednje vrste tipov gradnje:
– apartmajski objekti
– nestanovanjski objekti
– nezahtevni objekti
– enostavni objekti
– objekti in naprave energetske, komunalne in prometne 

infrastrukture.

6. člen
(merila in pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje 

območje, stavb, objektov in naprav ter drugih posegov  
v prostor)

Cilj določitve pogojev in usmeritev je izvesti predvidene 
objekte in ureditve tako, da bodo čim bolj funkcionalne in isto-
časno dovolj privlačne za potencialne goste.

A/ MERILA IN POGOJI ZA GRADITEV POSAMEZNEGA 
OBJEKTA ALI POSEGA V PROSTOR:

(1) Območje apartmajskih objektov:
Apartmaji so lahko etažnosti P+M ali K+P+M in sledijo 

konfiguraciji terena ter so locirani na treh lokacijah. Etažnost ni 
za vse apartmajske objekte enaka, medtem ko so tlorisi objek-
tov predvideni v treh različnih variantah, in sicer:

– na skrajnem severnem robu območja sta predvidena dva 
niza objektov (8 enot v nizu), od katerih je tloris vsake posame-
zne enote 10,00 m x 7,00 m; 4 objekti (dvojčki), tlorisne površine 
14,00 m x 10,00 m (posamezna enota 10,00 m x 7,00 m) ter 
1 objekt (trojček), tlorisne površine 21,00 m x 10 m (posamezna 
enota 10,00 m x 7,00 m). Mirujoči promet za potrebe teh objektov 
se zagotovi ob vsaki posamezni apartmajski enoti,

– na severozahodnem robu ureditvenega območja je 
predviden niz apartmajskih objektov, z 10 enotami, od katerih 
je tloris vsake posamezne enote 10,00 m x 7,00 m. Mirujoči 
promet za potrebe teh objektov se zagotovi ob vsaki posamezni 
apartmajski enoti,

– na jugovzhodnem robu ureditvenega naselja je predvide-
nih 7 objektov (dvojčkov), tlorisne površine 14,00 m x 10,00 m 
(posamezna enota 10,00 m x 7,00 m). Mirujoči promet za potre-
be teh objektov se zagotovi na parkirišču ob glavni cesti.

V vsakem objektu/enoti se uredi ena ali več bivalnih enot.
Arhitekturno oblikovanje objektov:
Objekti so zasnovani kot posamezne enote, v podolgovati 

zasnovi, s sledenjem konfiguracije terena. Strehe so dvoka-
pnice, z naklonom 35°–45°. Obdelave, materiali in izvedbeni 
detajli morajo upoštevati lokalne značilnosti objektov na po-
dročju Pohorja.

(2) Območje garaž za teptalnike snega in servisnega 
(trgovskega) stanovanjskega objekta:

Zahodno od regionalne ceste, na parc. št. 212/3, k.o. Pla-
nina je načrtovano območje garaž za teptalnike snega in servi-
snega (trgovskega) stanovanjskega objekta, katerega tvorita:

– pritlični objekt, z dvema garažama za teptalnika snega, 
zunanjega tlorisa 18,00 m x 10,00 m

– in servisno (trgovski) stanovanjski objekt, zunanjega 
tlorisa 18,00 m x 10,00 m.

Mirujoči promet se zagotavlja pred objektom.
Arhitekturno oblikovanje objektov:
Objekti so zasnovani kot posamezne enote, v podolgovati 

zasnovi, s sledenjem konfiguracije terena. Strehe so dvoka-
pnice, z naklonom 35°–45°. Obdelave, materiali in izvedbeni 
detajli morajo upoštevati lokalne značilnosti objektov na po-
dročju Pohorja.

(3) Območje obstoječega gostinskega objekta:
Na obstoječem objektu RTC Trije kralji je predvidena re-

konstrukcija in adaptacija objekta ter dograditev za potrebe po-
večanja zagotavljanja kapacitet. Dograditev objekta je predvi-
dena v dveh enotah, in sicer tlorisnih dimenzij 15,00 x 10,00 m 
in 25,00 m x 10,00 m. Etažnost je prilagojena obstoječemu 
objektu.

Arhitekturno oblikovanje objektov:
Pri rekonstrukciji, adaptaciji in dograditvi je potrebno upo-

števati oblikovanje obstoječega objekta ter materiale in detajle, 
ki so značilni na področju Pohorja.

(4) Območje športno rekreacijskih površin
– Tvorita večnamenska dvorana, zunanjega tlorisa 

50,00 m x 20,00 m
– in zunanja, odprta igrišča za nogomet, tenis in odbojko.
Večnamenska dvorana je z obstoječim objektom RTC 

Trije kralji povezana s podhodom.
Mirujoči promet je predviden na prostih površinah orga-

niziranih parkirnih mest. Za parkiranje avtobusov je možno za-
gotoviti parkirna mesta ob obstoječem objektu RTC Trije kralji.

Arhitekturno oblikovanje objektov:
Večnamenska dvorana z etažnostjo sledi konfiguraciji 

terena in sta predvideni dve kletni etaži in pritličje. V odvisnosti 
od konstrukcije objekta je možno za predviden program v dvo-
rani izkoristiti tudi ravno streho in eventualno kletno etažo za 
potrebe pokritega parkirišča. Za zunanje oblikovanje dvorane 
je prav tako priporočljivo, da se upoštevajo tipični materiali in 
izvedbeni detajli, ki so značilni za področje Pohorja.

(5) Parkirišča se uredijo na različnih mestih tako, da so 
čim bližje objektom, kjer ostanejo gostje. Osrednje in največje 
parkirišče je locirano ob (glavni) državni turistični cesti T 929 
Areh–Lukanja, skupaj z manjšim številom parkirišč ob obstoje-
čem gostinskem lokalu ter ob območju za šport in rekreacijo, v 
neposredni bližini predvidene večnamenske dvorane. Neposre-
dno ob področju za šport in rekreacijo so predvidena parkirna 
mesta opremljena z infrastrukturo za parkiranje avtodomov. 
Dostava je zagotovljena po obstoječih dostopnih cestah.

Občinski podrobni prostorski načrt predvideva tudi izgra-
dnjo vseh morebitnih servisnih objektov in naprav potrebnih za 
funkcioniranje območja, ki niso posebej prikazani kot samostoj-
ni objekti, a se bo tekom projektiranja izkazalo, da so potrebni 
za nemoteno funkcioniranje območja. Točna lokacija in gabariti 
se določijo tekom izdelave izvedbene dokumentacije.

B/ OSTALA SKUPNA MERILA IN POGOJI ZA POSEGE 
NA OBMOČJU OPPN:

1. Lega in velikosti objektov so razvidni iz grafičnih prilog 
(Prikaz prostorske ureditve z ureditvenim območjem in Tehnični 
elementi za zakoličenje objektov in parcel).

2. Zunanje ureditve
Ureditev okolice posameznih objektov se uredi kot za-

travljena, delno tlakovana površina, in se zasadi z avtohtonim 
visokim rastjem. Gozd na jugovzhodnem delu ureditvenega ob-
močja, se za zadnjo linijo apartmajskih objektov uredi v koridorju 
cca 10,00 m, in sicer v širini 6,00 m kot gozdna učna pot ter 
4,00 m zasajenim pasom kot zelena bariera med bivalnim ob-
močjem in učno potjo. Kvalitetno obstoječe drevje se ohrani in 
vključi v ambient, kjer je to mogoče. Na parkiriščih se v zelenih 
pasovih posadijo drevesa. Vse ureditve se izvedejo po celovitem 
in zaključenem projektu hortikulturnega urejanja območja.

Gozd na delu parc. št. 212/3 k.o. Planina, ki leži v varo-
valnem pasu zavarovanega kulturnega spomenika Planina pod 
Šumikom – Cerkev sv. Treh kraljev se ohranja. V tem delu je 
potrebno tudi zasaditi degradirane robove.

3. Tolerance
V grafični prilogi »Tehnični elementi za zakoličenje objek-

tov list št. 2.3« so določeni tlorisni in višinski gabariti objek-
tov. Natančne dimenzije se določijo v projektni dokumentaciji. 
Možno je zmanjšanje in povečane tlorisnih gabaritov v smislu 
zagotavljanja funkcionalne in oblikovne zaključenosti posame-
znih sklopov objektov. Odmiki se naj upoštevajo do parcelnih 
mej, do dovoznih cest in za zagotovitev sanitarno tehničnih 
in požarno varstvenih predpisov. Kolikor dopušča geologija, 
je možna gradnja kletnih etaž, višina objektov pa naj ne bo 
nad terenom višja kot K + P + M. Pri rekonstrukciji, adaptaciji 
in dograditvi objekta RTC Trije kralji, je etažnost prilagojena 
obstoječemu objektu.

Vse stacionaže in dimenzije prometnih površin, objektov 
ipd., navedene v tem občinskem podrobnem prostorskem načr-
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tu se natančno določijo v projektni dokumentaciji za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.

Odstopanja so dopustna v primeru, če se pri nadaljnjem 
podrobnejšem proučevanju prometnih, geodetskih, hidroloških, 
geomehanskih in drugih razmer ali zaradi spremembe pro-
gramskih in funkcionalnih rešitev, poiščejo takšne rešitve, ki 
so primernejše z oblikovalskega, funkcionalnega, prometno 
tehničnega, okoljskega vidika, s katerimi pa se ne smejo po-
slabšati prostorske in okoljske razmere. Spremembe je možno 
izvajajo znotraj območja, ki ga določajo gradbene linije.

Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, 
z njimi morajo soglašati organi in organizacije, ki so podali 
smernice in mnenja k občinskemu podrobnemu prostorskemu 
načrtu.

4. velikost gradbenih parcel
Velikost gradbenih parcel je opredeljena v grafični prilogi 

»Načrt gradbenih parcel s prikazom elementov za zakoličenje«. 
Ob spremembi posega v prostor skladno z dovoljenimi toleran-
cami je dovoljena tudi sprememba gradbenih parcel.

IV. POGOJI ZA IZVEDBO PROMETNEGA, KOMUNALNEGA 
IN ENERGETSKEGA OMREŽJA

7. člen
Infrastrukturno opremljanje zemljišč, stavb, objektov in 

naprav se izvaja na osnovi smernic in mnenj pristojnih orga-
nov ter sledečih osnovah, opisanih v nadaljevanju. Vsi opisi in 
prikazi komunalnih naprav so zgolj shematski. Natančne trase 
posamezne ureditve se določi s projektom PGD in dovoljuje 
odstopanja, skladno s tem odlokom.

1. PROMETNA UREDITEV
– Na skrajnem severnem robu ureditvenega območja, se 

uredi dvosmerni cestni priključek na R T 929 Areh–Lukanja. 
Jugovzhodni del ureditvenega območja, ki predstavlja apart-
majsko naselje, se priključuje na že obstoječi dvosmerni cestni 
priključek na regionalno cesto. Dovozne poti do nastanitvenih 
območij so predpisane širine za enosmerni in dvosmerni pro-
met, z enostranskim pločnikom. Cestni priključek na regio-
nalno cesto je prometno podrejen. Za vse cestne priključke 
(obstoječe in nove) je potrebno v fazi izdelave PGD, izdelati in 
Direkciji RS za ceste, predložiti idejno zasnovo priključevanja 
na regionalno cesto.

– Prometne površine morajo biti označene z ustrezno 
vertikalno in horizontalno signalizacijo.

– Dovozne poti in parkirna mesta morajo biti zadovoljivo 
utrjene, v protiprašni izvedbi (asfaltirane ali travni tlakovci) ter 
odvodnjavane. Asfaltirane površine morajo biti opremljene z 
lovilcem olj.

– Glavno parkirišče je predvideno ob regionalni cesti z 
obliko direktnega parkiranja (pravokotno) na vozišče, parkirišča 
so predvidena še ob dovoznih poteh in ob posameznih apart-
majskih objektih. Skupna kapaciteta predvidenih parkirnih mest 
za osebna vozila znaša 130 PM in 48 PM v garaži večnamen-
skega objekta. Ureditev je razvidna iz grafičnih prilog.

– Prometni režim ostane nespremenjen.
– Vse peš površine za pešce morajo biti zaradi varnosti 

pešcev iz nedrsečih materialov, tehnične lastnosti pločnikov, kot 
so širina, prečni in vzdolžni nagibi morajo ustrezati veljavnim 
normativom. Invalidom ne sme biti oviran dostop do peš površin. 
Pločniki morajo imeti ob prehodu za pešce poglobljene robnike.

– Kanalizacija, vodovod, telefonski in drugi vodi ter podob-
ne naprave, se smejo napeljevati v območju ceste in njenega 
varovalnega pasu le pod pogoji in na način, ki je določen s 
soglasjem pristojnih nosilcev urejanja prostora oziroma upra-
vljalci.

– Za potrebe dostave, oziroma parkiranja je potrebno v 
celoti izgraditi vse predvidene parkirne, dostavne in manipula-
tivne površine.

– Proste površine morajo biti zazelenjene in primerno 
hortikulturno urejene.

2. VODOVODNO OMREŽJE
Predvidena oskrba s pitno vodo bo delno zagotovljena s 

priključkom na obstoječi vodovod, ki že sedaj oskrbuje turistič-
no območje Trije kralji oziroma z rekonstrukcijo obstoječega 
vodovoda. Napajanje je predvideno iz obstoječih vodnih zajetij 
Tr-1 in Tr-2, ki ju bo potrebno fazno dograditi za zagotovitev 
potrebne količine pitne vode. Zajetje Tr-1 se glede na koordi-
nate prevzete iz državnega koordinatnega sistema v Gauss 
Krügerjevi projekciji, odčitane v temeljnem topografskem načrtu 
v merilu 1:5000 oziroma na podlagi GPS pozicioniranja nahaja 
na Y:535336, X: 144449, Z: 1218 m.n.m.,

kraj: VELIKI VRH NA POHORJU občina: SLOVENSKA 
BISTRICA, parcelna št.: 212/10 ident. št. k.o.*: 726 k.o.: PLA-
NINA, zajetje Tr-2, pa se nahaja na poziciji Y:_535513 X: 
143903 Z: 1205 m.n.m., kraj: VELIKI VRH NA POHORJU 
občina: SLOVENSKA BISTRICA, parcelna št.: 1148/1_ ident. 
št. k.o.*: 725 k.o.: KOT.

Predvideni maksimalni odvzem vode je 40 m3/dan). Izda-
tnost zajetja (l/s), v primerih odvzema vode iz vodnjaka, vrtine, 
drenaže ali izvira (razvidno iz hidrogeološkega poročila) je pri 
zajetju Tr-1, okoli 0,5 l/s, izdatnost zajetja Tr-2 okoli 0,27 l/s. 
Skupna izdatnost zajetij je 0,77 l/s.

Na območju parc. št. 1149/1 k.o. Kot, se nahaja izvir pitne 
vode, ki bo služil kot rezervni vir pitne vode. V primeru da ob-
stoječi in rezervni vir pitne vode ne bosta zadovoljevala potreb, 
mora investitor zagotoviti dodatne vire pitne vode.

Zagotavljanje pitne vode se izvaja z upoštevanjem Pra-
vilnika o pitni vodi. Priklop na javni vodovod na tem območju 
ni predviden.

Pri prečkanju vodovoda z drugimi komunalnimi vodi ali 
prometno infrastrukturo je vodovod potrebno izvesti v zaščitnih 
ceveh.

3. HIDRANTNO OMREŽJE
Hidrantno omrežje temelji na krožni povezanosti vodo-

vodnega sistema in bo vezan na zasebni vodovod oziroma 
v primeru zagotavljanja ustreznih količin vode na hidrantno 
omrežje je možna navezava na obstoječi zasneževalni sistem. 
Izvede se nadzemna hidrantna mreža območja.

4. KANALIZACIJSKO OMREŽJE
Izvede se ločen kanalizacijski sistem za posamezne vrste 

odpadnih vod. Komunalna odpadna voda iz novih predvidenih 
objektov se preko hišnih priključkov odvaja s kanali, v biološko 
čistilno napravo, kjer se očisti. Mala čistilna naprava je locirana 
na parc. št. 128/1 k.o. Planina, s kapaciteto 350 PE. Iztok iz 
MKČN je speljan v ponikalno galerijo, kjer očiščene odpadne 
vode ponikajo oziroma se z globino še dodatno biološko očisti-
jo. Zaradi občutljivega ekosistema mora imeti MKČN terciarno 
stopnjo čiščenja.

Za padavinske vode iz asfaltnih površin se predvidi lasten 
sistem odvajanja preko razbremenilnikov in lovilcev olj, z izto-
kom v novo projektirano meteorno kanalizacijo oziroma odprti 
odvodni jarek. Čiste padavinske vode iz streh ponikajo oziroma 
se odvajajo v odprti odvodni jarek. Po posebnem projektu je 
možno padavinske vode preko razbremenilnikov tudi prečr-
pavati v obstoječi sistem zasneževanja. Ureditev odvajanja 
padavinskih vod mora biti izvedena tako, da ne bo povzročila 
zamakanje terena ali splazitve. Zaradi značilnosti terena in 
občutljivosti ekosistema (velika možnost erozije, nepropustna 
podlaga ter površinsko odtekanje vode, občutljiv ekosistem, 
odsotnost stalnih površinskih vodotokov) je potrebno s stro-
kovnjaki (hidrotehniki in biologi) preveriti oziroma določiti mo-
žne rešitve za varen izpust odpadne vode oziroma možnosti 
ponikanja.

5. OGREVANJE
Predvideno je ogrevanje na biomaso kot alternativa pa je 

možnost še ogrevanja na kurilno olje, utekočinjen plin ali elek-
triko. V okviru večnamenskega objekta je predvidena skupna 
kotlovnica za ogrevanje celotnega kompleksa. V kar največji 
meri je potrebno upoštevati ogrevanje objektov z obnovljivimi 
viri energije.
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6. ELEKTRIČNO OMREŽJE
Na območju OPPN se križajo naslednji elektroenergetski 

vodi:
– transformatorska postaja 20/0,4 kV Trije kralji (t-323),
– srednjenapetostni 20 kV priključni kablovod KBV Trije 

kralji (k-348),
– srednjenapetostni 20 kV priključni daljnovod Trije kralji 

(k-133),
– srednjenapetostni 20 kV priključni kablovod TP Trije 

kralji – TP Maisterhaus (k-735),
– nizkonapetostno omrežje za napajanje brunaric in ob-

stoječega turističnega objekta.
Za napajanje objektov z električno energijo, bo potrebno 

zgraditi novo transformatorsko postajo in jo vključiti v srednje-
napetostno omrežje in nizkonapetostne kabelske razvode za 
napajanje posameznih objektov.

Vso elektroenergetsko infrastrukturo (prestavitve, preure-
ditve in novogradnje elektroenergetskih objektov) je potrebno 
projektno obdelati v skladu s tehničnimi pogoji in veljavnimi 
predpisi, ter pridobiti gradbeno dovoljenje. V fazi pridobivanja 
ustrezne projektne dokumentacije za elektroenergetske objekte 
in naprave, morajo biti pridobljene overjene tripartitne služno-
stne pogodbe z lastniki zemljišč.

7. JAVNA RAZSVETLJAVA
Območje bo opremljeno z omrežjem javne razsvetljave. 

Izbrane luči naj bodo enotne tipske oblike, višine do 3.5 m, 
locirane zunaj prometnih površin. Sistem osvetljevanja mora 
biti zasnovan v skladu s pozitivno zakonodajo. Ceste morajo 
biti opremljene z javno razsvetljavo tako, da zagotavljajo ob 
zmanjšani naravni svetlobi ali zvečer, varen in pravilen potek 
prometa, vendar s časovno omejitvijo osvetljevanja, in sicer od 
6.00 do 22.00 ure.

Vsi vodi in razvodi morajo biti v podzemni izvedbi.
8. TELEKOMUNIKACIJE IN CATV
Predvidena je priključitev na obstoječe TK omrežje. Za 

izvedbo TK priključkov predvidenih objektov na TK omrežje je 
potrebno izdelati projekt.

Predvidena je priključitev na obstoječe vode CATV oziro-
ma satelitski sistem.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE 

DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN

8. člen
(varstvo zraka)

Omilitveni ukrepi in priporočila:
– V času gradnje in urejanja območja je pričakovati pove-

čano vsebnost emisij prašnih in drugih delcev v zraku, zato je 
potrebno pri tem upoštevati določila Uredbe o preprečevanju 
in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, 
št. 21/11).

– Pri urejanju območja OPPN naj se uporabljajo brezhibni 
in predpisom ustrezni delovni stroji in naprave.

– Kurilna naprava ter emisije snovi iz kurilne naprave 
morajo biti v skladu z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in 
srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 23/11).

9. člen
(ukrepi za zaščito tal in voda tla)

Omilitveni ukrepi in priporočila:
– Poseganje v tla naj se izvaja le na območju OPPN;
– Pri umeščanju objektov v prostor, naj se v kar največji 

možni meri prilagaja naravnemu reliefu tako, da bo poseg v tla 
čim manjši;

– Humus z območja gradnje se odstrani in deponira za 
kasnejšo sanacijo in rekultivacijo ter ureditev zelenic;

– Sproti naj se sanira in ozeleni razkrite površine tal;

– Zagotovi naj se ločen sistem odvajanja za padavinske 
in komunalne odpadne vode iz objektov ter vodotesno kanali-
zacijo za odvajanje komunalne odpadne vode (S).

– Zagotovi naj se ustrezno delovanje čistilne naprave.
– Odpadne vode iz MKČN naj se ponikajo v tla oziroma 

odvajajo površinsko v skladu z Uredbo o odvajanju in čišče-
nju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, 
št. 88/11) in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod 
iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 
30/10). Vrednosti parametrov odpadnih vod morajo biti pod: 
BPK5 – 30 mg/l O2 in KPK 150 mg/l O2.

– Zaradi značilnosti terena in občutljivosti ekosistema 
(velika možnost erozije, nepropustna podlaga ter površinsko 
odtekanje vode, občutljiv ekosistem, odsotnost stalnih povr-
šinski vodotokov) je potrebno s hidrotehnikom in biologom 
preveriti, kakšne so možne rešitve za varen izpust odpadne 
vode oziroma kakšne so možnosti ponikanja.

– Zaradi občutljivega ekosistema mora imeti MČN ter-
ciarno stopnjo čiščenja. Potrebno je pridobiti okoljevarstveno 
dovoljenje.

– Redni monitoringi komunalne odpadne vode v skladu 
s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu 
odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list 
RS, št. 54/11).

– Preverjanje stanja tal na mestu izpusta očiščene odpa-
dne vode v tla zaradi morebitnega povzročanja erozije tal ter 
po potrebi izvesti protierozijske ukrepe.

– Parkirne površine naj bodo vodotesne. Ker je lokacija 
parkirišč v naravnem okolju, je lahko vodotesna plast pod 
vrhnjo plastjo (ki je izvedena npr. s tlakovci, med katerimi raste 
trava ...). Z olji onesnaženo zemljino se ravna kot z nevarnim 
odpadkom.

– Meteorno vodo iz parkirnih in manipulativnih površin je 
potrebno pred izpustom očistiti preko peskolovov in lovilcev 
olj (S).

– Redna kontrola lovilcev olj in njihovo praznjenje po 
potrebi.

– Odvajanje čistih padavinskih voda iz utrjenih površin 
in strešin je potrebno urediti na način, da bo v čim večji možni 
meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih (pozidanih) 
površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje 
padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (S).

– Smiselna je priključitev obstoječih in drugih predvidenih 
kapacitet na skupno čistilno napravo (brunarice, gostinski lokal, 
penzion).

– Za zagotovitev potrebnih količin pitne vode je potrebno 
pridobiti vodno dovoljenje s strani ARSO. V vodnem dovoljenju 
bodo podani tudi pogoji za odvzem vode in zagotavljanje lastne 
oskrbe z vodo (upravljanje, tehnične zahteve, monitoring itd.). 
Brez vodnega dovoljenja oskrba s pitno bodo ni zagotovljena, 
izvedba plana pa nesprejemljiva.

– Pri zagotavljanju oskrbe s pitno vodo je potrebno upo-
števati Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 
26/06, 92/06, 25/09) in Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni 
list RS, št. 35/06, 41/08 in 28/11).

– Pri obratovanju bazena je potrebno upoštevati Pravilnik 
o minimalnih higienskih zahtevah za kopalno vodo (Uradni list 
RS, 73/03, 96/06, 39/11, 64/11 – popr.).

– Bazensko vodo je potrebno pred izpustom deklorirati in 
ji odvzeti toploto (obstaja tehnologija, ki omogoča, da se toploto 
uporabi npr. za ogrevanje sanitarne vode).

– Bazenska voda ne sme biti speljana na čistilno napravo. 
Zaradi nevarnosti erozije naj se jo preko zadrževalnega bazena 
spušča v odprti jarek.

– Pri urejanju območja OPPN naj se uporabljajo brezhibni 
in predpisom ustrezni delovni stroji in naprave.

– Med gradnjo je potrebno urediti začasno skladišče za 
različne odpadke (tudi nevarne) tako, da je onemogočeno ra-
zlivanje in izcejanje le-teh.

– Med gradnjo naj bo na zalogi vedno zadostna količina 
krp ali adsorpcijskega sredstva s katerim lahko takoj pobrišejo 
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oziroma adsorbirajo morebiti razlite snovi. Onesnažene krpe 
ali absorpcijsko sredstvo naj se skladišči na primernih prostorih 
(vodotesnih, utrjenih) do predaje pooblaščeni organizaciji za 
ravnanje z nevarnimi odpadki.

– V primeru morebitnega onesnaženja z nevarnimi snov-
mi v času gradnje je potrebno: zavarovati lokacijo onesnaženja, 
obvestiti pristojno inšpekcijo, center za civilno zaščito, gasilce 
in podobno, izvesti posebne preventivne tehnične ukrepe za 
preprečitev nadaljnjega širjenja onesnaženja, začasno skla-
diščiti kontaminirano zemljino ali vodo ter jo v nadaljevanju 
predati pooblaščeni organizaciji.

10. člen
(varstvo pred hrupom)

Omilitveni ukrepi in priporočila:
– Uporaba tehnično brezhibnih delovnih strojev v času 

gradnje;
– Obratovanje gradbišča je dovoljeno le v dnevnem času 

med 6. in 18. uro.
– Prilagajanje gradnje naravnemu reliefu tako, da bo po-

seg v tla in s tem hrup pri potrebni izravnavi terena čim manjši. 
V primerih, ko pa se večjim posegom v tla ne more izogniti 
(večji izkopi), naj se dela prilagodijo času, ki je za ogrožene 
ptice najmanj moteč.

– Viri hrupa (klimatske naprave, ventilatorji, pomožni ge-
neratorji …) naj se postavljajo čim bolj znotraj mej ureditvenega 
območja.

– Omejitev hitrosti prometa na 50 km/h.
– Pridobitev ustreznih dovoljenj za uporabo zvočnih na-

prav na prostem v času morebitnih prireditev.

11. člen
(ravnanje z odpadki)

Omilitveni ukrepi in priporočila:
– Ravnanje z odpadki v skladu s pravilniki oziroma ured-

bami za ravnanje z različnimi vrstami odpadkov, ki bodo nasta-
jali v času gradnje in obratovanja.

– Ločeno zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov se za-
gotovi v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v 
Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 79/09).

– V območju se predvidi ustrezno zbirno mesto za komu-
nalne odpadke (s tipiziranimi zabojniki, volumen odvisen od 
predvidenega št. turistov) in ekološki otok za ločeno zbiranje 
odpadkov. Zbirno mesto in otok za ločeno zbiranje odpadkov 
se zagotovi ob dovozni cesti na lastni parceli.

– Z odpadnimi jedilnimi olji je potrebno ravnati v skladu z 
Uredbo o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (Uradni 
list RS, št. 70/08), pri ravnanju z organskimi kuhinjskimi odpad-
ki pa v skladu z Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi 
kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS, 
št. 39/10). Potreben je načrt ravnanja s temi odpadki ter voditi 
evidenco o prepuščanju teh odpadkov ustreznim zbiralcem.

– Z odpadki, ki nastanejo pri čiščenju komunalnih odpa-
dnih voda je potrebno ravnati v skladu z Uredbo o odvajanju 
in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni 
list RS, št. 88/11), Uredbo o uporabi blata iz KČN v kmetijstvu 
(Uradni list RS, št. 62/08) in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju 
odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list 
RS, št. 98/07, 30/10), občinskim odlokom s področja odvajanja 
in čiščenja odpadnih voda.

– Pri ravnanju z gradbenimi odpadki (ki lahko vsebujejo 
tudi nevarne snovi kot so odpadne barve in laki, odpadna lepila 
in tesnilne mase, odpadna motorna, strojna in mazalna olja) je 
potrebno upoštevati: Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo 
pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08), Uredbo o odpa-
dnih oljih (Uradni list RS, št. 24/12) in druge ustrezne predpise.

– Z ostalimi odpadki je potrebno ravnati v skladu z Uredbo 
o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11).

– Odvečnih zemeljskih in gradbenih materialov naj se ne 
deponira na območju gozdov, potokov, mokrišč, travniških po-
vršin in barij; lokacije deponij naj se določi v izvedbenem aktu 
(smernice Zavoda RS za varstvo narave).

12. člen
(svetlobno onesnaževanje)

Omilitveni ukrepi in priporočila:
– Pri osvetlitvi območja in predvidenih emisijah svetlobe 

je potrebno upoštevati Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja, Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10).

– Na območju RTC Trije Kralji naj se ne namešča reflek-
torjev – razsvetljava naj preprečuje dodatno svetlobno one-
snaževanje (brez prepuščanja svetlobe navzgor) – Svetilke 
so nizke, zasenčene, usmerjene, tako da je vpliv na živali v 
okolici nebistven.

13. člen
(družbeno okolje)

Omilitveni ukrepi in priporočila:
Morebitne pritožbe v povezavi z obratovanjem RTC Trije 

kralji naj se prouči in upošteva v smislu dobrega odnosa z 
javnostjo.

14. člen
(Krajina in vidna kakovost okolja)

Omilitveni ukrepi in priporočila:
– Na območju naj se pri umeščanju objektov v prostor, 

v kar največji možni meri prilagaja naravnemu reliefu ter po-
sekajo izključno drevesa, rastoča na območju, ki je v projektu 
predvideno za izgradnjo apartmajskega naselja, izvedbo peš-
poti in intervencijske ceste ter komunalnih ureditev. Obstoječe 
drevje, ki ga je možno ohraniti in vključiti v končno zasnovo 
naselja, naj se ohrani.

– Preveri naj se možnost delnega vkopanja objektov v 
teren oziroma kolikor to ni mogoče, delnega zasutja spodnje 
etaže objektov tako, da bodo le-ti bolj členjeni (manjši vidni del 
objektov) in hkrati dovolj veliki, da bodo omogočili racionalno 
rabo prostora in ustrezno povečanje kapacitet nastanitev.

– Zaradi gradnje apartmajskega naselja ni dovoljeno po-
segati v gozd izven območja OPPN (sečnja zaradi gradbenih 
dovozov, gradnje pomožnih objektov) ter zasipavanje, odlaga-
nje materiala in odstranjevanje zarasti (S).

– Med predvidenimi objekti in povezovalno in vzdrže-
valno infrastrukturo ter na robnih conah RTC se zasadijo 
avtohtone drevesne in grmovne vrste (gorski javor, jerebika, 
breza, bukev, smreka, jelka, krhljika …), med objekti in infra-
strukturo pa tudi plodnonosne vrste (jerebika, divja češnja) 
zaradi prehrane ptic (S).

– Dostop na gozdna zemljišča je treba zagotoviti v 
času gradnje in v času obratovanja. Po izgradnji Rekrea-
cijsko-turističnega centra ne smejo biti poslabšani pogoji goz-
dne proizvodnje, treba je zagotoviti dostop v gozdove z ustre-
zno mehanizacijo (S).

– Med gradnjo se lahko gozdno vegetacijo in posamične 
ali v skupinah rastoče drevje odstrani samo tam, kjer je nujno 
potrebno; nove zasaditve naj temeljijo na obstoječi vrstni sesta-
vi in v prostoru značilnih oblikah vegetacije (S),

– Pri posegih v gozd naj bo povzročena minimalna škoda 
na gozdnem rastju in tleh (S),

– Z gradnjo prizadeti gozdni prostor mora biti ustrezno sa-
niran, v smislu ekološke in funkcionalne skladnosti (pogozditev 
z ustreznimi vrstami, utrjevanje brežin vkopov in nasipov) (S).

– Gozdni robovi morajo biti sanirani, s primerno verti-
kalno in vrstno strukturo avtohtone pionirske in klimaksne 
vegetacije, pri sanaciji oziroma zasnovi gozdnega roba pa 
naj se gozdni robovi stopničasto dvigujejo, gozdni rob naj bo 
iz avtohtonih grmovnih drevesnih vrst (prednost ima poten-
cialna vegetacija) (S).
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– Zasaditev, zatravitev naj se izvaja sproti oziroma takoj 
po izgradnji.

– Na območju, kjer je gozd že izkrčen in teren uravnan in 
utrjen (severovzhodno od penziona Jakec) naj bo nova drev-
nina sajena v gručah in naravno delujočih sklopih, s čimer se 
omili vtis goste gradnje in ublaži vpliv človekovega posega v 
okolje. Potrebno se je izogibati izrazito linearnim in geometrij-
skim oblikam zasaditve.

– Objekti naj bodo zasnovani na način, da se ujemajo 
z značilnostmi arhitekturne krajine Pohorje (poglavje Stanje 
okolja, podpoglavje Kulturna krajina in vidna kakovost okolja).

Dodatni omilitveni ukrepi:
– Členitev nizov apartmajev: (1) na manjše enote, (2) s 

horizontalno in vertikalno členitvijo zgradb, (3) s kombiniranjem 
klasičnih streh z ravnimi pohodnimi terasami ali strehami s po-
hodno trato, (4) z delnim vkopavanjem stavbnih nizov v obsto-
ječi teren in eventuelnimi drugimi načini členitve stavbnih mas, 
ter nenazadnje z (5) uporabo strehe večnamenske dvorane za 
izgradnjo športnih igrišč, bi se dalo vpliv gradnje na kulturno 
krajino in vidne kakovosti okolja močno omiliti in zmanjšati.

15. člen
(varovanje gozdov)

1. Zaradi gradnje ni dovoljeno posegati v gozd izven 
samega območja OPPN (sečnja zaradi gradbenih dovozov, 
gradnje pomožnih objektov). Prepovedano je vsako zasipava-
nje in odlaganje materiala v gozdove in odstranjevanje zarasti.

2. Dostop do gozdnega zemljišča je treba zagotoviti 
v času gradnje in v času obratovanja. Po izgradnji Rekrea-
cijsko-turističnega centra ne smejo biti poslabšani pogoji goz-
dne proizvodnje, zato je potrebno zagotoviti dostop v gozdove 
z ustrezno mehanizacijo.

3. Med gradnjo se lahko gozdno vegetacijo in posamično 
ali v skupinah rastoče gozdno drevje odstrani samo tam, kje je 
to nujno potrebno; nove zasaditve morajo temeljiti na obstoječi 
vrstni sestavi in v prostoru značilnih oblikah vegetacije.

4. Posegi v gozd morajo biti izvedeni tako, da bo povzro-
čena minimalna škoda na gozdnem rastju in tleh.

5. Z gradnjo prizadeti gozdni prostor mora biti ustrezno 
saniran, v smislu ekološke in funkcionalne skladnosti (pogoz-
ditev z ustreznimi vrstami, utrjevanje brežin vkopov in nasipov).

6. Z gradnjo prizadeti gozdni prostor mora biti ustrezno 
saniran, v smislu ekološke in funkcionalne skladnosti (pogoz-
ditev z ustreznimi vrstami, utrjevanje brežin vkopov in nasipov).

7. Za posamezne vrste objektov je potrebno zagotoviti 
naslednje minimalne odmike od gozdnega roba oziroma meje 
območja OPPN:

– stavbe morajo biti z najbolj izpostavljenim delom odma-
knjene od bodočega gozdnega roba na meji gozdnih parcel 
št. 128/3 in 212/2 obe k.o. Planina, vsaj 10 m;

– ostali objekti, posegi in ureditve, ki so v nivoju zemljišča, 
pa morajo biti odmaknjeni od gozdnega roba vsaj 2,0 m.

8. Gozdni robovi morajo biti sanirani, s primerno vertikalno 
in vrstno strukturo avtohtone pionirske in klimaksne vegetacije. 
Pri sanaciji posek oziroma zasnovi gozdnega roba je treba 
upoštevati naslednje usmeritve:

– v prečnem prerezu se naj gozdni robovi stopničasto 
dvigujejo;

– gozdni rob mora biti iz avtohtonih grmovnih drevesnih 
vrst; prednost naj ima potencialna vegetacija.

9. Krčitev gozda ne sme biti opravljena v času gnezdenja 
ptic in poleganja mladičev med 1. marcem in 21. avgustom 
(peti odstavek 32. člena Zakona o divjadi in lovstvu, Uradni list 
RS, št. 16/04).

10. Pri poseku in spravilu lesa se mora upoštevati dolo-
čila Pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, 
spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, 
št. 55/94, 95/04 in 110/08) in Uredbo o varstvu pred požarom v 
naravnem okolju (Uradni list RS, št. 4/06).

11. Drevje se lahko poseka šele po pridobitvi ustreznega 
dovoljenja za gradnjo.

12. Pred začetkom gradnje se obvesti Zavod za gozdove 
Slovenije, KE Slovenska Bistrica, da drevje za krčitev označi 
in posek evidentira krajevno pristojni delavec (46. člen Pravil-
nika o gozdarskih in gozdnogojitvenih načrtih, Uradni list RS, 
št. 5/98).

16. člen
(ohranjanje narave)

Varstvene usmeritve za varstvo habitatnega tipa
Na območju habitatnega tipa je potrebno pri načrtovanju 

in izvajanju predvidenih posegov upoštevati naslednje varstve-
ne usmeritve:

– Ohranjajo se obstoječe gozdne, travniške in vodne 
površine. Posegi se izvajajo le na območju, ki je v projektu 
predvideno za Rekreacijsko-turistični center Trije kralji.

– Posekajo se izključno drevesa rastoča na območju, ki je 
v projektu opredeljeno kot območje izvedbe Rekreacijsko-turi-
stičnega centra Trije kralji. Izven območja posega se ohranja 
obstoječ obseg in obstoječe ekološke značilnosti habitatov 
kvalifikacijskih vrst ptic, hroščev, dvoživk in metuljev (ohranja 
se strnjene gozdne komplekse, ohranja se strukturirane gozdne 
robove, v gozdovih se pušča stara, trhla, gnijoča stoječa ter pa-
dla drevesa, ohranja se gozdne jase ter vodna telesa, ohranja 
se grmovno vegetacijo in travniške površine).

– Posegi, športno rekreacijske in turistične dejavnosti ter 
gozdna in javna infrastruktura se izvajajo na način in v obsegu, 
ki ne ogroža obstoječih gozdnih in negozdnih habitatnih tipov.

– Pri gradnji javne infrastrukture (ceste, daljnovodi, kablo-
vodi itd.) se prednostno izkoriščajo obstoječi koridorji.

Habitatni tipi se ohranjajo v ugodnem stanju tako, da se 
posegi in dejavnosti na območjih habitatnih tipov načrtujejo in 
izvajajo tako, da je njihov neugoden vpliv čim manjši.

Usmeritve za ohranjanje ugodnega stanja habitatnih tipov

HABITATNI TIP KONKRETNE USMERITVE

Kisloljubni smrekovi goz-
dovi od montanskega do 
alpinskega pasu 

– posekajo se izključno drevesa, 
rastoča na območju, ki je v projektu 
predviden za izgradnjo apartmajskega 
naselja, izvedbo pešpoti in intervencij-
ske ceste ter komunalnih ureditev

Alpska subalpinska  
smrekovja 

– ohranjajo se naj obstoječi travniki  
in obstoječi hidrološki režim

Varstvene usmeritve za varstvo ekološko pomembnih 
območij

Varstvene usmeritve za ekološko pomembna območja 
se določajo za načrtovanje prostorskih ureditev in rešitev ter 
urejanja in rabe naravnih dobrin ter za izvajanje posegov in 
dejavnosti, z namenom, da se ohranja ali dosega ugodno 
stanje tistih habitatnih tipov ter rastlinskih in živalskih vrst in 
njihovih habitatov, zaradi katerih je ekološko pomembno ob-
močje opredeljeno.

Na območjih, ki so predlagana za zavarovana obmo-
čja, se posege in dejavnosti izvaja tako, da se ne ogroža 
prvobitnosti narave. Na območjih, ki so predlagana za ožja 
zavarovana območja, se pazljivo izvaja dejavnosti navedene 
v 64. in 66. členu ZON, na območjih, ki so predlagana za širša 
zavarovana območja, pa dejavnosti navedene v 68. členu 
ZON. Pri tem se upoštevajo tudi varstvene usmeritve iz Odloka 
o strategiji prostorskega razvoja Slovenije ter Nacionalnega 
programa varstva okolja. 

Splošne varstvene usmeritve
Pri izvajanju posegov in dejavnosti, ki so načrtovani v 

skladu s prejšnjim odstavkom, se izvedejo vsi možni tehnični 
in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline 
in živali ter njihove habitate čim manjši.
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Podrobnejše varstvene usmeritve

KODA EKOLOŠKO POMEMBNO 
OBMOČJE KONKRETNE USMERITVE

41000 Pohorje – ohranja se naj obstoječe gozdne, travniške in vodne površine
– ohranja  se naj habitat ogroženih rastlinskih in živalskih vrst (metuljev, ptic, pla-
zilcev)

Konkretne varstvene usmeritve

KODA EKOLOŠKO POMEMBNO 
OBMOČJE KONKRETNE USMERITVE

41000 Pohorje – Ohranjajo se obstoječe gozdne, travniške in vodne površine. Posegi se izvajajo 
le na območju, ki je v projektu predvideno za Rekreacijsko-turistični center Trije 
kralji.
– Posekajo se izključno drevesa rastoča na območju, ki je v projektu opredeljeno 
kot območje izvedbe Rekreacijsko-turističnega centra Trije kralji. Izven območja 
posega se ohranja obstoječ obseg in obstoječe ekološke značilnosti habitatov 
kvalifikacijskih vrst ptic, hroščev, dvoživk in metuljev (ohranja se strnjene gozdne 
komplekse, ohranja se strukturirane gozdne robove, v gozdovih se pušča stara, 
trhla, gnijoča stoječa ter padla drevesa, ohranja se gozdne jase ter vodna telesa, 
ohranja se grmovno vegetacijo in travniške površine).
– Posegi, športno rekreacijske in turistične dejavnosti ter gozdna in javna 
infrastruktura se izvajajo na način in v obsegu, ki ne ogroža obstoječih gozdnih in 
negozdnih habitatnih tipov.
– Pri gradnji javne infrastrukture (ceste, daljnovodi, kablovodi itd.) se prednostno 
izkoriščajo obstoječi koridorji.

Varstvene usmeritve za varstvo posebnih varstvenih ob-
močij (območij NATURA 2000) 

Splošne varstvene usmeritve 
Na Natura območjih se posege in dejavnosti načrtuje 

tako, da se v čim večji možni meri:
– ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habita-

tov rastlinskih ali živalskih vrst;
– ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin 

habitatnih tipov, njihove specifične strukture ter naravne proce-
se 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 razm-
noževanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in 
prehranjevanje živali;

– ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in žival-
skih vrst in omogoča ponovno povezanost, če je le-ta prekinjena.

Pri izvajanju posegov in dejavnosti, ki so načrtovani v 
skladu s prejšnjim odstavkom, se izvedejo vsi možni tehnični 
in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline 
in živali ter njihove habitate čim manjši.

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 opravl-
janje 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 pre-
zimovanja,

– rastlinam prilagodi tako, da se omogoči semenenje, 
naravno zasajevanje ali druge oblike razmnoževanja.

Na Natura območja se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih 
vrst ter gensko spremenjenih organizmov.

Konkretne varstvene usmeritve :

KODA POSEBNO VARSTVENO 
OBMOČJE

KONKRETNE USMERITVE

SI 5000006 Pohorje – poseka se izključno drevesa rastoča na območju, ki je v projektu opredeljeno 
kot območje izvedbe Rekreacijsko-turističnega centra Trije kralji. Izven območja 
posega se ohranja obstoječ obseg in obstoječe ekološke značilnosti habitatov 
kvalifikacijskih vrst ptic (ohranja se strnjene gozdne komplekse, ohranja se 
strukturirane gozdne robove, v gozdovih se pušča stara, trhla, gnijoča stoječa 
ter padla drevesa, ohranja se gozdne jase ter vodna telesa, ohranja se grmovno 
vegetacijo).
– zagotavlja se mir okoli gnezdišč
– odvečnih zemeljskih in gradbenih materialov se naj ne deponira na območju 
gozdov, potokov, mokrišč, barij in travniških površin. 
– Na območju RTC Trije kralji nas se ne namešča reflektorjev. Razsvetljava, ki 
bo osvetljevala območje, naj bo takšna, ki bo preprečevala dodatno svetlobno 
onesnaževanje (svetila naj bodo čim globlje vstavljena v ohišja, ki ne prepuščajo 
širjenja svetlobe navzgor)
– vožnja po gozdarskih cestah in izven cest z motornimi vozili ni sprejemljiva 
(razen za gozdarske delavce)
– športno rekreacijske in turistične dejavnosti izven predvidenega območja, ki 
zahtevajo večje posege v habitate kvalifikacijskih vrst, se ne izvajajo.



Stran 8496 / Št. 82 / 2. 11. 2012 Uradni list Republike Slovenije

KODA POSEBNO VARSTVENO 
OBMOČJE

KONKRETNE USMERITVE

– Robne cone RTC Trije kralji se zasadijo z avtohtonimi drevesnimi in 
grmovnimi vrstami (gorski javor, jerebika, breza, bukev, smreka, jelka, divja 
češnja, krhljika ...)
– Na območju TRC Trije kralji, med predvidenimi objekti in povezovalno ter 
vzdrževalno infrastrukturo, se naj zasadi avtohtona drevesna in grmovna 
vegetacija. Način zasaditve in izbira vrst naj bo predvidena v posebnem projektu. 
Med predvidenimi vrstami za sadnjo naj bodo vključene tudi plodonosne vrste, kot 
so: jerebika, divja češnja….(prehrana ptic)
– Posegi, potrebni za izvedbo RTC Trije kralji, naj bodo izvedeni izven časa 
gnezditve kvalifikacijskih vrst ptic območja: koconogega čuka, sršenarja, 
gozdnega jereba, malega skovika, črne žolne in triprstega detla.
– Kolikor bo iz okoljskega poročila razvidno, da bo zaradi izvedbe posegov 
prišlo do uničenja gnezdišč kvalifikacijskih ptic, je potrebno na območju okoliških 
gozdov, po posvetu s predstavniki Društva za opazovanje in proučevanje ptic 
Slovenije, namestiti ustrezno število gnezdilnic. Lokacije namestitve se določijo v 
soglasju s predstavniki omenjenega društva.
– Štirinajst dni pred pričetkom izvedbe posegov je potrebno obvestiti pristojni 
zavod RS za varstvo narave, zaradi spremljanja naravovarstvenega stanja (če bo 
izvedba potekala v več fazah, je potrebno omenjeni zavod obvestiti 14 dni pred 
pričetkom vsake faze).

SI 3000270 Pohorje – posekajo se izključno drevesa rastoča na območju, ki je v projektu opredeljeno 
kot območje izvedbe Rekreacijsko-turističnega centra Trije kralji. Izven območja 
posega se ohranja obstoječ obseg in obstoječe ekološke značilnosti habitatov 
kvalifikacijskih vrst hroščev, bukovega in alpskega kozlička; vrst dvoživk, 
hribovskega urha in velikega pupka in vrste metulja, travniškega postavneža
– ohranja se strnjene gozdne komplekse,
– v gozdovih se pušča stara, trhla, gnijoča ter stoječa ter padla drevesa
– ohranja se strukturirane gozdne robove,
– ohranja se gozdne jase ter vodna telesa,
– preko vodnih površin, ki predstavljajo življenjski prostor dvoživkam, se naj ne 
vrši transport,
– ohranja se obstoječe travniške površine, ki se jim ne spreminja rastiščnih 
pogojev (zasneževanje, gnojenje, dosejevanje travnih mešanic, izsuševanje, 
namakanje, preoravanje …)
– odvečnih zemeljskih in gradbenih materialov se naj ne deponira na območju 
gozdov, potokov, mokrišč, barij in travniških površin,
– vožnja po gozdarskih cestah in izven cest z motornimi vozili ni sprejemljiva 
(razen za gozdarske delavce)

Pred pričetki gradbenih del oziroma posegi, ki so poveza-
ni z obsežnejšimi zemeljskimi deli, se o tem obvesti organizaci-
jo pristojno za ohranjanje narave (ZRSVN), kateri se omogoči 
spremljanje stanja med zemeljskimi in gradbenimi deli z vidika 
odkrivanja in varstva geoloških in podzemeljskih geomorfolo-
ških naravnih vrednot.

Omilitveni ukrepi in priporočila:
Ptice
– Nujne posege na gozdnih območjih se izvede pred 

15. marcem ali po 15. juniju.
– V vseh preostalih gozdnih površinah na obmocju plana, 

se pušča stoječe in padlo odmrlo drevje.
– Uporabljajo naj se svetilke, katerih delež svetlobne-

ga toka, ki seva navzgor, je enak 0 %. Svetlike morajo imeti 
vgrajene delujoče senzorje gibanja, tako da se vklopijo le ob 
prehajanju ljudi.

– Površine športnih igrišč morajo biti osvetljene s svetilka-
mi, kot so asimetrični reflektorji, tako da so izpolnjene zahteve 
iz 4. člena Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaže-
vanja (Uradni list RS, št. 81/07 in 109/07).

– Razsvetljavo športnih igrišč iz prejšnjega odstavka je 
treba izklopiti najpozneje do 22:00 ali najpozneje eno uro po 
koncu športne ali druge prireditve.

– V času od 15. marca do 15. junija se lahko prireditve 
na prostem organizira le tako, da se te zaključijo najkasneje 
do 21. ure.

Divjad
Kot omilitvene ukrepe za zmanjšanje negativnega vpliva 

posega v času gradnje predlagamo:
– izvajanje del izven gnezditvene sezone ptic oziroma 

izven sezone poleganja in vzrejanja mladičev sesalcev;
– izvajanje del v dnevnem času.
Kot omilitvene ukrepe za zmanjšanje negativnega vpliva 

posega v času obratovanja predlagamo:
– formiranje vrstno in strukturno pestrih gozdnih robov;
– z nadzorom in razlicnimi omejitvenimi ukrepi naj se 

preprečuje vožnja z motornimi vozili v naravnem okolju na 
območju;

– obiskovalce območja naj se ozavešča o naravi prija-
znem odnosu.

Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usme-
ritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zava-
rovanih območij ter ohranjanje biotske raznolikosti, navedeni v 
Naravovarstevnih smernicah za lokacijski načrt za Rekreacij-
sko turistični center na Treh kraljih na Pohorju, ki so priloga k 
temu odloku in se hranijo na sedežu Občine Slovenska Bistrica.

17. člen
(varovanje kulturne dediščine)

Omilitveni ukrepi in priporočila:
– izven vplivnega območja spomenika se lahko zaradi 

celotne ureditve območja arhitekturno oblikovanje objektov tudi 
zelo moderno, z uporabo avtohtonih materialov, nepozidane 
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površine pa morajo biti v čim večji meri zasajene in pronaravno 
urejene (S);

– Gabariti objektov morajo biti podrejeni dominanti spo-
menika (S);

– na vzhodnem robu urejanja na parceli 212/3 je pripo-
rocljiva zasaditev drevesne živice (kjer ni drevja) na zunanjem 
robu, tako da obmocje plana s smeri cerkve ne bi bil viden.

Dodatni omilitveni ukrepi:
členitev nizov apartmajev:
(1) na manjše enote,
(2) s horizontalno in vertikalno členitvijo zgradb,
(3) s kombiniranjem klasičnih streh z ravnimi pohodnimi 

terasami ali strehami s pohodno trato,
(4) z delnim vkopavanjem stavbnih nizov v obstoječi teren 

in eventuelnimi drugimi načini členitve stavbnih mas, bi se dalo 
vpliv gradnje na kulturno dediščino, tako tiste v neposredni 
bližini kot tudi tiste nekoliko odmaknjene od cerkve, močno 
omiliti in zmanjšati.

18. člen
(trajnostna raba naravnih dobrin)

Investitor je v času gradnje dolžan poskrbeti za zavaro-
vanje plodne zemlje pred uničenjem. Deponirati jo mora na 
določeno lokacijo, na parceli št. 212/7 k.o. Planina, za njeno 
začasno shranjevanje in nadaljnjo uporabo.

Vsa zemlja, ki bo nastala pri izkopih kot presežek, se 
o uporabila za zagotovitev platoja za športne in rekreacijske 
površine.

19. člen
(trajnostna raba naravnih dobrin)

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

19. člen
(varstvo pred požarom)

1. Pri načrtovanju je potrebno z ozirom na vrsto in na-
membnost objekta smiselno upoštevati določila 22. in 23. člena 
Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-A, Uradni list RS, 
št. 71/93 in 87/01), v skladu s katerimi morajo biti načrtovani 
ukrepi varstva pred požarom, ki bodo zagotavljali:

– pogoje za pravočasno odkrivanje, obveščanje, omejitev 
širjenja in učinkovito gašenje požara,

– pogoje za preprečevanje in zmanjšanje škodljivih posle-
dic požara na ljudi, premoženje in okolje,

– pogoje za pravočasen in varen umik ljudi iz kateregakoli 
dela objekta, dostopne in delovne površine za intervencijska 
vozila in gasilce,

– vire za oskrbo z vodo za gašenje požarov.
2. Upoštevane morajo biti smernice v zvezi z naravnimi 

in drugimi nesrečami:
– naravne omejitve (poplavnost, visoka podtalnica, eroziv-

nost ter plazovitost terena, možnost porušitve visokih pregrad) 
in temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje,

– objekti morajo biti projektirani potresno varno, za pro-
jektni pospešek tal (v g) 0.1,

– možnost razlitja nevarnih snovi in temu primerno pred-
videti gradnjo.

Območje ni poplavno ogroženo, prav tako ni opaznih ali 
zaznanih erozij terena.

3. Pri načrtovanju prostorske ureditve so definirani na-
slednji ukrepi:

– odmiki med objekti zagotavljajo požarno varnost, odmiki 
so min. 8,0 m

– Hidrantno omrežje bo izpolnjevalo pogoje glede priti-
ska, kapacitete, kar je razvidno iz situacije komunalnih vodov 
in naprav.

– Potrebne intervencijske in postavitvene površine za 
gasilce so dovozna cesta in površine pred objekti.

VII. NAČRT PARCELACIJE

20. člen
(parcelacija)

Tehnični elementi, ki omogočajo prenos novih mej grad-
benih parcel in objektov v naravo, so razvidni iz grafične priloge 
Načrt gradbenih parcel s prikazom elementov za zakoličenje.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

21. člen
(etapnost izvedbe)

Predvideno je etapno izvajanje realizacije OPPN, in sicer 
v 5 fazah:

Prva faza: vrstni objekti, garaže in trgovsko stanovanjski 
objekt na severozahodu ureditvenega območja

Druga faza: zgradijo se bivalne enote na severu uredi-
tvenega območja

Tretja faza: zgradijo se bivalne enote na jugovzhodu 
ureditvenega območja

Četrta faza: Večnamenska dvorana s športno rekreacij-
skimi površinami

Peta faza: rekonstrukcija, adaptacija in dograditev obsto-
ječega objekta RTC Trije kralji.

Več faz se lahko izvaja vzporedno, gradnja ni nujno is-
točasna, sočasno pa mora biti zgrajena interna komunalna in 
energetska oprema po posameznih fazah. Izvedba faz je lahko 
tudi v drugačnem vrstnem redu.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV  
PRI IZVAJANJU OPPN

22. člen
Poleg zahtev iz drugih določb tega odloka mora investi-

tor in izvajalci občinskega podrobnega prostorskega načrta 
upoštevati:

– Financiranje izgradnje infrastrukture bo potekalo v do-
govoru med investitorjem, upravljavci energetskih, komunalnih 
naprav in cest ter Občino Slovenska Bistrica, za kar se sklene 
pogodba o opremljanju na osnovi 78. člena ZPNačrt. V pogod-
bi se podrobneje definirajo obveznosti posameznih strank v 
skladu s 7. členom Odloka o opremljanju stavbnih zemljišč in 
merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine 
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 5/10).

– Pri izdelavi tehnične dokumentacije in izvedbi mora 
investitor in izvajalci upoštevati vse smernice, mnenja, ki so 
sestavni del občinskega podrobnega prostorskega načrta.

– Pred pričetkom del mora investitor in izvajalec preveriti 
lego eventualno obstoječih komunalnih in energetskih naprav, 
jih po potrebi zavarovati, zaščititi ali premestiti pod pogoji 
upravljavcev.

– Investitor in izvajalci morajo vse predvidene posege 
izvesti tehnično neoporečno, ekološko sprejemljivo ter pri tem 
ne smejo poslabšati razmer na sosednjih območjih.

– Plodno zemljo, ki nastaja pri izkopih, obvezno deponirati 
in uporabiti za ureditev zelenih površin. Gradnjo je treba načr-
tovati tako, da območje gradbišča in njegove ureditve ne bo 
posegalo na zemljišča zunaj ureditvenega območja.

– Če se pogoji v naslednjih etapah izvajanja občinskega 
podrobnega prostorskega načrta spremenijo in niso več v skla-
du z osnovnimi določili občinskega podrobnega prostorskega 
načrta, je potrebno le-tega novelirati.

X. NADZOR

23. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 

inšpekcijske službe.
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XI. KONČNE DOLOČBE

24. člen
(prenehanje veljavnosti nekaterih veljavnih prostorskih aktov)

Z dnem uveljavitve tega načrta preneha veljati v tem 
ureditvenem območju Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih 
pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica (Uradni 
list SRS, št. 29/89, dopolnjen Uradni list RS, št. 43/92, 3/93, 
35/94, 45/00 in 53/11).

25. člen
(roki za izvedbo prostorske ureditve in za pridobitev zemljišč)

Roki za realizacijo in izvedbo OPPN so vezani na termin-
ski in finančni plan investitorja.

26. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev  

po prenehanju veljavnosti OPPN)
Po prenehanju veljavnosti občinskega podrobnega pro-

storskega načrta se ureditveno območje, za potrebe izdelave 
občinskega prostorskega načrta, ohrani v velikosti in obliki kot 
je opredeljeno s tem OPPN.

27. člen
(vpogled OPPN)

Občinski podrobni prostorski načrt je stalno na vpogled na 
Občini Slovenska Bistrica.

28. člen
(uveljavitev)

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

Št. 9000-8/2012-12/9
Slovenska Bistrica, dne 16. oktobra 2012

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l.r.

ŠKOFJA LOKA

3272. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi 
Zavoda za šport Škofja Loka

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 2/91, 8/96, 36/00, 127/06) ter drugega odstavka 16. člena Sta-
tuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10) je Občinski svet 
Občine Škofja Loka na 17. redni seji dne 11. oktobra 2012 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Zavoda  

za šport Škofja Loka

1. člen
V Odloku o ustanovitvi Zavoda za šport Škofja Loka (Ura-

dni list RS, št. 50/96 in 44/01) se prvi odstavek 5. člena dopolni 
z naslednjimi dejavnostmi:

»– 35.119  Druga proizvodnja električne energije
– 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
– 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj«.
Na koncu prvega odstavka 5. člena Odloka o ustanovitvi 

Zavoda za šport Škofja Loka se doda naslednje besedilo:
»Zavod lahko opravlja tudi gospodarsko dejavnost, če 

je ta oziroma njen prihodek namenjen opravljanju dejavnosti 
zavoda kot javne službe«.

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 60100-6/1996
Škofja Loka, dne 11. oktobra 2012

Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

TABOR

3273. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
Občine Tabor

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) ter 15. člena Statuta 
Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/10) je Občinski 
svet Občine Tabor na 1. izredni seji dne 17. 10. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
Občine Tabor

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(pravna podlaga)

(1) V skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah 
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za ob-
dobje 1986–2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega druž-
benega plana Občine Žalec za obdobje 1986–1990 (Uradni list 
RS, št. 21/90, 32/92, 69/93,7/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 
35/96, 43/96, 72/97, 77/98) in prostorskih sestavin dolgoročne-
ga plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 ter prostorskih 
sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za 
obdobje 1986–1990 za območje Občine Tabor (Uradni list RS, 
št. 32/99, 58/99, 96/02, 83/08) – v nadaljevanju: prostorski 
plan Občine Tabor Občinski svet Občine Tabor sprejme Odlok 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje Občine Tabor – v nadaljevanju: spremembe 
in dopolnitve PUP, po projektu št. 76-2010, ki ga je izdelal biro 
URBANISTI, d.o.o.

(2) Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
Občine Tabor (Uradni list RS, št. 118/03) – v nadaljevanju: 
odlok o PUP se spremeni in dopolni tako, da se dopolnijo 
posamezni členi tega odloka. Če ni s tem odlokom drugače 
predpisano, se uporabljajo pogoji osnovnega odloka o PUP.

(3) Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev 
PUP je dana v Zakonu o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt 
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09).

II. VSEBINA

2. člen
(vsebina sprememb in dopolnitev PUP)

7. člen odloka o PUP se dopolni z novimi odstavki:
Spremembe in dopolnitve PUP iz 1. člena tega odloka 

vsebujejo tekstualni in grafični del.
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Tekstualni del obsega naslednje vsebine:
– območje sprememb in dopolnitev PUP
– opis prostorske ureditve, ki se načrtuje s spremembami 

in dopolnitvami PUP
– umestitev načrtovane ureditve v prostor, ki vsebuje vpli-

ve in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji, vrste 
dopustnih dejavnosti, rešitve načrtovanih objektov in površin in 
pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo

– zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključe-
vanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno 
javno dobro

– rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dedi-
ščine

– rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in 
ohranjanje narave

– rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom

– načrt parcelacije
– etapnost izvedbe prostorske ureditve
– velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, obliko-

valskih in tehničnih rešitev
– usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 

veljavnosti PUP.

Grafični del obsega naslednje vsebine:
GRAFIČNI NAČRT 1/a: ''Izsek iz grafičnega dela prostor-

skega plana občine Tabor – območje 1''
GRAFIČNI NAČRT 1/b: ''Izsek iz grafičnega dela prostor-

skega plana občine Tabor – območje 6''
GRAFIČNI NAČRT 2/a: ''Izsek iz PUP za območje Občine 

Tabor – območje 1''
GRAFIČNI NAČRT 2/b: ''Izsek iz PUP za območje Občine 

Tabor – območje 6''
GRAFIČNI NAČRT 3/a: ''Območje podrobnega načrta z 

obstoječim parcelnim stanjem – območje 1''
GRAFIČNI NAČRT 3/b: ''Območje podrobnega načrta z 

obstoječim parcelnim stanjem – območje 6''
GRAFIČNI NAČRT 4/a: ''Zazidalna situacija – območje 1''
GRAFIČNI NAČRT 4/b: ''Zazidalna situacija – območje 6''
Sestavni del tega odloka so tudi naslednje priloge:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
– prikaz stanja prostora
– strokovne podlage (geodetski načrti s certifikati, geolo-

ško-geomehanski poročili in hidro-geološko poročilo, ugotovi-
tve poplavne ogroženosti in strokovne protipoplavne rešitve)

– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– obrazložitev in utemeljitev
– povzetek za javnost.

III. OBMOČJE

3. člen
(območje sprememb in dopolnitev PUP)

(1) 2. člen odloka o PUP se dopolni z novimi odstavki:
Območje sprememb in dopolnitev PUP obsega več ure-

ditev, ki so razdeljena na 9 območij, in sicer:
– območje 1: površine z objekti za poslovno kmetijsko 

proizvodnjo in bivanje na nezazidanih stavbnih zemljiščih v Ka-
pli se nahajajo severno od Ojstrške vasi in južno od regionalne 
ceste Ljubljana–Celje ter vzhodno od lokalne ceste Kapla–Oj-
striška vas, območje obsega 11,996 m2 (1,2 ha);

– območje 2: uskladitev določil PUP tako, da je možna 
postavitev kozolcev kot nezahtevnih objektov, ki so pomožni 
kmetijsko-gozdarski objekti, in kozolcev kot enostavnih objek-
tov, ki so pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, na kmetijskih in 
gozdnih zemljiščih na območju celotne Občine Tabor;

– območje 3: uskladitev določil PUP tako, da je določena 
vrsta enostavnih in nezahtevnih objektov lahko uporabljana tudi 
v turistične namene, velja za območje v Miklavžu pri Taboru;

– območje 4: uskladitev določil PUP tako, da je v 
enoti 5A/1, Ojstriška vas dovoljena tudi gradnja stanovanjskih 
objektov (poleg sedaj dopuščene gradnje proizvodnih objektov 
z mirno, nehrupno dejavnostjo), velja za navedeno morfološko 
enoto, ki se nahaja v severnem delu Ojstriške vasi, območje 
obsega 7,505 m2;

– območje 5: prometna ureditev križišča Tabor–Ojstriška 
vas–Loke se nanaša na širše območje navedenega križišča; 
območje obsega 2149 m2;

– območje 6: območje individualnih hiš se nahaja v širšem 
območju naselja Pondor in sicer južno od Bolske, na zahodni 
strani območja, ki se ureja z veljavnim občinskim lokacijskim 
načrtom; območje obsega 2499 m2;

– območje 7: uskladitev določil PUP tako, da je v enoti K6/Z3 
dovoljena tudi gradnja novega stanovanjskega objekta v sklopu 
kmetije Miklaužič zahodno od naselja Tabor (poleg sedaj dopu-
ščene nadomestne gradnje stanovanjskega objekta),

– območje 8: zagotovitev možnosti za ureditev šotorišča 
ter možnosti za ureditev spremljajoče infrastrukture na turistični 
kmetiji Weiss v širšem območju naselja Miklavž pri Taboru,

– območje 9: uskladitev določil PUP tako, da je v 
enoti 2A/1, Tabor dovoljena tudi sprememba namembnosti 
objektov s poslovno dejavnostjo v stanovanjske objekte (poleg 
sedaj dopuščene spremembe namembnosti stanovanjskih in 
gospodarskih objektov v turistične ter gospodarskih v stano-
vanjske objekte).

Območja sprememb in dopolnitev PUP od 1 do 8 zajema-
jo naslednje zemljiške parcele ali dele parcel:

– območje 1: 1633/3, 1633/4, 657/5, 657/7, 657/8, 659/2, 
673/2, 679/2, 680/2, 684/4, 685/2, 688/2 in 688/3, k.o. Ojstriška 
vas;

– območje 2: določila veljajo za območja kmetijskih in 
gozdnih zemljišč v celotni Občini Tabor;

– območje 3: 235/1, 253/2, 253/5, 255, 256/1, 259/5, 
258/1 in 253/3, k.o. Miklavž;

– območje 4: 1380/1, 1380/2, 1380/3, 1381/2, 1381/4, 
1847, 1944, 1949, 1950/2 in 1951/2, k.o. Ojstriška vas;

– območje 5: 1278/2, 1646/4, 1637/5, 1164/2, 1158/2, 
1158/1, 1164/1, 1157, *177/1, 1278/1, k.o. Ojstriška vas;

– območje 6: 1596/6, 1596/45, 1596/46 in 1658/3, k.o. 
Ojstriška vas;

– območje 7: 1201/1, 1201/2 in 1201/3, k.o. Ojstriška vas;
– območje 8: *184/1, *185, *187, 664, 665, 673, 669, k.o. 

Miklavž.
Območje sprememb in dopolnitev PUP 9 obsega ze-

mljišča v osrednjem delu naselja Tabor; večji del območja se 
nahaja vzhodno in severno od regionalne ceste Pondor–Tabor, 
manjši del pa južno od regionalne ceste Pondor–Tabor, vzho-
dno od cerkve ter zahodno od lokalne ceste Tabor–Miklavž. 
Meja območja 9 poteka po naslednjih zemljiških parcelah v k.o. 
Ojstriška vas: na skrajnem J delu teče meja po 1174/4, na JZ 
delu se obrne poti S in poteka po Z robu 1174/3 in 1174/6, nato 
se obrne proti Z in teče po J robu 1174/2, 1177/4 in 1177/2 ter 
po S robu 1177/1 in *168, nato prečka cesto 1646/4 in teče po 
sredini 1179/1 in *165 proti Z, nato teče v smeri proti S in sicer 
po Z robu *165 in Z robu ceste 1646/4 do SZ vogala 1181/1, 
kjer se usmeri proti V in teče po S robu 1181/1 in 1182/3, nato 
se usmeri proti S in teče po Z robu 1183/2, *174/2, *315 in 
1183/1, kjer doseže skrajno S točko, od tod se usmeri proti J in 
teče po V strani 1651/1, pri 1277/1 se usmeri proti V tako, da 
teče po S robu 1277/1, na njenem SV vogalu se usmeri proti J 
in teče po V robu 1277/1 in 1277/2, po S in V robu 1285/12 ter 
po V robu 1285/8, nato teče po S robu ceste 1646/4, ki jo preč-
ka in se usmeri proti J tako, da teče po V robu 1165/3, *241/3, 
1165/2, 1165/1, 1165/2 in 1165/2, kjer se na J priključi 1174/4.

V primeru odstopanja med zemljiškimi parcelami, navede-
nimi v tekstualnem delu, in zemljiškimi parcelami, prikazanimi v 
grafičnem delu, se šteje, da območja sprememb in dopolnitev 
PUP, označena z 1 in 6, zajemajo zemljiške parcele kot so 
prikazane v grafičnem delu, območje 9 pa kot je prikazano v 
grafičnem delu veljavnega odloka o PUP.
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(2) 3. člen odloka o PUP se dopolni z novim odstavkom:
Meje novih ureditvenih območij in morfoloških enot, in 

sicer meje območij 1 in 6, so razvidne iz grafičnega dela spre-
memb in dopolnitev PUP.

IV. OPIS PROSTORSKE UREDITVE IN UMESTITEV 
NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

4. člen
(opis prostorske ureditve, ki se načrtuje s spremembami  
in dopolnitvami PUP, opis vplivov in povezav prostorske 

ureditve s sosednjimi območji)
(1) 8. člen odloka o PUP se dopolni z novim odstavkom:
Zemljišča na območju sprememb in dopolnitev PUP so v 

prostorskem planu Občine Tabor opredeljena:
– na območju 1 kot stavbna zemljišča oziroma kot po-

vršine z objekti za poslovno kmetijsko proizvodnjo in bivanje,
– na območju 2 kot kmetijska in gozdna zemljišča,
– na območju 3 kot gozd in kmetijska zemljišča oziroma 

površine drugih kmetijskih zemljišč,
– na območju 4 kot stavbna zemljišča oziroma kot čiste 

stanovanjske površine,
– na območju 5 kot stavbna zemljišča oziroma kot me-

šana območja,
– na območju 6 kot stavbna zemljišča oziroma kot obmo-

čja stanovanj,
– na območju 7 kot stavbna zemljišča oziroma stanovanj-

ske površine s kmetijskimi gospodarstvi,
– na območju 8 kot stavbna zemljišča oziroma stanovanj-

ske površine s kmetijskimi gospodarstvi in kmetijska zemljišča 
oziroma površine drugih kmetijskih zemljišč ter površine naj-
boljših kmetijskih zemljišč,

– na območju 9 kot stavbna zemljišča oziroma kot me-
šana območja.

(2) Za 9. členom odloka o PUP se doda nov, 9.a člen, ki 
se glasi:

Območje 1, ki predstavlja 1,2 ha veliko površino z objekti 
za poslovno kmetijsko proizvodnjo in bivanje na nezazidanih 
stavbnih zemljiščih v Kapli, leži med Ojstrško vasjo in regio-
nalno cesto Ljubljana–Celje. Prometno je dostopno iz lokalne 
ceste Kapla–Ojstriška vas. Območje predstavlja zaokrožen 
kompleks nezazidanih stavbnih zemljišč, ki bodo z organizira-
no pozidavo zagotavljala ustrezne površine za nadaljnji razvoj 
občine. V območju je predvidena gradnja objektov za kme-
tijske dejavnosti in z njo povezanimi dejavnostmi, ob katerih 
je dana možnost bivanja; načrtovane dejavnosti so takega 
obsega, da so med seboj kompatibilne (bivanje in kmetijska 
dejavnost s poudarkom na ekološkem kmetijstvu oziroma z 
njim povezanimi storitvami). Z zapolnitvijo območja na mikro-
ravni (območje PUP) se na makroravni zagotavljajo prostorski 
pogoji za razvoj poslovno kmetijskih bivalnih dejavnosti ter 
razvoj gospodarstva v celotni Občini Tabor. Glede na to, da 
potrebe poslovno kmetijskega gospodarstva še niso v celoti 
znane, se na območju 1 dopuščajo dovolj fleksibilne možnosti 
za izgradnjo poslovno kmetijskih – stanovanjskih dejavnosti 
potencialnih (tudi neznanih) investitorjev. Območje 1 se lahko 
razdeli na posamezne parcele, namenjene gradnji, in sicer v 
skladu s podanimi pravili. Znotraj teh posameznih parcel pa si 
lahko posamezni investitorji v skladu s podanimi pravili svobo-
dno zasnujejo svoje območje, ob pogoju, da ne vplivajo na iz-
gradnjo osnovne prometne mreže ter ostale gospodarske javne 
infrastrukture. V naravi je na skrajnem zahodnem robu območja 
urejena dostopna cesta, ki se za potrebe načrtovanih ureditev 
na območju 1 razširi in uredi z ustreznim priključevanjem tako, 
da je omogočen ustrezen prometni dostop iz lokalne ceste na 
to območje. Preko lokalne ceste Kapla–Ojstriška vas je nato 
proti severu mogoč dostop na regionalno cesto Ljubljana–Ce-
lje. Območje 1 skoraj v celoti predstavljajo kmetijske površine; 
severno od območja poteka električni vod.

Območje 2 predstavljajo kmetijska in gozdna zemljišča v 
celotni občini Tabor.

Območje 3 predstavlja približno 1,3 ha veliko območje, 
delno poraslo z gozdom, delno izsekano oziroma travnato ob-
močje ter delno območje vodnega zbiralnika. Dostopno je po 
lokalni cesti, ki pelje iz Tabora proti Miklavžu pri Taboru. S temi 
spremembami in dopolnitvami PUP so dane možnosti ureditve 
delno že obstoječe turistične ponudbe na sonaravni način, brez 
bistvenih vplivov na okolje.

Območje 4, ki predstavlja 0,7 ha veliko območje delno že 
zazidanih stavbnih zemljišč, se nahaja v severnem delu Ojstriške 
vasi, zahodno od regionalne ceste Kapla–Ojstriška vas, na kate-
ro se območje tudi neposredno priključuje. Območje je v večjem 
delu že pozidano s stanovanjskimi in gospodarskimi oziroma 
proizvodnimi objekti. Manjši del območja predstavljajo nezazi-
dana stavbna zemljišča, na katerih je mogoča nova gradnja kot 
zapolnitev obstoječega naselja. V naravi so nezazidana stavbna 
zemljišča prekrita s travnimi površinami ali pa se uporabljajo za 
potrebe obstoječih objektov. Območje je na vzhodu omejeno z 
navedeno regionalno cesto, od katere se odcepi javna pot, ki 
omejuje območje na vzhodu in proti severu; pri prečkanju javne 
poti s kanalom nato zahodna meja območja poteka po le-tem; na 
jugu je območje omejeno s stavbnimi zemljišči naselja Ojstriška 
vas. Zahodno od območja se razprostirajo kompleksi kmetijskih 
zemljišč. S temi spremembami in dopolnitvami PUP so dane mo-
žnosti, da se v območje lahko umeščajo tudi nove stanovanjske 
gradnje poleg že sedaj dopuščene gradnje proizvodnih objektov 
z mirno, nehrupno dejavnostjo.

Območje 5 predstavlja ureditev križišča Tabor–Ojstriška 
vas–Loke v naselju Tabor ter okolice v skladu s pogoji upra-
vljavca. Večji del območja predstavlja že obstoječa cesta oziro-
ma pozidane površine, manjši del pa so v naravi njive in vrtovi.

Območje 6 se nahaja južno od Bolske, na zahodni strani 
območja, ki se ureja z veljavnim občinskim lokacijskim načrtom. 
Širše območje je delno že pozidano, v večjem delu pa je z že 
sprejetimi in s še načrtovanimi prostorskimi akti predvidena izgra-
dnja komunalno opremljenega novega naselitvenega jedra. Nova 
stanovanjska gradnja na območju 6 bo tako zaključila obstoječo in 
načrtovano grajeno strukturo na jugu, tik ob gozdnem robu. Pro-
metno je območje 6 v prvi fazi dostopno po gozdni cesti iz vzho-
dne strani, t.j. po parceli št. 1658/3, k.o. Ojstriška vas; po sprejetih 
in izvedenih prostorskih aktih v neposredni bližini območja 6 se bo 
območje prometno napajalo iz severne strani. V naravi je območje 
6 prekrito z gozdom, v manjšem delu tudi s travniki.

Območje 7 se nahaja zahodno od naselja Tabor in pred-
stavlja zaokroženo kmetijsko gospodarstvo, v okviru katerega 
so med drugim že dopuščene nadomestne gradnje stanovanj-
skega objekta. Zaradi potreb po ohranitvi starega objekta ter 
gradnji novega stanovanjskega objekta v sklopu kmetije so s 
temi spremembami in dopolnitvami PUP dane možnosti za 
gradnjo novega stanovanjskega objekta na območju 7.

Območje 8 predstavlja zaokroženo kmetijsko gospodar-
stvo ter zemljišča v njegovi neposredni okolici, ki v naravi 
predstavljajo ekstenzivne sadovnjake, njive in vrtove ter trajne 
travnike in pašnike. S temi spremembami in dopolnitvami PUP 
so dane možnosti za ureditev šotorišča v okviru obstoječe kme-
tije z nastanitvijo – dopolnilna dejavnost na kmetiji.

Območje 9 se nahaja v osrednjem delu naselja Tabor in je 
v veliki meri že pozidano. V območju 9 so med drugim že dopu-
stne spremembe namembnosti stanovanjskih in gospodarskih 
objektov v turistične ter gospodarskih v stanovanjske objekte. S 
temi spremembami in dopolnitvami PUP pa so poleg tega dane 
tudi možnosti za spremembo namembnosti objektov s poslovno 
dejavnostjo v stanovanjske objekte.

5. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)

(1) Prvi odstavek 10. člena odloka o PUP se dopolni z 
novimi alinejami, ki se glasijo:

– znotraj območja 1 so dovoljene različne gospodarske 
dejavnosti s področja kmetijstva, in sicer s poudarkom na 
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ekološki pridelavi: ekološko kmetijstvo ter z njim povezane do-
polnilne dejavnosti, trgovska, gostinska z občasno nastanitvijo 
za delavce v proizvodnem območju s pripadajočimi parkirnimi 
in manipulativnimi površinami. Posamezne vrste dejavnosti 
niso predpisane, vendar so mogoče le tiste dejavnosti, ki so 
okoljsko sprejemljive in njihovi vplivi ne presegajo z veljavno 
zakonodajo predpisanih meja in imajo poudarek na ekologiji. 
Znotraj območja 1 je dovoljena tudi gradnja stanovanj, vendar 
zgolj v sklopu z gospodarsko dejavnostjo s področja kmetijstva 
ter z njo povezano dopolnilno dejavnostjo. Samostojna stano-
vanjska gradnja brez osnovne gospodarske dejavnosti znotraj 
posamezne parcele, namenjene gradnji, ni možna;

– znotraj območja 2 je dovoljena postavitev kozolcev 
kot nezahtevnih objektov, ki so pomožni kmetijsko-gozdarski 
objekti, in kozolcev kot enostavnih objektov, ki so pomožni 
kmetijsko-gozdarski objekti, pod pogoji tega odloka;

– znotraj območja 3 je dovoljena uporaba določene vrste 
enostavnih in nezahtevnih objektov v turistične namene pod 
pogoji tega odloka;

– znotraj območja 4 je poleg že dopustnih dejavnosti, 
dovoljena tudi gradnja novih stanovanjskih objektov pod pogoji 
odloka o PUP, ki veljajo za nadomestne gradnje na območju 4;

– znotraj območja 5 je dovoljena ureditev potrebnih pro-
metnih in podobnih površin;

– znotraj območja 6 je dopustna zgolj stanovanjska de-
javnost;

– znotraj območja 7 je dopustna gradnja za potrebe 
kmetijske dejavnosti ter spremljajoča stanovanjska gradnja za 
potrebe delovanja obstoječe kmetije;

– znotraj območja 8 so dopustne dejavnosti, ki niso v 
nasprotju z namensko rabo območja: območje zagotovitve 
možnosti za ureditev šotorišča obsega kmetijska zemljišča na 
naslednjih parcelah v k.o. Miklavž: 664/1, 665, 673; območje 
turistične kmetije, ob kateri se predvideva ureditev spremljajoče 
infrastrukture, pa obsega stavbna zemljišča kmetije na nasle-
dnjih parcelah v k.o. Miklavž: *184/1, *185, *187, 664/1 – del, 
669 – del;

– znotraj območja 9 so poleg že dopustnih dejavnosti 
dopustne tudi spremembe namembnosti objektov s poslovno 
dejavnostjo v stanovanjske objekte;

– znotraj območij sprememb in dopolnitev PUP se izrec-
no prepovejo vse vrste posegov, za katere je presoja vplivov 
na okolje obvezna, in so določene v Prilogi I Uredbe o spre-
membah in dopolnitvah Uredbe o vrstah posegov v okolje, za 
katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, 
št. 72/07). Izrecno se prepovejo vse vrste posegov, za katere 
je presoja vplivov na okolje obvezna, če poseg dosega ali 
presega predpisan prag, in so določene v Prilogi II Uredbe o 
spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah posegov v okolje, 
za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list 
RS, št. 72/07). Če poseg predpisanega praga iz prejšnjega 
stavka ne dosega, je dovoljen;

– primeru, da se pri predhodnih arheoloških raziskavah 
ali v času gradnje izkaže, da se na območjih sprememb in do-
polnitev PUP nahaja arheološko najdišče, je dovoljena njegova 
prezentacija.

6. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin, pogoji  

in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
(1) območje 1
Za 21. členom odloka o PUP se doda nov, 21.a člen, ki 

se glasi:
Na območju 1 je v okviru stavbnih zemljišč dopustno 

naslednje:
1.1 Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
Celotno območje je razdeljeno na posamezne enote.
Enota 'A1'
Znotraj enote 'A1' je določena ena parcela, namenjena 

gradnji, kjer je dovoljena gradnja vse potrebne prometne ter 
gospodarske javne infrastrukture. Ta parcela se nameni kot 

javno dobro. V primeru združitve enot 'B1' in 'B2' se enota 'A1' 
ukine in se združi z obema, z 'B1' in 'B2', pri čemer veljajo 
pogoji za enoti 'B1' in 'B2'.

Enota 'B1' in 'B2'
Znotraj enot 'B1' in 'B2' je možna gradnja naslednjih vrst 

objektov skladno z uredbo, ki ureja enotno klasifikacijo vrst 
objektov (v nadaljevanju: uredba):

– enostanovanjske stavbe (šifra 111 v prilogi uredbe),
– stanovanjske stavbe za posebne namene, in sicer zgolj 

delavski dom (šifra 11300 v prilogi uredbe),
– gostilne, restavracije in točilnice (šifra 12112 v prilogi 

uredbe),
– druge upravne in pisarniške stavbe (šifra 12203 v prilogi 

uredbe),
– trgovske stavbe, in sicer samostojne prodajalne in butiki 

lastnih izdelkov (šifra 12301 v prilogi uredbe).
– stavbe za druge storitvene dejavnosti (šifra 12304 v 

prilogi uredbe),
– nestanovanjske kmetijske stavbe (šifra 1271 v prilogi 

uredbe).
Vse stanovanjske stavbe so umeščajo pod naslednjimi 

pogoji:
– na posamezni parceli, namenjeni gradnji lahko stoji 

samo po ena stanovanjska stavba, vendar le ob pogoju izgra-
dnje nestanovanjske stavbe za potrebe opravljanja gospodar-
ske dejavnosti znotraj iste parcele, namenjene gradnji;

Obe enoti je možno tudi združiti, pri čemer se jima pridruži 
enota 'A1'.

Enota 'B3'
Ta enota je predvidena priključitvi k območju stanovanjske 

stavbe na njeni zahodni strani, in sicer na parc. št. *361 in 690, 
k.o. Ojstriška vas. Znotraj te enote je dovoljena postavitev zgolj 
nezahtevnih in enostavnih objektov za potrebe stanovanjske 
stavbe na parc. št. *361 in 690, k.o. Ojstriška vas.

1.2 Vrste dopustnih gradenj in izvedbe drugih del
– gradnja novega objekta,
– rekonstrukcija,
– odstranitev objekta in
– vzdrževanje.
1.3 Stavbe
Enota 'A1'
Znotraj enote ni dovoljena postavitev stavb razen izjemo-

ma za potrebe gospodarske infrastrukture.
Enota 'B1' in 'B2'
Znotraj vsake enote je določena zgolj okvirna parcela, 

namenjena gradnji. Enoti se lahko delita na več manjših parcel, 
namenjenih gradnji in sicer pod pogoji, navedenimi v načrtu 
parcelacije. Znotraj vsake te parcele je dovoljena gradnja ene 
ali več stavb. Umestitev in maksimalni tlorisni gabariti novih 
stavb so določeni z:

– stopnjami izkoriščenosti parcel, namenjenih gradnji
– gradbeno linijo kot zahtevani odmiki od prometne infra-

strukture, na katero se morajo objekti z eno stranico nalegati.
Faktor zazidanosti posamezne parcele, namenjene gradnji 

(Fz) je maksimalno 0,4, faktor izkoriščenosti pa maksimalno 0,8.
Stanovanjske stavbe so lahko etažnosti največ P+M, pri 

čemer se šteje, da je višina etaže največ 3 metre. Razmerje 
med stranicami mora biti minimalno 1:1,3. Streha mora biti 
dvokapnica z naklonom strešin med 38° in 45° in usmerjenostjo 
slemena v smeri daljše stranice objekta, kolenčni zid pa ne sme 
biti višji od 1,20 m. Kritina naj bo opečna finalne opečne barve.

Nestanovanjske stavbe so lahko etažnosti največ P+M, 
pri čemer se šteje, da je višina etaže največ 4 metre. V pri-
meru gradnje zgolj pritlične etaže brez mansarde, pa je le-ta 
lahko visoka do 8 metrov. Razmerje med stranicami mora biti 
minimalno 1:2. Streha mora biti dvokapnica z naklonom strešin 
med 38° in 45° in usmerjenostjo slemena v smeri daljše stra-
nice objekta, kolenčni zid pa ne sme biti višji od 1,20 m, razen 
v primeru gradnje zgolj pritlične etaže in višini le-te večje od 
4 metre ter hkratni širini objekta večji od 12 m. V tem primeru 
mora biti streha zgolj ravna z naklonom do 3 %.
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Fasade vseh objektov so lahko v različnih zemeljskih 
svetlih in temnih odtenkih, prepovedane pa so žive in kričeče 
barve. Pri fasadi je zaželena uporaba lesa. Material in konstruk-
cije objektov niso predpisane. Izvedba kletne etaže objektov je 
možna zgolj ob upoštevanju visokega nivoja podtalnice in temu 
primernem vodotesnem načinu gradnje.

Zagotovljeni morajo biti predpisani odmiki glede na sa-
nitarno-tehnične in požarnovarnostne pogoje, kakor tudi mini-
malni potrebni odmik od parcelne meje, ki znaša od sosednjih 
parcel 4 m, od ceste pa v skladu z gradbeno linijo, razen če je 
v grafičnem delu PUP določeno drugače.

Etažiranje stavb znotraj posamezne parcele, namenjene 
gradnji, ki bi omogočal pravni promet s posameznimi deli stavb, 
ni dopustno.

Dovozi k stavbami oziroma na parcelo, namenjeno gra-
dnji se uredijo z dovozne ceste na severu območja. Pri vseh 
stavbah je potrebno upoštevati regulacijske elemente ter smeri 
dovozov na parcele, ki so razvidni iz grafičnega dela PUP. V 
primeru združitve enot 'A1', 'B1' in 'B2' pogoji iz tega odstavka 
glede dovozov in regulacijskih elementov ne veljajo.

Pomen regulacijskih elementov:
– gradbena linija je črta, ki se je morajo stavbe z eno 

stranico dotikati
– minimalni odmik od meje je obvezen najmanjši odmik 

stavbe od parcelne meje, ki ga je potrebno upoštevati,
– minimalni odmik od ceste je obvezen najmanjši odmik 

stavbe od ceste, ki ga je nujno potrebno upoštevati,
– nove prometne površine so površine, namenjene pro-

metu in so v javni rabi,
1.4 Zunanja ureditev
Celotno območje med dovozno cesto in gradbeno linijo 

znotraj posameznih parcel, namenjenih gradnji je namenjeno 
za izvedbo internih servisnih cest, ureditev parkirišč za zapo-
slene in stranke ter manipulacijskih površin. Te površine so 
lahko v celoti asfaltirane oziroma tlakovane. Na preostalem 
delu okoli stavb pa je praviloma dovoljena zgolj ureditev zelenic 
z zasaditvami dreves in grmovnic, manipulacijske površine so 
dovoljene zgolj izjemoma, in sicer zaradi narave tehnološkega 
procesa.

Ob novi dovozni cesti ter ob robu območja je na severni 
strani obvezna zasaditev drevja v obliki drevoredne zasaditve, 
kjer pa prostor to dopušča, pa tudi zasaditev večjih skupin 
drevja in grmovnic. Drevoredna zasaditev drevja je obvezna 
skladno z grafičnim delom PUP. Potrebno je izbrati ustrezne 
listopadne drevesne vrste.

1.5 Pogoji za postavitev nezahtevnih in enostavnih objek-
tov

Dovoljena je postavitev ograje višine do maksimalno 2 m 
in sicer na sam rob parcele, namenjene gradnji, razen ob 
prometnicah, kjer se ograje postavljajo skladno s pogoji upra-
vljavca tako, da se zagotavlja preglednost in omogoča pluženje 
ter opravljanje drugih komunalnih dejavnosti. Ograje morajo biti 
transparentne oziroma panelne v zeleni barvi.

Postavitev reklamnih panojev ali napisov ter usmerjeval-
nih tabel ob cesti se uredi enotno za celotno območje in sicer 
pri uvozu na območje. Postavi se lahko skupna tabla za ogla-
ševanje ali podoben oglaševalni element v višini maksimalno 
4 m. Znotraj vsake parcele, namenjene gradnji se lahko znotraj 
gradbene meje umesti oglaševalni pano oziroma oznaka podje-
tja, ki pa ne sme presegati višine 4 m od tal; dovoljena je zgolj 
posredna, indirektna osvetlitev panojev oziroma oznak podjetij 
v smeri od zgoraj navzdol, s čimer se zmanjša svetlobno one-
snaženje; neonska osvetlitev panojev oziroma oznak podjetij 
ni dopustna.

Dovoljena je postavitev vseh ostalih nezahtevnih in eno-
stavnih objektov, ki služijo osnovni funkciji stavb in se na njih 
navezujejo in priključujejo ter ne smejo presegati maksimalne 
višine stavbe. Lahko so postavljeni znotraj manipulacijskih 
površin izven gradbene linije, pri čemer je potrebno upoštevati 
minimalni varnostni odmik od javne ceste 2,5 m ter znotraj 
gradbene meje.

1.6 Geomehanski pogoji in usmeritve
Pred kakršnimikoli posegi v prostor je potrebno upoštevati 

Geološko-geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti tal ter 
pogojih temeljenja objektov na območju OPPN Ojstriška vas, 
Občine Tabor (Geosvet Samo Marinc s.p., Celje, september 
2010, arh. št.: 54-9/2010), ki ga je v nadaljnjih fazah projekti-
ranja potrebno dopolniti s podrobnejšimi geomehanskimi razi-
skavami, kolikor bo to potrebno.

(2) območje 2
Druga alineja 11. člena odloka o PUP se dopolni tako, da 

se po spremembi v celoti glasi:
– gradnja pomožnih objektov in naprav, namenjenih kme-

tijski dejavnosti oziroma naslednjih vrst objektov v skladu z 
Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, 
št. 37/08, 99/08) ter pod pogoji 11. in 17. člena tega odloka, 
in sicer:

I. vseh nezahtevnih objektov, ki so pomožni kme-
tijsko-gozdarski objekti, pri čemer je:

– pri postavitvi nizkega kozolca potrebno upoštevati 
naklon strehe med 35° in 45°,

– postavitev kozolca – toplarja možna le v tlorisnih di-
menzijah 6 m x 12 m s predhodno pridobitvijo kulturnovarstve-
nih pogojev in soglasja pristojnega Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije.

II. vseh enostavnih objektov, ki so pomožni kmetij-
sko-gozdarski objekti:

11. člen odloka o PUP se dopolni z novo alinejo, ki se 
glasi:

– prestavitve nezahtevnih objektov, ki so pomožni kme-
tijsko-gozdarski objekti in enostavnih objektov, ki so pomožni 
kmetijsko-gozdarski objekti, pri čemer je prestavitev za objekte, 
ki so dediščina ali spomeniki dopustna le ob soglasju oziroma 
po pogoji pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije.

(3) območje 3
10. člen odloka o PUP se dopolni z novim odstavkom:
Na območju 3 je mogoča uporaba nezahtevnih objektov, 

ki so pomožni kmetijsko-gozdarski objekti in enostavnih objek-
tov, ki so pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, tudi v turistične 
namene pod naslednjimi pogoji:

– da se objekt v turistične namene uporablja zgolj v času 
sezonske turistične ponudbe ali prireditve,

– da gre za začasno turistično ponudbo brez možnosti 
nastanitve in bivanja.

(4) območje 4
Za 21. členom odloka o PUP se doda nov, 21.b člen, ki 

se glasi:
Na območju 4 je v okviru stavbnih zemljišč poleg določil 

odloka o PUP s temi spremembami in dopolnitvami PUP do-
pustno naslednje:

– katalog za morfološko enoto 5A/1, Ojstriška vas se 
dopolni tako, da je v tej enoti poleg predpisanih dovoljena tudi 
gradnja naslednjih vrst objektov skladno z uredbo, ki ureja eno-
tno klasifikacijo vrst objektov (v nadaljevanju: uredba):

– enostanovanjske stavbe (šifra 111 v prilogi uredbe),
– za novogradnje stanovanjskih objektov veljajo iste 

usmeritve, kot so predpisane za nadomestne gradnje stano-
vanjskih objektov v odloku o PUP za enoto 5A/1.

(5) območje 5
Za 21. členom odloka o PUP se doda nov, 21.c člen, ki 

se glasi:
Na območju 5 je dopustna ureditev prometnih in podob-

nih površin pod pogoji tega odloka, ki veljajo za prometno 
infrastrukturo.

Pred kakršnimikoli posegi v prostor je potrebno upoštevati 
Geološko-geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti tal ter 
pogojih rekonstrukcije ceste – križišča v Taboru, Občine Tabor 
(Geosvet Samo Marinc s.p., Celje, september 2010, arh. št.: 
56-9/2010), ki ga je v nadaljnjih fazah projektiranja potrebno 
dopolniti s podrobnejšimi geomehanskimi raziskavami, kolikor 
bo to potrebno.
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(6) območje 6
Za 21. členom odloka o PUP se doda nov, 21.d člen, ki 

se glasi:
Na območju 6 je v okviru stavbnih zemljišč dopustno 

naslednje:
6.1 Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
Na območju 6 je v okviru stavbnih zemljišč možna gradnja 

naslednjih vrst objektov skladno z uredbo, ki ureja enotno kla-
sifikacijo vrst objektov (v nadaljevanju: uredba):

– enostanovanjske stavbe (šifra 111 v prilogi uredbe)
Možna je umestitev do največ treh stavb. Določene so tri 

parcele namenjene gradnji, možno jih je tudi združevati, deliti 
pa ne.

6.2 Vrste dopustnih gradenj in izvedbe drugih del
– gradnja novega objekta,
– rekonstrukcija,
– odstranitev objekta in
– vzdrževanje.
6.3 Varstvo gozdov
Ker so predvideni objekti na območju 6 od gozdnega 

roba oddaljeni manj kot eno sestojno višino odraslega goz-
dnega sestoja, t.j. 25 m, so posegi na celotnem območju 6 
izjemoma možni, vendar v tem primeru lastnik in upravljavec 
gozda ne odgovarjata za morebitno škodo, ki bi nastala na 
novozgrajenih objektih in infrastrukturi zaradi bližine gozda. 
Zato mora biti predhodno sklenjen notarsko overjen dogovor 
med lastniki gozda in investitorjem posega, ki je od gozdnega 
roba oddaljen manj kot eno sestojno višino odraslega gozda 
na tem območju. S tem dogovorom se opredelita plačnik in 
način plačila dodatnih stroškov, ki lahko s posegom in njegovim 
vplivom nastanejo zaradi oteženega gospodarjenja z gozdom 
in škod na gozdnem sestoju. Ta dogovor mora biti v vednost 
dostavljen pristojnemu Zavodu za gozdove oziroma mora biti 
sestavni del projektne dokumentacije za vse objekte, ki so od 
gozdnega roba oddaljeni manj kot eno sestojno višino odrasle-
ga gozdnega sestoja, t.j. 25 m.

Če dogovor med lastniki gozda in investitorjem posega, 
ki je od gozdnega roba oddaljen manj kot eno sestojno višino 
odraslega gozda, ni zagotovljen na način iz prejšnjega odstav-
ka, investitor prevzema odgovornost za poškodbe na svojem 
objektu, ki jih lahko povzročijo normalno gospodarjenje z goz-
dom, ujme ali sanacije njihovih posledic.

6.4 Geomehanski pogoji in usmeritve
Pred kakršnimikoli posegi v prostor je potrebno upošte-

vati Hidro-geološko poročilo o možni ureditvi odvodnjavanja 
na parcelah št.: 1596/6, 1596/13 in 1596/14, k.o. Ojstriška 
vas, Občine Tabor – dopolnitev PUP-a (Geosvet Samo Marinc 
s.p., Celje, november 2010, arh. št.: 72-11/2010), ki ga je v na-
daljnjih fazah projektiranja potrebno dopolniti s podrobnejšimi 
geomehanskimi raziskavami, kolikor bo to potrebno.

6.5 Ostala določila
Za vse posege na območju 6 veljajo »Merila in pogoji 

za oblikovanje pri posegih v prostor« razdelka V. (od 16. čle-
na dalje) odloka o PUP, razen če ni s tem odlokom drugače 
predpisano.

(7) območje 7
Za 21. členom odloka o PUP se doda nov, 21.e člen, ki 

se glasi:
Na območju 7 je v okviru stavbnih zemljišč poleg določil 

odloka o PUP s temi spremembami in dopolnitvami PUP do-
pustno naslednje:

– katalog za morfološko enoto K6/Z3 se dopolni tako, da 
je v tej enoti poleg predpisanih dovoljena tudi gradnja novih 
objektov, in sicer naslednjih vrst skladno z uredbo, ki ureja 
enotno klasifikacijo vrst objektov (v nadaljevanju: uredba):

– enostanovanjske stavbe (šifra 111 v prilogi uredbe),
– za novogradnje stanovanjskih objektov veljajo iste 

usmeritve, kot so predpisane za nadomestne gradnje stano-
vanjskih objektov v odloku o PUP za enoto K6/Z3.

(8) območje 8
Za 21. členom odloka o PUP se doda nov, 21.f člen, ki 

se glasi:
Na območju 8 je dopustna ureditev dveh območij, v odvi-

snosti od njune namenske rabe:
– na kmetijskih zemljiščih je dopustna ureditev šotorišča 

pod pogoji, da taka ureditev ne zahteva nikakršne gradnje ozi-
roma trajnih posegov v prostor v smislu prostorske in gradbene 
zakonodaje; šotorišče se uredi tako, da predstavlja zaokrože-
no, prostorsko in funkcionalno urejeno in opremljeno zemljišče, 
s tlorisno površino do 0,5 ha, namenjeno le postavitvi šotorov;

– na stavbnih zemljiščih je dopustna ureditev nujnih pro-
storov, kot jih zahtevajo minimalni tehnični pogoji za dejavnost 
šotorišča (sanitarni prostori, sprejemni prostor ipd.); ti prostori 
se lahko uredijo v sklopu drugih turističnih objektov oziroma 
stanovanjskih ali gospodarskih objektov na turistični kmetiji; 
na stavbnih zemljiščih se lahko uredi tudi parkirna mesta za 
kemperje oziroma prikolice.

Vsi posegi na območju 8 se izvajajo le ob soglasju ozi-
roma pod pogoji pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dedi-
ščine Slovenije.

(9) območje 9
Za 21. členom odloka o PUP se doda nov, 21.g člen, ki 

se glasi:
Na območju 9 je v okviru stavbnih zemljišč poleg določil 

odloka o PUP s temi spremembami in dopolnitvami PUP do-
pustno naslednje:

– katalog za morfološko enoto 2A/1, Tabor se dopolni 
tako, da je v tej enoti poleg predpisanih sprememb namemb-
nosti dopustna tudi naslednja sprememba:

– dopustna je sprememba namembnosti objektov s 
poslovno dejavnostjo v stanovanjske objekte.

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE 
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO 

JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

7. člen
(prometna infrastruktura)

(1) območje 1
Za 29. členom odloka o PUP se doda nov, 29.a člen, ki 

se glasi:
Na območju 1 je dopustno naslednje:
1.1 Ceste
Znotraj območja je predvidena gradnja nove dovozne 

ceste v smeri vzhod–zahod, ki se priključi na lokalno cesto 
proti Ojstriški vasi. Niveleta ceste mora biti prilagojena niveleti 
terena in se lahko zgolj minimalno nadviša. Cesta je širine 5 m 
z obojestransko bankino. Prečni sklon cest bo predvidoma 
enostranski in bo znašal od 1 % do 2,5 %. Vzdolžni skloni se 
prilagodijo predvideni višinski ureditvi območja.

Sestav zgornjega ustroja povoznih površin je sledeč:
3 cm asfalt beton
6 cm bitu drobir
40 cm min. tampon.
1.2 Mirujoči promet
Ob vsaki stavbi je potrebno zagotoviti zadostno število 

parkirnih mest, tako za zaposlene kot za obiskovalce in sta-
novalce. Potrebno število parkirnim mest se zagotovi znotraj 
posamezne parcele, namenjene gradnji.

(2) območje 5
Za 29. členom odloka o PUP se doda nov, 29.b člen, ki 

se glasi:
Na območju 5 je dopustna ureditev prometnih in podob-

nih površin v skladu s pogoji upravljalca. Za vse posege v 
območju 5 je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje 
upravljalca.



Stran 8504 / Št. 82 / 2. 11. 2012 Uradni list Republike Slovenije

(3) območje 6
Za 29. členom odloka o PUP se doda nov, 29.c člen, ki 

se glasi:
Na območju 6 je dopustno naslednje:
Pred pričetkom gradnje je potrebno zagotoviti ustrezen 

dostop do območja, in sicer iz severa preko predvidene sta-
novanjske soseske individualnih hiš z navezavo na njihovo 
prometno mrežo.

8. člen
(energetska infrastruktura, meteorna in fekalna kanalizacija, 

vodovod, plin)
(1) skupna določila
Na koncu 31. člena odloka o PUP se doda nov odstavek, 

ki se glasi:
V fazi nadaljnjega načrtovanja in pred pridobitvijo grad-

benega dovoljenja si je potrebno za vse predvidene objekte 
pridobiti od Elektra Celje d.d. projektne pogoje in soglasja za 
priključitev na distribucijsko omrežje. Ravno tako si je za pred-
videne objekte potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasja, 
ki so potrebni za priključitev na ostalo infrastrukturo.

(2) območje 1
Za 31. členom odloka o PUP se doda nov, 31.a člen, ki 

se glasi:
Na območju 1 je dopustno naslednje:
2.1 Energetska infrastruktura
Na območju 1 Elektro Celje d.d. nima zadostnih kapacitet 

električne energije, zato je potrebno zgraditi novo transformator-
sko postajo. Energija za napajanje predvidene TP je na razpo-
lago na SN nadzemnemu elektroenergetskemu vodu DV 20 kV 
Tabor – oporišče št. 90, kateri se napaja iz razdelilne TP Podlog. 
Energija za napajanje predvidenih objektov v območju 1 je na 
razpolago na NN zbiralnicah predvidene TP. V fazi nadaljnjega 
načrtovanja je potrebno za to območje izdelati idejno rešitev 
elektrifikacije ob upoštevanju zgoraj navedenih točk, za kar si 
mora izdelovalec idejne rešitve pridobiti od Elektra Celja d.d. 
parametre za projektiranje. V fazi nadaljnjega načrtovanja in 
pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja si je potrebno za pred-
videne objekte pridobiti od Elektra Celje d.d. projektne pogoje in 
soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje.

2.2 Meteorna kanalizacija
Pri načrtovanju meteorne kanalizacije je potrebno upo-

števati Geološko-geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti 
tal ter pogojih temeljenja objektov na območju OPPN Ojstriška 
vas, Občine Tabor (Geosvet Samo Marinc s.p., Celje, septem-
ber 2010, arh. št.: 54-9/2010), iz katerega so povzeti naslednji 
pogoji: »Glede na relativno dobro prepustne nevezljive zemljine 
na vzhodnem delu predvidene pozidave, na globini > 0,3 m, 
glede na koto obstoječega terena, je na obravnavanem obmo-
čju potrebna izvedba ponikovalnic za odvod meteornih vod. 
Dno ponikovalnic mora obvezno segati v dobro prepustne 
zemljine – peščene prode, na globini > 1,5 m. Ponikovalni-
ce naj se dimenzionirajo na podane koeficiente prepustnosti. 
Opozoriti pa velja, da ponikovalnice ne bodo delovale v času 
dolgotrajnih obilnih padavin, zaradi česar je potrebno predvideti 
prelive v meteorno kanalizacijo oziroma razpršeno v okolico.« 
Tako je potrebno na območju padavinske vode ponikati, pri tem 
pa morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in 
manipulativnih površin.

2.3 Fekalna kanalizacija
Na obravnavanem območju še ni zgrajeno javno kanali-

zacijsko omrežje, ki bi se zaključevalo s čistilno napravo. Pred-
videna je izgradnja javne kanalizacije, ki se bo navezala na 
projektirani javni kanal in se bo zaključevala z lokalno čistilno 
napravo. Za sekundarno kanalizacijsko omrežje bo potrebno 
izdelati projektno dokumentacijo za nove in obstoječe objekte 
ob upoštevanju obstoječe poselitve. Novi in obstoječi objekti se 
bodo priključili na javni kanal preko revizijskih jaškov. V javno 
kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki ustrezajo Uredbi o 
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in jav-
no kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07, 79/09) in Pra-

vilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih 
vod ter pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07). 
Do izgradnje kanalizacijskega omrežja na obravnavanem ob-
močju je potrebno fekalne vode odvajati v malo čistilno napravo 
dimenzionirano za predvidene obremenitve skladno z Uredbo 
o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih 
čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10). Po izgradnji 
kanalizacijskega omrežja na obravnavanem območju je priklju-
čitev na javno kanalizacijo in dalje na skupno čistilno napravo 
obvezna, mala komunalna čistilna naprava pa se ukine.

2.4 Vodovod
Oskrba predvidenih objektov je možna preko izgrajenega 

javnega vodovoda v izvedbi SAL Ø 200 mm, ki se nahaja juž-
no od obravnavanega območja. Za nove objekte je potrebno 
izgraditi sekundarno vodovodno omrežje, za katero je potrebno 
izdelati projektno dokumentacijo na podlagi predvidene porabe 
vode v posameznih objektih glede na njihovo namembnost. 
Novo razvodno omrežje mora zagotavljati požarno varnost z 
vgradnjo nadzemnih hidrantov. Pod utrjenimi površinami je 
obvezna uporaba materialov in nodularne litine. Vsi odcepi in 
hišni priključki se izvedejo z vgradnjo cestnih zapornih ventilov. 
Vodomeri se vgradijo v zunanje vodomerne jaške.

(3) območje 5
Za 31. členom odloka o PUP se doda nov, 31.b člen, ki 

se glasi:
Na območju 5 je dopustno naslednje:
3.1 Energetska infrastruktura
V območju predvidene ureditve križišča v Taboru potekajo 

nizkonapetostni elektro energetski podzemni vodi, zato je po-
trebno pred pričetkom del obvestiti Elektro Celje d.d., ki bo iz 
varnostnih razlogov izvršilo zakoličbo vseh podzemnih vodov 
na obravnavanem območju. Kolikor bo stojno mesto obstoječe 
javne razsvetljave tangiralo izgradnjo krožišča, ga je potrebno 
prestaviti izven območja urejanja.

3.2 Fekalna kanalizacija
Na obravnavanem območju ureditve križišča je izgrajeno 

javno kanalizacijsko omrežje, ki se bo zaključevalo s čistilno 
napravo. Javni kanal poteka v cestnem telesu in v njem ter 
prečka križišče. Na kanalu se nahajajo revizijski jaški. Upošte-
vati je potrebno že izgrajeno kanalizacijo na obravnavanem 
območju ter morebitne hišne priključke.

3.3 Vodovod
Na obravnavanem območju ureditve križišča in parkirišča 

se nahaja javni transportni vodovod v izvedbi NL dn 200 mm 
in SAL Ø 200 mm. Oba vodovoda se nahajata ob in v cestnem 
telesu. Vodovod v izvedbi SAL Ø 200 mm, ki se nahaja pod 
utrjenimi površinami je potrebno obnoviti s cevmi ustreznega 
preseka z materiali iz nodularne litine. Na območju se nahajajo 
vodovodni jašek, hidrant ter morebitni individualni hišni priključ-
ki, kar je potrebno upoštevati pri nadaljnjem načrtovanju.

(4) območje 6
Za 31. členom odloka o PUP se doda nov, 31.c člen, ki 

se glasi:
Na območju 6 je dopustno naslednje:
4.1 Energetska infrastruktura
V območju predvidene dovozne ceste poteka nizkona-

petostni nadzemni elektroenergetski, kateri tangira izgradnjo 
predvidene ceste, zato ga je potrebno pred pričetkom del pre-
urediti od točke A, ki se nahaja na parc. št. 1705, k.o. Ojstriška 
vas do točke B, ki se nahaja na parc. št. 1596/40, k.o. Ojstri-
ška vas, za kar je potrebno izdelati projektno dokumentacijo. 
Energija za napajanje je na razpolago na nizkonapetostnem 
omrežju Grobljar – točka A, kateri se napaja iz obstoječe 
transformatorske postaje TP Mlače, s tem da je potrebno pred 
priključitvijo objektov preurediti NN zbiralke obstoječe TP Mlače 
in predvideti nov nizkonapetostni podzemni vod TP Mlače do 
točka C, ki se nahaja na parc. št. 1698, k.o. Ojstriška vas.

4.2 Meteorna kanalizacija
Pri načrtovanju meteorne kanalizacije je potrebno upo-

števati Hidro-geološko poročilo o možni ureditvi odvodnjavanja 
na parcelah št.: 1596/6, 1596/13 in 1596/14, k.o. Ojstriška vas, 
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Občine Tabor – dopolnitev PUP-a (Geosvet Samo Marinc s.p., 
Celje, november 2010, arh.št.: 72-11/2010), iz katerega so 
povzeti naslednji pogoji: »Glede na slabo prepustne zemljine 
na obravnavanem območju, visok povprečen nivo podtalnice 
(globina okrog 1,2 m glede na koto terena), ki se ob neugodnih 
vremenskih razmerah lahko dvigne do kote terena in mestoma 
zamočvirjena območja, bo potrebno pri ureditvi odvodnjavanja 
meteornih vod upoštevati naslednje:

– zaradi zgoraj naštetega je izvedba ponikovalnic na 
obravnavanem območju nesmiselna,

– vsi objekti morajo imeti na globini temeljev izvedeno 
obodno drenažo, z gravitacijskim odtokom v bližnji meteorni 
odvodnik (ki poteka približno po sredini kmetijskih površin, se-
verno od obravnavanih lokacij), kamor morajo biti speljane tudi 
vse meteorne vode iz objektov in okolice.« Pred izpustom vod 
v površinski odvodnik je potrebno umestiti vodni zadrževalnik.

4.3 Fekalna kanalizacija
Na obravnavanem območju ni izgrajenega javnega kana-

lizacijskega omrežja, ki bi se zaključevalo s čistilno napravo. 
Izgradnja javnega kanala zaenkrat ni predvidena. Fekalne vode 
je potrebno odvajati v malo komunalno čistilno napravo dimen-
zionirano za predvidene obremenitve skladno z Uredbo o misiji 
snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih 
naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10).

4.4 Vodovod
Oskrba predvidenih objektov je možna preko izgrajenega 

javnega vodovoda v izvedbi PE Ø 110 mm, ki se nahaja se-
verno od obravnavanega območja. Za nove objekte je potreb-
no izgraditi sekundarno vodovodno omrežje. Novo razvodno 
omrežje mora zagotavljati požarno varnost z vgradnjo nadze-
mnih hidrantov. Pod utrjenimi površinami je obvezna uporaba 
materialov in nodularne litine. Vsi odcepi in hišni priključki se 
izvedejo z vgradnjo cestnih zapornih ventilov. Vodomeri se 
vgradijo v zunanje vodomerne jaške.

9. člen
(telekomunikacijska infrastruktura)

29. člen odloka o PUP se dopolni z novima odstavkoma:
Pri posegih v prostor na območju sprememb in dopolnitev 

PUP je potrebno upoštevati trase TK omrežja. Trase so na raz-
polago pri upravljavcu Telekom Slovenija. Za priključitev novih 
objektov na javno TK omrežje je potrebno predvideti in vrisati 
idejne trase TK vodov. Predvidijo se naj optični ali bakreni kabli, 
odvisno od tehničnih možnosti. Kabli naj bodo položeni v zemljo 
ali pa uvlečeni v kabelsko kanalizacijo iz PVC cevi in ustreznimi 
TK jaški s tipskimi pokrovi Telekom. Prav tako se znotraj objek-
tov predvidijo optični ali bakreni kabli s tipiziranimi materiali in 
elementi. Predvidena je izgradnja novega TK omrežja, ki se bo 
navezalo na obstoječe TK omrežje. Za priključitev predvidenih 
objektov na TK omrežje je potrebno izdelati ustrezno projektno 
dokumentacijo v skladu s pogoji soglasodajalca.

Na območju sprememb in dopolnitev PUP se nahaja tudi 
kabelsko komunikacijski sistem (KKS) v lasti in upravljanju 
Telemach d.o.o. V območjih, kjer je predvidena (načrtovana) 
novogradnja stanovanjskih ali poslovnih objektov, je potrebno 
upoštevati obstoječe trase KKS omrežja. Podatki o trasah so 
na razpolago pri upravljavcu Telemach d.o.o. Za priključitev 
novih objektov na KKS omrežje je potrebno vrisati idejne trase 
cevne KK KKS. Predvidena naj bo KK s PVC cevmi preseka 
Ø 100 mm, jaški BC Ø 60 cm in LTŽ pokrovi ustrezne nosil-
nosti. Izvodi cevi do objektov naj bodo v sistemu zvezdišča 
načrtovani s PVC cevmi preseka Ø 50–63 mm, z zaključkom v 
pod-ometo vgrajeni omarici na vsakem od objektov. V območju 
načrtovanih rekonstrukcij prometne in komunalne infrastrukture 
je potrebno vrisati obstoječe in idejne trase cevne KK KKS. Za 
vse posege, ki tangirajo KKS, je obvezna sočasna rekonstruk-
cija cevne KK KKS. Izvedba je pogojena s projektnimi pogoji 
in konkretno projektno rešitvijo v sklopu dokumentacije PGD. 
Umestitev KK KKS naj bo upoštevana v vseh območjih, ki so 
predmet sprememb in dopolnitev PUP.

10. člen
(obveznost priključevanja)

30. člen odloka o PUP se dopolni z novim odstavkom:
Vsi predvideni objekti na območju sprememb in dopol-

nitev PUP se morajo priključiti na načrtovano gospodarsko 
infrastrukturo pod pogoji upravljalcev.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

11. člen
(kulturna dediščina)

33. člen odloka o PUP se dopolni z novimi odstavki:
Na območjih 1, 4 in 6 je pred posegi v prostor smiselna in 

potrebna izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Za izvedbo 
predhodne arheološke raziskave je treba pridobiti kulturnovar-
stveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline 
v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.

Na območjih 1, 3, 4 in 6 je priporočljivo oblikovanje objek-
tov prilagoditi značaju in merilu širšega prostora in tradicionalni 
arhitekturi, območje okoli objektov pa je priporočljivo zasaditi z 
avtohtonimi listopadnimi grmovnicami in drevesi.

Na območju 1 je potrebno oblikovanje objektov prilagoditi 
značaju in merilu širšega prostora in tradicionalni arhitekturi, 
območje okoli objektov pa se po potrebi zasadi z avtohtonimi 
listopadnimi grmovnicami in drevesi.

Na območju 2 so prestavitve nezahtevnih objektov, ki so 
pomožni kmetijsko-gozdarski objekti in enostavnih objektov, 
ki so pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, in ki so dediščina 
ali spomeniki, dopustne le ob soglasju oziroma po pogoji pri-
stojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Na 
območju 2 je postavitev kozolca – toplarja možna le ob soglasju 
oziroma po pogoji pristojnega Zavoda za varstvo kulturne de-
diščine Slovenije.

Na območju 5 med gradnjo križišča ne sme prihajati do 
škodljivih vplivov na varovani objekt stavbne kulturne dediščine 
Tabor – Hiša Tabor 12 (EŠD 20644) v neposredni bližini obmo-
čja 5. Ves teren ob neposredni bližini objekta je potrebno po 
zaključku del vzpostaviti v prvotno stanje.

Na območju 7 je priporočljivo oblikovanje objektov prila-
goditi značaju in merilu širšega prostora kmetije in tradicionalni 
arhitekturi.

Na območju 8 je potrebno za postavitev šotorišča s spre-
mljajočo infrastrukturo in vse ostale posege v območju doma-
čije pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

V območju 9 stojijo številni varovani objekti; kolikor se 
sprememba namembnosti in drugi posegi načrtujejo v varovani 
enoti kulturne dediščine, je potrebno pridobiti kulturnovarstve-
ne pogoje in soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije. Kolikor se sprememba namembnosti in 
drugi posegi načrtujejo za objekte, ki niso varovana enota kul-
turne dediščine, je priporočljivo oblikovanje objektov prilagoditi 
značaju in merilu širšega prostora in tradicionalni arhitekturi, 
območje okoli objektov pa je priporočljivo zasaditi z avtohtonimi 
listopadnimi grmovnicami in drevesi.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

12. člen
(varstvo voda)

3. točka 35. člena odloka o PUP se dopolni z novim od-
stavkom:

Predvideni objekti na območju sprememb in dopolnitev 
PUP se bodo priključili na javni kanalizacijski sistem oziro-
ma do njegove izgradnje na male čistilne naprave. S ciljem 
varovanja kakovosti vodotokov in vpliva na podtalnico je 
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tehnološke odplake potrebno obvezno očistiti pred priklju-
čitvijo na kanalizacijo do stopnje, ko ne bodo škodovale 
kanalizacijskemu omrežju in postopkom čiščenja na biološki 
čistilni napravi. Manipulacijska dvorišča morajo biti izvedena 
z nepropustnim zgornjim ustrojem. Onesnažene meteorne 
vode (olja, maščobe) se morajo odvajati v kanalizacijo pre-
ko lovilcev olj in maščob, mehansko onesnažene meteorne 
vode pa preko usedalnikov v površinski odvodnik. Meteor-
ne in druge odpadne vode iz parcel, zunanjih ureditev ali 
objektov ne smejo biti speljane na cestni svet ali naprave za 
odvodnjavanje avtoceste in cestnega telesa.

13. člen
(varstvo pred hrupom)

5. točka 35. člena odloka o PUP se dopolni z novimi 
odstavki:

Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa 
v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10; v 
nadaljevanju: uredba) sodijo območja 1, 2 in 3 v IV. območje 
varstva pred hrupom. Za to območje veljajo mejne dnevne ravni 
hrupa 75 dBA in mejne nočne ravni 65 dBA.

Na podlagi uredbe sodita območji 4 in 6 v II. območje 
varstva pred hrupom. Za to območje veljajo mejne dnevne ravni 
hrupa 55 dBA in mejne nočne ravni 45 dBA.

Na podlagi uredbe sodijo območja 5, 7, 8 in 9 v III. obmo-
čje varstva pred hrupom. Za to območje veljajo mejne dnevne 
ravni hrupa 60 dBA in mejne nočne ravni 50 dBA.

Ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomer-
nim hrupom morajo biti izvedeni v skladu s predpisi. Predvide-
ni objekti na območju sprememb in dopolnitev PUP oziroma 
njihovo obratovanje in uporaba po končani gradnji ne smejo 
presegati predpisane mejne ravni hrupa.

14. člen
(varstvo zraka)

2. točka 35. člena odloka o PUP se dopolni z novimi 
odstavki:

Predvideni objekti na območju sprememb in dopolnitev 
PUP ne smejo predstavljati možnosti povečanja onesnaženja 
zraka. Za potrebe po toplotni energiji se naj uporabljajo obno-
vljivi viri energije ter ekološko nesporni viri. S tem bo kvaliteta 
zraka ostala na sprejemljivi ravni.

Za zmanjšanje količin škodljivih snovi, ki prekomerno 
onesnažujejo zrak, je na območju 1 predvideno:

– izbor takih tehnologij, ki ne bodo kvarno vplivale na 
delovno in bivalno okolje ter bodo zagotovljeni vsi zaščitni 
ukrepi za preprečevanje neprijetnih in škodljivih emisij tako na 
delovnem, kot v zunanjem okolju,

– emisijske koncentracije škodljivih snovi v zraku ne sme-
jo presegati dopustnih mej po odloku o normativih za skupno 
dovoljeno in za kritično koncentracijo škodljivih snovi v zraku 
(Uradni list RS, št. 30/90), priporoča se upoštevanje polovičnih 
vrednosti za najvišje koncentracije škodljivih snovi v ozračju,

– krajinska ureditev z intenzivno zasaditvijo na zunanjih 
robovih območja 1, če posebej na njegovem severnem robu.

15. člen
(ravnanje z odpadki)

35. člena odloka o PUP se dopolni z novo točko 8. Rav-
nanje z odpadki, ki se glasi:

Za vse stavbe na območju sprememb in dopolnitev 
PUP je potrebno zagotoviti zbirno mesto za odpadke, to je 
urejen prostor v ali ob objektu, kamor se postavijo zabojniki 
za mešane komunalne odpadke in odjemno mesto, kjer 
izvajalec javne službe odpadke prevzame. Odjemno mesto 
je lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen nemoten do-
voz vozilom za odvoz odpadkov. Predvideni način odvoza 
odpadkov mora ustrezati tehnologiji zbiranja in odvažanja 
odpadkov, ki jo uporablja izvajalec javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki.

16. člen
(varstvo tal)

4. točka 35. člena odloka o PUP se dopolni z novim od-
stavkom:

Rodovitni del prsti, ki bo odstranjen med gradnjo na 
območju sprememb in dopolnitev PUP, je potrebno ustrezno 
deponirati ter uporabiti za ureditev zelenic ter ostalih zelenih 
površin.

17. člen
(ohranjanje narave)

34. člena odloka o PUP se dopolni z novim odstavkom:
Varstvene usmeritve za gradnjo kozolca in kmetijske ute 

kot nezahteven oziroma enostaven kmetijsko-gozdarski objekt:
Umeščanje objektov na kmetijskih zemljiščih naj se izvaja 

izven zavarovanih območij, območij naravnih vrednot, območij 
Natura 2000 ter habitatov ogroženih in zavarovanih rastlinskih 
in živalskih vrst ter habitatnih tipov, ki se prednostno, glede na 
druge habitatne tipe, prisotne na celotnem območju RS, ohra-
njajo v ugodnem stanju; gradnja objektov oziroma ureditve za 
ta namen, naj se izvajajo na način, da ne bo ogroženo ohranja-
nje lastnosti zavarovanih območij, naravnih vrednot in območij 
biotske raznovrstnosti; načrtovanje naj poteka na način, da 
bo zagotovljeno ohranjanje travniških sadovnjakov, skupin in 
posamezna drevesa v agrarni krajini ter omejkov in grmišč; 
pri izvedbi del se zaščiti posamezna drevesa in grmišča pred 
poškodbami, propadla drevesa se naj nadomestijo z zasaditvijo 
avtohtonih vrst; gradnja naj se načrtuje v odmiku ene drevesne 
višine odraslega drevesa od obstoječega gozdnega roba oziro-
ma roba obvodne drevnine; gradnja objektov in ureditev okolice 
naj se izvede brez škarp, teras, ograj in drugih objektov za 
premoščanje višinskih razlik; prehodi v okoliški teren naj bodo 
mehki in zatravljeni; okolica objektov naj se uredi z zasaditvijo 
avtohtonega drevja, grmovnic ter zatravi z mešanico semen 
okoliških travnikov; objektov naj se ne ograjuje in osvetljuje.

Varstvene usmeritve za postavitev obor za rejo divjadi in 
ograj za pašo živine kot nezahteven oziroma enostaven kme-
tijsko-gozdarski objekt:

Postavitev obor za rejo divjadi in ograj za pašo živine se 
izvaja izven zavarovanih območij, območij naravnih vrednot, 
območij Natura 2000 ter 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; načrtovanje naj poteka na 
način, da bo zagotovljeno ohranjanje travniških sadovnjakov, 
skupin in posamezna drevesa v agrarni krajini ter omejkov, 
grmišč in obvodne vegetacije; zaradi objedanja se morebitne 
poškodbe posameznih večjih dreves na travniških površinah 
znotraj obore prepreči z ustrezno zaščito; propadla drevesa 
naj se nadomesti z zasaditvijo avtohtonih vrst; na ograjenem 
območju naj se nahaja samo površini ustrezno število oseb-
kov, da se prepreči pojav erozije; postavljanje obor in ograj 
se naj izvaja na način, da ne predstavljajo pasti in je mogoč 
prehod prostoživečih vrst; reliefne značilnosti je treba ohraniti; 
na zemljišču ni dovoljeno izvajati večjih zemeljskih del (izkopov, 
nasipavanj, izravnav).

18. člen
(gozdovi)

23. člen odloka o PUP se dopolni z novim odstavkom:
V primeru postavitve nezahtevnih oziroma enostavnih 

objektov, ki jih omogoča ta odlok, v gozdu ali v oddaljenosti 
manj kot 25 m od njenega roba je potrebno pridobiti soglasje 
pristojne službe za gozdarstvo. Odmik objektov od gozdnega 
roba je lahko tudi manjši, vendar je v tem primeru potrebno 
predhodno soglasje lastnika gozdne parcele, v katerem se 
opredelijo odgovornosti. V primeru, da se objekt locira v obmo-
čje varovalnega gozda, pa je pred pridobitvijo soglasja službe, 
pristojne za gozdarstvo, potrebno pridobiti dovoljenje pristoj-
nega ministrstva za gozdarstvo (9. člen Uredbe o varovalnih 
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gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, 
št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10). Uporaba gozdnih prometnic za 
potrebe dostopa ali opravljanja dejavnosti brez predhodnega 
soglasja službe, pristojne za gozdarstvo, ni dovoljena. Potreb-
no je ohraniti dostope do gozdnih površin. Na robu območja 6 je 
potrebno urediti občasno deponijo lesa v velikosti cca 100 m², 
kolikor pa je le-ta umeščena izven ureditvenega območja, je 
potrebno predhodno soglasje lastnika zemljišča.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO 

Z VARSTVOM PRED POŽAROM

19. člen
(obramba)

36. člen odloka o PUP se dopolni z novim odstavkom:
Na območjih sprememb in dopolnitev PUP ni obstoječih 

ali načrtovanih območjih ali objektov za obrambo in zaščito.

20. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Potresna ogroženost, dopolnilna in druga zaščita
Za 36. členom odloka o PUP se doda nov, 36.a člen, ki 

se glasi:
Upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti ter 

temu primerno prilagoditi način gradnje. Po podatkih Agencije 
RS za okolje za območje sprememb in dopolnitev PUP velja 
projektni pospešek tal v (g): 0,15 (ARSO Metapodatkovni por-
tal, http://gis.arso.gov.si/ mpportal/, Potresna nevarnost Slo-
venije – projektni pospešek tal za povratno dobo 475 let, 1. 2. 
2010). Za nadaljnje projektiranje se uporablja naveden podatek 
iz karte projektnega pospeška tal in Evrokod 8.

Pri gradnji novih objektov na območju sprememb in do-
polnitev PUP je potrebno ojačiti prvo ploščo v skladu z veljav-
no zakonodajo s področja varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami.

Pri načrtovanju objektov na območju sprememb in do-
polnitev PUP, kjer obstaja možnost razlitja nevarnih snovi, je 
potrebno predvideti tehnične rešitve in način gradnje, ki bodo 
preprečili razlitje nevarnih snovi.

Dostopi in dovozi na območju sprememb in dopolnitev 
PUP morajo omogočati dovoz in delovne površine interventnih 
vozil in izpolnjevati pogoje za varen umik ljudi in premoženja.

(2) Poplavna varnost
24. člen odloka o PUP se dopolni z novim odstavkom:
Za dve območji sprememb in dopolnitev PUP, za obmo-

čji 1 in 4, je izdelan načrt ''Ugotovitve poplavne ogroženosti 
in strokovne protipoplavne rešitve'' kot strokovne podlage za 
pridobitev vodnega soglasja (Matija Bogdan Marinček s.p., 
št. projekta 68/2011, november 2011), ki se upošteva kot stro-
kovna podlaga pri nadaljnjem načrtovanju.

Skladno z navedeno študijo območje 1 ni poplavno ogro-
ženo.

Skladno z navedeno študijo je območje 4 pri 100-letnih 
vodah poplavno ogroženo. Globine poplavnih vod bi bile manj-
še kot 0,5 m/s, hitrosti pa manjše kot 1 m/s. Pri Q10 let samo 
območje ne bi bilo poplavljeno. Območje je možno obravna-
vati po 5. členu Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi 
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja ter o 
načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list 
RS, št. 60/07). Posebni ukrepi niso zahtevani, ne sme se pa 
spreminjati terena na območju poplav. Zato je na tem območju 
pred kakršnokoli gradnjo potrebna ureditev odvodnega jarka 
in odstranitev obstoječega kanaliziranega odseka, ureditev 
profila in podolžnega poteka jarka na dolžini 307 m, povečanje 
dimenzij prepustov pod poljskima cestama na Ø 120 cm in 
dvig poljske ceste na dolžini 60 m. Po izvedbi teh ukrepov bo 
območje zavarovano pred poplavami 100-letne povratne dobe.

Ostala območja sprememb in dopolnitev PUP se ne na-
hajajo na poplavnih območjih; za gradnjo nezahtevnih in eno-
stavnih objektov v skladu s tem odlokom se glede njihovih 
umeščanj v območji 2 in 3 ter 7 upoštevajo določila 24. člena 
osnovnega odloka o PUP.

(3) Varstvo pred škodljivim delovanjem visoke podtalnice
35. člena odloka o PUP se dopolni z novo točko 9. Varstvo 

pred škodljivim delovanjem visoke podtalnice, ki se glasi:
Pri gradnji novih objektov na območju sprememb in dopol-

nitev PUP je potrebno upoštevati najmanj naslednje lastnosti 
podtalnice na območjih sprememb in dopolnitev PUP (vir po-
datkov: Agencija RS za okolje, ARSO Metapodatkovni portal, 
http://gis.arso.gov.si/mpportal/, Vodna telesa podzemne vode, 
1.2.2010); grafični prikaz območji je sestavni del prikaza stanja 
prostora:
severni in južni del občine

IME_VOD_TE Spodnji del Savinje do Sotle
VOD_OBMOCJ Donava
ST_VODONOS 3
VOD_SKUP1 Razpoklinski / kraški, malo skraseli – ob-

širni in visoko do srednje izdatni vodono-
sniki, v apnenčastih kamninah predvsem 
nizke

VDOON_1 Dolomitni vodonosniki in vodonosniki v 
apnenčastih kamninah

HIDRODIN1 Odprt
SRED_DEB1 >200
LITO_OPIS1 Dolomit in dolomit z rožencem, laporovec 

in meljevec z lečami in vključki apnenca 
v menjavanju z dolomitom / Mezozoik, 
predvsem

VOD_SKUP2 Medzrnski ali razpoklinski – Manjši vodo-
nosniki z lokalnimi in omejenimi viri pod-
zemne vode

VODON_2 Vodonosniki v aluvialnih in terciarnih se-
dimentih

HIDRODIN2 Odprt (v terciarnih plasteh lahko zaprt)
SRED_DEB2 10
LITO_OPIS2 Pesek, konglomerat, peščenjak, melj, gli-

na, lapor in lapor z vključki peska, konglo-
merata in peščenjaka / Kenozoik

VOD_SKUP3 Razpoklinski – Lokalni ali nezvezni izdatni 
vodonosniki ali obširni vendar nizko do 
srednje izdatni vodonosniki

VODON_3 Globoki vodonosniki v karbonatnih kamni-
nah (termalni)

HIDRODIN3 Zaprt
SRED_DEB3 >200
LITO_OPIS3 Dolomit in apnenec / Mezozoik, pretežno 

Trias

osrednji del občine

IME_VOD_TE Savinjska kotlina
VOD_OBMOCJ Donava
ST_VODONOS 1
VOD_SKUP1 Medzrnski, aluvialni – obširni in lokalni 

srednje do visoko izdatni, mestoma nizko 
izdatni vodonosniki

VDOON_1 Peščeno-prodni zasipi reke Savinje in nje-
nih pritokov

HIDRODIN1 Odprt
SRED_DEB1 16
LITO_OPIS1 Debelozrnati terestrični sedimenti (pesek, 

prod, grušč) / Kvartar
DRUGO ni podatka



Stran 8508 / Št. 82 / 2. 11. 2012 Uradni list Republike Slovenije

(4) Varstvo pred škodljivim delovanjem erozije, varstvo 
pred plazovi

4. točka 35. člena odloka o PUP se dopolni z novima 
odstavkoma:

Za vsak poseg v prostor na območju sprememb in dopol-
nitev PUP, za katerega je potrebna statična presoja, je potreb-
no pridobiti geološko mnenje.

Pred kakršnimikoli posegi v prostor na območju spre-
memb in dopolnitev PUP ter v nadaljnjih fazah projektiranja je 
skladno s tem odlokom potrebno upoštevati geološko-geome-
hanske elaborate, ki so priloga tega odloka.

21. člen
(varstvo pred požarom)

7. točka 35. člena odloka o PUP se dopolni z novima 
odstavkoma:

Pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP so v skladu 
z Zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 9/11) upoštevani ustrezni pro-
storski, gradbeni in tehnični ukrepi. Z ustrezno razmestitvijo 
objektov in z odmiki med njimi so ustvarjeni pogoji za požarno 
ločitev objektov, zagotovljeni so pogoji za omejevanja širjenja 
ognja ob požaru ter pogoji za varen umik ljudi in premoženja. 
Urejene so prometne in delovne površine za intervencijska 
vozila. Oskrba za gašenje z vodo je predvidena preko nadze-
mnih hidrantov, izvedenih skladno s Pravilnikom o tehničnih 
normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni 
list SFRJ, št. 30/91, Uradni list RS, št. 83/05). Pri nadaljnjem 
projektiranju je potrebno upoštevati Zakon o varstvu pred po-
žarom ter Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, 
št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07).

Investitorji objektov, za katere bo pri pripravi projektne 
dokumentacije PGD obvezna izdelava študije požarne varnosti 
so pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja dožni 
pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam od Uprave RS 
za zaščito in reševanje. Za stavbe, za katere študija požarne 
varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požar-
ne varnosti izhajati iz elaborata »zasnova požarne varnosti«, 
vendar v tem primeru soglasje Uprave RS za zaščito in reše-
vanje ni potrebno.

IX. NAČRT PARCELACIJE

22. člen
(parcelacija)

1. točka Predvidena stopnja izkoriščenosti in določitev 
gradbenih parcel 16. člena odloka o PUP se dopolni z novimi 
odstavki:

Za območja 1 in 6 so določene meje parcel, namenjenih 
za gradnjo. Določene so zgolj zunanje meje parcel, namenjenih 
za gradnjo, ki pa se lahko na znotraj delijo na manjše. Vsi ostali 
pogoji ostajajo enaki kot v osnovnem odloku o PUP.

X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

23. člen
(etapnost)

Za 36. členom odloka o PUP se doda nov, 36.c člen, ki 
se glasi:

Načrtovane gradnje objektov na posameznih območjih 
sprememb in dopolnitev PUP se lahko izvajajo ločeno, pri 
čemer morajo biti zemljišča predhodno komunalno opremljena.

Izgradnja prometne, komunalne, energetske ter ostale 
javne infrastrukture na območju 1 mora slediti faznosti izgra-
dnje posameznih stavb ter mora biti izvedena pred njihovo 
izgradnjo ali hkrati z njo.

Pred pričetkom gradnje na območju 6 je potrebno zagoto-
viti ustrezen dostop območja do javne ceste; prometni dostop 
mora biti širine min. 4 m.

XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH 
REŠITEV

24. člen
(velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih 

in tehničnih rešitev)
Za 36. členom odloka o PUP se doda nov, 36.d člen, ki 

se glasi:
Pri nadaljnjem načrtovanju stavb na območju 1 in 6 je 

dovoljeno parcele, namenjene gradnji zmanjševati ali deliti. 
Število parcel oziroma njihova velikost se lahko poljubno spre-
minja. Pri tem je potrebno za vsako parcelo zagotoviti priključke 
na javno cesto ter na ostalo gospodarsko infrastrukturo. Spre-
membe ne smejo vplivati na izvedbo ureditev, načrtovanih s 
tem odlokom. Dovoljena so tudi manjša odstopanja od lege 
posameznih stavb ter ostalih ureditev, vendar je potrebno upo-
števati minimalne odmike od sosednjih parcel, namenjenih 
gradnji. Stavbe je dovoljeno postavljati tudi bližje sosednjim 
parcelam, vendar zgolj ob soglasju lastnikov le-teh. Ni jih pa 
dovoljeno postavljati bližje javnim cestam.

Na območju sprememb in dopolnitev PUP so dopustna 
odstopanja od posameznih tehničnih rešitev, če se pri nadalj-
njem podrobnejšem načrtovanju poiščejo primernejše rešitve, 
ki pa ne smejo vplivati na izvedbo ureditev, načrtovanih s tem 
odlokom in ne smejo poslabšati prostorskih in okoljskih razmer.

Prav tako so dovoljena odstopanja od tras vodov gospo-
darske infrastrukture, kolikor to zahteva prilagoditev terenu, 
obstoječim trasam vodov in naprav in sami tehnologiji izvedbe.

Odstopanja od rešitev določenih s tem odlokom ne smejo 
biti v nasprotju z javnim interesom. Z odstopanji morajo sogla-
šati organi in organizacije, ki jih le-ta zadevajo.

XII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV  
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PUP

25. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 

veljavnosti sprememb in dopolnitev PUP)
Za 37. členom odloka o PUP se doda nov, 37.a člen, ki 

se glasi:
Spremembe in dopolnitve PUP prenehajo veljati, ko so 

izvedene, o čemer s sklepom odloči Občina Tabor. Na območju 
sprememb in dopolnitev PUP po prenehanju njihove veljav-
nosti velja hierarhično višji prostorski akt. Merila in pogoji za 
enoto urejanja prostora, v katero sodi območje sprememb in 
dopolnitev PUP, se po prenehanju njegove veljavnosti določijo 
v hierarhično višjem prostorskem aktu tako, da se smiselno 
povzamejo merila in pogoji za posege v prostor iz tega odloka.

XIII. KONČNE DOLOČBE

26. člen
(dostopnost)

38. člen odloka o PUP se dopolni z novim odstavkom:
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih 

službah Občine Tabor in na pristojni Upravni enoti na Oddelku 
za okolje in prostor.

27. člen
(nadzor)

39. člen odloka o PUP se dopolni z novim odstavkom:
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 

inšpekcijske službe za posamezna področja.
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28. člen
(začetek veljavnosti)

40. člen odloka o PUP se dopolni z novim odstavkom:
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 03201-iz1/2010
Tabor, dne 17. oktobra 2012

Župan
Občine Tabor

Vilko Jazbinšek l.r.

TIŠINA

3274. Odlok o organiziranju pomoči družini na domu 
in merilih za plačilo storitev

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10 in 40/11), 43. člena Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 61/10 
ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS), 6. člena Pravilnika o standardih 
in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, 
št. 45/10, 28/11 in 104/11), 23. člena Uredbe o merilih za 
določanje oprostitve pri plačilih socialno varstvenih storitev 
(Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTGP, 15/08, 
73/08, 8/09, 53/09, 7/10, 56/10, 62/10, 3/11, 40/11 in 57/11) 
in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) 
je Občinski svet Občine Tišina na 19. redni seji dne 19. 10. 
2012 sprejel

O D L O K
o organiziranju pomoči družini na domu  

in merilih za plačilo storitev

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upra-

vičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, 
ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno 
varstvo.

2. člen
Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo za upra-

vičence v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko 
socialna oskrba na domu lahko vsaj za določen čas nadomesti 
potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini 
ali v drugi organizirani obliki varstva.

3. člen
(1) Storitev pomoč na domu se prične izvajati na zah-

tevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika. Prvi 
del storitev predstavlja ugotavljanje upravičenosti do storitev, 
pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in načinu 
opravljanja storitev, organiziranje ključnih članov okolja ter 
izvedbo uvodnih srečanj med izvajalcem in upravičencem ali 
družino. Drugi del storitve zajema neposredno izvajanje sto-
ritve pomoči na domu upravičenca po dogovorjenih vsebinah 
in v dogovorjenem obsegu.

(2) Obseg in vrsta storitve se določita s pisnim dogovo-
rom med upravičencem ali njegovim zakonitim zastopnikom 
in izvajalcem javne službe, ki se praviloma sklepa nedoločen 
čas.

II. VRSTA STORITEV

4. člen
Socialna oskrba na domu obsega naslednje vrste storitev:
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih,
– gospodinjska pomoč,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

5. člen
Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih obsega:
– pomoč pri oblačenju in slačenju,
– pomoč pri umivanju, hranjenju in opravljanju osnovnih 

življenjskih potreb,
– vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov.

6. člen
Gospodinjska pomoč obsega:
– prinašanje enega pripravljenega obroka hrane ali na-

bava živil,
– pomivanje uporabljene posode,
– osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnaša-

njem smeti,
– postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.

7. člen
Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov obsega:
– vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, prostovoljci 

in sorodstvom,
– spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obve-

znosti,
– informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca 

ter pripravo upravičenca na institucionalno varstvo.

III. UPRAVIČENCI

8. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki 

imajo na območju Občine Tišina stalno bivališče in jim preo-
stale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno or-
ganizirano pomočjo drugega, ohranijo zadovoljivo duševno in 
telesno počutje ter lahko funkcionirajo v domačem bivalnem 
okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucio-
nalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani 
obliki varstva.

9. člen
Storitve javne službe so pod pogoji iz prejšnjega člena 

dostopne:
– osebam starim nad 65 let, ki so zaradi starosti in poja-

vov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,
– osebam s statusom invalida po zakonu o družbenem 

varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristoj-
ne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in 
vrsta invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,

– drugim invalidnim osebam, ki jim je priznana pravica do 
tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,

– kronično bolnim osebam in osebam z dolgotrajnimi 
okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa 
so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne 
pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,

– hudo bolnim otrokom ali otrokom s težko motnjo v tele-
snem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki niso 
vključeni organizirane oblike varstva.

IV. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

10. člen
Občina Tišina zagotavlja izvajanje javne službe v javnem 

socialno varstvenem zavodu – Domu starejših Rakičan.
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V. CENA IN PLAČILO STORITEV

11. člen
Cena urne postavke pomoč družini na domu se določi ob 

upoštevanju standardov in normativov socialno varstvenih sto-
ritev ter na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
socialno varstvenih storitev. Občinski svet Občine Tišina daje 
k predlogu cene svoje soglasje, v skladu s tretjim odstavkom 
101. člena Zakona o socialnem varstvu.

12. člen
(1) Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami pla-

čevati celotne stroške storitve do višine subvencionirane 
cene pomoči na domu, ki jo financira občina v skladu z 
99. členom Zakona o socialnem varstvu najmanj v višini 
50 %, ekonomske cene na uro. Občinski svet Občine Tišina 
lahko ob sprejemanju soglasja k ceni storitve pomoč družini 
na domu določi višji % subvencioniranja ekonomske cene 
navedene storitve.

(2) Zavezanec ali zavezanka je fizična oseba, ki ni dru-
žinski član, če jo z upravičencem do storitve veže preživninska 
obveznost po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmer-
jih, in druga pravna ali fizična oseba, ki jo k plačilu stroškov 
oskrbe ali institucionalnega varstva za upravičenca zavezuje 
izvršljiv pravni naslov, ki izhaja iz pogodbenega razmerja ali 
sklenjenega medsebojnega dogovora o preživljanju.

(3) Upravičenec ali drugi zavezanec je lahko delno ali v 
celoti oproščen plačila na podlagi Uredbe o merilih za določa-
nje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.

VI. OLAJŠAVE IN OPROSTITVE PLAČILA STORITEV

13. člen
Pravico do oprostitve plačila ima upravičenec, ki ni plačil-

no sposoben oziroma njegova plačilna sposobnost ne dosega 
subvencionirane vrednosti storitve. Upravičenec vloži zahtevo 
za oprostitev plačila stroškov pri Centru za socialno delo Mur-
ska Sobota.

14. člen
O delni ali celotni oprostitvi plačila storitev odloča Center 

za socialno delo Murska Sobota po postopku in na način, kot 
je to določeno po predpisih na področju socialnega varstva.

15. člen
(1) Vsakdo je v celoti upravičen do oprostitve tistega dela 

storitve, ki je namenjen pripravi in sklenitvi dogovora o izvajanju 
pomoči na domu. V skladu z zakonom o socialnem varstvu ta 
del storitve opravi Dom starejših Rakičan.

(2) Plačilo storitve na domu je v celoti oproščen vsak, 
ki sklene dogovor o izvajanju storitve v skladu z zakonom o 
socialnem varstvu, če:

– nima družinskih članov ali drugih zavezancev,
– nima dohodkov ali če njegov ugotovljeni dohodek ne 

dosega meje socialne varnosti,
– ne prejema dodatka za pomoč in postrežbo ali drugih 

dodatkov, namenjenih zagotavljanju nege in pomoči druge 
osebe.

(3) Upravičenec do storitve pomoči na domu, ki prejema 
dodatek za pomoč in postrežbo, je dolžan del dohodka prispe-
vati za plačilo storitve. Dodatni prispevek upravičenca znaša 
en procent dodatka za pomoč in postrežbo za vsako uro opra-
vljene storitve, vendar skupno lahko doseže največ polovico 
celotnega zneska prejetega dodatka.

16. člen
Oprostitev plačila storitve pomoč na domu je odvisna 

od meril, ki jih določa Vlada Republike Slovenije z uredbo o 
merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstve-
nih storitev.

17. člen
(1) Upravičenec do socialne oskrbe na domu uveljavlja 

oprostitev iz 14. člena tega odloka na način, kot ga določa 
Vlada Republike Slovenije v uredbi.

(2) Upravičenec, ki je lastnik nepremičnine, lahko uvelja-
vlja oprostitev plačila stroškov storitve na domu le, če dovoli 
zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v 
korist Občine Tišina.

18. člen
(1) Upravičenec oziroma zavezanec, ki je deloma ali v 

celoti oproščen plačila storitve, je dolžan takoj ali najpozneje 
v roku petnajstih dni sporočiti Centru za socialno delo Murska 
Sobota vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obstoj pravice 
ali na višino oprostitve.

(2) Če Center za socialno delo Murska Sobota ugotovi, 
da sporočena sprememba dejansko vpliva na obstoj pravice ali 
na višino oprostitve, izda novo odločbo, s katero določi višino 
oprostitve s prvim dnem naslednjega meseca po nastanku 
spremembe.

(3) Če upravičenec oziroma zavezanec, ki mu je bila pri-
znana pravica do oprostitve, ne sporoči spremembe, ki bi lahko 
vplivala na višino oprostitve ali je ne sporoči v roku iz prvega 
odstavka tega člena, je dolžan povrniti razliko, ki je nastala 
zaradi spremembe okoliščin, skupaj z zakonskimi obrestmi od 
dneva nastanka spremembe.

(4) Če je bila upravičencu ali zavezancu priznana opro-
stitev na podlagi lažnih dokazil ali lažnega prikazovanja de-
janskega stanja, je dolžan povrniti vse stroške, ki so nastali v 
zvezi s priznanjem oprostitve, skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi, in sicer od dneva, ko mu je bila pravica neupravičeno 
priznana.

VII. DOKUMENTACIJA

19. člen
Storitve po tem odloku se za vsakega upravičenca evi-

dentirajo mesečno pri izvajalcu pomoči na domu na obrazcu 
»Evidenca pomoči na domu« in obsega:

– evidenco dogovora,
– delovne naloge socialnih oskrbovalk in oskrbovalcev,
– vsebino pomoči,
– izvajalce storitev in
– evidenco opravljenih poti.

20. člen
Izvajanje javne službe ter medsebojne pravice in obve-

znosti med Občino Tišina in Domom starejših Rakičan se ure-
dijo s pogodbo o izvajanju javne službe, ki jo v imenu Občine 
Tišina sklene župan.

21. člen
Dom starejših Rakičan mora na zahtevo Občine Tišina 

posredovati podatke za potrebe načrtovanja in spremljanja 
stanja izvajanja javne službe pomoč družini na domu.

VIII. PREHODNE DOLOČBE

22. člen
Dom starejših Rakičan je dolžan seznaniti z določili tega 

odloka vsakega upravičenca do storitev javne službe pomoč 
družini na domu in z njim skleniti nove dogovore o izvajanju 
storitve. Center za socialno delo pa je dolžan izdati ustrezne 
upravne odločbe.

23. člen
Dom starejših Rakičan je dolžan izvajati javno službo 

pomoč družini na domu strokovno in racionalno ter v skladu 
z veljavno zakonodajo in veljavnimi standardi in normativi za 
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to področje. O načinu in vsebini izvajanja javne službe pomoč 
družini na domu in o porabljenih finančnih sredstvih je Dom 
starejših Rakičan dolžan občini podati pisno poročilo najmanj 
enkrat letno na zahtevo župana pa tudi večkrat letno.

24. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem javne službe socialne oskr-

be na domu opravlja ministrstvo pristojno za socialno varstvo.

IX. KONČNI DOLOČBI

25. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o orga-

nizaciji in izvajanju službe socialne oskrbe na domu in meril za 
določanje plačil storitev (Uradni list RS, št. 105/99).

26. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 007-0030/2012-1
Tišina, dne 23. oktobra 2012

Župan
Občine Tišina

Franc Horvat l.r.

3275. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Tišina za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 –  Odl. US, 79/09, 
14/2010 – Odl. US, 51/20, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), 
40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 
– ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10, 11/11, 
110/11 – ZDIU12), 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list 
RS, št. 38/07) in 8. člena Odloka o proračunu Občine Tišina 
(Uradni list RS, št. 15/12) je Občinski svet Občine Tišina na 
19. redni seji dne 19. 10. 2012 sprejel

O D L OK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o proračunu Občine Tišina za leto 2012

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2012 (Uradni 

list RS, št. 15/12) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prihodki in do-

hodki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 

določa v naslednjih zneskih:

KONTO OPIS REBALANS 
I 2012

(v €)

A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 3.635.735

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.878.957

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 2.382.764

700 DAVKI NA DOHODEK  
IN DOBIČEK 2.269.098

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 82.120

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO  
IN STORITVE 31.545

706 DRUGI DAVKI  0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 496.194

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU  
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 73.216

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 1.300

712 DENARNE KAZNI 399

713 PRIHODKI OD PRODAJE 
BLAGA IN STORITEV 356.500

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 64.778

72 KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722) 58.789

720 PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 30.523

721 PRIHODKI OD PRODAJE 
ZALOG  0

722 PRIHODKI OD 
PRODAJE ZEMLJIŠČ 
IN NEMATERIALNEGA 
PREMOŽENJA 28.266

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 3.063

730 PREJETE DONACIJE  
IZ DOMAČIH VIROV 3.063

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE  0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 694.925

740 TRANSFERNI PRIHODKI  
IZ DRUGIH JAVNO-FINANČNIH 
INSTITUCIJ 356.500

741 PREJETA SREDSTVA  
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 338.425

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 3.951.365

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 1.338.347

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 355.969

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST 57.836

402 IZDATKI ZA BLAGO  
IN STORITVE 893.042

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 11.500
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409 SREDSTVA, IZLOČENA  
V REZERVE 20.000

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 1.270.295

410 SUBVENCIJE 127.190

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM 763.529

412 TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZAC. IN USTANOVAM 120.714

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 258.863

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.189.636

420 NAKUP IN GRADNJA 
OSNOVNIH SREDSTEV 1.189.636

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(430) 153.088

430 INVESTICIJSKI TRANSFER  0

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 122.589

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 30.499

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) 
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS 
SKUPAJ ODHODKI) –315.630

B. RAČUN FINANČNIH 
TERJATEV IN NALOŽB

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751) 2.640

750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL  0

751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV  0

752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 2.640

44 V. DANA POSOJILA IN 
POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441) 2.720

440 DANA POSOJILA  0

441 POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV  2.720

VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV  
(IV. – V.) –80

VII. SKUPNI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI 
MINUS ODHODKI TER SALDO 
PREJETIH IN DANIH POSOJIL 
(I. + IV.) – (II. + V.) –315.710

C. RAČUN FINANCIRANJA

50 VIII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

55 IX. ODPLAČILA DOLGA (550) 104.349

550 ODPLAČILA DOMAČEGA 
DOLGA 104.349

X. NETO ZADOLŽEVANJE  
(VIII.-IX.) –104.349

XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) – 
(II.+V.+IX.) –420.059

STANJE SREDSTEV  
NA RAČUNIH OB KONCU 
PRETEKLEGA LETA 420.059

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe 
in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo iz-
datkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na 
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in 
podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Tišina.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Besedilo prvega odstavka 20. člena se spremeni, tako 
da glasi: »Občina Tišina v letu 2012 ne načrtuje dolgoročne 
zadolžitve«.

3. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 007-0029/2012-1
Tišina, dne 22. oktobra 2012

Župan
Občine Tišina

Franc Horvat l.r.

TRŽIČ

3276. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za širše območje 
kulturnega in zgodovinskega spomenika 
mesta Tržič

Na podlagi 10. in 30. člena Statuta Občine Tržič (Uradni 
list RS, št. 15/99, 20/01, 79/01, 20/02) in 47. člena Poslovnika 
Občinskega sveta (Uradni list RS, št. 22/96, 31/98, 31/98) je 
Občinski svet Občine Tržič na 16. redni seji dne 18. 10. 2012 
sprejel
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O B V E Z N O   R A Z L A G O
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
širše območje kulturnega in zgodovinskega 

spomenika mesta Tržič  
(Uradni list RS, št. 4/11 – UPB, 46/11 – popr.)

1. člen
Določbo prvega odst. 48. člena Odloka o prostorskih 

ureditvenih pogojih širše območje kulturnega in zgodovinskega 
spomenika mesta Tržič (Uradni list RS, št. 4/11 – UPB, 46/11 
– popr.) se razlaga na naslednji način:

»V ureditveni enoti Tržič – Zali rovt (29 S4/5 e) izraz 
»enotno oblikovanje« ne pomeni, da morajo biti načrtovani 
stanovanjski objekti v tej ureditveni enoti enaki oziroma iden-
tični, ampak se »enotno oblikovanje« nanaša na upoštevanje 
pogojev za urbanistično oblikovanje, kar pomeni, da se pri obli-
kovanju zunanjosti stanovanjskih objektov v tej ureditveni enoti 
pri določanju višine objektov upošteva vertikalni gabarit naselja, 
pri čemer ista etažnost ni obvezna (s kletjo ali brez). Enotno 
oblikovanje se pri arhitekturnem oblikovanju objektov in njihovih 
elementov nanaša na istovrstno oblikovanje elementov (npr. 
frčade, ograje, nadstrešnice in podobno), pri čemer dimenzi-
je elementov med posameznimi objekti lahko proporcionalno 
medsebojno odstopajo.«

2. člen
Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o prostorskih ure-

ditvenih pogojih za širše območje kulturnega in zgodovinskega 
spomenika mesta Tržič.

3. člen
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 3505-0002/2012-34
Tržič, dne 18. oktobra 2012

Župan
Občine Tržič 

mag. Borut Sajovic l.r.

3277. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 59/10, 84/10, 40/12) 
in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 
20/01, 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 16. redni seji 
dne 18. 10. 2012 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1.
Ukine se status javnega dobra na nepremičninah:
– parc. št. 996, 981/49, 1032/4, 1032/5, 1032/6, 1032/9 in 

1032/10, vse k.o. 2142 – Lom pod Storžičem,
– parc. št. 970, 968/2, 966, 965/1, 965/2 in 949/2, vse k.o. 

2141 – Podljubelj,
– parc. št. 837/3, k.o. 2147 – Križe,
– parc. št. 658 in 659, obe k.o. 2149 – Žiganja vas.

2.
Pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se v zemljiški 

knjigi izbriše status javnega dobra in se zanje vknjiži lastninska 
pravica na ime Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič, matična 
številka 5883547000.

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

Republike Slovenije.

Št. 7113-0005/2012-396
Tržič, dne 22. oktobra 2012

Župan
Občine Tržič

mag. Borut Sajovic l.r.

3278. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti 
Občine Tržič

Na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o cestah 
(Uradni list RS, št. 109/10, 48/12), drugega odstavka 21. člena 
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 
92/05 – ZJC-B, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 57/09, 108/09, 
61/10, 62/10 – popr., 20/11, 57/12), 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 
100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10, 40/12) in 18. člena Statuta 
Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01, 79/01) je Občin-
ski svet Občine Tržič na 16. redni seji dne 18. 10. 2012 sprejel

S K L E P
o določitvi statusa javnega dobra  

v lasti Občine Tržič

1.
Določi se status grajenega javnega dobra lokalnega po-

mena na nepremičninah:
– parc. št. 982 in 1008, obe k.o. 2142 – Lom pod Stor-

žičem,
– parc. št. 858/2, 858/4, 858/6, 858/7, 840/4, 148/6, 874/1, 

150/26, 150/21, 152/1, 152/15, 150/29 in 151/30, vse k.o. 
2147 – Križe,

– parc. št. 639/4, k.o. 2143 – Tržič,
– parc. št. 376/3, 376/4, 377/1, 378, 41/3, 42/3, 42/2, vse 

k.o. 2150 – Zvirče,
– parc. št. 861/2, k.o. 2146 – Leše,
– parc. št. 637, 638 in 639, vse k.o. 2149 – Žiganja vas,
– parc. št. 352/20 in 213/11, obe k.o. 2141 – Podljubelj,
– parc. št. 243/21, 243/22 in 243/23, vse k.o. 2146 – Ko-

vor,
– parc. št. 641, k.o. 2143 – Tržič,
– parc. št. 160/2, k.o. 2147 – Križe.

2.
Pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se v zemljiški 

knjigi vknjiži lastninska pravica na ime Občina Tržič, Trg svobo-
de 18, 4290 Tržič, matična številka 5883547000, z zaznambo, 
da so nepremičnine iz prve do osme alineje 1. točke tega skle-
pa grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta, 
nepremičnina iz devete alineje 1. točke tega sklepa grajeno 
javno dobro lokalnega pomena – ulica in nepremičnina iz de-
sete alineje 1. točke tega sklepa grajeno javno dobro lokalnega 
pomena – gospodarska javna infrastruktura.

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

Republike Slovenije.

Št. 7113-0005/2012-396/3
Tržič, dne 22. oktobra 2012

Župan
Občine Tržič

mag. Borut Sajovic l.r.
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BRASLOVČE

3279. Odlok o rebalansu proračuna Občine 
Braslovče za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni 
list RS, št. 69/12) je Občinski svet Občine Braslovče na 16. red-
ni seji dne 24. 10. 2012 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Braslovče  

za leto 2012

1. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V Odloku o proračunu Občine Braslovče za leto 2012 
(Uradni list RS, št. 106/11 z dne 27. 12. 2011) se besedilo 
2. člena nadomesti z novim, ki se glasi:

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v eurih
Skupina/Podskupina Kontov BESEDILO Proračun 

leta 2012
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 4.334.217

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.073.875
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 3.555.470

700 Davki na dohodek in dobiček 3.008.710
703 Davki na premoženje 222.260
704 Domači davki na blago in storitve 324.500
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 518.405
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 132.180
711 Takse in pristojbine 3.000
712 Denarne kazni 1.100
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 625
714 Drugi nedavčni prihodki 381.500

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 500
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 500
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 0

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 15.050
730 Prejete donacije iz domačih virov 11.050
731 Prejete donacije iz tujine 4.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) 244.792
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 149.878
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU 94.914

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.552.418
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 1.538.704

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 283.127
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 46.255
402 Izdatki za blago in storitve 1.117.822
403 Plačila domačih obresti  30.000
409 Rezerve 61.500

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413+414) 1.426.624
410 Subvencije 13.250
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 990.190
412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam 153.984
413 Drugi tekoči domači transferi 269.200
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.504.990
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.504.990

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) 82.100
431 Investicijski transferi pravnim in 
fizičnim osebam, ki niso proračunski upor. 44.300
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 37.800

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ I.-II. –218.201
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 

IN NALOŽB
75 
IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 250
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 250

44 
V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah j. p.

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 250

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

500 Domače zadolževanje 0
55 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 124.020

550 Odplačila domačega dolga 124.020
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V-VIII.) –341.971
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –124.020
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 218.201
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 384.594
9009 Splošni sklad za drugo (ocena)
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletnih straneh Občine Braslovče.

2. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 410/02/2012
Braslovče, dne 24. oktobra 2012

Župan
Občine Braslovče

Branimir Strojanšek l.r.

3280. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za območje PA15 – Rakovlje zahod

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12) ter 16. člena 
Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je Občinski 
svet Občine Braslovče na 16. redni seji dne 24. 10. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za območje 
PA15 – Rakovlje zahod

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(pravna podlaga)

(1) V skladu s Strategijo prostorskega razvoja in s Pro-
storskim redom Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 
46/11) Občinski svet Občine Braslovče sprejme spremembe 
in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje PA15 – Rakovlje zahod (v nadaljevanju: 
spremembe in dopolnitve OPPN) po projektu št. 95-2012, ki 
ga je izdelal biro URBANISTI, d.o.o., Celje.

(2) Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev 
OPPN je dana v Zakonu o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt 
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12).

II. VSEBINA

2. člen
(vsebina sprememb in dopolnitev OPPN)

(1) Spremembe in dopolnitve OPPN vsebujejo tekstualni 
in grafični del.

(2) Tekstualni del obsega naslednje vsebine:
– opis prostorske ureditve
– umestitev načrtovane ureditve v prostor
– zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključe-

vanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno 
javno dobro

– rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dedi-
ščine

– rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in 
ohranjanje narave

– rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom

– načrt parcelacije
– etapnost izvedbe prostorske ureditve
– velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, obliko-

valskih in tehničnih rešitev
– usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 

veljavnosti OPPN.
(3) Grafični del obsega naslednje vsebine:
GRAFIČNI NAČRT 1: »Izsek iz grafičnega dela prostor-

skega reda Občine Braslovče«
GRAFIČNI NAČRT 2: »Izsek iz OPPN za območje PA15 

– Rakovlje zahod«
GRAFIČNI NAČRT 3: »Območje sprememb in dopolnitev 

OPPN za območje PA15 – Rakovlje zahod«
GRAFIČNI NAČRT 4: »Zazidalna situacija«
GRAFIČNI NAČRT 5: »Zasnova gospodarske infrastruk-

ture «
GRAFIČNI NAČRT 6: »Načrt parcelacije«
(4) Sestavni del tega odloka so tudi naslednje priloge:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
– prikaz stanja prostora,
– strokovne podlage (geodetski načrt s certifikatom),
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– obrazložitev in utemeljitev,
– povzetek za javnost,
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

območje PA15 – Rakovlje zahod (Uradni list RS, št. 102/09, 
28/11).

III. OBMOČJE

3. člen
(območje sprememb in dopolnitev OPPN)

(1) Spremembe in dopolnitve OPPN obsegajo dve ob-
močji in sicer prvo območje, ki zajema osnovno šolo v za-
hodnem delu naselja Rakovlje v Občini Braslovče in je na 
vzhodu in severu omejeno z naseljem, na jugu sega do kme-
tijskih zemljišč ter na zahodu do športnih površin šole. Drugo 
območje zajema eno zemljiško parcelo, na zahodnem robu 
naselja Rakovlje, kot vzhodni zaključek nove pozidave, ki je 
že načrtovana z OPPN.

(2) Prvo območje sprememb in dopolnitev OPPN, ki ob-
sega območje šole, zajema zemljišča s parc. št. 277/3, 277/8, 
277/9, 277/10, 277/11, 277/12, 277/13, 282/1, 723/18, vse k.o. 
Braslovče; površina območja je 1,6 ha. Drugo območje spre-
memb in dopolnitev OPPN zajema zemljišče s parc. št. 297/9, 
k.o. Braslovče; površina območja je 934 m2.

IV. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

4. člen
(opis prostorske ureditve, ki se načrtuje s spremembami  

in dopolnitvami OPPN)
(1) Občina Braslovče je v začetku leta 2008 sprejela Stra-

tegijo prostorskega razvoja in Prostorski red Občine Braslovče 
(Uradni list RS, št. 16/08, 46/11). V teh aktih je med drugim 
določeno območje šolskega kompleksa v Rakovljah, za ka-
terega je bil izdelan in sprejet Odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje PA15 – Rakovlje zahod (Uradni 
list RS, št. 102/09, 28/11).

(2) V veljavnem OPPN je predvidena tudi možnost širi-
tve osnovne šole in vrtca, vendar le-ta ne ustreza trenutnim 
potrebam in že izdelani idejni zasnovi. Predmet izdelave spre-
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memb in dopolnitev OPPN je gradnja prizidka k osnovni šoli 
v Rakovljah ter ureditev prometnega režima okoli šolskega 
kompleksa. Širitev osnovne šole je potrebna zaradi povečanja 
kapacitet vrtca, ki se nahajajo v isti stavbi in bodo po širitvi 
zasedale prostore osnovne šole. Hkrati je potrebno tej širitvi 
prilagoditi prometno in komunalno infrastrukturo. Prvo območje 
sprememb in dopolnitev OPPN je v celoti namenjeno za širitev 
šolskega kompleksa; bistvena sprememba in dopolnitev OPPN 
je sprememba območja, namenjenega za širitev vrtca in osnov-
ne šole s pripadajočimi objekti. Ob tem se uredi prometni režim 
ob šoli, in sicer z delno spremembo trase ceste in z umestitvijo 
površin za mirujoči promet (parkirišč). V veljavnem OPPN se 
spremembe nanašajo na nove pogoje v območjih C1 in na trasi 
dovozne ceste C3.

(3) S spremembami in dopolnitvami OPPN se predvidi 
tudi uskladitev pogojev za gradnjo stanovanjskega objekta 
na parc. št. 297/9 k.o. Braslovče, ki v veljavnem OPPN za-
radi bližine gozda v času priprave takratnega prostorskega 
akta ni bila mogoča. Zaradi sprememb v naravi (odstranitve 
dreves) pa omejitev za gradnjo s področja varstva gozdov 
na tem območju ni več. Drugo območje sprememb in do-
polnitev OPPN predstavlja grafično spremembo, in sicer se 
v grafičnem načrtu določi nova parcela, namenjena gradnji. 
Vzhodno od parcele, namenjene gradnji, ki ima v veljavnem 
OPPN oznako A22, se s spremembami in dopolnitvami OPPN 
v grafičnih načrtih doda nova parcela, namenjena gradnji, 
A23, na kateri je predvidena gradnja ene enostanovanjske 
do dvostanovanjske stavbe pod pogoji, ki so že določeni v 
tekstualnem delu veljavnega OPPN.

V. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

5. člen
(opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi 

območji)
Tretji stavek 5. člena Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za območje PA15 – Rakovlje zahod se 
spremeni tako, da se doda del besedila »in severu«, po spre-
membi pa se stavek v celoti glasi: »Južni del območja je v celoti 
namenjen za širitev šolskega kompleksa proti zahodu in severu 
ter za umestitev športnorekreacijskih površin.«

6. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

(1) V tretjem odstavku 7. člena Odloka o občinskem po-
drobnem prostorskem načrtu za območje PA15 – Rakovlje za-
hod se v razdelku Enota C, Stavba C1 brišejo prvi, tretji in četrti 
stavek in se nadomestijo z novim besedilom, po spremembi se 
prvi, tretji in četrti stavek tega razdelka glasijo:

»Znotraj enote je dovoljena širitev obstoječe osnovne 
šole in vrtca.«

»Stavba ima lahko največ K+P+1+M, pri čemer je višina 
posamezne etaže prilagojena potrebam vzgojno-izobraževal-
nih procesov in normativom. Streha je enokapnica, dvokapnica 
ali ravna, z upoštevanjem že obstoječih naklonov in usmerje-
nost slemena v smeri daljše stranice objekta.

(2) Tretji odstavek 7. člena Odloka o občinskem podrob-
nem prostorskem načrtu za območje PA15 – Rakovlje zahod 
se v razdelku Enota C, Pogoji za postavitev nezahtevnih in 
enostavnih objektov doda del besedila »do višine 2,20 m«, 
po spremembi pa se prvi stavek razdelka v celoti glasi: »Okoli 
kompleksa je zaradi varnostnih zahtev dovoljena postavitev 
ograje do višine 2,20 m, in sicer na sam rob parcele namenjene 
gradnji.«

(3) Pogoje za gradnjo na zemljišču s parc. št. 297/9, k.o. 
Braslovče določa 7. člen Odloka o občinskem podrobnem pro-
storskem načrtu za območje PA15 – Rakovlje zahod, in sicer v 
razdelku, ki velja tudi za stavbo A23.

(4) Posebni pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo, 
ki veljajo na območju sprememb in dopolnitev OPPN, so razvi-
dni iz grafičnih načrtov, ki so priloga tega odloka.

VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE 
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  

NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  
IN GRAJENO JAVNO DOBRO

7. člen
(prometna infrastruktura)

(1) Četrti odstavek 8. člena Odloka o občinskem podrob-
nem prostorskem načrtu za območje PA15 – Rakovlje zahod 
se spremeni tako, da se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: 
»Trasa ceste C-3 se lahko optimizira, ob njej pa se uredijo nove 
površine za parkiranje in ustavljanje. Dovozna cesta C-3 bo 
izvedena kot rekonstrukcija obstoječe ceste z dograditvijo dela 
ceste, ki bo povezoval obstoječo cesto Braslovče–Gomilsko 
in prometne površine pri šoli, hkrati pa bo napajal tudi stavbe 
B1, B2, B3, B4 ter stavbe od A19 do A23. Cesta bo v delu pred 
šolskim kompleksom urejena kot krožišče, ki bo zagotavljalo 
predvsem avtobusnemu prometu nemoteno in hkrati varno 
obračanje. Neposredno pred krožiščem bo urejeno avtobusno 
postajališče, na način da bo cesta vseskozi prevozna. Krožišče 
bo poleg obračanja avtobusov zagotavljalo tudi ustavljanje 
osebnim vozilom s katerimi bodo starši pripeljali svoje otroke, 
ki jih ni potrebno spremljati do šolskih vrat, saj bo širina vozišča 
takšna da ob parkiranem osebnem vozilu, pri katerem otrok iz-
stopa obvezno na desni, omogočena vožnja mimo ustavljenega 
vozila. Na ta način bo promet potekal varno in nemoteno. Za 
vse ostale je na voljo dovolj parkirnih mest, ki so zasnovana 
tako da nudijo udeležencem v prometu preglednost in varnost, 
glede na svoj položaj v prostoru. Pomembno je, da v nepo-
sredni bližini šole praktično ni vožnje vzratno, razen v primeru 
parkiranja vozil. Del parkirišč neposredno ob šoli, je zasnovan 
tako da omogoča vzdolžno parkiranje, večji del pa pod kotom 
90 stopinj. Na delu pri servisnem dovozu pred vhodom v šolo 
pa je prehod za pešce, ki naj bo izveden kot polni plato (dvi-
gnjeno vozišče za 10 cm, na razdalji 5,0 m, z dolžino navoznih 
ramp 1,20 m »ležeči policaj«). Na severni strani pred vhodom 
v šolo je večja površina namenjena pešcem, oblikovana na na-
čin, da zagotavlja dobro preglednost. Cesta bo s svojo zasnovo 
omogočala nemoteno in varno polnjenje in praznjenje območja 
za vse udeležence v prometu. Premer krožišča naj bo 27,0 m. 
Širina prometnega dela krožišča naj bo 5,50 m + 1,50 m (tla-
kovani del). Širina ceste je 2 x 2,75 m metra z razširitvijo v 
krivinah pred krožiščem.«

(2) Posebni pogoji za prometno infrastrukturo, ki veljajo 
na območju sprememb in dopolnitev OPPN, so razvidni iz gra-
fičnih načrtov, ki so priloga tega odloka.

(3) Ostali pogoji glede priključevanja objektov na gospo-
darsko javno infrastrukturo se s temi spremembami in dopolni-
tvami ne spreminjajo.

8. člen
(energetska in telekomunikacijska infrastruktura, vodovod  

in kanalizacija)
Glede pogojev za vso ostalo infrastrukturo in komunal-

ne priključke ostajajo v veljavi določila Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za območje PA15 – Rakovlje 
zahod.

VII. NAČRT PARCELACIJE

9. člen
(parcelacija)

Načrt parcelacije za območje sprememb in dopolnitev 
OPPN je razviden iz grafičnih načrtov, ki so priloga tega 
odloka.
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VIII. OSTALI POGOJI ZA GRADNJO

10. člen
(ostali pogoji)

Za vse ostale pogoje, ki s tem odlokom niso predpisani, 
vejajo določila Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje PA15 – Rakovlje zahod (Uradni list RS, 
št. 102/09, 28/11).

XIV. KONČNE DOLOČBE

11. člen
(dostopnost)

Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih 
službah Občine Braslovče in na Upravni enoti na Oddelku za 
okolje in prostor Žalec.

12. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
inšpekcijske službe za posamezna področja.

13. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 35050-1/2012
Braslovče, dne 24. oktobra 2012

Župan
Občine Braslovče

Branimir Strojanšek l.r.

3281. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list 
RS, št. 69/12) je Občinski svet Občine Braslovče na seji dne 
24. 10. 2012 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

1.
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi 

parc. št. 472/1 – neplodno v izmeri 508 m2, k.o. 989 Šmatevž. 
Navedena parcela preneha imeti status zemljišča v splošni rabi 
in postane lastnina Občine Braslovče.

2.
Pristojno Okrajno sodišče v Žalcu po uradni dolžnosti 

vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Braslovče 
na zemljišču, ki je navedeno v 1. točki tega sklepa.

3.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-1/2012
Braslovče, dne 24. oktobra 2012

Župan
Občine Braslovče

Branimir Strojanšek l.r.

3282. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list 
RS, št. 69/12) je Občinski svet Občine Braslovče na seji dne 
24. 10. 2012 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

1.
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi 

parc. št. 652/10 – pot v izmeri 1441 m2, parc. št. 652/11 – pot 
v izmeri 154 m2, parc. št. 652/12 – pot v izmeri 163 m2 in parc. 
št. 652/13 – pot v izmeri 50 m2, k.o. 983 Male Braslovče. Na-
vedene parcele prenehajo imeti status zemljišča v splošni rabi 
in postanejo lastnina Občine Braslovče.

2.
Pristojno Okrajno sodišče v Žalcu po uradni dolžnosti 

vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Braslovče 
na zemljiščih, ki so navedena v 1. točki tega sklepa.

3.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 353-629/2012
Braslovče, dne 24. oktobra 2012

Župan
Občine Braslovče

Branimir Strojanšek l.r.

NOVA GORICA

3283. Odlok o sofinanciranju letnega programa 
športa v Mestni občini Nova Gorica

Na podlagi 3. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 22/98) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova 
Gorica na seji dne 18. oktobra 2012 sprejel

O D L O K
o sofinanciranju letnega programa športa  

v Mestni občini Nova Gorica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa namen, upravičence, pogoje, merila in 

postopek dodeljevanja proračunskih sredstev za sofinanciranje 
športnih programov v javnem interesu Mestne občine Nova 
Gorica (v nadaljevanju: mestna občina), spremljanje izvajanja 
in nadzor porabe sredstev.

2. člen
Predmet sofinanciranja so:
1. vsebine športnih programov:
– interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih 

otrok, mladine ter študentov,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovo-

stni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– športna rekreacija,
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– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov.
2. razvojne in strokovne naloge v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje stro-

kovnih kadrov v športu,
– znanstveno-raziskovalna dejavnost,
– založniška dejavnost,
– informacijski sistem na področju športa v občini,
– večje športne prireditve,
– delovanje društev in zvez.

3. člen
Namen tega odloka je spodbujanje športne dejavnosti na 

območju mestne občine.
Mestna občina bo programe finančno podpirala v skladu 

z naslednjimi cilji:
– zagotavljanje sredstev za realizacijo izvedbe letnega 

programa športa in sofinanciranje tistega dela nacionalnega 
programa športa, ki se izvaja v Mestni občini Nova Gorica,

– spodbujanje in zagotavljanje pogojev za opravljanje in 
razvoj športnih dejavnosti,

– načrtovanje, gradnja in vzdrževanje javnih športnih 
objektov.

II. LETNI PROGRAM ŠPORTA

4. člen
Oddelek za družbene dejavnosti (v nadaljevanju: pristojni 

organ) v sodelovanju z Javnim zavodom za šport Nova Gorica 
in Športno zvezo Nova Gorica vsako leto najkasneje v mesecu 
oktobru pripravi predlog letnega programa športa za naslednje 
leto, ki ga sprejme mestni svet.

Z letnim programom športa se določi programe, ki se 
sofinancirajo iz občinskih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti 
ter predvidena sredstva za izvedbo programov.

Mestni svet uvrsti v letni program športa tiste vsebine, 
ki so pomembne za mestno občino, hkrati pa upošteva tudi 
tradicijo in posebnosti športa v mestni občini.

V občinskem proračunu se določi višino sredstev za so-
financiranje letnega programa športa. Programi in dejavnosti 
na področju športa se sofinancirajo le do višine razpoložljivih 
sredstev v proračunu mestne občine.

Vrednost sofinanciranja posameznih programov je odvi-
sna od višine razpoložljivih proračunskih sredstev na ustreznih 
postavkah. Določi se skladno z merili izračunanih točk oziroma 
števila odobrenih ur, za sofinanciranje profesionalnih trenerjev 
pa na podlagi količnika.

III. UPRAVIČENCI

5. člen
Za upravičence po tem odloku se štejejo:
– športna društva,
– športna združenja in zveze,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge orga-

nizacije, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju 
športa in izvajajo programe, določene z letnim programom 
športa v mestni občini, razen Javnega zavoda za šport Nova 
Gorica,

– vrtci in osnovne šole,
– poklicne, srednje, višje in visoke šole,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti 

v športu in so splošno koristne in neprofitne.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi 

pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.
Mestna občina po tem odloku ne sofinancira programov, 

ki predstavljajo redne predšolske, šolske oziroma študijske 
programe.

IV. POGOJI ZA SOFINANCIRANJE

6. člen
Upravičenci iz prejšnjega člena morajo izpolnjevati vse 

naslednje pogoje:
– so registrirani v skladu z veljavnimi predpisi za izvajanje 

športnih programov,
– imajo na dan objave razpisa najmanj eno leto registri-

rano dejavnost,
– imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva),
– imajo v mestni občini registriran sedež in pretežno de-

lujejo na njenem območju,
– vsebina prijavljenega programa mora ustrezati predme-

tu javnega razpisa,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in 

organizacijske pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih 
programov,

– imajo zagotovljeno redno programsko vadbo najmanj 
36 tednov v letu, razen v primeru, ko izvajalec kandidira za 
sredstva za večje športne prireditve,

– niso na drugih javnih razpisih mestne občine oziroma iz 
drugih proračunskih postavk mestne občine pridobili sredstva 
za iste programe,

– program je neprofitne oziroma nekomercialne narave,
– imajo najmanj 75 % aktivnih članov iz Mestne občine 

Nova Gorica, razen v primeru, da se na razpis prijavijo izvajal-
ci, s sedežem v mestni občini, in ki imajo status medobčinskih 
društev, za katere se pri vrednotenju programa upošteva število 
članov s stalnim bivališčem v mestni občini,

– imajo poravnane vse obveznosti nastale na podlagi 
izvajanja športne dejavnosti do Javnega zavoda za šport ozi-
roma drugih javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je mestna 
občina,

– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje kot 
en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dnevom odpi-
ranja prijav,

– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti 
do mestne občine na podlagi razpisa v preteklem letu, če so 
na njem sodelovali.

7. člen
Na javnem razpisu ne morejo kandidirati tisti prijavitelji, 

ki imajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona o integriteti 
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2).

V. POSTOPEK ZA DODELJEVANJE SREDSTEV

8. člen
Sredstva za sofinanciranje športnih programov se dode-

ljujejo po postopku, določenim s tem odlokom in na podlagi 
javnega razpisa.

Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in na spletni strani mestne občine. Obvestilo o razpisu se lahko 
objavi tudi v drugih medijih. Rok za predložitev vlog, ki mora 
biti dovolj dolg, da omogoči upravičencem pripravo kakovostne 
vloge, se določi ob vsakoletnem razpisu.

Od dneva objave javnega razpisa do izdaje odločbe 
upravnega organa o izbiri športnih programov, se pogoji in 
merila ne smejo spremeniti.

9. člen
Postopek dodeljevanja sredstev vodi pristojni organ. Po-

samezne, v tem odloku določene naloge v postopku dodeljeva-
nja sredstev opravlja petčlanska strokovna komisija za oceno 
športnih programov (v nadaljevanju: komisija), ki jo s sklepom 
imenuje župan.

10. člen
Komisija je sestavljena izmed strokovnjakov z izku-

šnjami s področja športa, ki omogočajo strokovno presojo 
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vlog. Tri člane predlagata Javni zavod za šport Nova Gorica 
in Športna zveza Nova Gorica, dva pa odbor za kulturo, 
šolstvo in šport.

Mandat komisije je vezan na mandat župana. Župan 
lahko člane komisije razreši pred iztekom mandata zaradi ne-
udeleževanja sej komisije in neizvajanja nalog člana komisije 
in imenuje nove. Člani komisije med seboj izvolijo predsednika, 
ki sklicuje in vodi seje komisije.

Komisija je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot po-
lovica članov komisije. Odločitve sprejema z večino glasov 
navzočih članov. V primeru enakega števila glasov odloča 
glas predsednika komisije. Komisija lahko sprejme poslovnik 
o svojem delu.

Naloge komisije so:
– ugotavljanje pravočasnosti vlog,
– odpiranje vlog, prispelih na javni razpis,
– beleženje morebitnih pomanjkljivosti vlog, ugotovljenih 

na odpiranju,
– potrditev na podlagi meril izdelanega predloga razdeli-

tve sredstev upravičencem.
Glede interesne povezanosti predsednika in članov ko-

misije s prijavitelji oziroma prejemniki sredstev se uporabljajo 
določbe veljavnih predpisov s področja postopkov o izvrševanju 
proračuna.

11. člen
Pristojni organ opravlja naloge, ki so potrebne, da se 

izvede postopek dodeljevanja sredstev, zlasti pa:
– zagotovi objavo javnega razpisa oziroma razpisne do-

kumentacije v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni 
strani Mestne občine Nova Gorica,

– ugotavlja vsebinsko in formalno popolnost vlog,
– zahteva dopolnitev formalno nepopolnih vlog,
– ugotavlja izpolnjevanje pogojev za dodelitev sredstev, 

izdela seznam vlog, ki izpolnjujejo razpisne pogoje ter pripravi 
kratek povzetek vsebine vlog,

– pripravi predlog razdelitve razpisanih sredstev na osnovi 
meril,

– pripravi informacijo o izpolnitvi preteklih pogodbenih 
obveznosti prijaviteljev do mestne občine,

– piše zapisnike sej komisije,
– izdaja ustrezne upravne akte.

12. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati vsaj:
– naziv in sedež Mestne občine Nova Gorica,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– namen javnega razpisa,
– opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na javni 

razpis,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci,
– višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega 

razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti programi re-

alizirani,
– rok za porabo sredstev,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dode-

litev sredstev,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega 

razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko vlagatelji dobijo infor-

macije in dvignejo razpisno dokumentacijo oziroma elektronski 
naslov, na katerega zaprosijo zanjo.

13. člen
Upravičenci lahko podajo vlogo na javni razpis izključno 

na obrazcih razpisne dokumentacije.
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi pogoji, ki 

jih mora prijavitelj izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev 

sredstev, oziroma, ki jih mora izpolnjevati vloga, da se šteje kot 
formalno popolna.

Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– besedilo odloka,
– besedilo javnega razpisa,
– prijavne obrazce,
– navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora prijavitelj 

predložiti kot dokazilo, da je upravičen do sredstev,
– vzorec pogodbe,
– navedbo meril za ocenjevanje vlog.

14. člen
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– podatke o prijavitelju,
– navedbo športnih programov za katere prijavitelj kan-

didira,
– navedbo vadečih po posameznih športnih programih,
– opis načrtovanih programov,
– druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
Če isti prijavitelj prijavi več športnih programov, mora na 

skupni prijavi:
– vsak program prijaviti na posebnem obrazcu,
– dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev vložiti v enem 

izvodu za vse prijavljene programe.
Vloga na javni razpis mora biti dostavljena do roka, ki je 

določen v objavi javnega razpisa. Vloga mora biti označena na 
način določen z javnim razpisom.

15. člen
Vloga je formalno popolna, če vsebuje v celoti izpolnjene 

obrazce in obvezna dokazila – priloge.

16. člen
Prijavitelj lahko dopolnjuje svojo vlogo do izteka roka za 

prijavo. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnje-
ne in označene vloge. Vse vloge, prispele po roku in nepravilno 
odpremljene vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka in 
vrnjene pošiljatelju. V primeru, da na ovojnici ni naveden naziv 
in naslov pošiljatelja, komisija odpre vlogo, kar se navede v 
zapisniku in jo vrne pošiljatelju.

Za pravilno odpremljeno se šteje prijava na javni razpis in 
morebitna dopolnitev pred iztekom razpisnega roka, vložena v 
zaprti kuverti, na kateri je navedeno:

– naslov sofinancerja,
– označba javnega razpisa, na katerega se prijava na-

naša,
– opozorilo »JAVNI RAZPIS ZA ŠPORT – NE ODPIRAJ« 

(v primeru dopolnitve vlog se doda še beseda »DOPOLNITEV«),
– naziv in naslov prijavitelja.

17. člen
Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi komisija 

in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu. Odpiranje 
vlog ni javno, razen, če komisija ne odloči drugače.

O delu komisije mora pristojni organ sproti voditi zapisnik, 
ki mora vsebovati:

– naslov, prostor in čas zasedanja komisije,
– imena prisotnih članov komisije,
– imena oziroma naziv prijaviteljev po vrstnem redu pri-

spetja vlog,
– pravočasnosti vlog in morebitne pomanjkljivosti vlog,
– sklepe komisije.
Zapisnik podpiše predsednik komisije.

18. člen
Prepozne vloge in vloge, ki niso dane na obrazcih raz-

pisne dokumentacije, pristojni organ zavrže skladno z določili 
Zakona o splošnem upravnem postopku.

Prijavitelje, katerih vloge na razpis niso formalno popolne, 
pristojni organ v roku 8 delovnih dni od odpiranja vlog pisno 
pozove, naj vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši 
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od 5 delovnih dni od prejema poziva k dopolnitvi. Formalno 
nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v postavljenem roku ne dopol-
nijo, s sklepom zavrže pristojni organ. Po preteku roka iz tega 
odstavka dodatne dopolnitve vlog niso mogoče.

Zoper sklep iz prvega in drugega odstavka tega člena 
je možna pritožba na župana, v roku petnajst dni od dneva 
vročitve sklepa.

19. člen
Pristojni organ opravi pregled popolnih in pravočasnih 

vlog ter pripravi predlog razdelitve razpisanih sredstev na pod-
lagi meril za vrednotenje in izbor programov športa ter ga 
posreduje članom komisije.

Komisija potrdi predlog o izboru športnih programov in 
razdelitvi proračunskih sredstev, ki je podlaga za izdajo ustre-
znih upravnih aktov na podlagi:

– višine proračunskih sredstev,
– razpisnih pogojev in določb tega odloka,
– doseženega števila točk oziroma ur.
V primeru, da je posamezna prijava v celoti ali deloma 

zavrnjena, mora biti v zapisniku podana ustrezna obrazložitev.

20. člen
Pristojni organ v skladu s tem odlokom izda odločbo v 

upravnem postopku, s katero:
– zavrne prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje,
– odloči o sofinanciranju s strani komisije potrjenih pro-

gramov.
Zoper odločbo o višini sredstev za sofinanciranje progra-

mov lahko vloži prijavitelj pritožbo na župana v roku petnajst dni 
od dneva vročitve odločbe. Pritožnik mora natančno opredeliti 
razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.

Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za vre-
dnotenje in izbor programov športa. Vložena pritožba ne zadrži 
podpisa pogodb z ostalimi izbranimi prijavitelji.

Pristojni organ po pravnomočnosti odločb na spletni strani 
mestne občine objavi:

– seznam prijavljenih na javni razpis,
– seznam izbranih športnih programov,
– višino odobrenih sredstev za izbrane športne programe.

VI. POGODBA

21. člen
Po dokončnosti odločbe mestna občina z izbranim izva-

jalcem sklene pogodbo, ki vsebuje najmanj:
– podatke obeh pogodbenih strank (naziv, naslov, davčna 

številka ali identifikacijska številka za davek na dodano vre-
dnost, številka transakcijskega računa, podatki o pooblaščenih 
osebah za podpis pogodbe in drugi podatki),

– vsebino in obseg ter čas realizacije programa,
– višino odobrenih sredstev,
– rok za porabo sredstev,
– navedbo pravic in obveznosti pogodbenih strank,
– razloge za vračilo dodeljenih sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– razloge za razvezo pogodbe.

22. člen
Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v 

roku 8 dni od vročitve pisnega predloga pogodbe in poziva za 
podpis pogodbe.

Če izvajalec ne podpiše pogodbe in je ne vrne mestni 
občini v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je odstopil 
od pogodbe.

23. člen
Mestna občina bo sredstva za sofinanciranje nakazovala 

na naslednji način:
– za program športa v dveh enakih delih, in sicer prvi del 

v roku do 30 dni po podpisu pogodbe ter drugi del v roku do 
30 dni od prejema končnega poročila o izvedbi,

– za večje športne prireditve v roku do 30 dni od prejema 
končnega poročila o izvedbi,

– za profesionalnega trenerja v mesečnih dvanajstinah, in 
sicer zadnji dan v mesecu za tekoči mesec.

Sredstva, odobrena za namen sofinanciranja uporabe 
športnih površin, bo financer lahko nakazoval upravljavcu špor-
tne infrastrukture na podlagi cesijskih pogodb.

VII. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV

24. člen
Nadzor nad izvajanjem programov in porabo sredstev 

opravlja pristojni organ.

25. člen
Izvajalci morajo najkasneje do roka, določenega v po-

godbi, o izvedbi sofinanciranih športnih programov pristojnemu 
organu predložiti:

– vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi sofinanciranih 
športnih programov,

– dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na 
podlagi javnega razpisa (računi, pogodbe itd.).

Poročilo morajo predložiti v roku 30 dni od realizacije 
programa oziroma najkasneje do 30. oktobra tekočega leta, če 
ni v pogodbi drugače določeno.

V primeru, da program ni v celoti izveden do 30. 10., mora 
izvajalec do 30. 10. predložiti financerju delno poročilo o izvedbi 
programa, kar je tudi pogoj za izplačilo druge polovice odobre-
nih sredstev. V tem primeru mora izvajalec oddati financerju 
končno letno poročilo najkasneje do 20. 1. naslednjega leta, 
če ni v pogodbi drugače določeno.

Za programe, ki se bodo pričeli izvajati v novembru in de-
cembru, mora izvajalec do 30. 10. predložiti podpisano izjavo, 
da bo program izveden v roku, kot izhaja iz prijave na razpis, 
končno poročilo pa mora izvajalec oddati financerju v roku do 
30 dni po izvedbi programa, vendar najkasneje do 20. 1. nasle-
dnjega leta, če ni v pogodbi drugače določeno.

Pravočasno oddano končno ali delno poročilo z izjavo, kot 
je določeno v prejšnjih odstavkih, so pogoj za izplačilo druge 
polovice odobrenih sredstev. Če financer ne bo prejel pravo-
časno končnega ali delnega poročila z izjavo oziroma samo 
izjave, ne bo izplačal druge polovice sredstev.

Izvajalec je na zahtevo mestne občine dolžan predložiti 
ustrezne dokumente in podatke, ki se nanašajo na izvajanje 
programov in namensko porabo sredstev ter omogočiti nadzor.

V primeru napredovanj oziroma nazadovanj v tekmoval-
nih sistemih v okviru nacionalnih panožnih zvez se sofinancira-
nje do konca leta nadaljuje v enakem obsegu, kot je določeno s 
pogodbo. Če se kateri od izbranih programov, ki ga posamezno 
društvo izvaja, tekom leta preneha izvajati, je izvajalec dolžan o 
tem takoj obvestiti financerja, ki ustavi sofinanciranje.

V primeru, da izvajalec ne poda poročila v določenem 
roku, se sofinanciranje ustavi.

Sofinanciranje se ustavi tudi v primeru, ko iz oddanega 
delnega poročila izhaja, da se program ne izvaja kot je bil 
prijavljen na javni razpis (nenamenska poraba sredstev) in 
opredeljen v pogodbi.

VIII. VRAČILO SREDSTEV

26. člen
Izvajalec mora vrniti vsa prejeta sredstva v občinski pro-

račun:
– če je bila na podlagi nadzora ali iz oddanega poročila 

ugotovljena nenamenska poraba sredstev,
– če ni izvedel sofinanciranega programa,
– če izvajalec ni oddal poročila (delnega z izjavo, konč-

nega oziroma samo izjavo) o realizaciji programa v roku, do-
ločenem v pogodbi,

– v drugih primerih, določenih v pogodbi iz 21. člena tega 
odloka.
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IX. MERILA ZA VREDNOTENJE IN IZBOR PROGRAMOV 
ŠPORTA

27. člen
Vrednotenje programov športa se vrši na podlagi razdeli-

tve športnih panog v štiri skupine:
1. individualni športi, v katerih športniki tekmujejo v ura-

dnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze 
za naslov državnega prvaka,

2. kolektivni športi, v katerih športniki tekmujejo v uradnih 
tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez za 
naslov ekipnega državnega prvaka,

3. športno-rekreativni programi, v katerih izvajalci športa 
izvajajo različne športno-rekreativne programe,

4. izvajalci miselnih iger.

28. člen
Predmet meril so naslednje vsebine:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se pro-

stovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalne-
ga programa

1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
1.2 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.3 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in 

vrhunski šport:
– cicibani in cicibanke
– mlajši dečki in mlajše deklice
– starejši dečki in starejše deklice
1.4 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
1.5 Interesna športna vzgoja mladine
1.6 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in 

vrhunski šport:
– kadeti in kadetinje
– mladinci in mladinke
1.7 Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
1.8 Interesna športna dejavnost študentov
2. Športna rekreacija
3. Kakovostni šport
4. Vrhunski šport
5. Šport invalidov
6. Sofinanciranje profesionalnega športnega trenerja
7. Športni objekti
8. Velike športne prireditve
9. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje stro-

kovnih kadrov v športu
10. Znanstveno-raziskovalna dejavnost
11. Založniška dejavnost
12. Informacijski sistem na področju športa
13. Delovanje društev in zvez na ravni lokalne skupnosti, 

ki opravljajo strokovne, organizacijske in razvojne naloge v 
športu.

Elementi za opredelitev obsega sofinanciranja letnega 
programa športa so:

– obseg programa,
– velikost vadbene skupine,
– vrednost ure strokovnega kadra,
– vrednost ure najema športnega objekta,
– materialni stroški za izpeljavo programov,
– prednostna razvrstitev panog po skupinah,
– drugi elementi v skladu z usmeritvami nacionalnega 

programa športa v Republiki Sloveniji.
Kakovost športnih dosežkov se ugotavlja glede na:
– kategorizacijo športnikov v pretekli sezoni po veljav-

nih Kriterijih za kategorizacijo športnikov v Republiki Sloveniji 
(OKS),

– uvrstitve ekip in posameznikov na državnem prvenstvu 
v predhodnem letu,

– uvrstitve ekip in posameznikov na mednarodnih tekmo-
vanjih v predhodnem letu.

Razširjenost športne panoge na območju mestne občine 
se ugotavlja glede na:

– število registriranih članov,
– število članov, ki so plačali članarino.
Merila predvidevajo vrednotenje programov izvajalcev 

športa na osnovi razširjenosti na način, da se za vsak program 
predvideva maksimalno oziroma minimalno število sodelujo-
čih v posameznem programu. Posameznega udeleženca se 
sofinancira le v enem programu. Vsaki vadbeni skupini se 
sofinancira samo en program.

Izvajalci letnega programa športa, ki so registrirani na 
podlagi Zakona o društvih, lahko kandidirajo le s svojimi člani, 
in sicer na podlagi urejene evidence o članstvu in o plačani 
članarini pri programih:

– interesne športne vzgoje predšolskih otrok,
– interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok,
– športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami,
– interesne športne vzgoje mladine,
– športne vzgoje mladine s posebnimi potrebami,
– interesne športne dejavnosti študentov,
– športne rekreacije,
– športa invalidov
oziroma s svojimi člani s plačano članarino in istočasno 

registriranimi tekmovalci pri nacionalni panožni športni zvezi pri 
naslednjih programih:

– športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhun-
ski šport,

– športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in 
vrhunski šport,

– kakovostnega športa ter
– vrhunskega športa.
Vrednotenje uspešnosti se izvaja v programih:
– športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhun-

ski šport,
– športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in 

vrhunski šport,
– kakovostnega športa ter
– vrhunskega športa.
na osnovi dveh kriterijev:
1. Števila kategoriziranih športnikov v skladu s »Kriteriji 

za kategoriziranje športnikov Republike Slovenije (OKS-ZŠZ) 
in »Pravilnika o razvrščanju obetavnih in vrhunskih šahistov«. 
Točke se dodeli društvu, ki ima športnike vpisane v zadnjem 
Obvestilu OKS-ZŠZ oziroma registraciji Šahovske zveze Slove-
nije pred zaključkom razpisnega roka za sofinanciranje športa 
v mestni občini.

Pri upoštevanju tega kriterija je potrebno upoštevati na-
slednje omejitve:

a) pri »Športni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kako-
vostni in vrhunski šport« v kategorijah cicibanov in cicibank ter 
mlajših dečkov in deklic zaradi »Kriterijev za kategoriziranje 
športnikov Republike Slovenije« (OKS-ZŠZ) ne morejo pridobiti 
nobenega od predvidenih nazivov (minimalna starost za prido-
bitev naziva je 14 let),

b) pri kategoriji starejših dečkov in deklic, kadetov in 
kadetinj ter mladincev in mladink se upoštevata samo prva 
dva razreda kategorizacije: mladinski razred (obetavni razred 
– šah), državni razred (enako velja za šah),

c) pri »Kakovostnem športu« društva pridobijo točke za 
kategorizacijo državnega razreda,

d) pri »Vrhunskem športu« društva pridobijo točke za tri 
razrede kategorizacije: perspektivni (zelo obetavni razred – 
šah), mednarodni razred (mednarodni mojster in velemojster 
– šah), svetovni razred (supervelemojster – šah).

2. Osvojenih naslovov državnih prvakov in osvojenih me-
dalj na mladinskih evropskih in svetovnih prvenstvih ter član-
skih evropskih in svetovnih prvenstvih. Za osvojene medalje 
na ostalih velikih športnih tekmovanjih društva dobivajo točke 
v naslednjem odnosu do predvidenih točk za osvojene medalje 
na svetovnih in evropskih prvenstvih:

a) Olimpijske igre – 1,00 x točke za medaljo na SP,
b) Finale svetovnega pokala ali končna uvrstitev na lestvi-

ci Svetovnega pokala – 1,00 x točke za medaljo na SP,
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c) Univerziada – 1,00 x točke za medaljo na EP,
d) Mediteranske igre in tekmovanja za Svetovni pokal – 

0,6 x točke za medaljo na EP,
e) Evropski olimpijski festival mladih (EYOF) – 0,8 x točke 

za medaljo na EP.
Društvo lahko pridobi točke samo za medalje, osvojene 

na tekmovanjih v prejšnjem letu. Za medalje, osvojene v neo-
limpijskih športnih panogah oziroma neolimpijskih disciplinah 
športnih panog, se pridobljene dodatne točke množijo s korek-
cijskim faktorjem 0,5. Za osvojene medalje na mladinskih EP 
in SP se le-te vrednotijo samo za programe »Športna vzgoje 
otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport«.

Delež sofinanciranja posameznih programov se izračuna 
tako, da se množi obseg posameznega programa (št. ur progra-
ma) in maksimalno število sodelujočih v posameznem programu. 
Rezultat predstavlja maksimalno število točk, ki jih izvajalec 
letnega programa športa lahko pridobi za določen program.

V primeru manjšega števila sodelujočih ali v primeru 
manjšega obsega števila ur v posameznem programu, se delež 
sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.

Vrednost točke za posamezne vsebine se izračuna na 
podlagi višine sredstev, ki je v proračunu mestne občine name-
njena različnim programom športa na lokalni ravni in v skladu 
z Letnim programom športa. Vrednosti točk po posameznih 
vsebinah so različne. Sredstva za izvajanje programov so 
namenska (plačilo objekta, strokovnega kadra, materialnih stro-
škov, tekmovanj …) in se ne smejo koristiti v druge namene.

V okviru vsebin tega odloka lahko izvajalci kandidirajo za 
sredstva lokalne skupnosti v obsegu, kot sledi:

1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se pro-
stovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalne-
ga programa

1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva 

do sprejema v šolo. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo 
programi »Mali sonček«, »Naučimo se plavati«, »Ciciban 
planinec« in športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci 
športnih programov za predšolske otroke z namenom optimal-
nega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih 
gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih znanj 
in spodbujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja 
osebnosti.

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok je dejavnost 
otrok starih do 6 let, ki se s športno dejavnostjo ukvarjajo pro-
stovoljno pri izbranem izvajalcu in se ne vključujejo v tekmoval-
ne sisteme nacionalnih panožnih športnih zvez.

Predmet sofinanciranja so lahko: najem objekta in stro-
kovni kader za izvedbo 10-urnih tečajev plavanja na skupino 
z 10 otroki ter največ 60-urne druge programe na skupino z 
najmanj 5 in z največ 20 otroki ter največ 60 ur najema objekta 
in propagandno gradivo.

V primeru manjšega števila sodelujočih (manj od 20) ali v 
primeru manjšega obsega števila ur v posameznem programu, 
se delež sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.

Preglednica 1.1

Naziv programa Vel. skupine
Objekt Strokovni kader Prop. gradivo

št. ur VT št. ur št. točk št. točk

Plavanje 10 10 10 10 10 10

Mali sonček Ciciban pla-
ninec 

5–20 60 60 60 60 15

Drugi programi 5–20 60 60 60 60 15
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7

1.2 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost 

otrok starih od 6 do 15 let, ki se s športno dejavnostjo ukvarjajo 
prostovoljno pri izbranem izvajalcu in se ne vključujejo v tekmo-
valne sisteme nacionalnih panožnih športnih zvez.

Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi »Zlati son-
ček«, »Krpan«, »Naučimo se plavati« in drugi 80-urni programi, 
za skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov.

Cilj interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok je zlasti:
– obogatiti in dopolniti šolsko športno-vzgojo z dodatnimi 

programi in motivacijskimi prijemi za učence in učitelje,

– da znajo vsi otroci, ki končajo osnovno šolo plavati,
– izvajati prilagojene športne aktivnosti v 1., 2. in 3. triadi 

osnovne šole v okviru športne značke ''Zlati sonček in Krpan'' 
ter drugih programov, ki jih organizirajo šole, klubi in drugi 
izvajalci programov.

Predmet sofinanciranja so lahko: najem objekta in stro-
kovni kader za izvedbo 10-urnih tečajev plavanja na skupino 
z 10 otroki ter največ 80-urne druge programe na skupino z 
najmanj 5 in z največ 20 otroki ter največ 80 ur najema objekta, 
propagandno gradivo ter stroške za organizacijo, izpeljavo in 
udeležbo na občinskih, regijskih in državnih šolskih tekmovanjih.

Preglednica 1.2

Naziv programa Vel. skupine
Objekt Strokovni kader Prop. gradivo Šol. šp. tekmov

št. ur VT št. ur št. točk št. točk št. točk
Plavanje 10 10 10 10 10 10
Zlati sonček Krpan 5–20 80 80 80 80 15
Mladi planinec 
Planinski tabor 

5–20 80 80 80 80 15

Planinska šola 5–20 60 60 60 60 15
Tečaji 5–20 40 40 40 40
Drugi programi 5–20 80 80 80 80 15 100

VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7
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Program Naučimo se plavati se izvaja samo za otroke 
prvih razredov osnovnih šol, vendar samo v primeru, da niso 
opravili tečaja plavanja v vrtcu.

V primeru manjšega števila sodelujočih (manj od 20) ali v 
primeru manjšega obsega števila ur v posameznem programu, 
se delež sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.

1.3 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport

Programi t.im. športnih šol potekajo v društvih, ki imajo 
ustrezno prostorsko, kadrovsko in materialno osnovo za izvaja-
nje vadbenega procesa. Programi zajemajo načrtovano vzgojo 
mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezul-
tatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.

V programe se vključujejo otroci od 6. do 15. leta starosti, 
ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti 
in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. 
Športna vzgoja v tem obdobju pomeni temeljno pripravo na 
športno uspešnost. Tekmovalni dosežek je samo eden od meril 
uspešnega dela z otroki.

Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, 
kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programov, 
ki jih določi nacionalna panožna športna zveza, v dogovoru z 
Ministrstvom za šolstvo in šport in Olimpijskim komitejem Slo-
venije – Združenjem športnih zvez.

V selekcijske programe se lahko vključijo otroci, ki imajo 
interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne lastnosti in visoko mo-
tivacijo, da bi postali vrhunski športniki.

Programi so lahko razdeljeni 
v tri stopnje: 

Obseg sofinanciranja 
vadbe:

– I. stopnja – cicibani in cicibanke do 240 ur

– II. stopnja – mlajši dečki in deklice od 240 ur do 400 ur

– III. stopnja starejši dečki in deklice od 300 ur do 800 ur

Lokalna skupnost lahko sofinancira stroške za najemnino 
objekta, strokovni kader, materialne stroške programa, meritve 
in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje.

Preglednica 1.3.1 – INDIVIDUALNI ŠPORTI

Naziv programa Vel. skup
Objekt tabela 6.2 Strokovni kader tabela 6.2 Mat. str. tab. 6.3.

št. ur VT št. ur št. točk št. točk

Cicibani/ke Tab. 6 240 240 240 240 100

Ml. dečki–deklice Tab. 6 240–400 240–400 240–400 240–400 150

St. dečki–deklice Tab. 6 300–800 300–800 300–800 300–800 200

Naziv programa Vel.  
skupine

Meritve in 
spremlj. tren.

Nezgodno 
zavarovanje

št. točk št. točk

Cicibani/ke Tabela 6 20 20

Ml. dečki–deklice Tabela 6 30 20

St. dečki–deklice Tabela 6 45 20
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, 

da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7.
Pri programu »Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kako-

vostni in vrhunski šport« lahko izvajalci pridobivajo dodatne 
točke za osvojene naslove državnih prvakov.

Individualni športi

Dodatne točke Vel. skupine
Državni prvaki

posamezno ekipno

Cicibani/ke 1 25 75

Ml. dečki–deklice 1 25 75

Dodatne točke Vel. skupine 
min

Kategoriz. Državni prvaki EP – medalja SP – medalja

ml. dr. pos. ekip. pos. ekip. pos. ekip.

St. dečki/deklice 1 10 20 25 75 100 250 150 350

Preglednica 1.3.2 – KOLEKTIVNI (EKIPNI) ŠPORTI

Naziv programa Vel. skupine
Objekt tabela 6.4 Strokovni kader tabela 6.4 Mat. stroš. tabela 

6.5

št. ur VT št. ur št. točk št. točk

Cicibani/ke Tabela 6.1 240 240 240 240 100

Ml. dečki deklice Tabela 6.1 240–400 240–400 240–400 240–400 150

St. dečki–deklice Tabela 6.1 300–800 300–800 300–800 300–800 200
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Naziv programa Vel. skupine
Meritve in 

spremlj. tren.
Nezgodno 

zavarovanje

št. točk št. točk

Cicibani/ke Tabela 6.1 40 30

Ml. dečki–deklice Tabela 6.1 50 30

St. dečki–deklice Tabela 6.1 60 30
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo 

tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice 
št. 7.

Pri programu »Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kako-
vostni in vrhunski šport« lahko izvajalci pridobivajo dodatne 
točke za osvojene naslove državnih prvakov.

Kolektivni športi

Bonus točke Velikost skupine DP ekipno

Cicibani/ke 1 75

Ml.dečki–deklice 1 75

Dodatne točke Vel. skupine min
Kategoriz.

DP ekipno EP – medalja 
ekipno

SP – medalja 
ekipnoml. dr.

St. dečki/deklice 1 10 20 75 250 350

1.4 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Programi vključujejo otroke in mlade s posebnimi potre-

bami z namenom izboljšanja socialne integracije, motoričnih 
sposobnosti in veščin ter vključevanja v vsakdanje življenje.

Športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami 
izvajajo pretežno specializirani vzgojno-izobraževalni zavodi, 
ki delajo z otroki in mladino s posebnimi potrebami.

Predmet sofinanciranja so lahko: najem objekta in stro-
kovni kader za izvedbo največ 80 ur programa na skupino z 
najmanj 5 in največ 10 otroki.

Na lokalni ravni se izvajajo programi prilagajanja otrok s 
posebnimi potrebami na vodo, programi jahanja za otroke s 
posebnimi potrebami, programi iger z žogo in drugi podobni 
programi.

Preglednica 1.4

Naziv programa Vel. skupine
Objekt Strokovni kader

št. ur VT št. ur št. točk

Prilagojeni programi 5–10 80 80 80 80

VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7.

V primeru manjšega števila sodelujočih (manj od 10) ali v 
primeru manjšega obsega števila ur v posameznem programu, 
se delež sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.

1.5 Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 

15. do 20. leta starosti, ki se s športno dejavnostjo ukvarjajo 
prostovoljno pri izbranem izvajalcu in se ne vključujejo v tekmo-
valne sisteme nacionalnih panožnih športnih zvez.

Osnovni namen je izboljšanje športnih znanj, zagotavlja-
nje psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanje negativnih 
vplivov sodobnega življenja, preprečevanje zdravju škodljivih 
razvad in zadovoljevanju človekove potrebe po igri in tekmo-
valnosti.

Predmet sofinanciranja so lahko: najem objekta in stro-
kovni kader za izvedbo največ 80 ur programa na skupino z 
najmanj 5 in največ 20 mladimi.
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Preglednica 1.5

Naziv programa Vel. skupine
Objekt Strokovni kader

št. ur VT št. ur št. točk
Inter. šport. vzg. mladine 5–20 80 80 80 80
Planinska šola 5–20 60 60 60 60
Planinski tabor  
Planinski izleti  
Pohodništvo 

5–20 80 80 80 80

Tečaji 5–20 40 40 40 40
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7.

V primeru manjšega števila sodelujočih (manj od 20) ali v 
primeru manjšega obsega števila ur v posameznem programu, 
se delež sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.

1.6 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in 
vrhunski šport

Programi t.im. športnih šol zajemajo načrtno vzgojo mla-
dih športnikov, starih od 15 do 18 oziroma 20 let, ki so usmer-
jeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki 
vrstnikov v mednarodnem merilu.

Programi so razdeljeni 
v dve stopnji: 

Obseg sofinanciranja 
vadbe:

– IV. stopnja – kadeti in kadetinje od 400 ur do 1100 ur

– V. stopnja – mladinci in mladinke od 400 ur do 1100 ur

Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti.
Lokalna skupnost lahko sofinancira stroške za najemnino 

objekta, stroške za strokovni kader in materialne stroške izva-
janja programa.

Preglednica 1.6.1 – INDIVIDUALNI ŠPORTI

Naziv programa Vel. skupine
Objekt tabela 6.2 Strokovni kader tabela 6.2 Mat. stroš. tab. 6.3

št. ur VT št. ur št. točk št. točk

Kadeti/nje Tabela 6 400–1100 400–1100 400–1100 400–1100 250

Mladinci/ke Tabela 6 400–1100 400–1100 400–1100 400–1100 300

VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, 
da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7

Pri programu »Športne vzgoje mladine, usmerjene v ka-
kovostni in vrhunski šport« lahko izvajalci pridobivajo dodatne 
točke za osvojene naslove državnih prvakov in osvojene meda-
lje na mladinskih svetovnih in evropskih prvenstvih ter Evrop-
skih olimpijskih festivalih mladih ter za programe športnikov, 
ki imajo po veljavnih »Kriterijih za kategoriziranje športnikov 
Republike Slovenije« (OKS-ZŠZ) eno od kategorizacij name-
njenih vrednotenju dosežkov v kategoriji mladincev (mladinski 
razred, državni razred).

Dodatne točke Vel. skupine min
Kategoriz. Državni prvaki EP – medalja SP – medalja

ml. dr. pos. ekip. pos. ekip. pos. ekip.

Kadeti/nje 1 10 20 25 75 100 250 150 350

Mladinci/ke 1 10 20 25 75 100 250 150 350

Preglednica 1.6.2 – KOLEKTIVNI (EKIPNI) ŠPORTI

Naziv programa Vel. skupine
Objekt tabela 6.4 Strokovni kader tabela 6.4 Mat. stroš. tab. 6.5

št. ur VT št. ur št. točk št. točk

Kadeti/nje Tabela 6.1 400–1100 400–1100 400–1100 400–1100 250

Mladinci/ke Tabela 6.1 400–1100 400–1100 400–1100 400–1100 300

VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7



Stran 8526 / Št. 82 / 2. 11. 2012 Uradni list Republike Slovenije

Pri programu »Športne vzgoje mladine, usmerjene v ka-
kovostni in vrhunski šport« lahko izvajalci pridobivajo dodatne 
točke za osvojene naslove državnih prvakov in osvojene meda-
lje na mladinskih svetovnih in evropskih prvenstvih ter Evrop-
skih olimpijskih festivalih mladih ter za programe športnikov, 
ki imajo po veljavnih »Kriterijih za kategoriziranje športnikov 
Republike Slovenije« (OKS-ZŠZ) eno od kategorizacij name-
njenih vrednotenju dosežkov v kategoriji mladincev (mladinski 
razred, državni razred).

Dodatne točke Vel. skupine min
Kategoriz.

DP ekipno EP – medalja 
ekipno

SP – medalja 
ekipnoml. dr.

Kadeti/nje 1 10 20 75 250 350

Mladinci/ke 1 10 20 75 250 350

1.7 Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Programi vključujejo mlade s posebnimi potrebami od 

15. do 20. leta z namenom izboljšanja socialne integracije, 
motoričnih sposobnosti in veščin ter vključevanja v vsakdanje 
življenje.

Športno vzgojo mladine s posebnimi potrebami izvajajo 
pretežno specializirani vzgojno-izobraževalni zavodi, ki delajo 
z otroci in mladino s posebnimi potrebami.

Predmet sofinanciranja so lahko: najem objekta in stro-
kovni kader za izvedbo največ 80 ur programa na skupino z 
najmanj 5 in največ 10 mladimi.

Preglednica 1.7

Naziv programa Vel. skupine
Objekt Strokovni kader

št. ur VT št. ur št. točk

Prilagojeni programi 5–10 80 80 80 80
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7

V primeru manjšega števila sodelujočih (manj od 10) ali v 
primeru manjšega obsega števila ur v posameznem programu, 
se delež sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.

1.8 Interesna športna dejavnost študentov
Športna dejavnost študentov je pomembna sestavina ži-

vljenja študentov. Je dopolnilo intelektualnemu delu in pripomo-
re k polnejši uresničitvi človeka, bogastvu njegovega telesnega 
in duševnega zdravja ter integriteti osebnosti.

Predmet sofinanciranja so lahko: najem objekta in stro-
kovni kader za izvedbo največ 80 ur programa na skupino z 
najmanj 10 in največ 20 študenti.

Preglednica 1.8

Naziv programa Vel. skupine
Objekt Strokovni kader

št. ur VT št. ur št. točk

Interes. šp. dej. študentov 10–20 80 80 80 80

Planinski tabor  
Planinski izleti  
Pohodništvo 

10–20 80 80 80 80

Tečaji 10–20 40 40 40 40
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7.

V primeru manjšega števila sodelujočih (manj od 20) ali v 
primeru manjšega obsega števila ur v posameznem programu, 
se delež sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.

2. Športna rekreacija
Športno rekreativna dejavnost je zelo pomembna za vsa-

kega posameznika, kajti pomeni obnavljanje psihičnih in fizičnih 
moči, ki so v današnjem tempu življenja izpostavljene različnim 
obremenitvam. Mnoga športna društva, ki delujejo na območju 
občine ponujajo široko izbiro raznih športnih programov, ki se 
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izvajajo na športnih površinah in objektih, pa tudi takih, ki se 
izvajajo v naravnem okolju.

Predmet sofinanciranja so lahko: najem objekta za izved-
bo največ 80 ur programa na skupino z najmanj 10 in največ 
20 člani, v različnih športnih panogah. Za socialno in zdravstve-
no ogrožene ter občane, starejše od 65 let, se lahko sofinancira 
tudi strokovni kader.

Preglednica 2

Naziv programa Vel. skupine
Objekt Strokovni kader

št. ur VT št. ur št. točk

Vsi programi 10–20 80 80

Vsi programi – nad 65 let in 
soc. in zdrav. ogrož. 10–20 80 80 80

VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7

V primeru manjšega števila sodelujočih (manj od 20) ali v 
primeru manjšega obsega števila ur v posameznem programu, 
se delež sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.

3. Kakovostni šport
Sem spadajo priprave in športna tekmovanja ekip in 

posameznikov, registriranih športnikov, ki nimajo objektivnih, 
strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vklju-
čitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne 
rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja 
športa. V okviru teh programov gre za nastope v uradnih 
tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez do naslova dr-
žavnega prvaka.

Programi kakovostnega športa so pomemben dejavnik 
razvoja športa v mestni občini. Cilj letnega programa na 
področju kakovostnega športa je omogočiti vadbo vsem, ki s 
svojimi dosežki preraščajo zahteve rekreativnega udejstvo-
vanja.

V skupino športnikov za vrednotenje »Kakovostnega 
športa« pri individualnih športih štejejo športniki, ki so v dru-
štvu registrirani kot tekmovalci v članski kategoriji in so se v 
preteklem letu udeležili državnega prvenstva. Pri kolektivnih 
športih in miselnih igrah se poleg tistih, ki so se udeležili držav-
nega prvenstva, upoštevajo tudi ostali registrirani tekmovalci v 
članski kategoriji.

Predmet sofinanciranja je predvsem najemnina objekta 
za največ 320 ur programa, in sicer:

1. liga 320 ur, 2. liga 280 ur, 3. liga 240 ur, 4. liga 200 ur.

Preglednica 3

Naziv programa Velikost skupine največ
Objekt

št. ur VT

Individualni športi tabela 6 200–320 200–320

Kolektivni športi tabela 6.1. 200–320 200–320

Miselne igre 6 200–320 200–320

VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7

V primeru manjšega števila sodelujočih ali v primeru 
manjšega obsega števila ur v posameznem programu, se delež 
sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.

Izvajalci lahko za svoje programe pridobivajo dodatne 
točke za osvojene naslove državnih prvakov in osvojene me-
dalje na svetovnih in evropskih prvenstvih, finalu svetovnega 
pokala ali končni uvrstitvi na lestvici svetovnega pokala, uni-
verziadi, mediteranskih igrah in tekmovanjih za svetovni pokal 
ter za programe športnikov, ki imajo po veljavnih »Kriterijih za 
kategoriziranje športnikov Republike Slovenije« (OKS-ZŠZ), 
kategorizacijo državnega razreda.
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Dodatne točke Vel. skupine 
min

Kategorizacija Državni prvaki E P – medalja SP – medalja

dr. pos. ekip. pos. ekip. pos. ekip.

Individualni športi 1 20 20 180 100 250 200 350

Kolektivni športi 1 20 20 180 100 250 200 350

Miselne igre 1 20 20 180 100 250 200 350

4. Vrhunski šport
Vrhunski šport je priprava in tekmovanja športnikov, ki 

imajo status perspektivnega, mednarodnega in svetovnega 
razreda.

Za uvrstitev v program in sofinanciranje je potrebno do-
segati vrhunske rezultate na mednarodnem nivoju ob izpolnje-
vanju prostorskih, kadrovskih in materialnih pogojev za vadbo 
in tekmovanja.

Predmet sofinanciranja je lahko: najem objekta, strokovni 
kader in materialni stroški izvajanja programa:

– za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah 
do 1200 ur programa,

– v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani so 
kategorizirani vrhunski športniki, do 1200 ur programa,

– materialne stroške izvajanja programa do 400 ur.
Za sofinanciranje maksimalnega števila ur programa 

(1200 ur) in maksimalnega števila točk za materialne stroške 
mora prijavitelj (društvo ali klub) imeti:

– dva kategorizirana športnika svetovnega razreda ali,
– štiri kategorizirane športnike mednarodnega razreda ali
– pet kategoriziranih športnikov perspektivnega razreda.
V primeru manjšega števila kategoriziranih športnikov 

oziroma manjšega obsega števila ur v posameznem programu, 
se delež sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.

Športniki, s katerimi društvo kandidira za program »Vrhun-
skega športa« morajo biti vpisani v zadnjih Obvestilih OKS-ZŠZ 
pred zaključkom razpisnega roka za sofinanciranje športa kot 
člani športnega društva z območja mestne občine.

Preglednica 4

Naziv 
programa Vel. skupine

Objekt Strokovni kader Mat. stroški

št. ur VT št. ur št. točk št. točk

Indiv. in. 
kol. športi 

2–5 1200 1200 1200 1200 400

VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7

V primeru manjšega števila sodelujočih ali v primeru 
manjšega obsega števila ur v posameznem programu, se delež 
sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.

Izvajalci lahko za svoje programe pridobivajo dodatne 
točke za osvojene naslove državnih prvakov in osvojene me-
dalje na svetovnih in evropskih prvenstvih, finalu svetovnega 
pokala, univerziadi, mediteranskih igrah in tekmovanjih za sve-
tovni pokal ter za programe športnikov, ki imajo po veljavnih 
»Kriterijih za kategoriziranje športnikov Republike Slovenije« 
(OKS-ZŠZ), kategorizacijo perspektivnega, mednarodnega ali 
svetovnega razreda.

Dodatne točke Vel. skup. min
Državni prvaki EP – medalja SP, OI – medalja

pos. ekip. pos. član ekipe pos. član ekipe

Indiv. in kol. športi 1 25 150 100 100 200 200

Miselne igre* 1 25 150 100 100 200 200

* Pri miselnih igrah (šah) se kot ekvivalent svetovnega razreda uporablja kategorizacija supervelemojster, kot ekvivalent 
mednarodnega razreda pa velemojster in mednarodni mojster.
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5. Šport invalidov
Šport invalidov zajema športno udejstvovanje invalidov 

vseh starosti ter nosilcev različnih oblik invalidnosti z namenom 
ohranjanja gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije, resoci-
alizacije, razvedrila in tekmovanj invalidov, ki se prostovoljno 
ukvarjajo s športom.

Športniki invalidi predstavljajo enakovreden člen v okviru 
športnih aktivnosti, zato jim je potrebno zagotoviti enake pogoje 
za vadbo in omogočiti kvalitetno športno udejstvovanje znotraj 
splošne športne aktivnosti.

Predmet sofinanciranja so lahko: najem objekta in stro-
kovni kader za izvedbo največ 80 ur programa na skupino z 
najmanj 5 in največ 10 invalidi.

Preglednica 5

Naziv programa Vel. skupine
Objekt Strokovni kader

št. ur VT št. ur št. točk

Vsi programi 5–10 80 80 80 80

VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7

V primeru manjšega števila sodelujočih (manj od 10) ali v 
primeru manjšega obsega števila ur v posameznem programu, 
se delež sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.

6. Sofinanciranje profesionalnega športnega trenerja
Izvajalci lahko zaprosijo za sofinanciranje, če izpolnjujejo 

vse naslednje pogoje:
– izpolnjujejo vse pogoje za športne šole,
– imajo kadrovske, prostorske in materialne pogoje za 

izvajanje celotnega programa klubske piramide,
– trener ima univerzitetno izobrazbo športne smeri ali 

najvišjo stopnjo strokovnega naziva v športu, pridobljenega 
s strokovnim usposabljanjem ter delovne izkušnje, licenco in 
reference v športni panogi,

– vlogi priložijo program dela (ki ga pripravi trener), iz 
katerega so razvidni razvojni cilji vadbene skupine za obdobje 
najmanj enega leta ter izjavo, da ni kandidat za profesionalne-
ga trenerja nikjer drugje v rednem delovnem razmerju,

– pri izvajanju klubskega športnega programa sodelujejo 
tudi drugi strokovni delavci z ustrezno strokovno izobrazbo 
oziroma ustrezno usposobljenostjo športne smeri.

Če opravlja profesionalni trener še kakšno drugo delo in 
mu delo v društvu ne predstavlja edini vir zaslužka, se društvu 
lahko prizna sofinanciranje trenerja v višini največ do 50 % 
sredstev najvišje ovrednotenega sofinanciranja profesional-
nega trenerja.

Sofinanciranje profesionalnega trenerja v obeh oblikah je 
možno samo v primeru redne zaposlitve v društvu ali pogodbe-
ne povezave trenerja, ki ima status samostojnega športnega 
delavca.

V primeru, da društva zaradi objektivnih razlogov (npr. 
deficitarna športna panoga, določene športne panoge ne ob-
segajo vseh starostnih kategorij) ne izpolnjujejo vseh pogojev 
za športne šole (število članov po posameznih starostnih kate-
gorijah) lahko komisija odobri sofinanciranje profesionalnega 
trenerja v zmanjšanem obsegu, in sicer:

– nepopolno članstvo v eni kategoriji (od 0,7–0,9 sredstev 
najvišje ocenjenega ovrednotenja sofinanciranja profesional-
nega trenerja),

– nepopolno članstvo v dveh kategorijah (od 0,5–0,8 
sredstev najvišje ocenjenega ovrednotenja sofinanciranja pro-
fesionalnega trenerja).

V primeru, da opravlja profesionalni trener še kakšno 
drugo delo, se društvu lahko prizna sofinanciranje trenerja 
v višini največ do 50 % sredstev najvišje ovrednotenega 
sofinanciranja profesionalnega trenerja. V tem primeru se 
društvu ob neizpolnjevanju vseh pogojev za športne šole 
(število članov po posameznih starostnih kategorijah) lahko 
komisija odobri v zmanjšanem obsegu, in sicer:

– nepopolno članstvo v eni kategoriji (od 0,4–0,5 sred-
stev najvišje ocenjenega ovrednotenja sofinanciranja profe-
sionalnega trenerja),

– nepopolno članstvo v dveh kategorijah (od 0,1–0,3 
sredstev najvišje ocenjenega ovrednotenja sofinanciranja 
profesionalnega trenerja).

Višina sofinanciranja profesionalnih trenerjev se določi 
v okviru razpoložljivih sredstev proračuna mestne občine.

Društva lahko zaprosijo za sofinanciranje le enega 
profesionalnega trenerja.

Mestna občina sofinancira največ enega profesionalne-
ga trenerja na panogo.

Povezana športna društva iste panoge morajo dati iz-
javo, kateremu društvu se lahko sofinancira profesionalnega 
trenerja.

Društvom, ki imajo odobrenega profesionalnega tre-
nerja v celoti, se pri obračunu sofinanciranja strokovnega 
kadra zmanjša odobreni fond ur za 700 ur. Zmanjšanje se 
upošteva pri seštevku vseh odobrenih vadbenih ur na različ-
nih postavkah kandidature. Pri ostalih, ki imajo odobrenega 
profesionalnega trenerja v zmanjšanem obsegu, se odobreni 
fond ur zmanjša v sorazmernem deležu.

DODATNE PREGLEDNICE K ŠPORTNIM VSEBINAM ZA:
TOČKA 1.3 – Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kako-

vostni in vrhunski šport
TOČKA 1.6 – Športna vzgoja mladine, usmerjene v 

kakovostni in vrhunski šport
TOČKA 3 – Kakovostni šport
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Število športnic oziroma športnikov, ki se sofinancirajo v vadbenih skupinah, po posameznih starostnih kategorijah
INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE
Preglednica 6

Športna panoga
Otroška športna šola Mladinska športna šola Št. šport. 

v članski ekipi – 
kakovostni športI. stopnja II. stopnja III. stopnja IV. stop. V. stop.

alpinizem/šp. plezanje 0 8 8 6 6 6
atletika 0 10 10 8 8 8

badminton 0 8 8 8 8 8
balinanje 0 0 6 8 8 8

boks 0 0 0 6 6 6
drsanje 0 4 4 4 4 6

dviganje uteži 0 0 6 6 4 4
gimnastika 10 8 8 6 6 6

jadranje 0 4 4 4 4 6
judo 0 8 8 6 6 6

ju-jitsu 0 8 8 6 6 6
kajak 0 10 10 8 8 8
karate 0 10 10 8 8 8

kegljanje 0 6 6 8 8 8
kick boxing 0 8 8 6 6 6
kolesarstvo 0 8 8 6 6 6
konjeništvo 0 6 6 4 4 4
kotalkanje 6 8 8 6 6 6

lokostrelstvo 0 4 4 4 4 4
namizni tenis 0 10 8 6 6 6

plavanje 10 10 8 8 8 6
ples – športni 8 8 8 8 6 6

ribištvo 0 0 6 6 6 6
sabljanje 0 8 6 6 6 6

smučanje-alpsko 8 8 8 6 6 4
smučanje – smuč. 

skoki in nord. 
kombinacija

8 8 8 6 6 4

smučanje – deskanje 
na snegu 6 6 6 6 6 4

squash 0 8 8 6 6 6
strelstvo 0 4 4 4 4 4

šah 0 8 8 6 6 6
tenis 10 10 8 6 6 6

twirling/mažorete 10 10 8 8 8 8

KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE
Preglednica 6.1

Športna panoga Cicibani
cicibanke Mlajši dečki/deklice Starejši dečki/deklice Kadeti

kadetinje
Mladinci
mladinke Kakov. šport

košarka / 12 12 12 12 12
mali nogomet / 12 12 12 12 12

nogomet / 18 18 18 18 18
odbojka / 12 12 12 12 12
rokomet / 12 12 12 12 12
vaterpolo / 12 12 12 12 12

druge panoge / 12 12 12 12 12

Pri določanju števila ur za posamezne športne panoge za programe športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni 
in vrhunski šport se uporablja spodnja tabela, ki določa največje možno število ur:

INDIVIDUALNI ŠPORTI
Preglednica 6.2

ŠPORTNA PANOGA
KATEGORIJA – URE VADBE IN STROKOVNI KADER

I. stopnja II. stopnja III. stopnja IV. stopnja V. stopnja
alpinizem/šp. plezanje 240 280 340 450 550

atletika 240 280 400 600 700
badminton 240 280 340 400 420
balinanje 240 280 340 400 420
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ŠPORTNA PANOGA
KATEGORIJA – URE VADBE IN STROKOVNI KADER

I. stopnja II. stopnja III. stopnja IV. stopnja V. stopnja
boks 240 280 340 400 420

drsanje 240 280 340 400 420
dviganje uteži 240 280 400 450 500

gimnastika 240 280 400 500 600
jadranje 240 280 400 450 500

judo 240 280 340 400 420
ju-jitsu 240 280 340 400 420
kajak 240 280 450 700 800

karate/borilni športi 240 280 340 400 420
kegljanje 240 280 340 400 420

kick boxing 240 280 340 400 420
kolesarstvo 240 280 450 700 700
konjeništvo 240 280 340 400 500
kotalkanje 240 280 400 500 600

lokostrelstvo 240 280 340 400 420
namizni tenis 240 280 340 450 500

plavanje 240 280 400 500 600
ples – športni 240 280 340 450 550

ribištvo 240 280 340 400 420
sabljanje 240 280 340 400 420

smučanje-alpsko 240 280 400 600 700
smučanje – smuč. 

skoki in nord. 
kombinacija

240 280 400 500 600

smučanje – deskanje 
na snegu 240 280 400 500 600

squash 240 280 340 400 420
strelstvo 240 280 340 400 420

šah 240 280 400 500 600
tenis 240 280 400 500 600

twirling/mažorete 240 280 400 500 600

Pri določanju števila ur za materialne stroške za programe športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski 
šport se uporablja spodnja tabela, ki določa največje možno število ur:

Preglednica 6.3

ŠPORTNA PANOGA
KATEGORIJA – MATERIALNI STROŠKI

I. stopnja II. stopnja III. stopnja IV. stopnja V. stopnja
alpinizem/šp. plezanje 30 60 100 150 200

atletika 100 150 200 250 300
badminton 30 60 100 150 200
balinanje 30 60 100 150 200

boks 30 60 100 150 200
drsanje 30 60 100 150 200

dviganje uteži 30 60 100 150 200
gimnastika 60 90 120 180 240

jadranje 60 90 120 180 240
judo 60 90 120 180 240

ju-jitsu 60 90 120 180 240
kajak 100 150 200 250 300

karate/borilni športi 60 90 120 180 240
kegljanje 60 90 120 180 240

kick boxing 60 90 120 180 240
kolesarstvo 100 150 200 250 300
konjeništvo 60 90 120 180 240
kotalkanje 60 90 120 180 240

lokostrelstvo 60 90 120 180 240
namizni tenis 60 90 120 180 240

plavanje 60 90 120 180 240
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ŠPORTNA PANOGA
KATEGORIJA – MATERIALNI STROŠKI

I. stopnja II. stopnja III. stopnja IV. stopnja V. stopnja
ples – športni 60 90 120 180 240

ribištvo 30 90 120 180 240
sabljanje 60 90 120 180 240

smučanje-alpsko 100 150 200 250 300
smuč. skoki in nord. 

kombinacija 60 90 120 180 240

smučanje – deskanje 
na snegu 60 90 120 180 240

squash 30 60 100 150 200
strelstvo 30 60 100 150 200

šah 60 90 120 180 240
tenis 60 90 120 180 240

twirling/mažorete 60 90 120 180 240

KOLEKTIVNI ŠPORTI
Preglednica 6.4
ŠPORTNA 
PANOGA

KATEGORIJA – URE VADBE IN STROKOVNI KADER
I. stopnja II. stopnja III. stopnja IV. stopnja V. stopnja

košarka 240 280 340 600 850
mali nogomet 240 280 340 600 850

nogomet 240 280 340 600 850
odbojka 240 280 340 600 850
rokomet 240 280 340 600 850
vaterpolo 240 280 340 600 850

druge panoge 240 280 340 600 850

Preglednica 6.5
ŠPORTNA 
PANOGA

KATEGORIJA – MATERIALNI STROŠKI
I. stopnja II. stopnja III. stopnja IV. stopnja V. stopnja

košarka 100 150 200 250 300
mali nogomet 100 150 200 250 300

nogomet 100 150 200 250 300
odbojka 100 150 200 250 300
rokomet 100 150 200 250 300
vaterpolo 100 150 200 250 300

druge panoge 100 150 200 250 300

7. Športni objekti
Število točk za sofinanciranje objektov izračunamo tako, da v preglednicah športnih vsebin od točke 1.1 do točke 5, VT 

(vmesno št. točk) pomnožimo s faktorjem iz preglednice 7.

Preglednica 7
POKRITE VADBENE POVRŠINE FAKTOR
Športna dvorana (balon, dvorana Osnovne šole Milojke Štrukelj) 1,6
Telovadnice OŠ,telovadnica Partizan, telovadnica Prvačina 1,2
male telovadnice OŠ in v telovadnici Partizan, dvorana na kotalkališču 1,0
Pokriti bazen 1,2
Pokrito balinišče 0,5
Plezalna stena 0,5
ODPRTI ŠPORTNI OBJEKTI FAKTOR
Glavno nogometno igrišče 1,5
Ostala nogometna igrišča 1,2
Atletski poligon 1,1
Teniško igrišče, golf igrišče 0,9
Igrišče za odbojko na mivki 0,2
Asfaltne ploščadi,rolkarski poligon 0,2
Strelišče trap 0,5
Lokostrelski poligon 0,5
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Balinišče in škuljišče 0,3
Odprti bazen 1,5
Smučišče 0,9
Tekaške smučarske proge 0,5
Planinske poti, taborni prostori 0,1
Konjeniški poligoni 0,5

8. Velike športne prireditve
Mestna občina lahko sofinancira tudi mednarodne, državne, 

regijske, medobčinske in občinske tekmovalne ali športno rekrea-
tivne prireditve ter druge večje športne prireditve (turnir, miting in 
podobno), ki imajo promocijski učinek za šport na območju me-
stne občine in niso del rednega športnega programa prijavitelja.

Mestna občina lahko sofinancira v primerih iz prejšnjega 
odstavka najemnino objekta, propagandni material, sodniške 
stroške in stroške nastopajočih največ v višini 50 % dejansko 
nastalih stroškov. Stroški pogostitev (hrana, pijača) ter nagrade 
nastopajočim niso upravičeni stroški za refundacijo s strani 
mestne občine.

Iz občinskega proračuna se organizatorju sofinancira 
samo eno večjo prireditev letno, ki je organizirana na območju 
mestne občine. Prednost imajo mednarodne in tradicionalne 
prireditve.

Za vrednotenje večjih športnih prireditev in množično 
športno rekreativnih prireditev se upoštevajo naslednji pogoji 
in merila:

(1) Večje športne prireditve:
– prireditve morajo biti navedene v mednarodnem oziro-

ma državnem koledarju,
– potekati morajo na področju mestne občine (izjema je 

v primerih, ko zaradi naravnih oziroma infrastrukturnih pogojev 
to ni mogoče),

– organizator je društvo s sedežem v mestni občini,
– na njih morajo nastopati tudi športniki in športnice iz 

mestne občine,
– prireditev mora biti odmevna v širšem prostoru.
Večje športne prireditve:
– na občinskem in medobčinskem nivoju (od 0–60 točk),
– na državnem nivoju (od 61–120 točk),
– na mednarodnem nivoju (od 121 do 200 točk).
Za mednarodni nivo je potrebna udeležba najmanj 25 % 

športnikov iz tujine ali udeležba športnikov iz najmanj treh tujih 
držav. Če je udeležencev iz tujine manj ko 25 %, dobi prireditev 
rang državnega nivoja.

Izvajalec lahko pridobi točke glede na:
– trajanje prireditve,
– število sodelujočih držav in
– število sodelujočih tujih športnikov
(trajanje prireditve):
– dvodnevne 10 točk,
– tridnevne 20 točk,
– nad tri dni 30 točk.
(število sodelujočih držav):
– od štiri do šest držav do 60 točk,
– nad šest držav do 80 točk.
(število sodelujočih tujih športnikov):
– če je več kot 75 % športnikov iz tujine 100 točk,
– če je več kot 50 % in manj kot 75 % športnikov iz tujine 

60 točk,
– če je več kot 25 % in manj kot 50 % športnikov iz tujine 

40 točk.
(2) Množične športno rekreativne prireditve:
– imeti morajo daljšo tradicijo,
– primerne morajo biti za vse starostne kategorije,
– potekati morajo na področju mestne občine (izjema je 

v primerih, ko zaradi naravnih oziroma infrastrukturnih pogojev 
to ni mogoče),

– organizator je društvo s sedežem v mestni občini,
– da na njih sodeluje najmanj 100 udeležencev.
Množične športno rekreativne prireditve:
– na občinskem in medobčinskem nivoju (od 0–60 točk),
– na državnem nivoju (od 61–120 točk),
– na mednarodnem nivoju (od 121 do 200 točk).
Za mednarodni nivo je potrebna udeležba najmanj 25 % 

športnikov iz tujine ali udeležba športnikov iz najmanj treh tujih 
držav. Če je udeležencev iz tujine manj kot 25 %, dobi prireditev 
rang državnega nivoja.

Izvajalec lahko pridobi dodatne točke glede na:
– trajanje prireditve,
– število sodelujočih držav in
– število udeležencev
(trajanje prireditve):
– dvodnevne  10 točk
– tridnevne  20 točk
– nad tri dni  30 točk
(število sodelujočih držav):
– od štiri do šest držav  do 60 točk
– nad šest držav  do 80 točk
(število udeležencev):
– od 150 do 250   20 točk
– od 251 do 500  30 točk
– nad 500  40 točk.
Prav tako se lahko izvajalcu prizna dodatno število točk za 

sofinanciranje pomembnejših jubilejev oziroma tradicionalnih 
prireditev, in sicer:

Sofinanciranje pomembnejših jubilejev:
– za 25 let delovanja  30 točk
– za 50 let delovanja  50 točk
– za vsakih nadaljnjih 10 let  15 točk.
Sofinanciranje tradicionalne prireditve:
– za 10-kratno izvedbo   20 točk
– za 20-kratno izvedbo   30 točk
– za 30-kratno izvedbo   40 točk.
9. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje stro-

kovnih kadrov v športu
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje, 

usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 
preko Inštituta za šport pri Fakulteti za šport Univerze v Ljublja-
ni, Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez, 
nacionalnih panožnih zvez ali preko ostalih izobraževalnih in-
stitucij. Posebej se podpira usposabljanje in izpopolnjevanje 
volonterskih strokovnih kadrov. Sofinancira se usposabljanje 
in izpopolnjevanje trenerjev, inštruktorjev, vaditeljev, vodnikov 
ali učiteljev športne panoge (1., 2. in 3. stopnja), ki delujejo 
v športnih društvih, ki so izvajalci letnega programa športa v 
mestni občini.

Za sofinanciranje različnih oblik neformalnega izobra-
ževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov 
lahko kandidirajo le tisti izvajalci, ki izvajajo programe, ki jih 
sofinancira občina v skladu s temi merili.

Formalno izobraževanje (za pridobitev višje stopnje stro-
kovne izobrazbe) in licenčni seminarji niso predmet sofinan-
ciranja.

Pravico do izobraževanja, usposabljanja in izpopolnje-
vanja imajo vsi strokovni športni delavci, ki delujejo v okviru 
izvajalca športnih programov v mestni občini in se obvežejo, 
da bodo opravljali strokovno delo najmanj še tri leta. Pri kandi-
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daturi imajo prednost kandidati, ki se usposabljajo za vodenje 
mladih, vključenih v programe interesne športne vzgoje otrok 
in mladine ter športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport.

Pravico do izpopolnjevanja pa imajo vsi strokovni delav-
ci, ki delajo pri izvajalcih športnih programov v mestni občini 
najmanj eno leto.

Udeleženec izobraževanja in usposabljanja (oziroma 
društvo) je upravičen do sofinanciranja stroškov iz prejšnjega 
člena, ko predloži ustrezno dokumentacijo o uspešno opravlje-
nem šolanju, tečaju oziroma preizkusu znanja (če je preizkus 
predviden).

Vsak izvajalec letnega programa športa lahko za sredstva 
izobraževanja in usposabljanja kandidira z največ enim kandi-
datom, za sredstva izpopolnjevanja pa z vsemi kandidati, ki pri 
njem opravljajo strokovno delo.

Pogoji za sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja 
so:

– sofinancira se udeležba v programu usposabljanja stro-
kovnih kadrov, ki je potrjen od Strokovnega sveta RS za šport 
in ga izvajajo Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani, Olimpijski 
komite Slovenije ter nacionalne panožne športne zveze,

– prijavitelj ima pravico do sofinanciranja dveh kandidatov 
letno,

– prijavitelj mora ob prijavi predložiti ustrezno dokumen-
tacijo, iz katere je razviden namen, organizator in izvajalec 
usposabljanja ter podatke o udeležencih usposabljanja,

– prijavitelj mora za svoje kandidate predložiti ustrezno 
dokumentacijo o udeležbi na usposabljanju oziroma dokazi-

lo o uspešno opravljenem preizkusu znanja (če je preizkus 
predviden),

– kandidat in prijavitelj skleneta pogodbo ali dogovor, s 
katerim se kandidat obveže, da bo po končanem usposabljanju 
še najmanj dve leti deloval kot strokovni delavec v programih 
prijavitelja.

Sofinancira se do 50 % prijavnine oziroma kotizacije za 
udeležbo na seminarju za pridobitev ustrezne strokovne uspo-
sobljenosti.

Pogoji za sofinanciranje potrjevanja licenc so:
– sofinancira se udeležba v programu potrjevanja licenc 

strokovnih kadrov, ki je potrjen od Strokovnega sveta RS za 
šport in ga izvajajo Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani, 
Olimpijski komite Slovenije ter nacionalne panožne športne 
zveze,

– prijavitelj ima pravico do sofinanciranja dveh kandidatov 
letno,

– prijavitelj mora ob prijavi predložiti ustrezno dokumen-
tacijo, iz katere je razviden namen, organizator in izvajalec 
seminarja ter podatke o udeležencih licenčnega seminarja,

– prijavitelj mora za svoje kandidate predložiti dokazilo o 
udeležbi na licenčnem seminarju oziroma dokazilo o podaljšani 
licenci,

– kandidat in prijavitelj skleneta pogodbo ali dogovor, s 
katerim se kandidat obveže, da bo po opravljenem licenčnem 
seminarju najmanj eno leto deloval kot strokovni delavec v 
programih prijavitelja.

Sofinancira se 50 % kotizacije oziroma prijavnine za ude-
ležbo na licenčnem seminarju za potrditev pridobljene licence.

Preglednica 9

Naziv programa Št. točk/kandidata

Izobraževanje 14

Usposabljanje – pridobitev amaterskega naziva 3. stopnje 10

Usposabljanje – pridobitev amaterskega naziva 2. stopnje 8

Usposabljanje – pridobitev amaterskega naziva 1. stopnje 6

Izpopolnjevanje – mednarodno licenciranje 4

Izpopolnjevanje – licenciranje 2

10. Znanstveno-raziskovalna dejavnost
Iz proračuna mestne občine se lahko sofinancirajo projek-

ti, če imajo izsledki raziskav aplikativno vrednost za področje 
športa v mestni občini in je zagotovljen sorazmeren delež 
drugih financerjev. Namen je izvajati uporabne in razvojne 
raziskave s področja športa v mestni občini ter prenašanje 
izsledkov v prakso. Izvajalci morajo k vlogi priložiti tudi mnenje 
ustrezne inštitucije.

Za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnih dejavnosti 
lahko kandidirajo izvajalci programov, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

– so registrirani za opravljanje raziskovalne dejavnosti 
ali če projekt pripravljajo skupaj z izvajalcem, registriranim za 
opravljanje raziskovalne dejavnosti,

– predložiti morajo projekt, iz katerega sta razvidna vse-
bina in natančen finančni načrt,

– znanstveno-raziskovalni projekt mora biti aplikativen.
Za pridobitev ustreznih točk za izvajanje znanstve-

no-raziskovalnega dela morajo kandidati predložiti projekt 
znanstveno-raziskovalnega dela. Izvajalec pridobi sredstva 
za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega dela na osnovi 
poročila o opravljenem delu, kateremu morajo biti priloženi 
izsledki dosedanjega poteka dela (1. faza – poročilo o opra-

vljenih meritvah oziroma anketiranju itd.; 2. faza – poročilo o 
opravljenih meritvah in obdelavi podatkov, 3. faza – zaključno 
poročilo znanstveno raziskovalnega dela). Kandidat lahko 
kandidira za sredstva za izvedbo vsake faze posebej (celotni 
projekt v treh letih), dveh faz projekta v enem letu (1. in 2.; 
2. in 3.) ali za sredstva izvedbe celotnega znanstveno – razi-
skovalnega dela v enem letu (vse tri faze).

Projekt znanstveno-raziskovalnega dela mora vsebovati 
naslednja poglavja:

– Uvod – širša predstavitev obravnavane problematike
– Predmet, problem in namen dela
– Cilji in hipoteze
– Metode dela (vzorec merjencev, vzorec spremenljivk, 

metode zbiranja podatkov in metode obdelave podatkov).
Preglednica 10

Merilo Število točk

praktična uporabnost 0–40

znanstvene reference avtorjev 0–40

skladnost projektov z razpisano vsebino 0–80
Sofinancira se znanstveno-raziskovalni projekt z najvišjim 

številom točk.
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11. Založniška dejavnost
Iz proračuna mestne občine se lahko sofinancira dejav-

nost izdajanja strokovne literature in gradiva, drugih periodičnih 
in občasnih športnih publikacij ter propagandno gradivo na 
temo športnih dejavnosti, povezanih s športno dejavnostjo v 
mestni občini.

Sredstva za namene iz prejšnjega odstavka se zago-
tavlja za izbrane in dogovorjene oblike publikacij. Prednost 
pri izbiri imajo izvajalci, ki oblikujejo informacije za širši krog 
uporabnikov.

Sredstva za sofinanciranje založniške dejavnosti lahko 
pridobijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– predložijo vsebinsko zasnovo publikacije z opredeljenim 
ciljem in namenom izdaje publikacije,

– predložijo natančen finančni načrt,
– publikacija izide v letu sofinanciranja.
Pri vrednotenju projektov založniške dejavnosti se upora-

bljajo merila iz spodnjih preglednic:

Preglednica 11
Vrsta publikacije Št. točk
Strokovna literatura in gradivo 12
Občasne publikacije (almanah, bilten) 8
Propagandno gradivo 3

Preglednica 11.1
Merilo Št. točk
Deficitarnost 3
Strokovnost 8
Uporabnost za različne programe 10
Dostopnost širšemu krogu uporabnikov 6

12. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organizi-

ranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih 
programov ter razvide, ki so določeni z Zakonom o športu. Iz 
proračuna mestne občine se sofinancirajo programi izdelave 
informacijskih baz za potrebe mestne občine. Programe lahko 
izvaja le izvajalec, ki ima zagotovljene strokovne in tehnične 
pogoje za kvalitetno delo.

Preglednica 12
Vrsta sistema št. točk
Izdelava programa 14
Vodenje informacijskega sistema 8
Izdelava in vzdrževanje lastne spletne 
aplikacije 6
Uporaba drugih spletnih aplikacij 1

13. Delovanje društev in športnih zvez na ravni lokalne 
skupnosti, ki opravljajo strokovne, organizacijske in razvojne 
naloge v športu

Športna društva kot osnovne športne organizacije se na 
lokalni ravni združujejo v športne zveze. Društva in zveze za 
svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje osnov-
nih materialnih stroškov in plačilo storitev, povezanih z njihovo 
dejavnostjo.

Preglednica 13
 Društva Zveze
št. točk/člana 1
št. točk/društvo – zveza 30 15
status delovanja v javnem interesu 10 10
št. točk/administ., najem) 20

Društvo pridobi za svoje delovanje 1 točko za vsakega 
člana s plačano članarino, ki je registriran kot tekmovalec pri 
ustrezni nacionalni panožni zvezi. Velja samo za člane iz Me-
stne občine Nova Gorica.

Društvo pridobi za svoje delovanje 30 točk, Zveze špor-
tnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezne športne 
panoge, pridobijo za svoje delovanje 15 točk za vsako športno 
društvo z območja mestne občine, včlanjeno v zvezo.

Društva in zveze, ki jim je bil podeljen status društva, ki de-
luje v javnem interesu na področju športa s strani Ministrstva za 
šolstvo in šport, pridobijo za svoje delovanje še dodatnih 10 točk.

Zveze športnih društev pridobijo za svoje delovanje do-
datnih 20 točk za administracijo, najem prostorov, aktivnosti 
po programu.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova 
Gorica (Uradni list RS, št. 9/11).

30. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-10/2012-2
Nova Gorica, dne 18. oktobra 2012

Župan
Mestne občine Nova Gorica

Matej Arčon l.r.

3284. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Mestne občine Nova Gorica 
za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Statuta Me-
stne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet 
Mestne občine Nova Gorica na seji dne 18. oktobra 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o proračunu Mestne občine Nova Gorica  
za leto 2013

1.
Spremeni se drugi odstavek 2. člena Odloka o proraču-

nu Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 (Uradni list RS, 
št. 24/12) (v nadaljevanju: odlok), ki se pravilno glasi:

»
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 48.363.571
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 33.012.000

70 DAVČNI PRIHODKI 22.899.200
700 Davki na dohodek in dobiček 16.700.000
703 Davki na premoženje 4.891.200
704 Domači davki na blago in storitve 1.308.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI 10.112.800
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 8.896.000
711 Takse in pristojbine 15.300
712 Globe in druge denarne kazni 127.500
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713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 30.000
714 Drugi nedavčni prihodki 1.044.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI 416.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 15.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 401.000

73 PREJETE DONACIJE 10.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 10.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 14.925.571
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 2.216.579
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije 12.708.992

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 49.174.571
40 TEKOČI ODHODKI 8.941.788

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 2.255.111
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 379.717
402 Izdatki za blago in storitve 5.971.494
403 Plačila domačih obresti 70.466
409 Rezerve 265.000

41 TEKOČI TRANSFERI 13.295.319
410 Subvencije 483.000
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 6.078.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 1.591.652
413 Drugi tekoči domači transferi 5.142.667

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 23.419.064
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 23.419.064

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 3.518.400
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 476.500
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 3.041.900

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  
(I. – II.) (Skupaj prihodki minus skupaj 
odhodki) –811.000

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(I. – 7102) – (II. – 403 – 404)  
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti 
minus skupaj odhodki brez plačil obresti) –784.534

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(70 + 71) – (40 + 41) (Tekoči prihodki 
minus tekoči odhodki in tekoči transferi) 10.774.893

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 65.000

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 65.000
750 Prejeta vračila danih posojil 25.000
752 Kupnine iz naslova privatizacije 40.000

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 1.104.000

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 1.104.000
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih pravnih osebah 
javnega prava, ki imajo premoženje  
v svoji lasti 1.104.000

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) –1.039.000

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 2.300.000
50 ZADOLŽEVANJE 2.300.000

500 Domače zadolževanje 2.300.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551) 450.000
55 ODPLAČILO DOLGA 450.000

550 Odplačilo domačega dolga 450.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.850.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 811.000
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 0
«

2.
Spremeni se 14. člen odloka, ki se pravilno glasi:
»V letu 2013 bo Mestna občina Nova Gorica najela dol-

goročni kredit za izvedbo investicij načrtovanih v proračunu za 
leto 2013 v znesku 2.300.000 €.«

3.
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 410-15/2012-7
Nova Gorica, dne 18. oktobra 2012

Podžupan
Mestne občine Nova Gorica

Mitja Trtnik l.r.

POPRAVKI

3285. Tehnični popravek Odloka o rebalansu 
proračuna Občine Šmartno pri Litiji 
za leto 2012

T E H N I Č N I   P O P R A V E K 
Odloka o rebalansu proračuna Občine Šmartno 

pri Litiji za leto 2012

V Odloku o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji 
za leto 2012, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 80/12 z dne 
26. 10. 2012, se v 1. členu v tabeli A. BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV popravijo naslednji nazivi:

– namesto I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) se 
zapiše I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

– namesto 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNI-
JE (786) se zapiše 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE (787)

– namesto 786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRO-
RAČUNA EVROPSKE UNIJE se zapiše 787 PREJETA SRED-
STVA OD DRUGIH EVROSPKIH INSTITUCIJ.

Št. 400-015/2011
Šmartno pri Litiji, dne 29. oktobra 2012

Župan
Občine Šmartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.
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3286. Popravek Sklepa o financiranju političnih 
strank v Občini Prebold

V Sklepu o financiranju političnih strank v Občini Pre-
bold, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 77/12 z dne 12. 10. 
2012, je bila ugotovljena napaka. Zato na podlagi drugega 
odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št 112/05 – UPB, 102/07, 109/09, 38/10 
– ZUNK) dajem

P O P R A V E K
Sklepa o financiranju političnih strank v Občini 

Prebold 
(Uradni list RS, št. 77/12)

Popravi se 3. člen sklepa, tako da se pravilno glasi:

Posamezne politične stranke prejmejo iz proračuna občine:

Politična stranka Število glasov Višina v € Mesečno € Letno €

Slovenska demokratska stranka SDS 502 0,13 € 65,26 783,12

Liberalna demokracija Slovenije LDS 412 0,13 € 53,56 642,72

Demokratična stranka upokojencev Slovenija DeSUS 342 0,13 € 44,46 533,52

Socialni demokrati SD 245 0,13 € 31,85 382,20

Neodvisni za Prebold 197 0,13 € 25,61 307,32

Slovenska ljudska stranka SLS 124 0,13 € 16,12 193,44

N.Si Nova Slovenija Krščanska ljudska stranka 63 0,13 € 8,19 98,28

Ta popravek začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-7/2012
Prebold, dne 29. oktobra 2012

Župan
Občine Prebold

Vinko Debelak l.r.

VSEBINA

VLADA
3239. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o za-

časnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora 
na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega 
prostorskega načrta za državno cesto od priključka 
Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug 8427

3240. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe 
o upravljanju z vojaškimi nepremičninami 8427

3241. Uredba o spremembah Uredbe o organih v sestavi 
ministrstev 8428

3242. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v 
Toulousu, v Francoski republiki 8429

3243. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike 
Slovenije v Toulousu, v Francoski republiki 8429

MINISTRSTVA
3244. Odredba o določitvi višine nadomestila na hektar 

za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih 
objektih in napravah na melioracijskih območjih za 
leto 2012 8429

USTAVNO SODIŠČE
3245. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe in o kaznova-

nju pooblaščenca pritožnika 8435

3246. Sklep o zavrženju zahteve za rešitev spora glede 
pristojnosti 8436

OBČINE
BISTRICA OB SOTLI

3247. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju 
socialnih pomoči v Občini Bistrica ob Sotli 8437
BRASLOVČE

3279. Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za 
leto 2012 8514

3280. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje PA15 
– Rakovlje zahod 8515

3281. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 8517
3282. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 8517

ČRENŠOVCI
3248. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne služ-

be zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na 
območju Občine Črenšovci 8437

3249. Odlok o javnem redu in miru v Občini Črenšovci 8456
3250. Odlok o občinskih cestah v Občini Črenšovci 8458
3251. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr-

tu za enoto urejanja ŽI-3 v Žižkih 8463
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IVANČNA GORICA
3252. Javno naznanilo o ponovni javni razgrnitvi spre-

memb in dopolnitev zazidalnega načrta I4/a »Novi 
center Ivančna Gorica« 8466

KOBARID
3253. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o go-

spodarskih javnih službah v Občini Kobarid 8467
3254. Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest VVE 

Kobarid z oddelki za šolsko leto 2012/2013 8467
3255. Sklep o izdaji soglasja k cenam storitve pomoč 

družini na domu 8468
3256. Sklep o določitvi cen programov VVE Kobarid z 

oddelki 8468

KOMEN
3257. Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za 

leto 2012 8468
3258. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in 

drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih 
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih 
organov ter o povračilih stroškov 8471

KOZJE
3259. Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih 

službah v Občini Kozje 8471

KRANJ
3260. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o občinskih cestah v Mestni občini Kranj 8472
3261. Pravilnik o uporabi javnih športnih objektov in povr-

šin v Mestni občini Kranj 8472
3262. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

sofinanciranju športnih programov v Mestni občini 
Kranj 8474

NOVA GORICA
3283. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v 

Mestni občini Nova Gorica 8517
3284. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-

računu Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 8535

PODČETRTEK
3263. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine 

Podčetrtek za leto 2012 8474
3264. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistil-

nih naprav in kanalizacijskih priključkov na obmo-
čju Občine Podčetrtek Namen 8475

3265. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1229 – Pod-
četrtek 8476

3266. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1210 – Pri-
stava 8477

REČICA OB SAVINJI
3267. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij 
Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče 
in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 66/93, 3/01, 
109/01, 103/04) – za območje Občine Rečica ob 
Savinji 8477

SEVNICA
3268. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem na-

črtu za pozidavo območja med Kozjansko ulico in 
Potjo na Zajčjo goro v Šmarju 8477

3269. Sklep o soglasju k določitvi cene socialnovarstvene 
storitve pomoč družini na domu in določitvi sub-
vencioniranja cene storitve pomoč družini na domu 
za leto 2012 8484

SLOVENJ GRADEC
3270. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr-

tu na kmetijskem zemljišču za gradnjo hleva proste 
reje v naselju Podgorje 8484

SLOVENSKA BISTRICA
3271. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr-

tu za rekreacijsko turistični center Trije kralji 8488

ŠKOFJA LOKA
3272. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Zavoda za 

šport Škofja Loka 8498

TABOR
3273. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-

storskih ureditvenih pogojih za območje Občine 
Tabor 8498

TIŠINA
3274. Odlok o organiziranju pomoči družini na domu in 

merilih za plačilo storitev 8509
3275. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o proračunu Občine Tišina za leto 2012 8511

TRŽIČ
3276. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih 

pogojih za širše območje kulturnega in zgodovin-
skega spomenika mesta Tržič 8512

3277. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 8513
3278. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti 

Občine Tržič 8513

POPRAVKI
3285. Tehnični popravek Odloka o rebalansu proračuna 

Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012 8536
3286. Popravek Sklepa o financiranju političnih strank v 

Občini Prebold 8537

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 82/12 
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si 
 
VSEBINA

Javni razpisi 2433
Javne dražbe 2447
Razpisi delovnih mest 2457
Druge objave 2458
Objave gospodarskih družb 2472
Odkupi poslovnih deležev družb 2472
Sklici skupščin  2472
Zavarovanja terjatev 2475
Objave sodišč 2476
Izvršbe 2476
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova 2476
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 2477
Oklici dedičem 2478
Oklici pogrešanih 2478
Preklici 2479
Zavarovalne police preklicujejo 2479
Spričevala preklicujejo 2479
Drugo preklicujejo 2479
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