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Leto XXIII

PREDSEDNIK REPUBLIKE
1930.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

1931.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 2. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 2. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za izjemne športne dosežke, spodbudo mladim rodovom
košarkarjev in drugih športnikov ter za uveljavljanje Slovenije
na svetovnem športnem prizorišču

Za izjemne športne dosežke, uveljavljanje Slovenije na
svetovnem športnem prizorišču ter navdih ljudem

prejme
IVO DANEU
ZLATI RED ZA ZASLUGE.
Št. 094-01-4/2013-2
Ljubljana, dne 14. junija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

prejme
TINA MAZE
ZLATI RED ZA ZASLUGE.
Št. 094-01-10/2013-5
Ljubljana, dne 14. junija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

Za vsestranski prispevek pri razvoju slovenskega planinstva in ob 120. obletnici društvenega dela

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

PLANINSKO DRUŠTVO LJUBLJANA – MATICA

Za delovanje v korist slovenske narodne skupnosti v Italiji
prejme

prejme

RED ZA ZASLUGE.
Št. 094-01-6/2013-4
Ljubljana, dne 14. junija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Glasbena matica (Italija)
RED ZA ZASLUGE.
Št. 094-02-8/2013-1
Ljubljana, dne 14. junija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

1933.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za delovanje v korist slovenske narodne skupnosti v
Avstriji

MINISTRSTVA
1935.

Pravilnik o usmerjanju in nadzoru policije

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in drugega odstavka 7. člena ter za izvrševanje 12. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13) izdaja minister
za notranje zadeve

PRAVILNIK
o usmerjanju in nadzoru policije
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa način izvajanja pooblastil Ministrstva
za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) v razmerju do policije v zvezi z usmerjanjem, poročanjem in nadzorom nad izvajanjem nalog policije.

prejme

II. USMERJANJE POLICIJE

Zvezna gimnazija in Zvezna realna gimnazija
za Slovence v Celovcu

(vrste usmeritev)

RED ZA ZASLUGE.
Št. 094-02-7/2013-1
Ljubljana, dne 14. junija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

1934.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

2. člen
Minister za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister) na podlagi predloga notranje organizacijske enote ministrstva, pristojne za usmerjanje in nadzor policije (v nadaljnjem
besedilu: enota za usmerjanje in nadzor), daje policiji temeljne,
letne in posamične usmeritve za izvajanje nalog.
3. člen
(temeljne usmeritve)
(1) Minister pošlje generalnemu direktorju policije temeljne usmeritve za pripravo srednjeročnega načrta razvoja in dela
policije za obdobje petih let, najpozneje šest mesecev pred začetkom prvega leta, na katerega se nanaša srednjeročni načrt.
(2) Policija pripravi srednjeročni načrt razvoja in dela
policije najpozneje v roku treh mesecev po prejemu temeljnih
usmeritev.
(3) Srednjeročni načrt razvoja in dela mora vsebovati
zlasti naslednja področja dela policije: kriminaliteta, javni red
in mir, cestni promet, državna meja in nezakonite migracije,
policijsko delo v skupnosti ter vodenje in upravljanje policije, ter
ukrepe na področju zaposlovanja, opreme in investicij v policiji.
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4. člen
(letne usmeritve)
(1) Enota za usmerjanje in nadzor na podlagi srednjeročnega načrta dela policije, poročila o delu policije, opravljenih
analiz in ugotovitev iz nadzorov pripravi predlog, na podlagi
katerega minister policiji določi usmeritve in obvezna navodila
za pripravo letnega načrta dela policije za naslednje koledarsko
leto.
(2) Minister pošlje generalnemu direktorju policije usmeritve in obvezna navodila za pripravo letnega načrta dela najpozneje do konca septembra tekočega leta. Policija pripravi letni
načrt dela in ga pošlje v potrditev ministru najpozneje v 60 dneh
po prejemu usmeritev in obveznih navodil.
(3) Letni načrt dela policije vsebuje cilje, naloge in kazalce
uresničevanja nalog na posameznih področjih dela policije.
Poleg tega se v sodelovanju z notranjimi organizacijskimi enotami ministrstva, pristojnimi za kadrovske zadeve, nabavo in
investicije ter finančne zadeve, v letnem načrtu določi tudi načrt
zaposlovanja, nabave opreme in investicij v policiji.
5. člen
(posamične usmeritve)
(1) Kadar je potrebno takojšnje ukrepanje za odpravo
pomanjkljivosti na posameznih delovnih področjih policije ali
sprejetje dodatnih zakonitih ukrepov, minister generalnemu
direktorju policije naloži, da policija za ta delovna področja
pripravi načrt aktivnosti ali izvede vse potrebno za uspešno
realizacijo usmeritev.
(2) Če je sprejetje posebnih ukrepov opredeljeno z načrtom aktivnosti, se v njem poleg aktivnosti navede tudi nosilce,
sredstva in rok za realizacijo ukrepov.
(3) Načrt aktivnosti na predlog generalnega direktorja
policije sprejme minister.
(4) Sprejetje načrta aktivnosti lahko ministru predlaga tudi
generalni direktor policije.
III. OBVEŠČANJE IN POROČANJE
6. člen
(obveščanje ministra)
(1) Generalni direktor policije ali oseba, ki jo za to pooblasti, takoj obvesti ministra o dogodkih, ki so navedeni v
12. členu Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list
RS, št. 15/13). Za varnostno pomembne dogodke, o katerih se
obvešča ministra, se upoštevajo zlasti:
– kazniva dejanja zoper suverenost Republike Slovenije
in njeno demokratično ustavno ureditev, zoper obrambno moč
države, zoper človečnost ter kazniva dejanja zoper mednarodno pravo;
– dogodki, ki lahko ogrozijo ali že ogrožajo varnost države ter varovanih oseb in objektov (vključno z objekti sodišč
in državnih tožilstev ter najvišjih predstavnikov medvladnih
organizacij in njihovih objektov);
– mejni incidenti;
– dogodki z znaki kaznivih dejanj, v katere je vpleteno
diplomatsko ali konzularno osebje tujih držav ali osebje mednarodnih organizacij;
– hujša kazniva dejanja (kvalificirani umori, ugrabitve,
ropi ipd.);
– kazniva dejanja proti policistom, državnim tožilcem ali
sodnikom, katerih posledica je huda telesna poškodba ali smrt;
– kazniva dejanja policistov, državnih tožilcev, sodnikov,
funkcionarjev najvišjih državnih organov ali poskusi teh kaznivih dejanj;
– varnostno pomembnejši dogodki, povezani s policisti, ki
delajo v mednarodnih misijah v tujini;
– hujše nesreče v cestnem, letalskem, železniškem, pomorskem, rečnem in jezerskem prometu, v katerih je bilo po-
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škodovanih ali je umrlo dvoje ali več oseb ali je nastala velika
premoženjska škoda;
– jedrske nesreče ali dogodki, povezani z izlivom ali izpustom nevarnih bioloških ali kemičnih snovi v okolje;
– naravne nesreče večjega obsega;
– dogodki, povezani z opravljanjem nalog policije, katerih
posledica je huda telesna poškodba ali smrt policista;
– dogodki, katerih posledica je nastanek večje premoženjske škode na opremi in sredstvih policije;
– uporaba prisilnih sredstev policije, katere posledica
je huda telesna poškodba ali smrt ene ali več oseb ali velika
premoženjska škoda;
– dogodki, povezani z množičnimi javnimi zbiranji, kjer je
ali bi lahko prišlo do množičnih kršitev javnega reda;
– uporaba prisilnih sredstev policije proti množici;
– primeri preganjanj posameznikov ali organizacij zaradi
zavzemanja za enakopravnost ljudi.
(2) Vsebina obveščanja iz prejšnjega odstavka mora biti
osredotočena na dogodek in stanje zadeve, ne vključuje pa
operativnih podatkov o policijski preiskavi. Osebni podatki osumljencev kaznivih dejanj se ne posredujejo, razen, če je to
potrebno iz razlogov usmerjanja in nadzora nad izvajanjem
nalog in pooblastil policije.
(3) Obveščanje iz prvega odstavka tega člena se opravlja
brez nepotrebnega odlašanja in z uporabo razpoložljivih komunikacijskih sredstev (osebno, ustno po telefonu, z elektronsko
pošto, kratkimi mobilnimi sporočili ipd.). Kadar se obvestilo
pošlje z elektronsko pošto ali kratkim mobilnim sporočilom,
mora generalni direktor policije ali oseba, ki jo za to pooblasti,
na primeren način, če meni, da je to potrebno, preveriti, ali je
minister dejansko prejel obvestilo.
7. člen
(pošiljanje predlogov aktov in drugih pisanj)
(1) Policija pošlje predloge internih splošnih aktov iz svoje
pristojnosti enoti za usmerjanje in nadzor, da ta poda svoje
pripombe o njih.
(2) Generalna policijska uprava vsa navodila in usmeritve, ki jih v skladu svojimi pristojnostmi izdaja organizacijskim
enotam policije, posreduje v vednost tudi enoti za usmerjanje
in nadzor. Generalna policijska uprava zagotovi tudi objavo teh
aktov v informacijskem sistemu policije (intranet).
(3) Policija mora seznaniti enoto za usmerjanje in nadzor
o vseh svojih aktivnostih v zvezi s pobudami in pisanji, ki jih
nanjo naslavljajo varuh človekovih pravic, mednarodna nadzorna telesa in nevladne organizacije, če se vsebina nanaša na
spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
8. člen
(poročanje ministru)
(1) Policija pošlje ministru:
– letna poročila o delu policije;
– letna poročila s področja nadzora in notranje varnosti;
– štirimesečna poročila o izvajanju prikritih preiskovalnih
ukrepov iz 149.a, 149.b, 150., 151., 155. in 155.a člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno
prečiščeno besedilo);
– zapisnike delovnih sestankov ožjega in širšega kolegija
generalnega direktorja policije;
– druga poročila, podatke ali analize, ki jih minister zahteva v skladu z določbami zakona, ki ureja organiziranost in
delo v policiji.
(2) Letno poročilo o delu policije mora vsebovati tudi
oceno izvajanja srednjeročnega in letnega načrta dela policije.
(3) Letno poročilo policije se pošlje ministru najpozneje do
31. marca za preteklo leto, druga poročila iz prvega odstavka
tega člena pa najpozneje trideset dni po zaključku obravnavanega obdobja ali izvedeni aktivnosti.
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IV. NADZOR NAD IZVAJANJEM NALOG
IN POOBLASTIL POLICIJE

Uradni list Republike Slovenije
odpravo nepravilnosti in postopkih za ugotovitev odgovornosti
v določenem roku pisno seznaniti ministra.

9. člen

14. člen

(vrste in odrejanje nadzorov)

(presoja postopka)

(1) Ministrstvo izvaja redni, izredni in ponovni nadzor nad
izvajanjem nalog in pooblastil policije.
(2) Nadzor odredi minister s pisno odredbo, v kateri so
določeni izvajalci nadzora (v nadaljnjem besedilu: nadzorna
skupina), nadzorovana enota oziroma področje dela (ali posamična zadeva) ter čas izvedbe.

Zaradi presoje zakonitosti in strokovnosti izvajanja določene naloge ali uporabe pooblastil policista lahko enota za
usmerjanje in nadzor od policije zahteva pisno pojasnilo o
poteku postopka.

10. člen
(redni, izredni in ponovni nadzor)
(1) Redni nadzor se izvaja na podlagi letnega načrta
nadzorov, ki ga na predlog enote za usmerjanje in nadzor
sprejme minister. Z letnim načrtom nadzorov se pisno seznani
generalnega direktorja policije.
(2) Izredni nadzor odredi minister na podlagi lastne ocene
ali na pobudo enote za usmerjanje in nadzor.
(3) Ponovni nadzor se lahko opravi po preteku roka,
določenega za izvedbo naloženih ukrepov in nalog, ali po preteku roka, določenega za odpravo nepravilnosti, ugotovljenih v
rednem ali izrednem nadzoru.
11. člen
(postopek)
(1) Pri rednem nadzoru vodja nadzora najmanj 15 dni
pred izvedbo vroči odredbo o nadzoru generalnemu direktorju
policije in vodji policijske enote, v kateri bo opravljen nadzor.
(2) Pri izrednem ali ponovnem nadzoru vodja nadzora
neposredno pred začetkom izvajanja nadzora vroči odredbo
vodji policijske enote, v kateri bo opravljen nadzor.
(3) Izredni ali ponovni nadzor se lahko opravi nenapovedano. O nadzoru se neposredno pred nadzorom obvesti
generalnega direktorja policije in se mu vroči tudi odredbo o
nadzoru.
12. člen
(poročilo o nadzoru)
(1) Vodja nadzora v 15 dneh po opravljenem nadzoru
zagotovi, da se sestavi poročilo s poenotenimi zaključki in da
ga podpišejo uradniki, ki so izvajali nadzor. Zbrano gradivo, na
katerem temeljijo ugotovitve nadzora, je sestavni del dokumentarnega gradiva o nadzoru.
(2) Ugotovitve nadzora se po končanem nadzoru obravnava na sestanku nadzorne skupine z generalnim direktorjem
policije ali osebo, ki jo za to pooblasti. Na sestanku so lahko
navzoči tudi vodja policijske enote, v kateri je bil opravljen nadzor, in oseba, odgovorna za posamezno področje dela v policiji.
S soglasjem vodje nadzora so lahko na sestanku navzoče tudi
druge osebe, ki opravljajo naloge, povezane z nadzorovanim
področjem.
(3) Vodja enote za usmerjanje in nadzor najpozneje v petih dneh po končanem sestanku iz prejšnjega odstavka pošlje
poročilo ministru in generalnemu direktorju policije. Generalni
direktor policije lahko v sedmih dneh od vročitve poročila nanj
poda pripombe.
13. člen
(odpravljanje ugotovljenih nepravilnosti)
(1) Ob ugotovljenih nepravilnostih enota za usmerjanje in
nadzor predlaga ministru ukrepe za odpravo nepravilnosti in
postopke za ugotavljanje odgovornosti.
(2) Minister generalnemu direktorju policije naloži, da v
določenem roku in na določen način odpravi pri nadzoru ugotovljene nepravilnosti in izvede postopke za ugotavljanje odgovornosti. Generalni direktor policije mora o izvedenih ukrepih za

15. člen
(medsebojno sodelovanje)
Vodja enote za usmerjanje in nadzor ter generalni direktor policije lahko zaradi uspešne izvedbe nadzora ali priprave
usmeritev organizirata različne oblike medsebojnega sodelovanja pri izvajanju nadzora (skupna usposabljanja, strokovna
posvetovanja ipd.).
V. OBLIKA IN VSEBINA SLUŽBENE IZKAZNICE
16. člen
(službena izkaznica)
(1) Uradniki enote za usmerjanje in nadzor, ki opravljajo
nadzor nad izvajanjem nalog in pooblastil policije, se pri svojem
delu izkazujejo s službeno izkaznico.
(2) Notranja organizacijska enota ministrstva, pristojna za
kadrovske zadeve, hrani v upravnih spisih informacije o izdanih službenih izkaznicah z naslednjimi podatki: ime in priimek
imetnika, datum izdaje ter registrska številka. Notranja organizacijska enota ministrstva, pristojna za upravno poslovanje
in grafiko, opravlja administrativno tehnične zadeve v zvezi s
službenimi izkaznicami.
17. člen
(oblika in vsebina službene izkaznice)
(1) Službeno izkaznico sestavlja usnjen etui velikosti
105 x 70 mm, v katerem sta vložena identifikacijska kartica velikosti 85 x 54 mm, izdelana iz posebnega papirja z zaščitnimi
znaki, in plastificirani kartonček z navedbo pooblastil.
(2) Na identifikacijski kartici so:
– fotografija imetnika izkaznice velikosti 3 x 2,5 cm,
– napis: "Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge, službena izkaznica" in
– ime in priimek imetnika izkaznice, registrska številka
izkaznice, prostor za žig, podpis ministra in datum izdaje.
(3) Na prednji strani plastificiranega kartončka je napis:
"Uslužbenci policije so dolžni imetniku te izkaznice, ko opravlja nadzor, v skladu s svojimi pristojnostmi omogočiti izvršitev
nadzora in mu zagotoviti potrebno pomoč.".
(4) Besedilo na hrbtni strani plastificiranega kartončka
se glasi: "Imetnik te izkaznice ima za nemoteno in učinkovito
opravljanje posameznega nadzora naslednja pooblastila:
– zahtevati podatke iz evidenc, ki jih vodi in vzdržuje
policija;
– zahtevati vpogled v evidence, dokumente, listine, odredbe, zapisnike, odločbe in sklepe, ki jih v skladu s svojimi
pristojnostmi pridobiva, pripravlja ali izdaja policija, in po potrebi
zahtevati njihovo izročitev ali izročitev njihovih kopij;
– vabiti na pogovor policiste, druge uslužbence policije
ali posameznike;
– opraviti pogovor s policisti, drugimi uslužbenci policije
ali posamezniki;
– vstopiti v vsak prostor, ki ga policija uporablja pri svojem
delu;
– zahtevati uradna pisna potrdila ter tehnične in druge
podatke o tehničnih sredstvih v uporabi policije ter zahtevati
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dokazila o usposobljenosti policistov za uporabo tehničnih in
drugih sredstev, ki jih ti uporabljajo pri svojem delu;
– prisostvovati izvajanju nalog policije;
– od policije zahtevati posredovanje drugih podatkov in
informacij iz njihove pristojnosti, ki so pomembni za usmerjanje
in nadzor."
(5) Obrazec službene izkaznice je kot priloga sestavni del
tega pravilnika.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(zamenjava službenih izkaznic)
Obstoječe službene izkaznice se zamenjajo z novimi,
izdanimi v skladu s tem pravilnikom, v šestih mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
19. člen
(dokončanje postopkov)
Postopki, uvedeni pred uveljavitvijo tega pravilnika, se
dokončajo v skladu s tem pravilnikom.
20. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se preneha uporabljati Pravilnik o usmerjanju in nadzoru policije (Uradni list RS,
št. 97/04).
21. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-67/2013/30
Ljubljana, dne 3. junija 2013
EVA 2013-1711-0010
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve
Priloga
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GRAFIČNI PRIKAZ IDENTIFIKACIJSKE IZKAZNICE IN PLASTIČNEGA
KARTONČKA
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Pravilnik o spremembi Pravilnika
o dokumentaciji v osnovni šoli

Na podlagi 86. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list
RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10,
87/11 in 40/12 – ZUJF) minister za izobraževanje, znanost in
šport izdaja

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o dokumentaciji
v osnovni šoli
1. člen
V Pravilniku o dokumentaciji v osnovni šoli (Uradni list RS,
št. 61/12) se priloga nadomesti z novo prilogo, ki je sestavni
del tega pravilnika.
2. člen
Nova priloga se začne uporabljati 1. septembra 2013,
razen točke 5.5. priloge, ki se začne uporabljati z dnem uveljavitve tega pravilnika.
Do začetka uporabe nove priloge se uporablja dosedanja
priloga.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-48/2013
Ljubljana, dne 21. maja 2013
EVA 2013-3330-0086
dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost in šport
Priloga

Stran
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Naziv dokumenta

matična knjiga vzgojnega dela

1.2.

šolska kronika

letni delovni načrt

letno organizacijsko poročilo

evidenca o izdanih spričevalih in
drugih listinah

vzgojni načrt

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

(zavodi za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami – vzgojni zavodi)

matična knjiga za osnovno šolo

načini doseganja in uresničevanja ciljev in vrednot
osnovnošolskega izobraževanja, vzgojne dejavnosti
in oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši in njihovo
vključevanje v uresničevanje vzgojnega načrta

ne

ne

da

ne

ne

da

da

Trajno

Trajno

Trajno

Trajno

Trajno

Trajno

Trajno

Čas hranjenja
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evidenčna številka javne listine, naziv javne listine, podatki
o učencu, ki mu je izdana listina (ime in priimek ter EMŠO,
številka matičnega lista), datum izdaje

splošni podatki o osnovni šoli ter podatki o obsegu
in organizaciji pouka in drugega vzgojno-izobraževalnega
dela v posameznem šolskem letu

vsebina, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega
in drugega dela v skladu s predmetnikom in učnim
načrtom ter obseg, vsebina in razporeditev razširjenega
programa, ki ga izvaja šola, za vsako šolsko leto

pomembnejši dogodki šole po kronološkem vrstnem redu

podatki o otrocih (ime in priimek, EMŠO, datum rojstva,
številka odločbe, datum prihoda v zavod, podatki
o šolanju), podatki o starših oziroma skrbnikih, pristojnem
centru za socialno delo, podatki o odpustu iz zavoda
in opombe

podatki o učencih (ime in priimek, EMŠO, spol, datum, kraj
in država rojstva, državljanstvo) ter podatki o njihovem
šolanju od vstopa do zaključka šolanja v osnovni šoli
oziroma do prešolanja učenca na drugo šolo

Obrazec predpiše
minister

Št.

1.1.

Vsebina dokumenta

5872 /

1. Knjige in splošni dokumenti

Zap.
št.

PRILOGA

Stran
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dnevnik

dnevnik in redovalnica učne
skupine

dnevnik za podaljšano
bivanje/jutranje varstvo

4.1.

4.2.

4.3.

4. Dokumentacija o delu oddelkov

sprotna priprava na vzgojnoizobraževalno delo

3.2.

da

5 let

eno leto po zaključku
šolanja učencev

eno leto po zaključku
šolanja učencev
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podatki o učencih v oddeleku (ime in priimek, razred
in oddelek, telefonska številka za nujna sporočila, čas
vključenosti v oddelek, napovedana odsotnost, podatki
o spremstvu pri odhajanju iz šole, podatki o izostankih) ter
podatki o dnevnem poteku vzgojno-izobraževalnega dela

da

da

do konca šolskega leta

do konca šolskega leta

eno leto po zaključku
šolanja učencev

5 let

Trajno

Št.

podatki o učencih v skupini (ime in priimek, razred
in oddelek, podatki o izostankih), številčne ocene učenca,
učenčevo sodelovanje in napredek pri neobveznem
drugem tujem jeziku ter podatki o dnevnem poteku
vzgojno-izobraževalnega dela

podatki o učencih v oddeleku (ime in priimek, datum
rojstva, številka matičnega lista, podatki o vključenosti
v posamezne oblike vzgojno-izobraževalnega dela na šoli,
podatki o izostankih, telefonska številka za nujna
sporočila, podatki o sodelovanju s starši), podatki
o hospitacijah v oddelku, podatki o učiteljih, ki poučujejo
v oddelku, ter podatki o dnevnem poteku vzgojnoizobraževalnega dela

metodična in vsebinska priprava na vzgojnoizobraževalno delo

ne

ne

letna priprava strokovnega delavca

3.1.

letna razporeditev ciljev, standardov ter vsebine vzgojnoizobraževalnega in drugega strokovnega dela

ne

ne

analiza doseženega uspeha po posameznih predmetih
z utemeljitvijo v vsakem ocenjevalnem obdobju, ob koncu
šolskega leta pa še analiza napredovanja učencev
ter podatki o popravnih in predmetnih izpitih
3. Dokumentacija o delu strokovnih delavcev

kraj, datum in čas seje, naziv organa, prisotni, dnevni red,
navedba razprave in sklepov

razrednikova analiza pedagoškega
dela v oddelku

- strokovnih aktivov

zapisniki o sejah:
- učiteljskega zbora
- oddelčnih učiteljskih zborov

2.2.

2.1.

2. Dokumentacija o delu strokovnih organov

Uradni list Republike Slovenije
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dnevnik za druge oblike dela z
učenci

dnevnik vzgojne skupine

redovalnica z opisnimi ocenami

redovalnica s številčnimi ocenami

mapa vzgojnih opominov

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

podatki o izrečenih vzgojnih opominih v oddelku (številka
in datum obvestila o vzgojnem opominu, datum izreka
vzgojnega opomina, vrsta vzgojnega opomina ter en izvod
vzgojnega opomina), šolsko leto

podatki o učencih v oddelku (ime in priimek, številka
matičnega lista) ter številčne ocene učenca po
posameznih predmetih za vsa ocenjevalna obdobja,
zaključne ocene ter podatki o napredovanju učenca
oziroma o uspešno končanem razredu

podatki o učencih v oddelku (ime in priimek, številka
matičnega lista) ter opisne ocene učenca po posameznih
predmetih za vsa ocenjevalna obdobja in podatki
o napredovanju učenca v naslednji razred

ne

da

ne

do zaključka šolanja
učencev

eno leto po zaključku
šolanja učencev

eno leto po zaključku
šolanja učencev

5 let

5 let

Št.

da

da

5874 /

podatki o učencih/dijakih v vzgojni skupini (ime in priimek,
datum rojstva, številka matičnega lista, podatki
o sodelovanju s pristojnim centrom za socialno delo,
podatki o namestitvi, podatki o šolanju, podatki
o izostankih), podatki o starših (ime in priimek,
prebivališče, telefonska številka za nujna sporočila,
podatki o sodelovanju s starši), hospitacijah v vzgojni
skupini, podatki o vzgojiteljih, ki opravljajo vzgojno delo
v vzgojni skupini, podatki o načrtovanju in realizaciji
vzgojnega dela, o dnevnem poteku vzgojnega dela ter
potrditev pregleda dnevnika

podatki o učencih v skupini (ime in priimek, razred
in oddelek, telefonska številka za nujna sporočila, podatki
o izostankih) ter podatki o dnevnem poteku vzgojnoizobraževalnega dela

Stran
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zbirni športnovzgojni karton

vpisni list

matični list

osebna mapa učenca, ki potrebuje
pomoč oziroma svetovanje

individualiziran vzgojni načrt

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5. Dokumentacija o učencih

4.9.

ne

da

da

da

da

do zaključka šolanja
učenca

eno leto po zaključku
šolanja učenca

Trajno

2 leti

eno leto po zaključku
šolanja učencev

Št.

podatki o učencu (ime in priimek, datum, kraj in država
rojstva, razred in oddelek), šolsko leto, opredeljene
konkretne vzgojne dejavnosti, postopki in vzgojni ukrepi
ter strokovni delavec, ki izvaja posamezno vzgojno
dejavnost

podatki o učencu (ime in priimek ter EMŠO, datum rojstva,
spol in prebivališče) ter družinska in socialna anamneza,
razvojna anamneza, strokovno interpretirani rezultati
diagnostičnih postopkov, podatki o postopkih strokovne
pomoči oziroma svetovanja, dokumentacija v zvezi
s postopkom usmerjanja učenca s posebnimi potrebami
in strokovna mnenja drugih inštitucij (centrov za socialno
delo, zdravstvenih inštitucij, svetovalnih centrov oziroma
vzgojnih posvetovalnic)

podatki o učencu (ime in priimek ter EMŠO, spol, datum,
kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo),
podatki o starših (ime in priimek, prebivališče), podatki
o šolanju učenca od vstopa do zaključka šolanja v osnovni
šoli (zaključne ocene predmetov v posameznem razredu,
podatki o napredovanju, izostankih učenca ter datum
izdaje spričevala), podatki o prestopu ali prešolanju
učenca na drugo šolo, podatki o dosežkih pri nacionalnem
preverjanju znanja v 6. in 9. razredu

podatki o otroku (ime in priimek ter EMŠO, spol, datum,
kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo,
zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno
za učenčevo varnost in za delo z učencem) ter podatki
o starših (ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska
številka za nujna sporočila)

podatki o učencih v oddelku (ime in priimek, datum rojstva,
spol) ter podatki o gibalnih sposobnostih in morfoloških
značilnostih učencev, ki se nanašajo na: telesno višino,
voluminoznost telesa, hitrost alternativnih gibov,
eksplozivno moč, koordinacijo gibanja telesa, fizično
vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično vzdržljivost
ramenskega obroča in rok, sprintersko hitrost in
vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju
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prijava na šolsko prehrano

mnenje komisije za ugotavljanje
pripravljenosti otroka za vstop v
šolo

zapisnik o popravnih in predmetnih
izpitih učencev

zapisnik o ocenjevanju učenca, ki
se izobražuje na domu

osebni športnovzgojni karton

5.5.

5.6

5.7.

5.8.

5.9.

da

ne

do zaključka šolanja
učenca

eno leto po zaključku
šolanja učenca

eno leto po zaključku
šolanja učenca

51 / 14. 6. 2013

podatki o učencu (ime in priimek , datum rojstva, spol) ter
podatki o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih
učenca, ki se nanašajo na: telesno višino, voluminoznost
telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivno moč,
koordinacijo gibanja telesa, fizično vzdržljivost trupa,
gibljivost, mišično vzdržljivost ramenskega obroča in rok,
sprintersko hitrost in vzdržljivost v submaksimalnem
kontinuiranem naprezanju za posamezno šolsko leto

podatki o učencu (ime in priimek, datum rojstva, številka
matičnega lista, razred in oddelek), datum in čas
opravljanja ustnega in/ali pisnega izpita, predmeti, pri
katerih opravlja izpit, naloge ter pridobljene ocene, člani
izpitne komisije

ne

2 leti

ne

Št.

podatki o učencu (ime in priimek, datum rojstva, številka
matičnega lista, razred in oddelek), datum in čas
opravljanja ustnega in/ali pisnega izpita, predmeti, pri
katerih opravlja izpit, naloge ter pridobljene ocene, člani
izpitne komisije

do konca šolskega leta za
katerega je prijava oddana

da

5876 /

podatki o otroku (ime in priimek ter EMŠO, spol, datum,
kraj in država rojstva, prebivališče), člani komisije, datum,
postopki ugotavljanja pripravljenosti ter ugotovitve
komisije

ime in sedež šole, podatki o vlagatelju
(ime in priimek/starši, skrbnik, druge osebe pri katerih je
učenec v oskrbi, naslov), podatki o učencu (ime in priimek
ter EMŠO, naslov, vzgojno-izobraževalni program, razred
in oddelek), prijava na vrsto obroka (zajtrk, malica, kosilo,
popoldanska malica), prijava za šolsko leto, datum od
katerega je učenec prijavljen na posamezno vrsto obroka,
opombe, izjave (da je vlagatelj seznanjen z organizacijo
šolske prehrane na šoli in s pravili šolske prehrane, da je
vlagatelj seznanjen z določbami zakona, ki ureja šolsko
prehrano glede plačevanja, spoštovanja pravil šolske
prehrane, odjavljanja posameznih obrokov ter da je
vlagatelj seznanjen s pravico do subvencioniranja šolske
prehrane ter načinom uveljavljanja subvencije), datum
oddaje prijave, podpis vlagatelja

Stran
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spričevalo o končanem razredu
osnovne šole

spričevalo o končanem razredu
osnovne šole

zaključno spričevalo osnovne šole

potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski
obveznosti

kolesarska izkaznica

izpis iz evidence

obvestilo o zaključnih ocenah ob
koncu pouka v šolskem letu

potrdilo o šolanju

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6. Javne listine in potrdila

ne

/

/

/

/

/

/

/

/
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podatki o učencu (ime in priimek, datum, kraj in država
rojstva, razred in oddelek), šolsko leto

da

da

da

da

da

da

da

Št.

podatki o učencu (ime in priimek, datum, kraj in država
rojstva, razred in oddelek, številka matičnega lista),
šolsko leto, zaključne ocene pri posameznih predmetih

podatki o učencu (ime in priimek, datum, kraj in država
rojstva), podatki iz izvirne javne listine in klavzula, da je
to nadomestna javna listina in enakovredna izvirniku,
ter podatki o izvirni javni listini (naziv, evidenčna številka
ter kraj in datum izdaje)

podatki o učencu (ime in priimek, datum rojstva,
prebivališče), fotografija učenca ter dovoljenje staršev,
da se učenec vozi s kolesom v prometu

podatki o učencu (ime in priimek, datum, kraj in država
rojstva, številka matičnega lista), trajanje šolanja
v osnovni šoli od vstopa do zaključka, navedba šolskega
leta, v katerem je učenec izpolnil osnovnošolsko
obveznost

podatki o učencu (ime in priimek, datum, kraj in država
rojstva, razred in oddelek, številka matičnega lista),
šolsko leto, zaključne številčne ocene pri posameznih
predmetih ter navedba, ali je učenec uspešno zaključil
9. razred ter izpolnil osnovnošolsko obveznost

podatki o učencu (ime in priimek, datum, kraj in država
rojstva, razred in oddelek, številka matičnega lista), šolsko
leto, zaključne številčne ocene pri posameznih predmetih,
podatki o napredovanju

podatki o učencu (ime in priimek, datum, kraj in država
rojstva, razred in oddelek, številka matičnega lista), šolsko
leto, zaključne opisne ocene pri posameznih predmetih,
podatki o napredovanju
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obvestilo o sodelovanju pri pouku
neobveznega drugega tujega
jezika, interesnih in drugih
dejavnostih šole v šolskem letu

obvestilo o dosežkih pri
nacionalnem preverjanju znanja v
6. in 9. razredu

obvestilo o ocenah ob koncu
ocenjevalnega obdobja med
šolskim letom

potrdilo z opisno oceno dosežkov
ob koncu šolskega leta za učenca,
ki je vključen v posebni program
vzgoje in izobraževanja

zaključno potrdilo o izpolnjeni
osnovnošolski obveznosti z opisno
oceno dosežkov za učenca, ki je
končal posebni program vzgoje in
izobraževanja

obvestilo o vzgojnem opominu

obvestilo ob prešolanju na drugo
osnovno šolo med šolskim letom

obvestilo o izbirnih predmetih, za
katere se je učenec odločil

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7. Druga dokumentacija

podatki o učencu (ime in priimek, datum rojstva, razred
in oddelek), šolsko leto, podatki o starših (ime in priimek,
prebivališče), odločitev o izbiri, kraj in datum, podpis
staršev

ne

ne

da

ne

ne

ne

do konca šolskega leta

do konca šolskega leta

do zaključka šolanja
učenca

/

/

/
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podatki o učencu (ime in priimek, EMŠO, datum, kraj
in država rojstva, razred in oddelek), šolsko leto, ocene
pri posameznih predmetih, število ur izostankov učenca

podatki o učencu (ime in priimek, datum rojstva, razred
in oddelek), šolsko leto, vrsta vzgojnega opomina, kraj in
datum izdaje

podatki o učencu (ime in priimek, datum, kraj in država
rojstva, stopnja), šolsko leto, opisna ocena dosežkov,
evidenčna številka, kraj in datum izdaje

podatki o učencu (ime in priimek, datum, kraj in država
rojstva, stopnja), šolsko leto, opisna ocena dosežka po
posameznih področjih, evidenčna številka, kraj in datum
izdaje

podatki o učencu (ime in priimek, datum rojstva, razred
in oddelek), šolsko leto, ocenjevalno obdobje, ocene
pri posameznih predmetih, število ur izostankov učenca,
kraj in datum izdaje

/

/

Št.

da

ne

5878 /

podatki o učencu (ime in priimek, datum, kraj in država
rojstva, razred in oddelek, številka matičnega lista),
šolsko leto, dosežki pri posameznih predmetih (točke,
delež)

podatki o učencu (ime in priimek, datum rojstva, razred
in oddelek), šolsko leto, obvestilo o sodelovanju pri
pouku drugega tujega jezika, interesnih dejavnostih,
tekmovanjih, prireditvah, bralni znački ter drugih
dejavnostih v okviru razširjenega programa osnovne
šole, kraj in datum izdaje
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zapisniki roditeljskih sestankov

kraj, datum in čas sestanka, prisotni, dnevni red,
navedba razprave in sklepov

ne

ne

ne

da

ne

5 let

/

do konca šolskega leta

eno leto po zaključku
šolanja učencev

do konca šolskega leta

eno leto po zaključku
šolanja učencev

Št.

7.12.

vsebina obvestila, kraj in datum

druga obvestila staršem

7.11.

podatki o učencu (ime in priimek, datum rojstva, razred
in oddelek), šolsko leto, podatki o starših (ime in priimek,
prebivališče), soglasje, kraj in datum, podpis staršev

podatki o učencu (ime in priimek, datum rojstva, razred
in oddelek), šolsko leto, kraj in datum, podpis staršev

- zbiranju osebnih podatkov o
gibalnih sposobnostih in morfoloških
značilnostih učenca

- zbiranju osebnih podatkov v
procesu svetovanja oziroma
nudenja strokovne pomoči,

- druga soglasja staršev

- prihajanju in odhajanju v šolo
brez spremstva, če so učenci
mlajši od 7 let

- prešolanju učenca,

- hitrejšem napredovanju učenca,

- ponavljanju učenca,

soglasje staršev o:

7.10. prijava k nacionalnemu preverjanju
znanja v 6. in 9. razredu v
prilagojenem izobraževalnem
programu z nižjim izobrazbenim
standardom

7.9
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seznam učencev, ki so vključeni
v vzgojno-izobraževalno delo
v bolnišnici

dnevnik

redovalnica z opisnimi ocenami

redovalnica s številčnimi ocenami

soglasje staršev o vključitvi učenca
v izobraževanje v bolnišnici

osebna mapa učenca

obvestilo o učenčevem
izobraževanju v bolnišnici

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

podatki o učencu (ime in priimek učenca, datum rojstva),
opis učenčevega šolskega dela, ocene, s katerimi je bilo
ocenjeno znanje učenca v bolnišnici, pisni izdelki učenca,
priporočilo matični šoli za nadaljnje delo z učencem

ne

ne

ne

da

ne

do konca šolskega leta

do konca šolskega leta

do konca šolskega leta

5 let

5 let

51 / 14. 6. 2013

podatki o učencu (ime in priimek učenca, datum rojstva,
razred), zapisi o šolskem delu učenca v bolnišnici
in o stikih z drugimi inštitucijami ter podatki
o zdravstvenih posebnostih, katerih poznavanje je nujno
za delo z učencem

podatki o učencu (ime in priimek učenca, datum rojstva,
prebivališče, šola, v katero je učenec vpisan, ter razred
in oddelek), podatki o starših (ime in priimek, naslov
prebivališča, telefonska številka za nujna sporočila),
navedba o strinjanju, da šola vodi in zbira podatke o
zdravstvenih posebnostih, katerih poznavanje je nujno
za delo z učencem, in vodi zapise o učencu ter
njegovem šolskem delu v bolnišnici

podatki o učencu (ime in priimek, datum rojstva, razred)
ter številčne ocene po posameznih predmetih, s katerimi
je bilo ocenjeno znanje učenca v bolnišnici

podatki o učencu (ime in priimek, datum rojstva, razred),
opisne ocene po posameznih predmetih, s katerimi je bilo
ocenjeno znanje učenca v bolnišnici

5 let

trajno

Št.

da

ne
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seznam učencev, ki se izobražujejo v oddelku, s podatki
o učencih (ime in priimek, datum rojstva, šola, v katero je
učenec vpisan, ter razred in oddelek), telefonska številka
za nujna sporočila, čas vključenosti v vzgojnoizobraževalno delo v bolnišnici), podatki o hospitacijah
v oddelku, podatki o učiteljih, ki poučujejo v oddelku, ter
podatki o dnevnem poteku vzgojno-izobraževalnega dela

podatki o učencu (ime in priimek, datum rojstva, šola,
v katero je učenec vpisan, ter razred in oddelek),
telefonska številka za nujna sporočila, čas vključenosti
v vzgojno-izobraževalno delo v bolnišnici

8. Dokumentacija o vzgojno-izobraževalnem delu v bolnišničnih oddelkih
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o izvrševanju kazni zapora

Na podlagi 17., 56., 72., 76., 78.a, 87. in 206. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 – ZP-1G, 96/12
– ZPIZ-2 in 109/12) in drugega odstavka 43. člena Zakona o
zaščiti prič (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDoh-2 in 110/07) izdaja minister za pravosodje

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o izvrševanju kazni zapora
1. člen
V Pravilniku o izvrševanju kazni zapora (Uradni list RS,
št. 102/00, 127/06, 112/07, 62/08, 76/08 – ZIKS-1C, 19/09,
86/09 in 109/12 – ZIKS-1E) se v petem odstavku 4. člena
besedilo »opravlja pazniška služba« nadomesti z besedilom
»opravljajo pravosodni policisti«.
2. člen
7. člen se črta.
3. člen
Tretji odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ko prejme zavod navedene listine, pošlje s pisnim soglasjem obsojenca centru za socialno delo (v nadaljnjem besedilu: center), pristojnemu po bivališču obsojenca, zaprosilo
za socialno poročilo in druge podatke iz uradnih evidenc, če
oceni, da je to potrebno za sestavo okvirnega osebnega načrta
in za načrtovanje in izvajanje aktivnosti in programov socialnega vključevanja obsojenca po odpustu, in če sodišče takega
poročila ni pridobilo že v kazenskem postopku. Center mora
poslati zavodu socialno poročilo najpozneje v enem mesecu po
prejemu navedenega zaprosila. V zvezi z zaščiteno osebo po
zakonu, ki ureja zaščito prič, se obrazec za sestavo socialnega
poročila centru ne pošilja.«.
4. člen
V prvem odstavku 13. člena se črta besedilo »oziroma
sodnika za prekrške«.
V tretjem odstavku se beseda »osmih« nadomesti z besedo »petnajstih«.
5. člen
Prvi odstavek 15. člena se črta.
6. člen
Za drugim odstavkom 18. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Obveznost zdravniškega pregleda ne velja za obsojenca, ki se zglasi v zavodu zaradi prestajanja hišnega zapora.«.
7. člen
V prvem odstavku 22. člena se četrta alinea spremeni
tako, da se glasi:
»– predlaga napotitev obsojenca na zdravniški oziroma
na specialistični zdravniški pregled zaradi ugotavljanja zdravstvenih sposobnosti za razporeditev na delo;«.
Sedma alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– predlaga napotitev obsojenca v specializirano organizacijo v skladu z drugim odstavkom 30. člena zakona, če oceni,
da je to potrebno za preučitev njegove osebnosti in za sestavo
okvirnega osebnega načrta.«.
8. člen
V 23. členu se besedilo »To praviloma velja tudi za ugodnosti, razen v primeru, če so v dogovoru o obravnavi predvidene aktivnosti, s katerimi se poizkuša odpraviti ovire za
podeljevanje zunajzavodskih ugodnosti.« črta.
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9. člen
Tretji odstavek 24. člena se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
10. člen
Za prvim odstavkom 26. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Spalnice morajo biti svetle, suhe, zračne in dovolj velike.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
11. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»27. člen
Obsojence se v posamezne sobe namešča v skladu s
prostorskimi možnostmi zavoda.
Če prostorske možnosti zavoda omogočajo, se v samskih
sobah zagotovi 9 m2 površine, v večposteljnih sobah pa 7 m2
površine na vsakega obsojenca.
Normativ iz prejšnjega odstavka se uporablja pri novogradnjah, pri adaptacijah obstoječih objektov v skladu z možnostmi zavoda ter za izračun prostorske zmogljivosti (kapacitete)
zavoda.«.
12. člen
V prvem odstavku 32. člena se besedilo »in jedilnikov, ki
so verificirani pri pristojni državni instituciji« črta.
13. člen
Četrti odstavek 37. člena se črta.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če obsojenec neupravičeno odkloni delo, na delo ne gre
pet dni zaporedoma ali če to narekujejo razlogi varnosti oziroma interesi ohranitve reda in discipline v zavodu, se z zapisom
v njegovem osebnem načrtu ugotovi, da so mu prenehale
pravice iz dela.«.
Dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek postanejo četrti,
peti in šesti odstavek.
14. člen
Prvi odstavek 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če se v zavodu obsojencu zgodi nesreča pri delu, v kateri
je bil telesno poškodovan, mora direktor zavoda ustanoviti tričlansko komisijo, ki jo sestavljajo delavec, ki je odgovoren za varstvo
pri delu v zavodu, zdravstveni delavec in ustrezni delavec iz tiste
notranje organizacijske enote, kjer se je zgodila nesreča.«.
15. člen
47. člen se spremeni tako, da se glasi:
»47. člen
Obsojencem je zagotovljeno zdravstveno varstvo v zavodu, v katerem prestajajo kazen zapora, v okviru mreže javne
zdravstvene službe. Zdravstveno dejavnost v zavodih izvajajo zdravstveni domovi na podlagi medsebojnega dogovora o
obsegu, pogojih in načinu izvajanja zdravstvenih storitev na
primarni ravni. Zavod mora imeti ustrezen prostor, ki ga izvajalec zdravstvene dejavnosti uporablja za svojo dejavnost in ga
primerno vzdrževati.
Zavod mora imeti ustrezno opremljeno bolniško sobo in
po možnostih zavoda tudi sobo za gibalno ovirane obsojence.«.
16. člen
Drugi odstavek 54. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Uporaba urinskih testov je dovoljena v primerih iz
63. člena zakona.«.
17. člen
V naslovu X. poglavja se črtata besedi »POKOJNINSKO IN«.
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18. člen

61. člen se črta.
19. člen
62. člen se spremeni tako, da se glasi:
»62. člen
Zavod mora vse obsojence ob nastopu kazni zapora
na predpisanem obrazcu zavarovati za invalidnost in telesno
okvaro iz 66. člena zakona.«.
20. člen
64. člen se spremeni tako, da se glasi:
»64. člen
Zavod mora takoj ukreniti vse potrebno, da se začne postopek za uveljavitev pravic obsojencev iz invalidskega zavarovanja,
ko nastopi zavarovalni primer. Posebno mora pomagati, da se
ugotovijo dejstva, ki so podlaga za pridobitev teh pravic.«.
21. člen
65. člen se črta.
22. člen
V četrtem odstavku 69. člena se za besedo »pravilnika«
doda beseda »ne«.
Peti odstavek se črta.
23. člen
V tretjem odstavku 72. člena se besedilo »ožji družinski
člani« nadomesti z besedo »obiskovalci«.
24. člen
V 73. členu se besedilo »Obisk obsojenčevega pooblaščenca sme trajati največ tri ure.« nadomesti z besedilom »Obiski obsojenčevega pooblaščenca potekajo v skladu s hišnim
redom in smejo trajati največ tri ure.«.
25. člen
74. člen se spremeni tako, da se glasi:
»74. člen
O prekinitvi obiska odloči vodja obiskov ustno.«.
26. člen
Prvi odstavek 82. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prošnjo obsojenca oziroma predlog za podelitev ugodnosti predhodno obravnava strokovna skupina, ki poda predlog direktorju zavoda.«.
27. člen
V prvem odstavku 94. člena se za besedo »oddelka«
doda besedilo »ali od njiju pooblaščena oseba.«.
Četrti odstavek se črta.
28. člen
99. člen se spremeni tako, da se glasi:
»99. člen
Med prestajanjem disciplinske kazni oddaje v samico
mora obsojenca praviloma dnevno obiskati zdravnik družinske
ali splošne medicine ali drug zdravstveni delavec zavoda ter
delavec zavoda, ki ga določi direktor. Če zdravnik ugotovi, da bi
nadaljnje prestajanje disciplinske kazni oddaje v samico ogrozilo obsojenčevo zdravje, obvesti o tem direktorja, ki odloči, da
se prestajanje disciplinske kazni ustavi.«.
29. člen
V prvem odstavku 106. člena se na koncu besedila pika
črta in doda besedilo »ter načrt socialnega vključevanja po
odpustu.«.
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30. člen
Prvi odstavek 109. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Obsojencem, ki se izobražujejo ali poklicno usposabljajo v
vzgojno-izobraževalnih organizacijah zunaj zavoda, lahko zavod
omogoči obiskovanje predavanj in drugih učnih aktivnosti brez
spremstva, če je to v skladu z osebnim načrtom obsojenca.«.
31. člen
111. člen se spremeni tako, da se glasi:
»111. člen
Obsojenci in obsojenke dobijo ob nastopu kazni obleko
in obutev, in sicer: en suknjič, dvoje hlač oziroma dvoje kril,
dve srajci, pet spodnjih majic, pižamo, pet spodnjih hlač, pet
parov nogavic, ene nizke čevlje in ene natikače ter dve brisači.
Po potrebi dobijo še dodatno obleko ali pokrivalo, ki jih varuje
pred mrazom.
Oblačila obsojencev ne smejo biti sramotna ali poniževalna.
Obsojenci morajo paziti na obleko in obutev, jo primerno
vzdrževati in čistiti.
Zavod je dolžan zagotoviti pogoje, da se obleka lahko čisti
v zavodski pralnici najmanj enkrat mesečno, spodnje perilo in
brisače pa najmanj enkrat tedensko.
Obsojenci lahko nosijo svoja oblačila v celoti ali deloma,
če je tako urejeno s hišnim redom zavoda.
Podrobnejši opis oblačil in spodnjega perila ter roke trajanja določi generalni direktor.«.
32. člen
113. in 114. člen se črtata.
33. člen
Za prvim odstavkom 116. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Obsojencem, ki nimajo sredstev za nakup osnovnih higienskih pripomočkov, te zagotovi zavod po seznamu artiklov,
ki je določen s hišnim redom.«.
34. člen
Šesti odstavek 118. člena se črta.
35. člen
Drugi odstavek 120. člena se črta.
36. člen
138. člen se črta.
KONČNA DOLOČBA
37. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-301/2013
Ljubljana, dne 10. junija 2013
EVA 2013-2030-0030
dr. Senko Pličanič l.r.
Minister
za pravosodje

1938.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o vodenju podatkov evidence trga
nepremičnin ter načinu pošiljanja podatkov

Na podlagi devetega odstavka 22. člena ter za izvrševanje 2. točke tretjega odstavka in 1. točke četrtega odstav-

Uradni list Republike Slovenije
ka 22. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin
(Uradni list RS, št. 50/06, 87/11 in 40/12 – ZUJF) minister za
infrastrukturo in prostor v soglasju z ministrom za finance izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o vodenju podatkov evidence trga nepremičnin
ter načinu pošiljanja podatkov
1. člen
V Pravilniku o vodenju podatkov evidence trga nepremičnin ter načinu pošiljanja podatkov (Uradni list RS, št. 68/12) se
v 2. členu prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– kupoprodajni pravni posel je sklenitev kupoprodajne
pogodbe za parcelo, stavbo ali del stavbe, pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice ali o prenosu stavbne pravice, pogodbe
o finančnem lizingu nepremičnine ali dodatka (aneksa) k pogodbi o finančnem lizingu nepremičnine zaradi spremembe
datuma izteka finančnega lizinga in tudi sklenitev sporazuma
o razvezi pogodbe o finančnem lizingu nepremičnine ali obvestilo lizingodajalca o odpovedi pogodbe o finančnem lizingu
nepremičnine;«.
2. člen
V drugem odstavku 4. člena se v 1. točki v osmi alineji beseda »in« nadomesti z vejico, v deveti alineji se podpičje nadomesti z besedo »in« in doda se nova deseta alineja, ki si glasi:
»– datum izteka finančnega lizinga;«.
3. člen
V prvem odstavku 5. člena se v osmi alineji beseda »in«
nadomesti z vejico, v deveti alineji se pika nadomesti z besedo
»in« in doda se nova deseta alineja, ki si glasi:
»– datum izteka finančnega lizinga.«.
4. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
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5. člen
Za drugim odstavkom 7. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če se sklene aneks k pogodbi o finančnem lizingu
nepremičnine zaradi spremembe datuma izteka finančnega
lizinga in v primeru prenehanja pogodbe o finančnem lizingu
nepremičnine, mora podatke o kupoprodajnem pravnem poslu
poslati v evidenco trga nepremičnin prodajalec iz pogodbe
o finančnem lizingu nepremičnine na način iz prejšnjega odstavka.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom
»drugega odstavka tega člena.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedilo »drugega in tretjega« nadomesti z besedilom
»drugega, tretjega in četrtega«.

5883

6. člen
V Prilogi 1 se za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki
se glasi:
»– datum izteka finančnega lizinga je predvideni datum
zaključka pogodbe o finančnem lizingu nepremičnine;«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Za pogodbe o finančnem lizingu nepremičnin, ki na dan začetka uporabe prilagojene evidence trga nepremičnin še trajajo
in za katere je bil obračunan davek na dodano vrednost ali davek na promet nepremičnin, prodajalci iz pogodbe o finančnem
lizingu nepremičnine prek spletne aplikacije za vnos podatkov
v prilagojeno evidenco trga nepremičnin sporočijo podatke o
kupoprodajnih pravnih poslih (finančnem lizingu), predpisane s
Pravilnikom o vodenju podatkov evidence trga nepremičnin ter
načinu pošiljanja podatkov (Uradni list RS, št. 68/12) in s tem
pravilnikom, najpozneje do 15. decembra 2013.
8. člen
Za najemne pogodbe s stavbami in deli stavb, ki na dan
začetka uporabe prilagojene evidence trga nepremičnin še
trajajo, najemodajalci sporočijo podatke o najemnih pravnih
poslih s stavbami in deli stavb, predpisane s Pravilnikom o
vodenju podatkov evidence trga nepremičnin ter načinu pošiljanja podatkov (Uradni list RS, št. 68/12) in s tem pravilnikom,
najpozneje do 15. decembra 2013.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z
dnem začetka uporabe prilagojene evidence trga nepremičnin
v skladu s prvim odstavkom 12. člena Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin
(Uradni list RS, št. 87/11).
Št. 007-133/2013
Ljubljana, dne 27. maja 2013
EVA 2013-2430-0032

(pravne osebe – zavezanci za pošiljanje podatkov v evidenco
trga nepremičnin)
Če mora v evidenco trga nepremičnin poslati podatke o
kupoprodajnih pravnih poslih z nepremičninami prodajalec, ki je
pravna oseba, ali če mora v evidenco trga nepremičnin poslati
podatke o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb
najemodajalec, ki je pravna oseba, je zavezanec za pošiljanje
podatkov v evidenco trga nepremičnin pravna oseba javnega
prava oziroma pravna oseba zasebnega prava, ki je sklenila
kupoprodajni pravni posel oziroma je lastnik stavb ali delov
stavb, ki jih daje v najem.«.
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Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor
Soglašam!
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance

1939.

Sklep o začetku uporabe prilagojene evidence
trga nepremičnin

Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju
nepremičnin (Uradni list RS, št. 87/11) sprejme minister za
infrastrukturo in prostor

SKLEP
o začetku uporabe prilagojene evidence trga
nepremičnin
I.
Evidenca trga nepremičnin, prilagojena za vzpostavitev
podatkov o kupoprodajnih pravnih poslih z nepremičninami
in najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, se začne
uporabljati 1. julija 2013.
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II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-196/2013
Ljubljana, dne 10. junija 2013
EVA 2013-2430-0048
Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor

1940.

Odredba o veljavnosti prvega, drugega
in tretjega dodatka k osmi izdaji Evropske
farmakopeje

Na podlagi prvega odstavka 20. člena Zakona o zdravilih
(Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) izdaja minister za zdravje

ODREDBO
o veljavnosti prvega, drugega in tretjega dodatka
k osmi izdaji Evropske farmakopeje
1. člen
V skladu z "Resolucijo AP-CPH (13) 1", ki jo je sprejel
Svet Evrope, Evropski odbor za farmacevtske izdelke in
farmacevtsko skrb (Delni sporazum) (CD-P-PH), 21. marca
2013, začne 1. aprila 2014 v Republiki Sloveniji veljati prvi
dodatek (Supplement 8.1) k osmi izdaji Evropske farmakopeje (European Pharmacopoeia Eighth Edition), ki ga je
založila Evropska direkcija za kakovost zdravil (European
Directorate for the Quality of Medicines) pri Svetu Evrope
v Strasbourgu.
2. člen
V skladu z "Resolucijo AP-CPH (13) 2", ki jo je sprejel
Svet Evrope, Evropski odbor za farmacevtske izdelke in
farmacevtsko skrb (Delni sporazum) (CD-P-PH), 21. marca
2013, začne 1. julija 2014 v Republiki Sloveniji veljati drugi
dodatek (Supplement 8.2) k osmi izdaji Evropske farmakopeje (European Pharmacopoeia Eighth Edition), ki ga je
založila Evropska direkcija za kakovost zdravil (European
Directorate for the Quality of Medicines) pri Svetu Evrope
v Strasbourgu.
3. člen
V skladu z "Resolucijo AP-CPH (13) 3", ki jo je sprejel
Svet Evrope, Evropski odbor za farmacevtske izdelke in
farmacevtsko skrb (Delni sporazum) (CD-P-PH), 21. marca
2013, začne 1. januarja 2015 v Republiki Sloveniji veljati
tretji dodatek (Supplement 8.3) k osmi izdaji Evropske farmakopeje (European Pharmacopoeia Eighth Edition), ki ga
je založila Evropska direkcija za kakovost zdravil (European
Directorate for the Quality of Medicines) pri Svetu Evrope v
Strasbourgu.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-20/2013
Ljubljana, dne 8. maja 2013
EVA 2013-2711-0011
Tomaž Gantar l.r.
Minister
za zdravje
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USTAVNO SODIŠČE
1941.

Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega
sodišča

Številka: Up-609/12-21
Datum: 23. 5. 2013

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi, ki sta jo vložila Branko Obleščak in Jožefa Obleščak, oba
Tolmin, ki ju zastopajo Ivan Makuc, Aleksandra Leban in Katja
Šorli Peternel, odvetniki v Tolminu, na seji 23. maja 2013

o d l o č i l o:
Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 421/2011 z dne 29. 3.
2012 se razveljavi in zadeva se vrne drugemu senatu tega
sodišča v novo odločanje.

Obrazložitev
A.
1. Vrhovno sodišče je, potem ko je Ustavno sodišče z
odločbo št. Up-1273/09 z dne 13. 10. 2011 (Uradni list RS,
št. 93/11) razveljavilo njegovo prejšnjo sodbo in mu zadevo
vrnilo v novo odločanje, še enkrat odločalo o reviziji pritožnikov
(kot tožnikov) in o revizijah tožencev proti sodbi Višjega sodišča
v Kopru. S slednjo je bila potrjena sodba sodišča prve stopnje,
ki je delno ugodila odškodninskemu zahtevku pritožnikov. Vrhovno sodišče je odločilo enako kot prvič – revizijo pritožnikov
je zavrnilo, revizijama toženih strank pa je ugodilo in je sodbi
nižjih sodišč spremenilo tako, da je zahtevek pritožnikov v celoti
zavrnilo. Vrhovno sodišče je ostalo pri stališču, da je škodni
dogodek, v katerem se je poškodoval prvi pritožnik, posledica
premika gradbenega stroja (rovokopača) in ne obratovanja
tega stroja z nakladalno žlico. Vzrok zdrsa stroja naj bi bilo
ravnanje prvega pritožnika, ki se je nepooblaščeno povzpel na
stroj in nehote premaknil pogonsko ročico. Po mnenju Vrhovnega sodišča je podan oprostitveni razlog iz drugega odstavka
177. člena Zakona o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ,
št. 29/78, 39/85 in 57/89 – v nadaljevanju ZOR). Presoja o tem,
ali je ravnanje tretjega oziroma oškodovanca izključni vzrok za
nastalo škodo, naj bi sodila v področje razumevanja vzročne
zveze. Vrhovno sodišče je pojem izključnosti (vzroka) navezalo
na pojma nepričakovanosti in nepreprečljivosti. Plezanje prvega pritožnika na obratujoči rovokopač naj bi bilo nepričakovano
zaradi nerazumnosti tega ravnanja. Po mnenju Vrhovnega
sodišča nastala škoda zato ni realizacija tiste nevarnosti, pred
posledicami katere varujejo določbe ZOR o objektivni odgovornosti. Vrhovno sodišče je zavrnilo tezo, da je konstrukcija stroja
v pravno upoštevni vzročni zvezi s škodnim dogodkom, saj naj
ne bi bilo razumno pričakovati, da bodo gradbeni stroji narejeni
tako, da bodo ščitili nepooblaščene in neusposobljene osebe
pred dogodki, kot je bil obravnavani. Vzročno zvezo z nastalo
škodo je zavrnilo tudi glede morebitne neustrezne postavitve
rovokopača ali glede opustitve postavitve signalizantov na delovišču (ker je prvi pritožnik vedel, da je na delovišču, in se je
sam spravil v nevarni položaj). Vrhovno sodišče se ni strinjalo
z revizijskimi očitki glede nezadostne obrazloženosti sodb nižjih
sodišč. Presodilo je, da je bilo ravnanje prvega pritožnika zunaj
sfere objektivno odgovornega in da tožencema ni mogoče naprtiti niti krivdne odgovornosti.
2. Pritožnika zatrjujeta kršitev 2., 14., 22., 23. in 33. člena
Ustave, prvega odstavka 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP,
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št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP) ter 1. člena Prvega protokola
k EKČP. Opozarjata, da izpodbijana sodba glede na to, da je
Vrhovno sodišče odločilo drugače kot nižji sodišči, ni dovolj obrazložena. Menita, da Vrhovno sodišče ni sledilo navodilom iz
odločbe Ustavnega sodišča št. Up-1273/09 v zvezi s procesnim
jamstvom obrazložitve. Vrhovno sodišče naj bi očitno napačno
sklepalo na vzročno zvezo med premikom ročice in premikom
stroja. Sodišče prve stopnje naj bi presodilo le, da je bolj verjetno, da je ročico nehote premaknil prvi pritožnik, Vrhovno
sodišče pa naj bi takšen "verjetnostni zaključek" spremenilo v
gotovost. S tem naj bi nedopustno spremenilo pravnomočno
ugotovljeno dejansko stanje. Po oceni pritožnikov je Vrhovno
sodišče argumentacijo svoje prvotne (razveljavljene) sodbe
spremenilo zgolj navidezno, s čimer je kršilo 22. člen Ustave
in prvi odstavek 6. člena EKČP. Ti pravici, skupaj s pravico iz
23. člena Ustave, naj bi bili kršeni tudi zaradi nerazumnega in
arbitrarnega stališča Vrhovnega sodišča (odstopalo naj bi tudi
od sodne prakse), da strojnik ni mogel pričakovati in preprečiti
ravnanja prvega pritožnika, ker je bilo nerazumno. Pritožnika
navajata, da je bilo navedeno ravnanje v okoliščinah primera
razumno, ker je bilo treba hitro ukrepati ter preprečiti škodo na
vodovodni in električni napeljavi. Pritožnika menita, da bi se
morala plezanje prvega pritožnika na stroj in posledični premik
pogonske ročice šteti za pričakovana dogodka, in sicer predvsem zato, ker dostop do rovokopača ni bil onemogočen. Z upoštevanjem varnostnih predpisov glede prometne signalizacije in
s pravilnim fiksiranjem stroja naj bi bilo mogoče škodni dogodek
preprečiti. Pritožnika podrobno pojasnjujeta svoje stališče glede
pravno upoštevne vzročne zveze, ki naj bi bila vrednostno vprašanje. Vrhovno sodišče naj bi v neskladju z 22. členom Ustave
in prvim odstavkom 6. člena EKČP opustilo uporabo teorij o ratio
legis vzročnosti in o adekvatni vzročnosti. Pritožnika to trditev
utemeljujeta s tezo, da je prav opustitev namestitve prometne
signalizacije in navzočnosti delavca signalista izvor nevarnega
položaja, ki je pripeljal do škodnega dogodka. Navajata tudi, da
sta sodišči prve in druge stopnje prekršili obveznost proučitve in
opredelitve glede njunih navedb v zvezi s spremembo izpovedi
drugega toženca glede postavitve rovokopača. V nasprotju s
14. členom Ustave naj bi bilo to, da so se sodišča oprla na tisto
izvedensko mnenje, ki je bilo za pritožnika najmanj ugodno. Pritožnika menita, da je Vrhovno sodišče samovoljno odstopilo od
sodne prakse in s tem kršilo 22. člen Ustave, ker je brez vsake
obrazložitve štelo, da je rovokopač postal nevarna stvar šele s
premikanjem. Po njunem mnenju je zavrnitev odškodninskega
zahtevka zaradi samovoljne, arbitrarne in nepričakovane odločitve Vrhovnega sodišča v neskladju s 33. členom Ustave in s
1. členom Prvega protokola k EKČP.
3. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo s sklepom št. Up609/12 z dne 22. 10. 2012 sprejelo v obravnavo. O tem je obvestilo Vrhovno sodišče. V skladu z drugim odstavkom 56. člena
Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) je
Ustavno sodišče ustavno pritožbo poslalo v odgovor nasprotnim strankam v pravdnem postopku. Na navedbe pritožnikov
je odgovorila drugotožena stranka (Radislav Pitamic). Opozarja, da pritožnika izpodbijata dejansko stanje, na katerem temelji
izpodbijana sodna odločba. Zato naj bi vložena ustavna pritožba pomenila celo zlorabo tega instituta. Drugotožena stranka
poudarja, da Ustavno sodišče ni pristojno niti za ugotavljanje
dejstev niti za reševanje spornih vprašanj materialnega prava,
kar naj bi od njega želela pritožnika. Po njenem mnenju sta
pritožnika v ustavni pritožbi navedla številna dejstva, ki v pravdi
niso bila ugotovljena oziroma so bila ovržena. Drugotožena
stranka navaja, da sodba Vrhovnega sodišča ni samovoljna in
brez razumnih pravnih argumentov. Vrhovno sodišče naj bi v
skladu s sodno prakso pojasnilo, zakaj obstajajo ekskulpacijski
razlogi, zaradi katerih je imetnik nevarne stvari prost odgovornosti. Drugotožena stranka trdi, da bi bilo prestrogo zahtevati,
naj se z gotovostjo ugotovi, da je ročico premaknil prvi pritožnik.
Zatrjuje še, da je bilo ravnanje prvega pritožnika, ki je tehnično
izobražena oseba, izrazito iracionalno in da ga ne bi zaustavila
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niti označba gradbišča. Odgovor drugotožene stranke je bil
poslan pritožnikoma. Na navedbe v odgovoru se je odzval prvi
pritožnik, ki vztraja pri trditvah iz ustavne pritožbe in predlaga,
naj Ustavno sodišče opravi javno obravnavo.
B.
4. Prvi pritožnik predlog za razpis javne obravnave utemeljuje predvsem s potrebo po tem, da bi Ustavnemu sodišču
pojasnil vse v zvezi z vzroki za zdrs rovokopača. Ker postopek
pred Ustavnim sodiščem ni namenjen preverjanju pravilnosti
ugotovitve dejanskega stanja v izpodbijanih sodnih odločbah,
Ustavno sodišče predlogu za razpis javne obravnave ni ugodilo.
5. Ustavno sodišče je prejšnjo sodbo Vrhovnega sodišča,
s katero je to sodišče (enako kot z izpodbijano sodbo) spremenilo sodbi sodišč prve in druge stopnje in v celoti zavrnilo
odškodninski tožbeni zahtevek pritožnikov, razveljavilo zaradi
kršitve 22. člena Ustave (odločba Ustavnega sodišča št. Up1273/09). Nosilni razlog za tako odločitev Ustavnega sodišča
je bil očitek pomanjkljivosti pri obrazložitvi spremembe sodb
nižjih sodišč (ki je pritožnika pustila v upravičenem dvomu, ali
je sodišče dovolj skrbno presodilo vse okoliščine primera in ali
ni odločilo na podlagi kriterijev, ki pri sojenju ne bi smeli priti v
poštev) ter s tem kršitev pravice do obrazložene sodne odločbe
kot samostojne in avtonomne sestavine pravice do poštenega
sojenja, ki jo zagotavlja 22. člen Ustave.
6. Pritožnika med drugim trdita: (1) da Vrhovno sodišče
z izpodbijano sodbo ni ustrezno sledilo navodilom Ustavnega
sodišča, ker je obrazložitev izpodbijane sodbe ostala v bistvenem enaka, kot je bila obrazložitev razveljavljene sodbe;
(2) da Vrhovno sodišče s trditvijo, da je izključni razlog za
škodni dogodek dejanje prvega pritožnika, uporablja napačno
logiko, ker tisto, kar bi šele bilo treba dokazati, šteje za že
dokazano; (3) da obrazložitev (tudi) izpodbijane sodbe ne
zadosti zahtevam 22. člena Ustave ter (4) da je Vrhovno sodišče nerazumno in protiustavno vrednotilo pravne standarde
pričakovanosti, nepreprečljivosti in neobvladljivosti iz drugega
odstavka 177. člena ZOR. S temi očitki uveljavljata predvsem
kršitev pravice do obrazložene sodne odločbe kot sestavine
pravice do poštenega sojenja iz 22. člena Ustave. Zato je
Ustavno sodišče izpodbijano sodbo najprej preizkusilo s tega
vidika. Dolžnost navesti razloge za svoje odločitve sodiščem
nalaga tudi pravica do poštenega sojenja iz prvega odstavka
6. člena EKČP, na katero se pritožnika izrecno sklicujeta. Ker
vse tisto, kar glede obrazloženosti terja ta konvencijska pravica, jamči tudi 22. člen Ustave, je odgovor na očitke o neskladju
z 22. členom Ustave tudi odgovor na očitke o neskladju s prvim
odstavkom 6. člena EKČP.
7. Iz ustaljene ustavnosodne presoje izhaja, da je obrazložena sodna odločba bistven del poštenega sodnega postopka.
Z njo mora sodišče na konkreten način in z zadostno jasnostjo
opredeliti razloge, na podlagi katerih je sprejelo svojo odločitev.1 Obrazložitev sodne odločbe je samostojna in avtonomna
prvina pravice do poštenega sojenja, ki ga – v okviru pravice
do enakega varstva pravic – zagotavlja 22. člen Ustave. Ima
izvirno vrednost, ki je v zagotavljanju uvida v razloge za odločitev samega po sebi, in to predvsem stranki, ki v postopku
odločanja o svoji pravici, obveznosti oziroma pravnem interesu
ni bila uspešna. Za zagotovitev človekove pravice do poštenega sojenja in za zagotovitev zaupanja v sodstvo je velikega
pomena, da stranka, še posebej, če v postopku ni bila uspešna,
lahko spozna, kakšni so bili razlogi za odločitev, nanašajočo se
na njeno pravico, obveznost oziroma pravni interes.2 Ustrezna
obrazložitev je hkrati tudi pogoj za preizkus razumnosti sprejete
odločitve.3
1 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-147/09 z dne 23. 9. 2010
(Uradni list RS, št. 83/10).
2 Primerjaj s sklepom Ustavnega sodišča št. U-I-302/09,
Up-1472/09, U-I-139/10, Up-748/10 z dne 12. 5. 2011 (Uradni list
RS, št. 43/11).
3 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-1381/08 z dne 23. 9.
2009 (Uradni list RS, št. 80/09).
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8. Zahteva po obrazloženosti sodnih odločb instančnih sodišč je praviloma nižja od siceršnje zahteve po obrazloženosti
sodnih odločb, vendar le, kadar instančno sodišče pritrdi pravnemu naziranju nižjih sodišč in je zato mogoče že iz sodb nižjih
sodišč razbrati razloge za sprejeto pravno stališče. Drugačen
pa je položaj, ko Vrhovno sodišče na podlagi drugačne razlage
predpisov spremeni odločitev nižjih sodišč. V takem primeru
zahteva po obrazloženosti zanj ne more biti bistveno ožja od
obveznosti sodišča prve stopnje. Obseg obveznosti Vrhovnega
sodišča, da zaradi zagotovitve človekove pravice do poštenega sojenja v primeru, ko spreminja sodbi nižjih sodišč, svojo
sodbo obrazloži, opredeljuje sporni predmet, namreč, ali je
treba za odločitev o sporu rešiti preprosto ali zapleteno pravno
vprašanje oziroma ali se postopek nanaša na zadeve, ki so v
sodni praksi ustaljene, ali pa gre za primer, v katerem so se na
novo odprla zahtevna razlagalna vprašanja.4 V vsakem primeru
mora biti iz sodbe instančnega sodišča (torej tudi Vrhovnega
sodišča) jasno razvidno, da je sodišče pri odločanju upoštevalo
vse bistvene navedbe strank in se do njih tudi opredelilo. Opredeliti se mora tudi do njihovih nosilnih pravnih naziranj, ki so
dovolj argumentirana, ki niso očitno neutemeljena in ki za odločitev v zadevi po razumni presoji sodišča niso neupoštevna.
Poleg tega, da se mora instančno sodišče opredeliti do vseh
bistvenih navedb strank v postopku, pa to sodišče v primerih,
ko na podlagi drugačne razlage predpisov spremeni odločitev
nižjega sodišča, tudi ne sme spregledati bistvenih razlogov, s
katerimi je nižje sodišče utemeljilo izdajo za stranko ugodne
sodne odločbe. Tudi opredelitev do teh argumentov namreč
prispeva k prepričljivosti odločitve sodišča (in s tem k njeni
sprejemljivosti za stranko, ki je v sporu izgubila) kot eni izmed
zahtev, ki izhaja iz pravice do obrazloženosti sodne odločitve.5 V primeru, ko se spreminjata sodbi sodišč prve in druge
stopnje zaradi drugačne razlage predpisov, to predpostavlja
ali (1) pravno razčlenjeno analizo tistih pravnih norm, ki se
drugače razlagajo, ali (2) s pravnimi razlogi utemeljeno zanikanje upoštevnosti pravne norme, na kateri temelji izpodbijana
odločitev, in (3) s pravnimi razlogi utemeljeno uporabo druge
pravne norme. V obeh primerih šele tako razčlenjena drugačna
razlaga predpisov utemelji drugačno (to je spremenjeno) odločitev glede na ugotovljeno dejansko stanje, kar predpostavlja
tudi subsumpcijo dejanskih ugotovitev sodišč nižje stopnje
v drugačen pravni okvir. Zahtevi po obrazloženosti je lahko
zadoščeno tudi zgolj z argumenti, s katerimi instančno sodišče
utemelji svojo razlago zakonskih določb, vendar le, če s tem
hkrati odgovori na nasprotne argumente, na katerih je temeljila
izpodbijana sodba.6
9. Ustavno sodišče je v odločbi št. Up-1273/09 v 9. in
10. točki obrazložitve povzelo nosilne razloge sodišč prve in
druge stopnje, s katerimi sta sodišči utemeljili subjektivno in
objektivno odškodninsko odgovornost toženih strank po prvem
odstavku 154. člena ter po 173. in 174. členu ZOR, ter razlog,
zakaj sta prvemu pritožniku pripisali 50-odstotno soodgovornost za njemu nastalo škodo. Sodišči sta s tem utemeljili obstoj
delnega oprostitvenega razloga iz tretjega odstavka 177. člena
ZOR in deljeno odgovornost, ki upravičuje oškodovanca le do
sorazmerno zmanjšane odškodnine. V 15. točki obrazložitve
je Ustavno sodišče strnilo razhajanje med razlogi nižjih sodišč
in razlogi (takrat) izpodbijane sodbe Vrhovnega sodišča ter
konkretiziralo dolžnost opredelitve do pomena posameznih
okoliščin dejstvenega kompleksa odškodninskega primera, ki
so bile pravno pomembne za presojo o (delni) subjektivni in
objektivni odškodninski odgovornosti v spremenjenih sodbah
nižjih sodišč, tako da je te okoliščine naštelo. V 16. točki obra4 Primerjaj z odločbama Ustavnega sodišča št. Up-1381/08
in št. Up-1273/09.
5 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. Up-919/10 z dne 8. 11.
2012 (Uradni list RS, št. 91/12).
6 Prav tam.
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zložitve je Ustavno sodišče zapisalo, da (morebiten) odgovor,
da okoliščine, ki so po oceni nižjih sodišč vplivale na nastanek
katastrofalne škode in ki sta jih nižji sodišči pripisali ravnanju
toženih strank, ki bi se ga dalo morda posredno razbrati iz
razlogov prve sodbe Vrhovnega sodišča, ne zadostuje, ker
pritožnika pušča v upravičenem dvomu, ali je sodišče dovolj
skrbno presodilo vse okoliščine primera in ali ni odločilo na
podlagi meril, ki pri sojenju ne bi smela priti v poštev.
10. Ustavno sodišče je v 10. točki odločbe št. Up-1273/09,
ko je povzemalo razloge nižjih sodišč za presojo o subjektivni
odškodninski odgovornosti, med drugim izpostavilo neustrezno
in nevarno postavitev delovnega stroja, katerega konstrukcija
je omogočala nehoten premik pogonske ročice in s tem premik samega stroja (ki se je zrušil po strmem pobočju). Ker ni
odškodninske odgovornosti brez obstoja pravno upoštevne
vzročne zveze, sta bili v teh razlogih sodišč prve in druge
stopnje (kot je Ustavno sodišče zapisalo v obrazložitvi odločbe
št. Up-1273/09) vsebovani tudi presoja o obstoju pravno upoštevne vzročne zveze med omenjenim očitanim protipravnim
ravnanjem (opustitvijo) in nastalo škodo ter hkrati presoja,
da ne more biti podan oprostitveni razlog iz drugega odstavka 177. člena ZOR. Takšno je bilo stališče Višjega sodišča.7
Ustavno sodišče je zato okoliščino neustrezne in nevarne postavitve gradbenega stroja, katerega konstrukcija je omogočala
nehoten premik in končno zrušenje po strmem pobočju, izrecno
izpostavilo v 15. točki obrazložitve odločbe št. Up-1273/09 kot
eno izmed tistih okoliščin, ki terja, če Vrhovno sodišče meni
drugače, utemeljitev, zakaj ni pravno pomembna.
11. Vrhovno sodišče je v zvezi s to okoliščino zapisalo, da
ni vzrok škodnega dogodka (15. točka obrazložitve izpodbijane
sodbe). Stališče, ki zanika vzročno zvezo, zgolj na videz odgovarja na drugačno presojo in drugačno razlago predpisov, razvidno iz sodb nižjih sodišč. Ker je zanikanje že vzpostavljenega
kavzalnega neksusa med opustitvijo (storitvijo) in nastankom
škode pravni sklep, je ta predmet pravnega utemeljevanja.
Golo zanikanje obstoja vzročne zveze tako ne more biti sredstvo oziroma eden od razlagalnih argumentov, ki naj pravno
utemelji zanikanje obstoja vzročne zveze: teza, da pravno
upoštevni vzrok škode ni ta ali ona storitev ali opustitev toženih
strank, je lahko le predmet utemeljevanja, ne pa sredstvo za
utemeljevanje v smislu pavšalne in neobrazložene ocene, da je
vzrok škode plezanje prvega pritožnika na gradbeni stroj, zato
torej vzrok ni določena opustitev (ali storitev) toženih strank.
Prav tako pa je Vrhovno sodišče ravnalo, ko je zanikalo vzročno
zvezo med neustrezno in nevarno postavitvijo rovokopača ter
nastalo škodo. Zato niti posredno ni odgovorilo na drugačno
razlago pomena te okoliščine in na njeno umestitev v pravni
okvir tretjega odstavka 177. člena in prvega odstavka 154. člena ZOR, ki sta razvidni iz sodbe Višjega sodišča.
12. Višje sodišče je, kot je bilo že obrazloženo, pripisalo
pravni pomen dejstvu neustrezne postavitve rovokopača (v
povezavi z njegovo konstrukcijo), ki ni bil stabiliziran tako, da
se tudi ob nehotenem vklopu pogonske ročice ne bi premaknil.
Vrhovno sodišče ni nasprotovalo stališču druge stopnje, da
delovni stroj ni bil pravilno postavljen – iz izpodbijane sodbe
izhaja, da se vprašanje (de)stabiliziranosti rovokopača v tem
konkretnem primeru Vrhovnemu sodišču sploh ni zdelo pravno pomembno. In to celo ob splošnem izhodišču Vrhovnega
7 Višje sodišče je, ko se je strinjalo z očitki tožeče stranke,
da drugi toženec ni storil vsega za varno delo, navedlo: "… stroj
bi moral ob dejstvu, da je konstrukcija stroja omogočala nehoten
premik ročice tudi z njegove strani, s čimer je bil gotovo seznanjen, postaviti in stabilizirati tako, da se tudi ob nehotenem vklopu
ročice pogona ne bi premaknil (kar govori tudi za njegovo krivdno
odgovornost). Čim gre za dogodek, ki ni nepričakovan, se tožena
stranka ne more razbremeniti objektivne odgovornosti, zato, kolikor izpodbijajo odločitev o temelju odgovornosti, pritožbe toženih
strank niso utemeljene, saj se niso razbremenile niti krivdne odgovornosti."
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sodišča, da lahko "neustrezna postavitev gradbenega stroja
načeloma še poveča polje nevarnosti, ki se ga pripisuje nevarni
stvari". Kljub tako izpostavljenemu pomenu neustrezne postavitve gradbenega stroja celo za stopnjevanje polja povečane
nevarnosti v izpodbijani sodbi Vrhovnega sodišča ni najti vsebinskega odgovora, zakaj neustrezna postavitev gradbenega
stroja ni prišla do izraza ob presoji o (ne)obstoju vzročne zveze
oziroma v kontekstu zanikanja obstoja subjektivne in objektivne
odškodninske odgovornosti toženih strank.8
13. Tega odgovora Vrhovno sodišče ni podalo niti v
13. točki obrazložitve izpodbijane sodbe, iz katere izhaja, da
je bilo plezanje prvega pritožnika na gradbeni stroj tako neracionalno, da je bilo nepričakovano in kot takšno po drugem
odstavku 177. člena ZOR "sposobno" izključiti objektivno odgovornost. Podrobnejši odgovor na opisano dilemo bi Vrhovno sodišče moralo podati. Višje sodišče je namreč nepričakovanost,
kot eno izmed predpostavk oprostitvenega razloga iz drugega
odstavka 177. člena ZOR, presojalo s popolnoma drugega
zornega kota kot Vrhovno sodišče. Izhajalo je namreč iz očitka,
da drugi toženec ni storil vsega za varno delo, ker kljub temu,
da je bil seznanjen, da je mogoč nehoten premik ročice, stroja
ni postavil in ustrezno stabiliziral.9
14. Upoštevati je treba tudi, da je sodišče prve stopnje
(8. stran sodbe prve stopnje) poudarilo, da bi toženi stranki glede
na popolno zaporo ceste morali pričakovati dostop prometnih
udeležencev na delovišče. Takšen specifičen in konkretiziran
pravni sklep je bil za sodišče prve stopnje očitno pravno pomemben, saj je uporabilo tretji odstavek 177. člena ZOR, ki govori o
(le) delni oprostitvi odgovornosti imetnika nevarne stvari/izvajalca nevarne dejavnosti, s tem pa je izključilo možnost njune
popolne oprostitve po drugem odstavku 177. člena ZOR (ker bi
bilo plezanje tretje osebe na rovokopač nepričakovano). Kljub
temu se Vrhovno sodišče do njega sploh ni opredelilo.10
15. V primerih, v katerih kaže, da bi bila lahko podana deljena odgovornost ter da bi lahko šlo za objektivno in
subjektivno odškodninsko odgovornost oškodovalca, gre po
naravi stvari za prepletajoče se okoliščine, ki deloma ali v celoti
izvirajo iz sfer tako oškodovanca kot oškodovalca. Posameznih
dogodkov, ki jih vrtinči življenje in ki so del dejstvenega kompleksa odškodninskega primera, zato po logiki stvari same ni
mogoče obravnavati izolirano. Svoj pomen imajo le v določenem časovnem zaporedju in krajevnem kontekstu, zaradi česar
je Ustavno sodišče v 15. točki obrazložitve odločbe št. Up1273/09 posebej opozorilo na pravno upoštevno časovno in
prostorsko dimenzijo dejstvenega kompleksa konkretnega odškodninskega primera.
16. Izpodbijana sodba navedeno, kot je videti v 18. točki
njene obrazložitve, povsem spregleda. V njej Vrhovno sodišče
razloguje, da mirujoči stroj za prvega pritožnika "v danih okoliščinah sam po sebi še ni bil nevaren" in da "je tak postal šele
s premikanjem", ki ga je sprožil prvi pritožnik, ko se je nepooblaščeno povzpel v kabino rovokopača, zaradi česar naj bi bilo
njegovo ravnanje "zunaj sfere objektivno odgovornega". Ker je
Višje sodišče presodilo, da omenjeno ravnanje prvega pritožnika utemeljuje le delno oprostitev toženih strank od objektivne
8 "Vsebinska utemeljenost pravne odločitve terja, da navedemo prepričljive razloge, kako smo znotraj pravnega okvira
pomensko določili konkretni in zakonski dejanski stan ter kako
smo konkretizirali pravno posledico, ki se navezuje na uporabljeni
zakonski dejanski stan." Tako M. Pavčnik, Argumentacija v pravu,
2. spremenjena in dopolnjena izdaja, Pravna fakulteta Univerze v
Ljubljani in Cankarjeva založba, Ljubljana 2004, str. 212.
9 Glej opombo št. 7.
10 V 16. točki obrazložitve izpodbijane sodbe se je Vrhovno
sodišče opredelilo do vprašanja, ali sta toženi stranki subjektivno
odgovorni, ker nista ustrezno zavarovali delovišča. To pa pomeni,
da se je tam opredelilo do pravnega vprašanja subjektivne odškodninske odgovornosti, ne pa do predpostavke nepričakovanosti
dejanja oškodovanca v okviru drugega odstavka 177. člena ZOR.
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odškodninske odgovornosti po tretjem odstavku 177. člena
ZOR,11 bi moralo Vrhovno sodišče, če je namesto tretjega
odstavka 177. člena ZOR uporabilo drugi odstavek 177. člena
ZOR, pravno razčlenjeno obrazložiti navedeno drugačno uporabo zakonskega prava, in to na način, da bi celotno dogajanje
(skupaj z opuščenima zavarovanjem delovišča in pravilno stabilizacijo rovokopača) z argumenti povezalo z normativnim, to
je s predpostavkama oprostitvenega razloga iz drugega odstavka 177. člena ZOR. Pri tem bi moralo upoštevati, da navedena
določba opredeljuje oprostitveni razlog z dvema nedoločnima
pravnima pojmoma: (1) nepričakovanost dejanja oškodovanca
ali tretjega in (2) nemožnost izogniti se posledicam dejanja
oškodovanca ali tretjega (ali jih odstraniti). Pomen teh dveh
nedoločenih pravnih pojmov mora sodišče ustrezno "napolniti" v vsaki konkretni zadevi, v kateri uporabi drugi odstavek
177. člena ZOR. Torej bi moralo Vrhovno sodišče natančno in
razumljivo, z vsebinsko opredelitvijo do načina postavitve rovokopača in (ne)zavarovanja delovišča, pojasniti, zakaj meni, da
toženi stranki nista mogli pričakovati ravnanja prvega pritožnika
niti nista mogli preprečiti njegovih posledic (ali jih odstraniti), in
tudi (glede na pravno stališče Višjega sodišča), zakaj odreka
obstoj vzročne zveze med neustrezno in nevarno postavitvijo
delovnega stroja ter nastalo škodo in s tem obstoj subjektivne
odškodninske odgovornosti toženih strank. Vrhovno sodišče
ne bi smelo v obrazložitev svoje sodbe vnašati elementov nejasnosti in notranje protislovnosti, kakršna je njegova ocena,
da je rovokopač postal nevaren "šele s premikanjem", ki vnaša
dvom o tem, ali je Vrhovno sodišče zadevni rovokopač sploh
štelo za nevarno stvar v smislu 173. člena ZOR, čeprav je po
drugi strani njegova sodba zgrajena na analizi določb ZOR, ki
urejajo odgovornost za škodo od nevarne stvari ali nevarne
dejavnosti.
17. Vrhovno sodišče v izpodbijani sodbi iz opisanih razlogov ni zadostilo zahtevam 22. člena Ustave po zadostni, jasni
in konkretizirani utemeljitvi pravne odločitve. Podobno kot pri
prvi sodbi Vrhovnega sodišča, ki jo je Ustavno sodišče razveljavilo z odločbo št. Up-1273/09, pritožnika ostajata v dvomu,
ali je Vrhovno sodišče dovolj skrbno presodilo vse okoliščine
primera in ali ni odločilo na podlagi meril, ki pri sojenju ne bi
smela priti v poštev.
18. Ker sodba Vrhovnega sodišča ne vsebuje zadostnih
razlogov, krši pravico pritožnikov do obrazložene sodne odločbe iz 22. člena Ustave. Ustavno sodišče je izpodbijano sodbo
razveljavilo in zadevo vrnilo Vrhovnemu sodišču v novo odločanje tako, da o njej razsodi drug senat Vrhovnega sodišča. Ker
je Ustavno sodišče sodbo razveljavilo že zaradi ugotovljene
kršitve 22. člena Ustave, navedb pritožnikov o kršitvah drugih
človekovih pravic ni presojalo.
C.
19. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena ZUstS in tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS,
št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: podpredsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodnika dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja
Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat,
Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je
sprejelo s petimi glasovi proti trem. Proti so glasovali sodnika
Deisinger in Zobec ter sodnica Sovdat.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Podpredsednik

11 Ob izhodišču, da drugi toženec ni storil vsega za varno
delo, ker kljub temu, da je bil seznanjen s tem, da je mogoč nehoten premik ročice, stroja ni postavil in stabiliziral tako, da se tudi ob
nehotenem vklopu ročice pogona ne bi premaknil – kar govori za
njegovo krivdno odgovornost in tudi za sklep, da posledice ravnanja prvega pritožnika niso bile nepričakovane.
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1942.

Dodatek št. 7 h Kolektivni pogodbi za kovinsko
industrijo Slovenije

Na podlagi 69. člena Kolektivne pogodbe za kovinsko
industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 108/05, 97/06, 90/07,
33/08, 70/08, 53/09, 10/10 in 84/11) in Zakona o kolektivnih
pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki
kot predstavniki delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za kovinsko
industrijo
Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kovine
kot predstavniki delojemalcev:
Sindikat kovinske industrije Slovenije (SKEI)
KNSS Neodvisnost
Neodvisni sindikat Slovenije – Sindikat kovinske industrije
(NSS – SKI)
Sindikat kovinske, elektroindustrije in elektronike (KS 90
– SKEIE)
Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost za
dejavnost
proizvodnje motornih vozil, plovil in prikolic

2. člen
Ta dodatek h kolektivni pogodbi začne veljati z dnem
objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se
od 1. 4. 2013 dalje.
Ljubljana, dne 26. aprila 2013
Za delodajalce:
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za kovinsko industrijo
dr. Blaž Nardin l.r.
Predsednik upravnega odbora
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za kovine
Franci Bratkovič l.r.
Predsednik
Za sindikate:
Sindikat kovinske in elektroindustrije
(SKEI)
Lidija Jerkič l.r.
Predsednica
KNSS Neodvisnost
Drago Lombar l.r.
Predsednik

D O D A T E K š t. 7
h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo
Slovenije

Neodvisni sindikat Slovenije – Sindikat
kovinske industrije (NSS – SKI)
Vladimir Pajek l.r.
Predsednik

1. člen
TARIFNA PRILOGA 1
Tarifna priloga po tem dodatku nadomešča tarifno prilogo
za Dodatek št. 6 h pogodbi (Uradni list RS, št. 84/11) in velja
do 30. 9. 2013.
1. Najnižje osnovne plače od 1. 4. 2013 dalje za posamezne tarifne razrede znašajo:
Tarifni razred

Najnižja mesečna
osnovna plača
za 174 ur v €

Najnižja
osnovna plača
na uro v €

I. Enostavna dela

501,12

2,88

II. Manj zahtevana dela

548,10

3,15

III. Srednje zahtevana
dela

605,52

3,48

IV. Zahtevna dela

690,78

3,97

V. Bolj zahtevna dela

753,42

4,33

VI. Zelo zahtevna dela

880,44

5,06

VII. Visoko zahtevna
dela

1.028,34

5,91

VIII. Najbolj zahtevna
dela

1.174,50

6,75

IX. Izjemno pomembna,
najbolj zahtevna dela

1.388,52

7,98

2. Najnižji polni regres za letni dopust za leto 2013 znaša
806 € in velja do določitve najnižjega polnega regresa za letni
dopust za leto 2014.
3. Delodajalec povrne stroške prehrane med delom, stroške na službenem potovanju, terenski dodatek in nadomestilo
za ločeno življenje v višini zgornjega zneska veljavne uredbe
Vlade RS, ki določa višino povračil stroškov v zvezi z delom
in drugih odhodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, razen
stroškov za prevoz na delo in z dela, ki jih povrne najmanj v
višini 80 % cene javnega prevoza.
4. Stranke te kolektivne pogodbe bodo zneske iz tarifne
priloge objavljale mesečno v svojih glasilih.

Konfederacija sindikatov 90 – Sindikat
kovinske, elektroindustrije in elektronike
(KS 90 – SKEIE)
Damjan Volf l.r.
Pooblaščenec
Zveza delavskih sindikatov Slovenije –
Solidarnost v dejavnosti motornih vozil,
plovil in prikolic
Slavko Pungeršič l.r.
Podpredsednik
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne
22. 5. 2013 izdalo potrdilo št. 02047-16/2005-38 o tem, da je
Dodatek št. 7 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena
Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod
zaporedno številko 13/6.

1943.

Skupni sporazum o pogojih in načinih uporabe
varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF
v lokalnih in regionalnih radijskih programih
posebnega pomena ter o višini nadomestil
za njihovo uporabo

Na podlagi petega odstavka 157. člena Zakona o avtorski
in sorodnih pravicah Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in
proizvajalcev fonogramov Slovenije objavlja:
1. ZAVOD ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZVAJALCEV
IN PROIZVAJALCEV FONOGRAMOV SLOVENIJE, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Gregor
Štibernik (v nadaljevanju: Zavod)
in
2. GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE LOKALNIH IN REGIONALNIH RADIJSKIH POSTAJ SLOVENIJE,
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Kapucinski trg 4, 4220 Škofja Loka, ki ga zastopa predsednica
mag. Rina Klinar (v nadaljevanju: Združenje)
dogovorita in skleneta

SKUPNI SPORAZUM
o pogojih in načinih uporabe varovanih del
iz repertoarja Zavoda IPF v lokalnih
in regionalnih radijskih programih posebnega
pomena ter o višini nadomestil
za njihovo uporabo
Uvodna določila
I.
Stranki tega sporazuma uvodoma kot nesporno ugotavljata:
– da ima Zavod od Urada za intelektualno lastnino RS pridobljeno dovoljenje za kolektivno uveljavljanje pravic glasbenih
izvajalcev in proizvajalcev fonogramov,
– da stranki sklepata ta sporazum zaradi ureditve plačevanja nadomestil za prizemeljsko radiodifuzno oddajanje
komercialnih fonogramov v lokalnih in regionalnih radijskih
programih posebnega pomena, katerih izdajatelji so člani Združenja,
– da je Združenje reprezentativno združenje izdajateljev
lokalnih in regionalnih radijskih programov posebnega pomena
v skladu z ZASP (člani združenja so navedeni v Prilogi 1 k tem
sporazumu),
– da za izdajatelje lokalnih in regionalnih radijskih programov posebnega pomena, ki niso člani Združenja, veljajo
isti pogoji kot za člane Združenja, zato se jih v tem sporazumu
obravnava in imenuje vse kot člane Združenja.
Nadomestilo
II.
Stranki tega sporazuma se dogovorita, da se nadomestila
za izdajatelje lokalnih in regionalnih radijskih programov posebnega pomena določijo za vsak posamezen program glede na
sledeče kriterije:
1. Število potencialnih poslušalcev na območju oddajanja,
ki ga Zavod pridobi s strani Agencije za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Apek), pri
čemer se za vsakih 10.000 potencialnih poslušalcev določi
1 točka.
2. Količnik za urbana središča (Vrednost mestnega območja), ki je odvisen od pokrivanja mestnih območij z radijskimi
frekvencami za radiodifuzijo po podatkih Apek-a.
Stranki sporazuma sta soglasni, da pri tem šteje, da se
z radijskimi frekvencami za radiodifuzijo pokriva določeno mestno območje, kadar pokrivanje presega polovico mestnega
območja. Če se z radijskimi frekvencami za radiodifuzijo ne
pokriva nobenega od spodaj navedenih mestnih območij, je
količnik za urbana središča 1, sicer je kriterij za urbana središča enak sledeči vrednosti posameznega mestnega območja:
Mestno območje
Količnik za urbana središča
Ljubljana
5,0
Maribor
2,5
Celje
1,4
Kranj
1,3
Novo Mesto
1,2
Koper
1,2
Velenje
1,2
Če se na podlagi odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc
oziroma po podatkih s strani Apek-a pokriva več zgoraj navedenih mestnih območij, je količnik za urbana središča enak
povprečni vrednosti količnikov vključenih mestnih območij po
zgornji tabeli.
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3. Število dejanskih poslušalcev na območju oddajanja,
po podatkih ustrezne raziskave, pri čemer se za vsakih celih
1.000 dejanskih poslušalcev, določi 1 točka. Stranki sporazuma
sta soglasni, da se pri določitvi števila dejanskih poslušalcev
upošteva povprečje števila poslušalcev celega leta.
4. Fiksacija deleža uporabe glasbe v programu izdajatelja:
Delež uporabe glasbe v % Količnik fiksacije deleža glasbe
85–100
10
70–84
8
55–69
6,5
40–54
5
0–39
3
Stranki tega sporazuma se dogovorita, da se za čas
veljavnosti tega sporazuma za prizemeljsko radiodifuzno oddajanje komercialnih fonogramov v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena določi delež uporabe
fonogramov v deležu uporabe glasbe od 40– 54 % (pri tem sta
stranki sporazuma upoštevali delež govornih vsebin v lokalnih
in regionalnih radijskih programih posebnega pomena), kar
pomeni uporabo količnika fiksacije deleža glasbe v višini 5.
Za določitev nadomestila v tekočem letu, se uporabijo
podatki, pridobljeni za preteklo leto.
Število potencialnih poslušalcev (kriterij pod točko 1.), kot
tudi podatke o območju pokrivanja z radijskimi frekvencami za
radiodifuzijo za posamezen program, Zavod vsako leto pred
določitvijo nadomestila pridobi s strani Apek-a.
Število dejanskih poslušalcev (kriterij pod točko 3.) se
določi na podlagi podatkov raziskave Radiometrija, ki jih Zavod
vsako leto pred določitvijo nadomestila pridobi s strani družbe
Media Pool d.o.o. Stranki sporazuma se lahko v času veljavnosti tega sporazuma dogovorita, da se število dejanskih poslušalcev določi tudi po drugi raziskavi, ki jo soglasno določita
obe stranki sporazuma.
Kolikor se podatki za določitev nadomestila za posamezno leto ne morejo pridobiti zaradi razlogov, ki niso na strani
Zavoda, kakor tudi kolikor je pridobivanje podatkov povezano
z nesorazmernimi stroški, se upoštevajo zadnje pridobljeni
podatki. Stranki sporazuma sta soglasni, da so stroški nesorazmerni, kolikor presegajo trikratno vrednost stroškov za pridobivanje podatkov za določitev višine nadomestila za leto 2013.
Stranki sporazuma sta soglasni, da za potrebe preverjanja in pridobivanja podatkov po tem sporazumu, posamezni
izdajatelj s podpisom individualne pogodbe dodatno pooblasti
Zavod, da lahko pri pristojnih organih, pravnih osebah in organizacijah, in sicer zlasti pri:
– APEK,
– MK,
– MGRT,
– MEDIA POOL D.O.O.,
– SRDF (SVET ZA RADIODIFUZIJO),
ter vseh njihovih morebitnih pravnih naslednikih, ki bi razpolagali s podatki potrebnimi za izvajanje tega sporazuma,
pridobi ustrezne podatke za namen izvajanja predmetnega
sporazuma.
III.
Stranki tega sporazuma določita število točk za določitev
nadomestila za posamezen program na podlagi formule:
((Število potencialnih poslušalcev * Količnik za urbana
središča/ 10.000) + (Število dejanskih poslušalcev/ 1.000)) *
količnik fiksacije deleža glasbe
Nadomestilo za posamezen program se določi na način,
da se število točk, dobljenih po formuli iz prejšnjega odstavka,
pomnoži z vrednostjo točke.
Stranki tega sporazuma določita vrednost točke v višini
17,32 EUR.
Nadomestilo določeno po tej točki sporazuma predstavlja
letno nadomestilo za posamezen program. Letno nadomestilo
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se porazdeli na 12 enakih mesečnih obrokov (12 enakih mesečnih nadomestil).
Stranki tega sporazuma sta soglasni, da Zavod na zahtevo izdajatelja lokalnega in regionalnega radijskega programa
posebnega pomena, ki najkasneje do izteka meseca maja
tekočega leta z enkratnim plačilom vnaprej plača celoletno
nadomestilo za tekoče leto, pri plačilu prizna popust v višini
10 % letnega nadomestila.
IV.
Stranki tega sporazuma sta soglasni, da se nadomestilo odmeri oziroma izračuna enkrat na leto, in sicer najkasneje do izteka meseca maja tekočega leta in velja za celo
koledarsko leto, to je od 1. 1. do 31. 12., v letu, v katerem
je odmerjeno.
Po izračunu nadomestila za tekoče leto bo Zavod opravil
poračun nadomestil za mesece tekočega leta, ki so do odmere
nadomestila v tekočem letu že zapadla in so bila obračunana
glede na višino nadomestila, odmerjenega po preteklem letu.
Poračun bo Zavod obračunal v prvem računu, ki ga bo po datumu poračuna izdal posameznemu izdajatelju.
V.
Zavod bo k nadomestilu, ki bo določen s tem sporazumom, obračunal tudi ustrezen davek na dodano vrednost,
račune pa bo zavezancem za plačilo izstavljal do 10. dne v
tekočem mesecu za pretekli mesec, z rokom plačila 30 dni.
VI.
S plačilom nadomestila po individualnih pogodbah, ki
bodo temeljile na določilih tega sporazuma, bodo izdajatelji
poravnali nadomestilo za prizemeljsko radiodifuzno oddajanje
komercialnih fonogramov v programih lokalnih in regionalnih
radijskih programov posebnega pomena, pri čemer sta podpisnika sporazumna, da se glede načinov uporabe, ki zahtevajo
izrecno dovoljenje imetnikov izvornih pravic in se ne uveljavljajo
kolektivno, določila tega sporazuma in s tem tudi določila individualnih pogodb, ne nanašajo.
Minimalno mesečno nadomestilo
VII.
Ne glede na določila v točkah II. do VI. tega sporazuma,
stranki sporazuma dogovorita minimalno mesečno nadomestilo
v višini ne manj kot 237,73 EUR.
Minimalno mesečno nadomestilo iz prejšnjega odstavka
se določi izdajateljem lokalnih in regionalnih radijskih programov posebnega pomena, za vsak program, za katerega bi bil
mesečni obrok nadomestila, določen po točkah II. in III. tega
sporazuma, odmerjen v nižjem znesku, kot je določen v prejšnjem odstavku te točke sporazuma.
Posredovanje poročil o radiodifuzno oddajanih
fonogramih
VIII.
Vsak izdajatelj lokalnega ali regionalnega radijskega programa posebnega pomena bo Zavod najpozneje od dneva
podpisa tega sporazuma dalje mesečno obveščal o vseh radiodifuzno oddajanih komercialno izdanih fonogramih, ki jih
je uporabil v svojih programih, pri čemer se bodo o načinu
izdelave poročil in podatkih, ki jih morajo ta poročila vsebovati,
stranke dogovorile ob podpisu individualnih pogodb.
Stranki tega sporazuma se dogovorita, da v času podpisa
tega sporazuma ustrezajo oblike mesečnih poročil o radiodifuzno oddajanih fonogramih, ki so jih izdajatelji lokalnih in
regionalnih radijskih programov posebnega pomena že doslej
posredovali Zavodu, vendar samo tista poročila, ki bodo posredovana v elektronski *.doc, *.txt, *.xls, oziroma morajo biti
posamezne posnete izvedbe vpisane v enotni obliki in ločene
z vejicami ali tabulatorji.
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Stranki tega sporazuma se dogovorita, da morajo poročila
vsebovati najmanj sledeče podatke, potrebne za identifikacijo
radiodifuzno oddajanih fonogramov v posameznem radijskem
programu:
– naslov glasbenega posnetka,
– ime izvajalca posnetka,
– ime proizvajalca fonograma,
– dolžina posnetka, kolikor to omogoča programska oprema izdajatelja,
– datum in ura predvajanja,
– v primeru posredne uporabe ime radiodifuznega programa, ki ga je prenašal.
Izdajatelji lokalnega ali regionalnega radijskega programa posebnega pomena bodo poročila iz prejšnjega odstavka
tega člena v dogovorjeni obliki pošiljali Zavodu najpozneje do
15. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec.
Za primer, da posamezni izdajatelj
– več kot trikrat ne posreduje poročil iz te točke sporazuma ali
– kolikor Zavod dvakrat v tekočem letu ugotovi (dnevni
monitoring v 24 zaporednih urah), da posredovani podatki
iz poročila za določen dan odstopajo od dejanskega stanja
za več kot 5 %, in izdajatelj pisno v tekočem mesečnem
poročilu vsakokrat ne poda utemeljene obrazložitve zaradi
napačno posredovanih podatkov, se podpisnika sporazuma
dogovorita, da se takemu izdajatelju ob vsaki kršitvi lahko
zaračuna pogodbena kazen v višini 100 % odmerjenega
letnega nadomestila.
Prehodna in končna določila
IX.
Izdajateljem lokalnega ali regionalnega radijskega programa posebnega pomena, ki bodo z Zavodom sklenili individualno pogodbo v roku 3 mesecev od podpisa tega sporazuma,
oziroma v roku 3 mesecev od pridobitve statusa lokalnega
ali regionalnega radijskega programa posebnega pomena, se
višina nadomestila določenega na podlagi vrednosti točke za
določitev višine nadomestila, določene v točki III. tega sporazuma, doseže v štirih letih, in sicer na način, da se vrednost točke
za posamezno leto določi v višini za:
Leto
2013
2014
2015
2016
2017

Vrednost točke
(EUR)
10,39
12,13
13,86
15,59
17,32

Minimalno mesečno nadomestilo, določeno v točki VII.
tega sporazuma, se z izpolnitvijo pogojev iz prvega odstavka
tega člena doseže na način, da se vrednost minimalnega mesečnega nadomestila za posamezno leto določi:
Leto
2013
2014
2015
2016

Minimalno mesečno nadomestilo
(EUR)
142,64
178,30
213,96
237,73

V primeru, da izdajatelj kljub podpisu pogodbe v roku določenem po prvem odstavku te točke sporazuma, krši individualno pogodbo na način, da posameznega obroka nadomestila
ne plača oziroma s plačilom posameznega obroka nadomestila
zamudi za več kot 90 dni od zapadlosti plačila posameznega
obroka, izdajatelju popust v obliki zmanjšanja vrednosti točke
v prehodni dobi po tej točki sporazuma preneha veljati in se
mu obračuna nadomestilo za mesece, ki zapadejo v plačilo
po izteku 90-dnevne zamude dalje, v višini nadomestila po
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vrednosti točke za določitev nadomestila v višini 17,32 EUR,
v skladu s točko III. tega sporazuma oziroma v primeru plačila
po določilih glede minimalnega mesečnega nadomestila v višini
minimalnega mesečnega nadomestila v višini določeni po točki
VII. tega sporazuma.
X.
Stranki tega sporazuma se dogovorita, da je ta sporazum
sklenjen z dnem podpisa obeh strank sporazuma. Sporazum
stopi v veljavo 15. dan po objavi v Uradnem listu RS in velja do
31. 12. 2017, obračunavanje nadomestil v skladu s tem sporazumom pa se uporablja za čas od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2017.
Stranki tega sporazuma soglašata, da se poračun razlike
med višino nadomestila odmerjeno po tem sporazumu, ki velja
od 1. 1. 2013 dalje in akontacijo nadomestil, ki so jo bili dolžni
izdajatelji lokalnih in regionalnih radijskih programov posebnega pomena plačati v času od 1. 1. 2013 do podpisa tega
sporazuma, opravi najkasneje do konca meseca septembra
2013, z možnostjo plačila poračuna v največ šestih mesečnih
obrokih, pri čemer obročno plačevanje Zavod in posamezni
izdajatelj lokalnih in regionalnih radijskih programov posebnega
pomena podrobneje uredita v individualni pogodbi.
Denarne vrednosti iz tega sporazuma se od 1. 1. 2016
letno usklajujejo s harmoniziranim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, pri čemer se Zavod zaveže tako valorizirane
vrednosti po vsakokratni revalorizaciji objaviti v Uradnem listu
RS in začno nove vrednosti veljati 15. dan po objavi v Uradnem
listu RS.
XI.
Če nobena od pogodbenih strank sporazuma v roku treh
mesecev pred iztekom tega sporazuma pisno ne odpove, se ta
sporazum lahko vsakokrat podaljša za dobo enega leta, vendar
največ dvakrat.
XII.
Sporazum je sestavljen v štirih enakih izvodih, od katerih
prejme vsaka stranka po dva izvoda.
Ljubljana, dne 10. junija 2013
ZAVOD IPF
Gregor Štibernik l.r.
direktor

GIZ LOKALNIH
IN REGIONALNIH RADIJSKIH
POSTAJ SLOVENIJE
mag. Rina Klinar l.r.
predsednica
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GIZ LOKALNIH IN REGIONALNIH
RADIJSKIH POSTAJ SLOVENIJE
GIZ LRRPS
Kapucinski trg 4
4220 ŠKOFJA LOKA
Jesenice, 10. junija 2013
ČLANICE GIZ
1. RADIO MURSKI VAL – izdajatelj Radio Murski val, d. o. o.,
s sedežem Arhitekta Novaka 13, Murska Sobota,
2. KOROŠKI RADIO – izdajatelj KOROŠKI RADIO d. o. o.
Slovenj Gradec, s sedežem Meškova ulica 21, Slovenj Gradec,
3. RADIO KUM – izdajatelj REGIONALNA RADIJSKA
POSTAJA RADIO KUM TRBOVLJE, d. o. o., s sedežem Trg
svobode 11/a, Trbovlje,
4. RADIO SLOVENSKE GORICE – izdajatelj RADIO
SLOVENSKE GORICE, podjetje za informiranje, radijsko in
televizijsko dejavnost d. o. o., s sedežem Trg svobode 5, Lenart
v Slovenskih Goricah,
5. RADIO PTUJ – izdajatelj RADIO TEDNIK PTUJ, družba za časopisno in radijsko dejavnost d. o. o., s sedežem na
Ptuju, Raičeva 6,
6. RADIO SORA – izdajatelj RADIO SORA, podjetje za
informiranje, d. o. o., s sedežem Kapucinski trg 4, Škofja Loka,
7. RADIO KRANJ, izdajatelj RADIO KRANJ, Podjetje za
informiranje in ekonomsko propagando, d. o. o., s sedežem
Stritarjeva ulica 6, Kranj,
8. RADIO TRIGLAV – izdajatelj RADIO TRIGLAV Jesenice, d. o. o., s sedežem na Jesenicah, Trg Toneta Čufarja 4,
9. RADIO ŠTAJERSKI VAL – izdajatelj ŠTAJERSKI VAL,
agencija, d. o. o., s sedežem Drofenikova 1, Šentjur,
10. RADIO CELJE – izdajatelj NT&RC Podjetje za časopisno in radijsko dejavnost d. o. o. Celje, s sedežem v Celju,
Prešernova 19,
11. RADIO VELENJE – izdajatelj NAŠ ČAS časopisno-založniška in RTV družba, d. o. o., s sedežem v Velenju,
Kidričeva cesta 2/A,
12. RADIO GORENC – izdajatelj RADIO GORENC, lokalna radijska postaja Tržič, d. o. o., s sedežem Balos 4, Tržič,
13. RADIO UNIVOX – izdajatelj UNIVOX podjetje za RTV
produkcijo d. o. o., s sedežem Rožna ulica 39, Kočevje,
14. RADIO KOBARID – izdajatelj RADIO KOBARID, radijska dejavnost d. o. o., s sedežem Gregorčičeva 20, Kobarid,
15. RADIO ODMEV – izdajatelj RADIO CERKNO, d. o. o.,
s sedežem Platiševa ulica 39, Cerkno.
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OBČINE
AJDOVŠČINA
1944.

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve
za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15,
U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10
Odl. US. U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10,
40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12) ter 16. člena
Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) je Občinski
svet Občine Ajdovščina na 28. seji dne 30. 5. 2013 sprejel

ODLOK
o uporabi sredstev proračunske rezerve
za leto 2013
1. člen
Ta odlok določa namen in višino porabe sredstev proračunske rezerve Občine Ajdovščina.
2. člen
Sredstva proračunske rezerve v višini 378.440,00 evrov
se namenijo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč iz let 2010, 2011, 2012 in 2013. Sredstva se
namenijo za:
– operativne stroške ob intervencijah;
– odpravo posledic naravnih nesreč na javnih objektih in
infrastrukturi;
– izgradnjo kablovoda Skuk.
3. člen
Dejanska poraba sredstev bo ugotovljena in posebej specificirana v okviru zaključnega računa Občine Ajdovščina za
leto 2013.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4102-8/2013
Ajdovščina, dne 31. maja 2013
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

Skupna cena
v evrih
celodnevni program
poldnevni program
s kosilom (4 do 6 ur)
poldnevni program brez
kosila (4 do 6 ur)

851,86

Strošek hrane
v skupni ceni
v evrih
43,56

641,21

34,98

614,81

8,58

CIRIUS Vipava obračuna plačilo staršem po cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina, za enako stare otroke in
na način, kot je določen v vsakokrat veljavnem Sklepu o cenah
programov Otroškega vrtca Ajdovščina.
2. V primeru, da se v razvojni oddelek vključijo tudi otroci
iz drugih občin, bo Občina Ajdovščina plačevala le sorazmerni
delež prostih mest do normativa.
3. Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2013 za šolsko
leto 2013/2014.
Št. 60210-1/2006
Ajdovščina, dne 31. maja 2013
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

BREZOVICA
1946.

Odlok o oskrbi s pitno vodo

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06
– ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 149. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 28/06 – sklep US,
št. 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 Odl. US: U-I-88/10-11),
3. in 17. člena Zakona o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) /ZP-1-UPB8/ (Uradni list RS, št. 29/11, 43/11 Odl. US:
U-I-166/10-8, 21/13), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list
RS, št. 88/12), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Brezovica (Uradni list RS, št. 24/96) in 16. člena Statuta Občine
Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine
Brezovica na 18. redni seji dne 11. 4. 2013 sprejel

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo
1945.

Sklep o ceni programa razvojnega oddelka
vrtca

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – UPB, 25/08, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 40/12 – ZUJF),
18., 19. in 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS,
št. 97/03, 77/05, 120/05) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina
(Uradni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina
na 28. seji dne 30. 5. 2013 sprejel

SKLEP
o ceni programa razvojnega oddelka vrtca
1. Cene programa razvojnega oddelka, ki ga izvaja CIRIUS Vipava, na mesec znašajo:

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja na območju Občine Brezovica način opravljanja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
(v nadaljnjem besedilu: javna služba) tako, da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne
službe,
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko
razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
javne službe.
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Lastna oskrba s pitno vodo se na področju Občine Brezovica izvaja na območjih poselitve, kjer se oskrba s pitno vodo
ne zagotavlja v okviru storitev javne službe pod pogoji, kot jih
določajo Uredba o oskrbi s pitno vodo in določbe tega odloka.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
Pitna voda je voda v skladu s predpisom, ki ureja pitno
vodo.
Oskrbovalno območje je eno ali več poselitvenih območij
skupaj, ki ga s pitno vodo oskrbuje posamezni vodovod.
Izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem
besedilu: izvajalec) je pravna oseba, ki se jo na podlagi zakonskih in podzakonskih predpisov določi v tem odloku.
Upravljavec vodovoda je oseba, ki je v skladu s predpisom občine, ki ureja izvajanje javne službe na njenem območju,
pridobila pravico upravljanja z objekti in opremo vodovoda
zaradi opravljanja storitev javne službe, in oseba, ki so jo prebivalci, ki se oskrbujejo v okviru lastne oskrbe prebivalcev s
pitno vodo, pooblastili za upravljanje z zasebnim vodovodom.
Uporabnik vode je fizična ali pravna oseba, ki ima izveden priključek na javni ali zasebni vodovod ali ki s posebnim
dovoljenjem izvajalca javne službe odvzema pitno vodo iz
javnega ali zasebnega vodovoda oziroma koristi njeno požarno
varstveno funkcijo.
Sistem za oskrbo s pitno vodo (v nadaljevanju: vodovod)
je sistem elementov vodovoda, kot so zajetja, vodnjaki, objekti
in naprave za pripravo in obdelavo pitne vode, cevovodi, črpališče, vodohrani in čistilne naprave, ter oprema, kot so priključki in hidranti, ki pretežni del rednega obratovanja delujejo
kot samostojen vodovodni sistem, hidravlično ločen od drugih
vodovodov.
Javni vodovod sestavljajo transportno, primarno in sekundarno omrežje z objekti in napravami, ki služijo za oskrbo
s pitno vodo. Zasebni vodovod je vodovod, katerega objekti in
oprema so v lasti oseb zasebnega prava in namenjeni lastni
oskrbi prebivalcev s pitno vodo.
Transportni vodovod je del vodovoda, na katerem ni priključkov neposrednih porabnikov pitne vode in je namenjen za
transport vode na večje razdalje od vodnih virov do primarnega
vodovoda.
Primarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi povezani tehnološki objekti, kot so objekti za obdelavo vode,
vodohrani in črpališča, ki so namenjeni transportu pitne vode
od enega ali več vodnih virov do sekundarnega vodovoda.
Gradbeni inženirski objekti in oprema primarnega vodovoda so
občinska gospodarska javna infrastruktura.
Sekundarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi povezani tehnološki objekti, kot so objekti za dvigovanje ali zmanjševanje tlaka v omrežju in za obdelavo vode na sekundarnem
vodovodu, ki je namenjeno za neposredno priključevanje stavb
na posameznem poselitvenem območju. V sekundarni vodovod
je vključeno tudi vodovodno omrežje, vključno z zunanjimi
hidranti, in vodovodno omrežje za vzdrževanje javnih površin.
Gradbeni inženirski objekti in oprema sekundarnega vodovoda
so občinska gospodarska javna infrastruktura.
Hidrantno omrežje so gradbeni inženirski objekti in naprave, s katerimi se voda od vira za oskrbo z vodo dovaja do
zunanjih hidrantov, ki se uporabljajo za gašenje požara ali se
nanje priključijo gasilna vozila z vgrajenimi črpalkami ali prenosne gasilne črpalke.
Vodovodni priključek je del stavbe in je v lasti uporabnika
ter je sestavljen iz:
– priključnega sklopa na sekundarno omrežje,
– dovodne cevi na odseku med javnim vodovodom in
obračunskim vodomerom,
– ventila pred obračunskim vodomerom,
– čistilnega kosa (odvisno od nazivnega premera) in
montažno demontažnega kosa in
– obračunskega vodomera z nepovratnim ventilom.
Meja med vodovodnim priključkom in interno vodovodno
napeljavo uporabnika, je spoj med obračunskim vodomerom in
ventilom za obračunskim vodomerom. V primeru, ko vodovodni
priključek nima vodomera, je mesto priključitve na sekundarni
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javni vodovod meja med vodovodnim priključkom in interno
vodovodno napeljavo uporabnika.
Vodomerno mesto je zunanji ali notranji talni jašek ali zidna niša, v katerem je vodomer, ki mora imeti toplotno zaščito
pred zmrzovanjem.
Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo je oskrba prebivalcev s pitno vodo na podlagi vodnega dovoljenja, izdanega v
skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, na območjih,
kjer se storitve javne službe ne izvajajo.
Obdelava vode je filtriranje, čiščenje in dezinfekcija vode
iz vodnega vira, ki je namenjen oskrbi s pitno vodo.
Kataster javnega vodovoda (v nadaljevanju: kataster) je
baza podatkov o infrastrukturnih objektih, omrežjih in napravah,
namenjenih izvajanju javne službe.
Kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca o
objektih gospodarske javne infrastrukture.
Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen,
kot je določeno v zakonih in v podzakonskih predpisih, ki so
izdani na njihovi podlagi.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
Javno službo zagotavlja Občina Brezovica v obliki javnega podjetja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) na celotnem
območju Občine Brezovica v obsegu in pod pogoji, določenimi
s tem odlokom.
Občina Brezovica mora zagotavljati izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih na njenem območju,
razen na poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem ali je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo
manj kot 10 m3 pitne vode na dan.
4. člen
Izvajalec mora biti tehnično opremljen in strokovno usposobljen za kakovostno izvajanje javne službe. Zagotavljati mora
zdravstveno ustreznost pitne vode in varnost oskrbe s pitno
vodo, upoštevati vse zakonske in podzakonske predpise s
področja oskrbe s pitno vodo.
Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja, ki izpolnjuje
splošna merila za vodenje sistema kakovosti, predpisanega
po standardu SIST ISO 9001, ki vsebuje tudi program oskrbe
s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: Program), ki ga izdela
izvajalec vsako leto do 31. oktobra za naslednje poslovno leto,
skladno z uredbo, ki ureja oskrbo s pitno vodo. Program pregleda in uskladi organ občinske uprave, pristojen za gospodarske
javne službe (v nadaljevanju: pristojni organ).
III. VRSTA IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
5. člen
Občina Brezovica z javno službo zagotavlja oskrbo s pitno
vodo kot javno dobrino.
Javna služba obsega naslednje storitve:
– oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom storitev javne
službe pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno
vodo in storitev javne službe,
– pridobivanje podatkov o odvzemanju pitne vode iz javnega vodovoda zaradi obračuna storitev javne službe,
– vzdrževanje objektov in opreme javnega vodovoda,
– nadzor priključkov stavb na sekundarni vodovod,
– vzdrževanje priključkov stavb na sekundarni vodovod,
– vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in hidrantov,
priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju varstva
pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih
omrežij,
– izvajanje notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti
pitne vode v javnem vodovodu v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja pitno vodo,
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– monitoring kemijskega stanja vodnega vira za oskrbo
s pitno vodo,
– monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete
vode zaradi obratovanja javnega vodovoda v skladu s pogoji iz
vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov,
– označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje ukrepov varstva vodnega vira pitne vode v skladu s predpisom, ki
ureja vodovarstveni režim na vodovarstvenem območju vodnega vira, iz katerega javni vodovod odvzema pitno vodo,
– izvajanje in pripravo občinskega programa razvoja vodovodnega sistema,
– občasno hidravlično modeliranje vodovodnih sistemov,
– občasno modeliranje kakovosti vode v vodovodnih sistemih,
– izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov
v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami,
– redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene
na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb
na oskrbovalnem območju,
– vodenje katastra javnega vodovoda,
– posredovanje zbirnih podatkov iz katastra javnega vodovoda v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture,
– vodenje evidenc, določenih z uredbo, ki ureja oskrbo s
pitno vodo, in
– druge naloge iz tega odloka.
6. člen
Oskrba z vodo na območju Občine Brezovica se zagotavlja:
1. iz javnih vodovodnih sistemov (izvajanje javne službe) in
2. iz zasebnih vodovodnih sistemov (lastna oskrba).
Območja, kjer se zagotavlja izvajanje javne službe oskrbe
s pitno vodo so določena v grafični prilogi tega odloka.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE OSKRBE Z VODO
7. člen
Pogoji za zagotavljanje oskrbe z vodo so:
1. javni vodovod in priključitev na javni vodovod,
2. izpolnjevanje obveznosti izvajalca,
3. javna pooblastila izvajalcu.
1. Priključitev na javni vodovod
8. člen
Na območju, kjer je zgrajen, se gradi, obnavlja ali prenavlja javni vodovod, je priključitev stavbe na javni vodovod
obvezna.
Izvajalec mora bodočega uporabnika obvestiti, da je priključitev njegove stavbe na javni vodovod obvezna in mu določiti pogoje za izdajo soglasja za priključitev.
Občina Brezovica v svojem programu komunalnega opremljanja naselij opredeli poselitvena območja oziroma njihove
dele, kjer se stavbe in gradbeni inženirski objekti ne bodo
priključevali na javni vodovod zaradi nesorazmerno visokih
stroškov priključitve.
9. člen
Vodovodni priključek se izvede za vsako stavbo posebej,
lahko pa ima stavba tudi več vodovodnih priključkov.
10. člen
Priključitev stavbe na javni vodovod ni možna, kjer odvajanje odpadne vode ni urejeno v skladu s predpisi (velja za
območja kjer je zgrajena javna kanalizacija).
Ko uporabnik izpolni vse pogoje, določene s soglasji, in ko
poravna vse obveznosti ter predloži predpisano dokumentacijo,
izvajalec priključi stavbo na javni vodovod.
Izvajalec mora uporabniku namestiti obračunski vodomer,
katerega tip, velikost in mesto namestitve je določen s projektom priključka skladno z veljavnimi predpisi.
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11. člen
Ukinitev vodovodnega priključka je dovoljena samo v
primerih rušenja priključene stavbe in v primerih, ko gre za
začasen priključek. Uporabnik mora posredovati izvajalcu pisno
vlogo za ukinitev priključka. Uporabnik se izbriše iz evidence
uporabnikov po izvedeni ukinitvi vodovodnega priključka.
Ukinitev vodovodnega priključka izvede izvajalec na stroške uporabnika.
Začasno ukinitev vodovodnega priključka izvede izvajalec
v primeru, da je stavba prazna neprekinjeno več kot sto dvajset
dni in računi za vodo niso plačani. Stroške ponovne priključitve
plača uporabnik.
12. člen
Javni vodovod in vodovodni priključek z vodomernim mestom morajo biti vedno dostopni izvajalcu. Na njih ni dovoljeno
postaviti in zgraditi ničesar brez soglasja izvajalca.
2. Obveznosti izvajalca
13. člen
V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec dolžan:
– zagotavljati obratovanje javnega vodovoda,
– načrtovati in izvajati vzdrževalna dela na javnem vodovodu,
– izdelovati projektne naloge, ki obsegajo pisno in slikovno gradivo z usmeritvami, kako naj projektant izdela projektno
dokumentacijo ukrepov na javnem vodovodu,
– izdelovati programske rešitve, ki obsegajo pisno in slikovno gradivo z usmeritvami in rešitvami za izvedbo javnega
vodovoda v okviru opremljanja zemljišč za gradnjo,
– izvajati strokovni nadzor nad gradnjo omrežja, objektov
in naprav javnega vodovoda,
– vzdrževati priključke stavb na sekundarni vodovod,
– izvajati nadzor nad montažo vodovodnega priključka, v
primeru, da izvede montažo drugi izvajalec del montaže vodovodnega priključka s priznano usposobljenostjo,
– vzdrževati in zamenjevati obračunske vodomere skladno s predpisi o meroslovju,
– izvajati notranji nadzor skladno s predpisi o pitni vodi,
– v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku
pisno in v sredstvih javnega obveščanja oziroma na krajevno
primeren način, obveščati uporabnike o času trajanja in ukrepih
ob prekinitvah dobave vode ali o spremembah kakovosti vode,
– voditi kataster vodovoda in druge evidence in omogočati
Občini Brezovica dostop do podatkov iz katastra vodovoda,
– odčitavati obračunske vodomere in obračunavati porabljeno vodo,
– izvajati javna pooblastila,
– na javnem vodovodnem omrežju preizkušati in vzdrževati hidrante za zagotavljanje oskrbe z vodo,
– nadzorovati izvajalce pri gradnji gospodarske infrastrukture ter lastnike ali uporabnike zasebnih zemljišč v delu, kjer
poteka javni vodovod,
– dvigovati raven odpornosti vodovodnega omrežja na
naravne in druge nesreče,
– izvajati priprave za hitro ponovno vzpostavitev delovanja vodovodnega omrežja po naravnih in drugih nesrečah
oziroma priprave za nadomestno oskrbo z vodo in v okviru
priprav izdelati ustrezne načrte zaščite in reševanja ter načrte
dejavnosti,
– izvajati nadomestno oskrbo z vodo ob prekinitvah dobave,
– voditi evidence o stavbah in opremi priključkov stavb na
sekundarni vodovod in trasah teh priključkov,
– izvajati druge obveznosti iz tega odloka.
3. Prekinitev in omejitev dobave vode
14. člen
Izvajalec prekine oskrbo z vodo uporabniku na podlagi
predhodnega obvestila in na stroške uporabnika v naslednjih
primerih:
– če je vodovodni priključek na javni vodovod izveden
brez soglasja izvajalca ali v nasprotju s soglasjem izvajalca,
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– če interna napeljava in druge naprave uporabnika ovirajo redno dobavo drugim uporabnikom,
– če brez soglasja izvajalca dovoli priključitev drugega
uporabnika na svojo interno napeljavo ali če spremeni zmogljivost svoje napeljave,
– če izvajalcu ne omogoči vzdrževanja vodovodnega priključka, kot to določajo predpisi, ki urejajo pitno vodo in storitve
javne službe,
– če izvajalcu ne omogoči vzdrževanja obračunskega
vodomera, kot določajo predpisi o meroslovju,
– če izvajalcu ne omogoči odvzema vzorca vode,
– če izvajalcu ne omogoči rednih vzdrževalnih del na
vodovodnem priključku,
– če svojevoljno spremeni izvedbo priključka ali opravi
kakršenkoli poseg na obračunskem vodomeru,
– če ne uredi vodomernega mesta v skladu z zahtevami
izvajalca,
– če ne dovoli obnove vodovodnega priključka pri obnovi
javnega vodovoda,
– če krši objavljene omejitve pri varčevanju z vodo,
– če z odvodom odpadne vode ali z ravnanjem z odpadki
ogroža vodne vire ali dobavo vode,
– če je zaradi stanja interne napeljave ali vodomernega
mesta ogrožena oskrba drugih uporabnikov ali ogrožena ustreznost vode v javnem vodovodu,
– če uporabnik ne plača računov za storitve v roku 15 dni
od prejema opomina, s katerim je opozorjen na prekinitev
oskrbe in
– na podlagi odločbe inšpektorja.
Prekinitev oskrbe z vodo velja za čas do odprave vzroka
prekinitve. Uporabnik plača dejansko nastale stroške, ki nastanejo pri prekinitvah in ponovnih priključitvah oskrbe z vodo. Izvajalec je dolžan uporabniku ponovno zagotoviti oskrbo z vodo
najkasneje v dveh delovnih dneh po odpravi vzroka prekinitve.
Upravljavec lahko prekine dobavo vode samo v primeru,
ko s prekinitvijo ne posega v pravice drugih uporabnikov.
15. člen
Izvajalec ima pravico prekiniti oskrbo z vodo za krajši čas
zaradi planiranih vzdrževalnih del ali nastalih okvar na javnem
vodovodu. O vzrokih, o času trajanja prekinitve ter o navodilih
za ravnanje uporabnikov med prekinitvijo izvajalec obvesti
uporabnike pisno v skladu z Zakonom o splošnem upravnem
postopku ter preko sredstev javnega obveščanja oziroma na
krajevno primeren način.
V primeru prekinitve oskrbe z vodo zaradi interventnih
vzdrževalnih del ali nastalih okvar na javnem vodovodu ali
naravnih in drugih nesreč ima izvajalec pravico brez povračila
stroškov prekiniti ali omejiti uporabnikom oskrbo z vodo. Izvajalec ima v teh primerih dolžnost v štiriindvajsetih urah vzpostaviti
omejeno nadomestno oskrbo z vodo. Izvajalec izvaja priprave
za hitro ponovno vzpostavitev delovanja vodovodnega omrežja
po naravnih in drugih nesrečah oziroma priprave za omejeno
nadomestno oskrbo z vodo in v okviru priprav izdela ustrezne
načrte zaščite in reševanja ter načrte dejavnosti.
4. Meritev količin in obračun porabljene vode
16. člen
Izvajalec meri količino porabljene vode v kubičnih metrih
z obračunskimi vodomeri.
Za porabljeno vodo izvajalec izstavi račun uporabniku
mesečno na podlagi:
– odčitane količine porabljene vode,
– povprečne dnevne porabe v preteklem obračunskem
obdobju ali
– ocenjene količine porabe vode v daljšem časovnem
obdobju, če meritev z vodomerom ni možna.
Račun iz drugega odstavka tega člena mora vsebovati
vse z zakonom predpisane elemente.
Uporabnik je dolžan prejeti račun poravnati v roku, navedenem na računu, v nasprotnem primeru mu izvajalec lahko zaračuna zakonsko veljavne zamudne obresti in dejanske
stroške opomina.
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Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima pravico v 8 dneh od prejema računa vložiti pisni ugovor pri izvajalcu.
Ugovor na izdani račun ne zadrži plačila. Izvajalec je dolžan na
pisni ugovor uporabnika pisno odgovoriti v roku 8 dni.
V primeru, da zaradi nedostopnosti vodomera izvajalec ni
mogel odčitati porabljene vode, je uporabnik dolžan sporočiti
stanje vodomerna, v roku 30 dni po prejemu obvestila.
17. člen
Izvajalec izstavi račun, iz prejšnjega člena tega odloka,
lastniku stavbe ali uporabniku vode v stavbi.
V stavbi z več stanovanji izda izvajalec račun iz prejšnjega člena tega odloka upravniku stavbe. Izvajalec lahko izdaja
račune tudi posameznim uporabnikom stavbe na podlagi pisnega dogovora z upravnikom stavbe ali pooblaščencem skupnosti
lastnikov stanovanj.
Če je več uporabnikov priključenih na isti obračunski vodomer in uporabniki nimajo upravnika stavbe, ti sporočijo kdo
je prejemnik računov za porabljeno vodo. Izvajalec lahko izdaja
račune tudi posameznim uporabnikom, če več kot polovica
uporabnikov, priključenih na isti obračunski vodomer, podpiše
delilno razmerje.
Ko zaradi okvare obračunskega vodomera ni mogoče
ugotoviti dejanske porabe vode, izvajalec upošteva pri obračunu vode povprečno količino porabljene vode na mesec v
obdobju dvanajstih mesecev pred nastankom okvare.
18. člen
Vodomeri v interni napeljavi uporabnika so namenjeni
za interno porazdelitev stroškov. Teh vodomerov izvajalec ne
vzdržuje in ne odčitava.
Ne glede na določbo iz prvega odstavka tega člena lahko
izvajalec in uporabnik ali upravnik stavbe skleneta pogodbo
o odčitavanju in vzdrževanju vodomerov v interni napeljavi v
skladu z določbami stanovanjskega zakona.
Interna delitev stroškov za porabljeno vodo posameznim
uporabnikom ni obveznost izvajalca, kar pomeni, da uporabniki
odgovarjajo nerazdelno solidarno do popolnega plačila dolga.
5. Javno pooblastilo izvajalcu
19. člen
Izvajalec izdaja smernice za načrtovane prostorske ureditve, mnenja k predlogom prostorskih aktov, projektne pogoje,
soglasja k projektnim rešitvam, soglasje za priključitev in soglasje k priključitvi na podlagi predložene dokumentacije, ki je
podrobneje določena v predpisih o graditvi objektov in urejanju
prostora.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
20. člen
Uporabnik storitve javne službe je fizična ali pravna oseba, ki uporablja vodo iz javnega vodovoda na območju Občine
Brezovica.
21. člen
Uporabnik ima na podlagi soglasja izvajalca pravico:
– priključitve na javni vodovod,
– spremeniti dimenzijo priključka, traso priključka, vodomerno mesto,
– izvesti dodatna dela na priključku,
– povečati odvzem vode,
– ukinitve priključka.
1. Obveznosti uporabnikov
22. člen
Uporabniki morajo:
– redno vzdrževati interno napeljavo, interno požarno
omrežje in interne hidrante,
– redno vzdrževati vodomerna mesta in dostop do njih,
– omogočiti preverjanje izvedbe in delovanja cevovoda in
opreme priključka stavbe na sekundarni vodovod,
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– prenesti vodovodne priključke v vzdrževanje izvajalcu,
dopustiti vzdrževanje vodovodnih priključkov ter opravljene
storitve javne službe plačati skladno z veljavnimi predpisi,
– varovati vodovodni priključek in vodomerno mesto pred
zmrzovanjem, vdorom talne in odpadne vode, vročino in drugimi škodljivimi vplivi,
– zagotavljati dostop za opravljanje del na svojem zemljišču v zvezi z javnim vodovodom,
– sporočati okvare na javnem vodovodu, vodovodnem
priključku in obračunskem vodomeru,
– zagotoviti dostop do internih inštalacij zaradi pregleda, odvzemanje vzorcev vode ali meritve tlaka na internem
omrežju,
– zagotoviti dostop za odčitavanje, pregled ali zamenjavo
obračunskega vodomera,
– zagotoviti dostop za izvajanje vzdrževalnih del na vodovodnem priključku,
– pisno obveščati izvajalca o spremembi naslova, lastništva in drugih spremembah, ki postanejo veljavne po poravnavi
vseh zapadlih obveznosti uporabnika,
– plačevati račune za storitve javne službe v roku, navedenem na računu,
– urejati delitve stroškov porabljene vode v večstanovanjskih stavbah,
– upoštevati varčevalne ukrepe iz objav v primeru motenj
pri oskrbi z vodo,
– dovoliti obnovo vodovodnega priključka in pred ponovno
priključitvijo poskrbeti za ustreznost vodomernega mesta skladno z zahtevami izvajalca,
– urediti vodomerna mesta skladno z zahtevami izvajalca,
– pisno obveščati izvajalca o odvzemu vode iz hidrantov,
– odgovarjati za škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzročijo na javnem vodovodu,
– odgovarjati za škodo zaradi nastale motnje pri oskrbi z
vodo kot posledice njegovega ravnanja in
– opravljati druge obveznosti iz tega odloka.
23. člen
Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrževanja
vodovodnega sistema mora lastnik nepremičnine dovoliti izvajalcu dostop do objektov vodovodnega sistema.
Lastniku nepremičnine iz prvega odstavka tega člena
pripada za poseg na nepremičnini vzpostavitev nepremičnine
v prvotno stanje oziroma odškodnina.
2. Odvzemi vode iz javnih hidrantov
24. člen
Uporabnik lahko odvzame vodo iz hidrantov na javnem
vodovodu za čiščenje občinskih cest, zalivanje zelenic, izpiranje kanalov, utrjevanje cestišč ali druga gradbena dela, za
javne prireditve, protiprašno škropljenje občinskih cest in za
polnjenje cistern za nadomestno oskrbo z vodo le na podlagi
predhodnega soglasja izvajalca, in če razmere na vodovodnem
omrežju dopuščajo tak odvzem vode.
V primerih odvzema vode iz prejšnjega odstavka tega člena se med izvajalcem in uporabnikom sklene pogodba, v kateri
se določi pogoje odvzema in plačila stroškov porabljene vode.
25. člen
Brez soglasja izvajalca se sme uporabiti voda iz hidranta
na javnem vodovodu samo za gašenje požarov, izvajanje drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob
naravnih in drugih nesrečah. V teh primerih mora uporabnik
pisno obvestiti izvajalca o kraju uporabe, času odvzema vode,
količini porabljene vode in o morebitnih pomanjkljivostih na
hidrantih.
Prostovoljna gasilska društva združena v Gasilsko zvezo
Brezovica lahko izvajajo gasilski preventivni pregled hidrantnega omrežja za namen pripravljenosti na nesreče. Pri tem
izvedejo vizualni pregled fizičnega stanja hidrantnega priključka
in izvedejo poskusni priklop na hidrant. O ugotovljenih pomanjkljivostih Gasilska zveza Brezovica obvesti izvajalca.
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26. člen
Uporabnik mora po uporabi hidranta na javnem vodovodu
zagotoviti brezhibno stanje hidranta. Stroški odprave okvare ali
poškodbe hidranta, nastale med njegovo uporabo, bremenijo
uporabnika.
Določbe prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo za
okvare ali poškodbe, ki nastanejo pri izvajanju nalog zaščite,
reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih
nesrečah.
27. člen
Poraba vode iz hidrantnega omrežja, ki je zgrajeno kot
del vodovodne napeljave uporabnika, se mora registrirati preko
obračunskega vodomera.
3. Uporaba javnega vodovoda
28. člen
Uporabnik se sme oskrbovati z vodo iz javnega vodovoda
samo na način, ki ne poslabšuje pogojev oskrbe z vodo drugih
uporabnikov, in ki ne vpliva na skladnost in zdravstveno ustreznost vode v javnem vodovodu.
4. Uporaba vodovodnega priključka
29. člen
Uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati ali popravljati
obračunskega vodomera.
30. člen
Uporabnik lahko poleg redne kontrole zahteva tudi izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera, če sumi, da
meritev ni pravilna. Če se pri kontroli obračunskega vodomera
ugotovi, da ta izkazuje porabo vode izven dopustnih toleranc,
nosi stroške izredne kontrole vodomera izvajalec, v nasprotnem primeru pa uporabnik.
31. člen
Stroški prve nabave in vgradnje obračunskega vodomera
ter stroški celotne izvedbe novega vodovodnega priključka
bremenijo uporabnika.
Če uporabnik povzroči okvaro obračunskega vodomera,
krije stroške njegove zamenjave.
32. člen
Stroški okvar, nastalih na vodovodnem omrežju uporabnika, bremenijo uporabnika, razen če so okvare nastale po
krivdi izvajalca.
5. Obveznosti izvajalcev del
33. člen
Izvajalci del vzdrževanja in gradnje objektov druge gospodarske infrastrukture ter lastniki ali uporabniki zasebnih
zemljišč, v katerih poteka javni vodovod, morajo pri uporabi
zemljišč, vzdrževanju ali gradnji infrastrukture zagotoviti, da ne
pride do poškodb javnega vodovoda in vodovodnih priključkov.
Pred pričetkom vzdrževalnih del ali gradnje iz prvega
odstavka tega člena si mora izvajalec del iz prvega odstavka
tega člena pri izvajalcu pridobiti podatke o poteku javnega
vodovoda in soglasje s pogoji za izvedbo del ter ga o pričetku
del pisno obvestiti.
Izvajalci del iz prvega odstavka tega člena morajo po zaključku vzdrževalnih del ali gradnje na svoje stroške vzpostaviti
javni vodovod ali vodovodni priključek v prvotno stanje tako,
da vsa dela opravijo pod nadzorom izvajalca in javno površino
vrniti v prvotno stanje. Stroški nadzora bremenijo izvajalca del.
V primeru nastalih poškodb javnega vodovoda ali vodovodnega priključka pri izvajanju del iz prvega odstavka tega
člena je izvajalec del iz prvega odstavka tega člena dolžan
naročiti popravilo poškodb pri izvajalcu in poravnati vse stroške
popravila.
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VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN
NJIHOVEGA OBLIKOVANJA

Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.

34. člen
Javna služba se financira iz:
– cene storitev javne službe,
– proračuna Občine Brezovica in
– drugih virov.
Cena storitve javne službe se določa skladno s predpisi,
ki urejajo oblikovanje cen za izvajanje javne službe. Cene oblikuje izvajalec, pregleda in jih strokovno potrdi pristojni organ.
Višino tarife za storitve vzdrževanja priključkov na javni
vodovod in obračunskih vodomerov oblikuje izvajalec, potrdi
pristojni organ.

39. člen
Z globo 1400 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec del
– pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posamez
nik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s
33. členom.
Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.

VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV,
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
35. člen
Za izvajanje javne službe se uporablja komunalna infrastruktura javne službe lokalnega pomena.
Komunalna infrastruktura javne službe lokalnega pomena na območju Občine Brezovica za izvajanje javne službe je
sistem cevovodov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških
naprav (objekti s tehnološko, strojno in elektro opremo za črpanje in prečrpavanje, čiščenje in hranjenje vode), ki se povezujejo v sekundarno omrežje, primarno omrežje ali transportno
omrežje, s pomočjo katerih se zagotavlja oskrba naselij ali delov naselij z vodo kot to določajo predpisi storitev javnih služb.
Komunalna infrastruktura iz prvega odstavka tega člena, s
katero upravlja izvajalec, obveznosti izvajalca glede upravljanja
te komunalne infrastrukture in druga s komunalno infrastrukturo
povezana vprašanja se podrobneje uredijo v pogodbi.
Izvajalec mora ravnati s komunalno infrastrukturo javne
službe lokalnega pomena v skladu s predpisi.
VIII. NADZOR
36. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem določb 4., 13. in
34. člena tega odloka izvaja pristojni organ.
Nadzor nad izvajanjem določb, za katere je v primeru
njihove kršitve po tem odloku predpisana globa, opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo, Cankarjev trg 4, 1360 Vrhnika
(v nadaljevanju: Medobčinski inšpektorat in redarstvo).
IX. KAZENSKE DOLOČBE
37. člen
Z globo 1400 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
– izvajalec, če:
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 8. člena,
– ravna v nasprotju s 14. členom,
– ravna v nasprotju s 15. členom,
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 23. člena.
Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
38. člen
Z globo 1400 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju z 8. členom,
– ravna v nasprotju z 12. členom,
– ravna v nasprotju z 22. členom, razen za prenos vodovodnega priključka,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 23. člena,
– ravna v nasprotju s 24. členom,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 25. člena,
– ravna v nasprotju s 26. členom,
– ravna v nasprotju s 27. členom,
– ravna v nasprotju z 28. členom,
– ravna v nasprotju z 29. členom.

40. člen
Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek posameznik –
uporabnik, če:
– ravna v nasprotju z 8. členom,
– ravna v nasprotju z 12. členom,
– ravna v nasprotju z 22. členom, razen za prenos vodovodnega priključka,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 23. člena,
– ravna v nasprotju s 24. členom,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 25. člena,
– ravna v nasprotju s 26. členom,
– ravna v nasprotju s 27. členom,
– ravna v nasprotju z 28. členom,
– ravna v nasprotju z 29. členom.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
Lokalne vodovodne sisteme na območju Občine Brezovica, ki obratujejo, mora izvajalec prevzeti v upravljanje v
roku dveh let po uveljavitvi tega odloka s pogodbo na podlagi
pregleda in njegovega pisnega strokovnega mnenja, ki mora
vsebovati oceno stroškov obratovanja in prevzema.
42. člen
Izvajalec mora prevzeti, uporabnik pa predati, v vzdrževanje izvajalcu vodovodne priključke obstoječih stavb ob obnovi
vodovodnega priključka ali izvedbi drugih vzdrževalnih del na
priključku.
43. člen
Javno službo po tem odloku opravljajo Javno podjetje
Vodovod – Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana in Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o., Kamnik
pod Krimom 6, 1352 Preserje ter Krajevna skupnost Brezovica,
Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica, in sicer:
– Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o., Vodovodna
c. 90, Ljubljana za območje Krajevnih skupnosti Rakitna in
Brezovica (razen območja lokalnega Zahodnega vodovoda),
– Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o., Kamnik pod
Krimom 6, Preserje za območje Krajevnih skupnosti Vnanje
Gorice, Notranje Gorice in Podpeč - Preserje,
– Krajevna skupnost Brezovica, Tržaška cesta 390, Brezovica za območje lokalnega Zahodnega vodovoda.
44. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 125/08) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini
Brezovica (Uradni list RS, št. 63/12).
45. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-04/2013
Brezovica, dne 11. aprila 2013
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.
Priloga

Stran

5898 /

Št.

51 / 14. 6. 2013

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

CELJE
1947.

CENIK
daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
OBČINA CELJE
obračun po merilcih

brez DDV z DDV

variabilni del cene

0,0644 0,0773 €/KWh

priključna moč – fiksni del cene

1,6973 2,0368 €/KW/mes.

števnina za toplotne števce
(za stanovanjski odjem)

0,0094 0,0113 €/m2 /mes.

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini Celje za variabilni del cene, velja od 1. 6. 2013, za priključno moč od 1. 8. 2009 in cena števnine od 3. 10. 2007.
OBČINA ŠTORE
obračun po merilcih

brez DDV z DDV

variabilni del cene

0,0774 0,0929 €/KWh

priključna moč – fiksni del cene

1,7093 2,0511 €/KW/mes.

števnina za toplotne števce
(za stanovanjski odjem)

0,0094 0,0113 €/m2 /mes.

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini Štore za variabilni del cene, velja od 1. 6. 2013, za priključno moč od 1. 8. 2009 in cena števnine od 3. 10. 2007.
Vse navedene cene daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem, so oblikovane skladno z Uredbo o oblikovanju
cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode, za namene
daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS,
št. 33/13), cena števnine pa po sklepu Odbora Energetike
Celje, javno podjetje, d.o.o., z dne 3. 10. 2007.
Skladno z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih se ob ceni ogrevanja zaračunava
tudi prispevek za povečanje energetske učinkovitosti v višini
0,05 EURc/kWh.
Skladno z ZDDV je v cenah z DDV vključen 20 % davek
na dodano vrednost.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2012
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Črenšovci za
leto 2012.
Proračun Občine Črenšovci za leto 2012 je bil realiziran
v naslednjih zneskih:
A.

I.

70

v€

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3,250.864,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2,716.202,00

DAVČNI PRIHODKI

2,457.091,00

700 Davki na dohodek in dobiček

2,324.491,00

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

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

18.038,00
368,00
259.111,00
82.417,00
1.527,00

712 Denarne kazni

1.518,00

714 Drugi nedavčni prihodki
72

114.194,00

711 Takse in pristojbine

713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev

/
173.649,00

KAPITALSKI PRIHODKI

26.816,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

26.600,00

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73

/
216,00

PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov

ČRENŠOVCI

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 –
ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08
in 49/09) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS,
št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci na 20. redni seji
dne 4. 6. 2013 sprejel

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

ENERGETIKA CELJE
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l.r.
direktor

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Črenšovci za leto 2012

5899

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Črenšovci za leto 2012.

Celje, dne 1. junija 2013

1948.

Stran

ODLOK
o zaključnem računu proračuna
Občine Črenšovci za leto 2012

Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske
prostore

Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva 1,
Celje, skladno s 97. členom Energetskega zakona objavlja
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731 Prejete donacije iz tujine
74

TRANSFERNI PRIHODKI

507.845,00

740 Transferni prihodki iz drugih javno
finančnih institucij

507.845,00

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

3,406.103,00

40

TEKOČI ODHODKI

978.806,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

203.636,00
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401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

42

Uradni list Republike Slovenije

33.994,00
733.376,00

55

ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

IX.

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

7.800,00

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

1,238.279,00

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.) – IX = -III

XII.

Stanje sredstev na računih
dne 31. 12. 2012

0

21.908,00
831.454,00
73.324,00
311.593,00

414 Tekoči transferi v tujino

/

INVESTICIJSKI ODHODKI

1,013.259,00

INVESTICIJSKI TRANSFERI

175.759,00

430 Investicijski transferi

175.759,00

III.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil

Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

–155.239,00

IG
1949.

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
pravnih osebah jav. prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti

VI.

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Ig za leto 2012

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah in na podlagi Statuta Občine Ig je Občinski svet Občine Ig na 19. redni
seji dne 5. 6. 2013 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Ig
za leto 2012

752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELŽEV
(440+441+442+443)

97.142,00

Št. 0320-20/2013-128
Črenšovci, dne 4. junija 2013

751 Prodaja kapitalskih deležev

V.

155.239,00

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2012
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati
naslednji dan po objavi.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1,013.259,00
43

–155.239,00

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ig za
leto 2012.
2. člen
A.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

Skupina/
podskupina NAMEN
kontov
I.

v EUR
REALIZACIJA
2012

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

6.227.502,16

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.471.577,29

70

DAVČNI PRIHODKI

4.266.124,04

700

Davki na dohodek in dobiček

3.716.033,00

703

Davki na premoženje

374.140,74

704

Domači davki na blago in storitve

168.064,01

706

Drugi davki

71

NEDAVČNI PRIHODKI

710

Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

7.886,29
1.205.453,25
221.286,86

Uradni list Republike Slovenije

Št.

711

Takse in pristojbine

5.027,93

712

Denarne kazni

23.495,36

713

Prihodki od prodaje blaga
in storitev

48.984,60

714

Drugi nedavčni prihodki

906.658,50

72

KAPITALSKI PRIHODKI

500.841,21

720

Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

721

Prihodki od prodaje zalog

722

Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
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432

Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom

III.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(I.-II.)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

75

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

0,00

437.565,79

750

Prejeta vračila danih posojil

0,00

63.275,42
0,00

56.576,48
–118.549,33

73

PREJETE DONACIJE

0,00

751

Prodaja kapitalskih deležev

0,00

730

Prejete donacije iz domačih virov

0,00

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0,00

731

Prejete donacije iz tujine

0,00

V.

74

TRANSFERNI PRIHODKI

255.083,66

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

740

Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

255.083,66

44

741

Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV

0,00

0,00

440

Dana posojila

0,00

78

PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE

441

0,00

Povečanja kapitalskih deležev
in naložb

0,00

787

Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij

442

0,00

Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije

0,00

II.

SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)

VI.

6.346.051,49

40

TEKOČI ODHODKI

2.129.818,35

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

0,00

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0,00

401

Prispevki delodajalcev
za socialno varnost

50

ZADOLŽEVANJE

0,00

60.838,02

500

Domače zadolževanje

0,00

402

Izdatki za blago in storitve

1.654.754,93

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

225.714,44

403

Plačila domačih obresti

55

ODPLAČILA DOLGA

225.714,44

409

Rezerve

550

Odplačila domačega dolga

225.714,44

41

TEKOČI TRANSFERI

IX.

410

Subvencije

411

Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

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

–344.263,77

X.

NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

–225.714,44

412

Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

232.053,35

XI.

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

413

Drugi tekoči domači transferi

521.054,65

414

Tekoči transferi v tujino

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.947.496,85

420

Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

1.947.496,85

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

124.303,48

431

Investicijski transferi pravnim
osebam

67.727,00

371.642,71

9.288,08
33.294,61
2.144.432,81
116.963,00
1.274.361,81

0,00

STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH NA DAN
31. 12. 2012

118.549,33

2.540.348,85

Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2012 znaša
2.540.348,85 EUR.
3. člen
Presežek odhodkov nad prihodki tekočega leta (proračunski primanjkljaj), ki znaša ob upoštevanju računa financiranja in
računa finančnih terjatev in naložb 118.549,33 EUR se pokrije
s stanji na računih na dan 31. 12. 2012.
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Kot namenska sredstva se iz leta 2012 prenašajo:
– obveznosti do upravičencev po ZVJTO, ki znašajo
277.598,44 EUR,
– namenska sredstva za plačilo oskrbnine v DSO
64.941,98,
– sredstva neporabljene okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov iz leta 2007 v višini
6.065,03 EUR in iz leta 2012 v višini 62,68 EUR,
– sredstva neporabljene požarne takse v višini
12.642,00 EUR,
– sredstva neporabljene števčnine v višini 89.536,98 EUR,
– sredstva neporabljene vzdrževalnine v višini
190.112,65 EUR,
– neporabljena sredstva koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo leta 2011 in 2012 1440,86 EUR.
Stanje proračunske rezerve na dan 31. 12. 2012 znaša
31.137,51 EUR.
4. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

704 Domači davki na blago
in storitve
706 Drugi davki
71

Št. 4101/001/2011
Ig, dne 5. junija 2013

1950.

957.445,06

710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja

196.594,80

73

74

Odlok o rebalnasu proračuna Občine Ig
za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2, 27/08 Odl.
US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US:
U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US:U-I-267/09-19, 51/10, 84/10
Odl. US: U-I-176/08-10), 40. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 105. člena Statuta Občine
Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na
19. redni seji dne 5. 6. 2013 sprejel

78

3.950,00

712 Globe in druge denarne kazni

40.120,00

713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev

44.121,20

714 Drugi nedavčni prihodki

672.659,06

KAPITALSKI PRIHODKI

164.623,03

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

0,00

721 Prihodki od prodaje zalog

0,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

36,00

NEDAVČNI PRIHODKI

711 Takse in pristojbine

72

166.337,00

164.623,03

PREJETE DONACIJE

0,00

730 Prejete donacije iz domačih
virov

0,00

731 Prejete donacije iz tujine

0,00

TRANSFERNI PRIHODKI

1.388.392,38

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

437.667,38

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

950.725,00

PREJETA SREDSTVA IZ
EVROPSKE UNIJE

0,00

787 Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij

0,00

ODLOK
o rebalnasu proračuna Občine Ig za leto 2013

II.

SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)

11.768.938,23

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ig za leto 2013 (Uradni list
RS, št. 1/13) se 2. člen spremeni in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

40

TEKOČI ODHODKI

3.022.822,60

A.
Skupina/
podskupina
kontov
I.

70

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
NAMEN

400 Plače in drugi izdatki
zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti

v eurih
REBALANS
1-2013

409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

425.286,49
70.411,42
2.408.037,88
15.911,74
103.175,07
2.599.527,53
153.029,60

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

6.745.168,40

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.192.152,99

DAVČNI PRIHODKI

4.234.707,93

412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

203.886,33

700 Davki na dohodek in dobiček

3.690.288,00

413 Drugi tekoči domači transferi

581.783,25

703 Davki na premoženje

378.046,93

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

414 Tekoči transferi v tujino

1.660.828,35

0,00

Uradni list Republike Slovenije
42

43

Št.

INVESTICIJSKI ODHODKI

6.019.527,08

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

6.019.527,08

INVESTICIJSKI TRANSFERI

127.061,02

431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam

83.147,36

432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom

43.913,66

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK,
PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

0,00

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

0,00

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

751 Prodaja kapitalskih deležev

0,00

752 Kupnine iz naslova
privatizacije

0,00

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

0,00

DANA POSOJILA IN
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV

0,00

440 Dana posojila

0,00

441 Povečanja kapitalskih deležev
in naložb

0,00

442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije

0,00

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

0,00

75

V.

44

VI.

–5.023.769,83

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

2.987.545,00

50

ZADOLŽEVANJE

2.987.545,00

500 Domače zadolževanje

2.987.545,00

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

117.113,00

55

ODPLAČILA DOLGA

117.113,00

550 Odplačila domačega dolga

117.113,00

IX.

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

–2.153.337,83

X.

NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

2.870.432,00

XI.

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

5.023.769,83

STANJE SREDSTEV NA
RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2012

2.540.348,85
«

ZJF.
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2. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski skladi so:
1. Račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu

Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini
33.725,84 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 eurov
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.«
3. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov na računu
financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži v
višini 2.987.545,00 EUR za gradnjo Vrtca Ig.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Ig, v letu 2013 ne sme preseči skupne višine glavnic
0,00 EUR.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4101/001/2012
Ig, dne 5. junija 2013
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

1951.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o začetku priprave Podrobnih meril in pogojev
za območje IG-08-2 po skrajšanem postopku

Na podlagi 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09,
106/10, 57/12) in 30. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS,
št. 129/06, 124/07, 18/08, 90/10) je župan Občine Ig sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku
priprave Podrobnih meril in pogojev za območje
IG-08-2 po skrajšanem postopku
1. V Sklepu o začetku priprave Podrobnih meril in pogojev
za območje IG-08-2 po skrajšanem postopku (Uradni list RS,
št. 12/13) se v točki 4. Roki za pripravo PMP črta osma alineja,
v enajsti alineji se črta beseda »Druga«.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500/001/2013
Ig, dne 31. maja 2013
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

Stran
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KOSTANJEVICA NA KRKI

1952.

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kostanjevica na Krki

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP
(106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A) v povezavi s prvim odstavkom 30. člena Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12) ter 29. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki
(Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 19. redni seji dne 30. 5. 2013 sprejel

ODLOK
o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kostanjevica na Krki
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet občinskega prostorskega načrta)
(1) Občinski prostorski načrt Občine Kostanjevica na Krki vsebuje strateški in izvedbeni del.
(2) Strateški del OPN, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev,
določa:
– izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine;
– usmeritve za razvoj prostorskih ureditev;
– območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana;
– območja razpršene poselitve.
(3) Izvedbeni del OPN določa:
– območja namenske rabe prostora;
– prostorske izvedbene pogoje;
– območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt.
2. člen
(vsebina in oblika OPN)
(1) Občinski prostorski načrt vsebuje tekstualni, grafični del in priloge.
(2) Tekstualni del OPN je sestavljen iz naslednjih poglavij:
I.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
9.
10.
11.
12.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
III.
1.
2.
2.1
2.2

UVODNE DOLOČBE
STRATEŠKI DEL OPN
Splošne določbe
Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine
Zasnova prostorskega razvoja občine
Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra
Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana
Okvirna območja razpršene poselitve
Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo
Usmeritve za razvoj v krajini
Razvojna območja za posamezne dejavnosti, vezane na vire
Posebna območja, kjer se ohranjajo in razvijajo kvalitete in vrednote prostora
Območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščita in reševanje
Območja in objekti za potrebe obrambe
Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev
Kartografski del strateškega dela OPN
Konceptualni del urbanističnega načrta Kostanjevica na Krki
Koncept razvoja naselja
Koncept urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja
Koncept prometnega omrežja in javnega potniškega prometa
Koncept zelenega sistema naselja
Lokalni energetski koncept
Koncept opremljanja z gospodarsko javno infrastrukturo
Koncept podrobnejše namenske rabe na območju stavbnih zemljišč v naselju
IZVEDBENI DEL OPN
Splošne določbe
Skupni prostorski izvedbeni pogoji
Skupni pogoji območja predvidenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN)
Skupni pogoji glede vrste posegov v prostor, postavitve in oblikovanja objektov ter parcelacije
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Skupni pogoji za gospodarsko javno infrastrukturo
Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo
Pogoji glede varovalnih pasov gospodarske javne infrastrukture
Pogoji glede gradnje gospodarske javne infrastrukture
Skupni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih
dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnimi potrebami
Celostno ohranjanje kulturne dediščine
Ohranjanje narave
Varstvo okolja in naravnih dobrin
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Pogoji glede varovanja zdravja
Pogoji glede zdravstvenih zahtev
Pogoji glede tehničnih zahtev objektov
Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji
Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji za naselja in odprti prostor
Naselja Dobrava (DB) in Dolnja Prekopa (DP) ter Gornja Prekopa (GP)
Naselja Črneča vas (ČV), Dolšce (DO), Globočice (GL), Orehovec (OR), Oštrc (OŠ)
Naselja Črešnjevec (ČR), Dobe (DE), Grič (GR), Kočarija (KO), Malence (MA), Ržišče (RŽ), Slinovce (SL),
Vrbje (VB), Vrtača (VR), Velike Vodenice (VV)
Površine za oddih, rekreacijo in šport
Zelene površine – pokopališče
Okoljska infrastruktura
Območja mineralnih surovin
Površine za turizem in podobne dejavnosti na območju razpršene poselitve
Površine za bivanje in spremljajoče dejavnosti na območju razpršene poselitve
Stavbna zemljišča za zidanice
Objekti sakralne stavbne dediščine izven območij naselij
Grad Dobrava
Varovalni gozd
Vinogradniško območje Črneča vas
Ostali odprti prostor (OP 17/1 – OP 17/2)
Usmeritve za izdelavo OPPN
Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji za območje urbanističnega načrta Kostanjevica na Krki
Usmeritve za izdelavo OPPN
Stanovanjska gradnja
Območja kulturnih spomenikov
Proizvodne dejavnosti – industrijsko območje
Zelene površine
Okoljska infrastruktura
Kmetijske površine znotraj UN
Nova pozidava ob Ljubljanski cesti
Kartografski del izvedbenega dela OPN
POSEBNE DOLOČBE
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

(3) Grafični del strateškega dela OPN vsebuje:
– Zasnova prostorskega razvoja občine
– Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra
– Zasnova okvirnih območij naselij, razpršene gradnje ter območij razpršene poselitve
– Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo
– Usmeritve za razvoj v krajini
– Usmeritev za določitev namenske rabe zemljišč

M 1:25000
M 1:25000
M 1:25000
M 1:25000
M 1:25000
M 1:25000.

(4) Grafični del izvedbenega dela OPN vsebuje:
– Pregledno karto občine z razdelitvijo na liste
– Pregledno karto občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne
infrastrukture
– Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih
izvedbenih pogojev
– Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture

M 1:25000
M 1:25000
M 1:5000
M 1:5000.
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(5) Priloge Občinskega prostorskega načrta Občine Kostanjevica na Krki:
– Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
– Prikaz stanja prostora
– Strokovne podlage (Urbanistični načrt Kostanjevica na Krki)
– Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– Obrazložitev prostorskega akta
– Povzetek za javnost
– Okoljsko poročilo
– Ostala gradiva, izdelana v skladu z zahtevami nosilcev urejanja prostora, in strokovne podlage, ki so bile upoštevane pri
načrtovanju.
3. člen
(pomen kratic)
Pomen kratic:
DKN – digitalni katastrski načrt
EPO – ekološko pomembno območje
EUP – enota urejanja prostora
K – klet
KD – kulturna dediščina
M – mansarda
OKV – območje kompleksnega varstva
OPN – občinski prostorski načrt
OPPN – občinski podrobni prostorski načrt
P – pritličje
PE – populacijska enota
PIA – prostorski izvedbeni akt
PIP – prostorski izvedbeni pogoji
UN – urbanistični načrt
ZN – zazidalni načrt
RPE – register prostorskih enot
ON – območje naselja
VVO – vodovarstveno območje
4. člen
(pomen izrazov)
(1) Uporabljeni izrazi
– Avtohton: prvoten, domač, nastal na kraju, kjer se pojavlja; izviren, samonikel (npr. avtohtone drevesne vrste, avtohtona
tipologija objektov).
– Gabarit objekta je volumen objekta, omejen z obodnimi stenami in streho.
– Gank je je lesen balkon na vzdolžni fasadi objekta s polno ograjo iz vertikalno postavljenih desk, ki je pokrit z napuščem
strehe ter podprt ali vpet z lesenimi stebri.
– Kolenčni zid je zid, ki se meri od gotovega tlaka zadnje etaže do točke loma vertikale v poševni del zaključnega sloja
strešne konstrukcije.
– Kulturna dediščina so nepremičnine in območja, ki se varujejo na podlagi predpisov s področja varstva kulturne dediščine.
– Nadomestna gradnja pomeni odstranitev obstoječega objekta in gradnjo novega objekta, ki je po velikosti, legi in
namembnosti enak odstranjenem objektu.
– Naselbinska dediščina je nepremična dediščina, ki v naravi predstavlja mestno, trško ali vaško jedro, njegov del ali drugo
območje poselitve.
– Nedovoljena gradnja je nelegalna gradnja ali neskladna gradnja in pomeni, da se dela, za katera je predpisano gradbeno
dovoljenje, izvajajo ali so izvedena brez veljavnega gradbenega dovoljenja oziroma v nasprotju z njim.
– Objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov in naravnih materialov,
skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami.
– Obstoječi objekt je zakonito zgrajen objekt, ki je bil zgrajen na podlagi in v skladu z gradbenim oziroma drugim predpisanim
upravnim dovoljenjem oziroma je bil zgrajen pred letom 1967.
– Otroško igrišče je prostor za potrebe otroške igre, opremljen z urbano opremo in zasajen z drevesno in grmovno vegetacijo.
Namenjeno je lahko eni ali različnim starostnim skupinam, lahko je samostojna ureditev ali ureditev, načrtovana v sklopu parka ali
drugega območja. Otroško igrišče je enostavni objekt, če ima površino do 500 m2.
– Parcela, namenjena gradnji, je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji
oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena
ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.
– Pešpot je utrjena, neprometna površina, namenjena hoji. Pojem pešpot v tem dokumentu zajema: gozdno-učno pot,
planinsko pot, pohodniško pot, ki so lahko delno urejene tudi po poljskih poteh.
– Praviloma pomeni, da je treba upoštevati določila tega odloka. Odstopanja so možna, kadar obstajajo utemeljeni razlogi
ali omejitve. V tem primeru je treba odstop od določil tega odloka obrazložiti in utemeljiti v postopku za pridobitev upravnega
dovoljenja.
– Zidanica je gospodarski objekt, ki služi za pripravo in spravilo pridelka in orodja. V objektu se lahko uredijo bivalni prostori,
ki so namenjeni uporabi v času kmetijskih opravil v vinogradu.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v odloku o OPN, imajo pomen, kakor je opredeljen v predpisih s področja urejanja prostora in
graditve objektov ter v drugih predpisih.
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II. STRATEŠKI DEL OPN
1. Splošne določbe
5. člen
(splošne določbe)
Strateški del OPN določa izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine. Določa usmeritve za razvoj poselitve in
celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev
ter zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena. Določa območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje,
ki so z njimi prostorsko povezana ter območja razpršene poselitve.
2. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine
6. člen
(osnovne ugotovitve, ki izhajajo iz analiz stanja teženj in možnosti prostorskega razvoja)
(1) Kostanjevica na Krki se z bogato kulturno in naravno dediščino, mestom na otoku ter njegovo neposredno okolico in
drugimi turističnimi viri uvršča med najpomembnejše turistično potencialne destinacije v Sloveniji. Ima možnosti in pogoje, da se
razvije v kulturno in turistično središče z drugo spremljajočo ponudbo, vzporedno s tem pa v središčni center kulture in turizma
regije Posavje.
(2) Razvoj Kostanjevice na Krki izhaja iz obstoječih naravnih in kulturnih vrednot kraja, ki se preko razvoja turizma, rekreacije,
športa in ostalih spremljajočih dejavnosti razvijejo v gospodarske produkte s trajnostnim razvojem in funkcijo ohranjanja okolja.
7. člen
(razvojne potrebe v občini in razvojne potrebe države in regije)
(1) Razvojne potrebe občine so zaradi kulturnih in naravnih kvalitet prostora prednostno usmerjene v razvoj turizma. Turizem
je ena izmed ključnih dejavnosti, ki vpliva na gospodarsko moč občine in prispeva k njeni prepoznavnosti.
(2) Poleg razvoja turizma se ohranja in razvija tudi gospodarstvo z dejavnostmi, ki ne potrebujejo večjih površin in objektov.
S tem se zagotavlja zaposlovanje aktivnih domačih kadrov ter priliv visoko izobraženih kadrov iz drugih okolij.
(3) Težnja občine je povečati demografsko rast in izboljšati življenjske pogoje za povečanje mladih družin, s posebnim
poudarkom na ohranjanju poseljenosti podeželja.
(4) Na področju kmetijstva se v največji možni meri ohranjajo najboljša kmetijska zemljišča, ki omogočajo kvalitetno pridelavo
zelenjave. Ohranja oziroma povečuje se živinorejska prireja v povezavi z ekološkim kmetovanjem, zlasti na območju Gorjancev.
Ohranja se obdelanost vinogradniških površin ter aktivno vključuje kmetijstvo, gozdarstvo in z njima povezane dejavnosti v turistično
ponudbo. Pri posegih na območja hidromelioracijskih sistemov je treba te rekonstruirati oziroma prilagoditi za zagotavljanje
nadaljnjega delovanja.
(5) Na področju lokalnega infrastrukturnega urejanja je med prioritetnimi nalogami obnova lokalnih cest, dogradnja
vodovodnega omrežja in izgradnja kanalizacijskega omrežja, s pripadajočimi čistilnimi napravami.
(6) Razvijajo se širokopasovne povezave in infrastruktura za telekomunikacije s poudarkom na zagotavljanju pogojev za
gradnjo brezžičnih telekomunikacij.
(7) Razvojne potrebe regije so usmerjene v:
– zagotovitev visoke kakovosti bivanja v regiji Posavje na osnovi uravnoteženega razvoja v regiji, varnosti, racionalnega
gospodarjenja s prostorom, trajne mobilnosti in izboljšanja kakovosti okolja ter ustrezne komunalne infrastrukture,
– zagotovitev kakovostnega socialnega in zdravstvenega okolja,
– zagotovitev podpore za uspešno pripravo in vodenje projektov in učinkovito črpanje sredstev Evropske unije na vseh
programskih nivojih.
(8) Razvojne potrebe države so usmerjene v ohranitev in revitalizacijo kulturne dediščine državnega pomena.
8. člen
(medsebojni vplivi in povezave z območji sosednjih občin)
(1) Pri razvoju turizma je nujna povezava z okoliškimi občinami, saj lahko le celovita ponudba omogoči gostom še več dodatne
turistične ponudbe ter tržno zanimive in inovativne integralne turistične produkte. Turistične produkte je smiselno promovirati tudi
čez državno mejo Republike Slovenije, predvsem v bližnji Republiki Hrvaški.
(2) Razvoj gospodarstva v Občini Kostanjevica na Krki se dopolnjuje z razvojem gospodarskih dejavnosti v sosednjih občinah
(energetsko in komunalno področje, predvideno gospodarsko središče Feniks, letališče Cerklje, ostale gospodarske cone v bližnjih
občinah). Pri razvoju gospodarstva je treba težiti k enakomerni porazdelitvi dostopnosti storitev za vse prebivalce v regiji.
(3) Glede na specifičnost Občine Kostanjevica na Krki glede številnih kulturno-varstvenih ter ostalih okoljskih omejitev se pri
načrtovanju novih površin za pridobivanje mineralnih surovin upoštevajo resursi v celotni regiji.
9. člen
(cilji skladnega prostorskega razvoja)
(1) S trajnostnim in premišljenim umeščanjem poselitve ter gospodarskih družbenih dejavnosti, z zagotavljanjem prostorskih
možnosti za širitev in z ustreznim opremljanjem z gospodarsko javno infrastrukturo, predvsem v Kostanjevici na Krki, Prekopi ter
ostalih naseljih, se zagotavlja uravnotežen prostorski razvoj občine. Pri tem se nadgrajuje prepoznavnost Kostanjevice na Krki,
značilnih krajinskih tipov, grajenih struktur, ohranjanje naravnih kakovosti in podeželskih območij, vinogradniških območij ter ostalih
avtohtonih oblik poselitve.
(2) Razvoj naselij se prednostno usmerja na proste, degradirane in nezadostno izkoriščene površine znotraj naselij, pri čemer
ima prenova prednost pred novogradnjo. Z revitalizacijo naselja se izboljšajo kakovosti bivalnih razmer. Zagotavlja se sanacija
razpršene gradnje, degradiranih površin ter neustrezno izrabljenih površin. Poselitev se racionalno širi na območja, kjer je to za
razvoj občine potrebno.
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(3) Spodbuja se razvoj podeželja, da se ustavi sedanji trend staranja in upadanja števila prebivalstva zlasti v hribovitih
predelih. V ta namen se na teh območjih v prihodnosti razvija tudi prometno in komunalno infrastrukturo, s čimer se izboljšujejo
življenjski pogoji tamkajšnjega prebivalstva.
(4) Pri doseganju razvojnih ciljev občine se upošteva okoljske cilje, predvsem izboljšanje in ohranjanje kakovosti vodnih virov,
zmanjšanje obremenjevanja okolja s komunalnimi odpadki, ohranjanje krajinske in biotske raznovrstnosti, ohranjanje habitatnih
tipov, zmanjševanje emisij v zrak in hrupnega onesnaževanja (predvsem kot posledica intenzivne kmetijske pridelave – sadovnjaki)
ter ostalo.
(5) Z vidika varstva okolja se zagotavlja postopno opremljanje z ustrezno komunalno ter energetsko infrastrukturo za naselja,
gospodarska in turistična območja.
(6) Zagotavlja se trajno ohranitev dobrega fizikalno-kemijskega in biološkega stanja površinskih vodotokov in podzemne vode
ter (eko)morfološkega stanja vodotokov.
(7) Zagotovijo se aktivnosti za povečanje učinkovite rabe energije in zanesljivosti oskrbe z energijo.
(8) Sledi se cilju ohranjanja in povezovanja kulturnih in naravnih potencialov za razvoj turizma in rekreacije. Načrtovanje
rabe prostora za turistične namene se izvaja v skladu z razvojno paradigmo trajnostnega turizma, neposredno s preudarnim
umeščanjem in graditvijo turističnih objektov in posredno s skrbjo za ohranitev kulturne dediščine ter naravnih vrednot kot glavnih
virov turističnega gospodarstva.
(9) Snovanje strateškega razvoja in razvojnih ciljev turizma v Kostanjevici na Krki sloni na sonaravnem razvoju, uravnoteženem
in skladnem razvoju turizma do narave in socialnega okolja. Pri tem so sociološki cilji povezani z interesi domačega prebivalstva in
njihovimi koristmi, ki jih prinaša aktivni razvoj turizma. Tovrstni razvoj omogoča kakovostno bivanje in ustvarja dodatne možnosti
za zaposlovanje in podjetniško udejstvovanje z dolgoročnimi konstantnimi donosi s poudarjanjem lastne identitete. Okoljski cilj je
orientiran na ohranitev pristne kulturne krajine, naravnega okolja in ohranjanje biotske pestrosti. Razvoj poteka v skladu z ekološko
zmogljivostjo okolja na območju občine.
(10) Celovita turistična ponudba se usmerja v kakovostne oblike turizma, ki temeljijo na termalni vodi (zdraviliški turizem),
ogledu naravne in kulturne dediščine, pokrajinski pestrosti in rekreacijskih možnostih (pohodništvo, vodni športi, jezdenje).
Posodablja in dograjuje se temeljna turistična infrastruktura, predvsem namestitvene zmogljivosti. Za tovrstni razvoj se izboljšuje
kakovost javne turistične, prometne in druge, za turizem pomembne infrastrukture. Vzpostavljajo se povezave z drugimi
destinacijami in večjimi urbanimi središči ter prometnimi vozlišči.
(11) Ohranja se pridelovalni potencial tal za kmetijsko rabo. Izvaja se sonaravno kmetovanje, katerega cilj je ohranjanje
tradicionalne kulturne krajine in varovanje okolja ter pridelava hrane višje kakovosti – integrirana in ekološka pridelava. Ohranja in
vzdržuje se stanje gozdov v smislu njihove biotske pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij.
(12) Pri načrtovanju razvoja se zagotavlja varnost pred naravnimi nesrečami z upoštevanjem omejitev v prostoru.
(13) Z ustreznimi prostorskimi in tehničnimi rešitvami se preprečuje onesnaževanje voda. Onesnažene vodotoke ali njihove
dele se ustrezno sanira.
3. Zasnova prostorskega razvoja občine
10. člen
(prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti)
(1) Prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti se nahajajo na območju občinskega središča Kostanjevica na
Krki ter v Gornji in Spodnji Prekopi. Nadalje je razvoj predviden v smeri jugovzhoda proti Črneči vasi, jugozahoda proti Vodenicam
in v južni smeri proti Orehovcu. Spodbuja se policentrični razvoj poselitve.
(2) Poselitev se prednostno usmerja v obstoječa naselja, v katerih je že urejena prometna in komunalna infrastruktura. Zaradi
varovanja kulturnih in naravnih danosti ter poplavne varnosti se v Kostanjevici načrtujejo le manjše širitve poselitve. Pri širitvah
ostalih naselij se upošteva razvojne potrebe dejavnikov v prostoru, predvsem prebivalstva in organov na ravni lokalne skupnosti.
(3) Največji potencial občine je razvoj turizma, ki se razvija na celotnem območju občine. Najpomembnejše lokacije oziroma
območja za razvoj turizma so: občinsko središče – staro mestno jedro na otoku z območjem gradu, območja z bogato kulturno
dediščino, reka Krka, termalni izviri za razvoj termalnega turizma, vinogradništvo in vinarstvo ter turizem na kmetijah.
(4) Občina spodbuja razvoj turističnih programov, povezanih s cilji varstva kulture, ki se nahajajo v naravnem okolju, z objekti
kulturne dediščine in etnološkimi prireditvami.
(5) Zaradi naravnih in kulturnih danosti se razvijajo oblike turizma, ki se povezujejo s cilji ohranjanja narave, in sicer
pohodništvo, izletništvo ter kolesarstvo.
(6) Ohranja in izboljšuje se zlasti potencial za razvoj turistične ponudbe in prostočasnih dejavnosti ter dopolnjuje turistično
rekreacijska infrastruktura v smislu kakovosti in raznovrstnosti ponudbe (razvoj turističnih naselij …).
(7) Načrtovan razvoj urejenih zelenih površin se zagotavlja v naseljih Kostanjevica na Krki, Prekopa, Ržišče, Velike Vodenice
in Črneča vas. Parkovne in druge ureditve zelenih površin oziroma zelenih sistemov se načrtujejo ob kostanjeviškem gradu, kot
obrežni pasovi ob vodotokih, ob regionalni cesti v Kostanjevici na Krki, v jedrih naselij, v območjih kulturne dediščine ter na območju
pokopališč. Načrtovana zasnova zelenih površin izboljšuje pogoje bivanja in dviguje kakovostno raven naselbinske strukture
naselja, v odnosu do kulturne krajine ter s tem prispeva h graditvi identitete naselja.
(8) Razvoj gospodarskih dejavnosti občina zagotavlja le na območjih, kjer, glede na gospodarske potenciale in omejitve,
obstajajo prostorske možnosti zanje. Glavno območje razvoja gospodarskih dejavnosti občine je severno od otoka, v obstoječi
obrtni in proizvodni coni, ločeno od stanovanjskih in turističnih dejavnosti. Oskrbne in storitvene dejavnosti se usmerja v naselje
Dolnja Prekopa. V drugih naseljih v občini razvoj novih gospodarskih dejavnosti ni predviden.
(9) Prostorske možnosti za gradnjo stanovanjskih objektov so v Kostanjevici na Krki na – območju Globočic in Grajske –
Ljubljanske ceste, nadalje v naseljih Dolnja in Gornja Prekopa ter nato v naseljih Dobe, Orehovec, Oštrc, Črneča vas. Prav tako
se prostorske možnosti za stanovanjsko gradnjo, v obliki manjših zaokrožitev, zagotavljajo tudi v vseh ostalih naseljih.
(10) Z razvojem Kostanjevice na Krki kot občinskega središča se razvija tudi centralne in oskrbne dejavnosti, predvsem na
otoku, na območju Ljubljanske in Grajske ceste.
(11) Na področju razvoja družbene infrastrukture se zagotavljajo prostorske možnosti za njihov nadaljnji razvoj (uprava,
šolstvo, kultura, zdravstveno varstvo) v Kostanjevici na Krki.
(12) Na območju občine se usmerja in spodbuja integrirano in ekološko kmetovanje. Na ravninskem delu se razvoj usmerja
v kmetovanje brez gensko spremenjenih organizmov in v integrirano pridelavo sadja in zelenjave na plantažah in nasadih. V
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gričevnatem in hribovitem delu občine pa se izvaja predvsem ekstenzivno kmetijstvo, s katerim se preprečuje zaraščanje kmetijskih
površin in ohranja kulturno krajino. Izvajanje kmetijskih dejavnosti naj se izvaja tako, da se zagotavlja varstvo naravnih vrednot in
ohranjanje biotske raznovrstnosti.
(13) Prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti v prostoru so razvidna iz karte 211 Zasnova prostorskega
razvoja občine.
11. člen
(omrežje naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij)
(1) Omrežje naselij v Občini Kostanjevica na Krki sestavlja 28 naselij po RPE. Naselja v občini se glede na vlogo in funkcijo
delijo na:
– pomembnejše lokalno središče Kostanjevica na Krki,
– podeželska naselja: Avguštine, Črešnjevec pri Oštrcu, Črneča vas, Dobe, Dobrava pri Kostanjevici, Dolnja Prekopa, Dolšce,
Globočice, Gornja Prekopa, Grič, Ivanjše, Jablance, Karlče, Kočarija, Koprivnik, Male Vodenice, Malence, Orehovec, Oštrc,
Podstrm, Ržišče, Sajevce, Slinovce, Velike Vodenice, Vrbje in Vrtača, in Zaboršt.
(2) Občina spodbuja policentrični razvoj poselitve. Urbano naselje Kostanjevica na Krki se razvija kot občinsko središče, ki je
upravno, kulturno, izobraževalno in gospodarsko središče celotne občine ter kulturno središče širšega pomena.
(3) V podeželskih naseljih se ohranja prebivalstvo in omogoča razvoj obstoječih dejavnosti, večje širitve za gradnjo niso
predvidene. Ta naselja se razvijajo v okviru prostorskih možnosti, predvsem v smeri prepletanja in povezovanja kmetijstva ter
trajnostnega turističnega razvoja, na podlagi razvojnih potreb.
(4) Omrežje naselij z vlogo in funkcijo je razvidno iz karte 211 Zasnova prostorskega razvoja občine.
12. člen
(temeljne smeri prometnega povezovanja naselij)
(1) Glavno prometno povezavo s sosednjimi občinami predstavlja regionalna cesta II. reda R2 – 419 Brežice–Križaj–Šentjernej.
Z izgradnjo obvoznice severno od mesta je mestno jedro razbremenjeno tranzitnega prometa. Priključitev na avtocesto je na
priključkih Drnovo, Brežice in Šentjernej. Najbližji avtocestni priključek je Smednik, dostop pa je po regionalni cesti R3 – 672
Kostanjevica–Zameško–Smednik.
(2) Glavne lokalne prometne smeri potekajo iz Kostanjevice na Krki po dolini reke Krke proti Podbočju, Orehovcu, po obronkih
Gorjancev preko Črneče vasi do Občine Krško in na zahodno stran, preko Vodenic do Občine Šentjernej.
(3) Na območju Občine Kostanjevica na Krki ni vzpostavljenih neposrednih povezav z Republiko Hrvaško.
13. člen
(druga za občino pomembna območja)
(1) Ohranjanje prepoznavnosti prostora občina zagotavlja z ohranjanjem tipoloških značilnosti kulturne krajine, naravnih
krajinskih območij ter območij naselbinske dediščine.
(2) Pomembnejše ustvarjene in naravne kvalitete prostora so stari del mesta Kostanjevica na Krki (otok) z vplivnim območjem
spomenika in grajski kompleks (grad, samostan in galerija), dolina reke Krke, Gorjanci, Krakovski gozd in kostanjeviška jama.
(3) Ohranjata se grajski kompleks z vplivnim območjem ter stari del mesta Kostanjevica na Krki, ki je najmanjše in eno
najstarejših slovenskih mest. Stari del mesta se nahaja na otoku, v meandru reke Krke in se je s svojo značilno mestno strukturo,
z dvema vzporednima ulicama ter vrsto objektov, pomembnih z vidika kulturne dediščine, ohranilo vse do danes. Grajski kompleks
je kulturni spomenik državnega pomena, mestno jedro (otok) pa je kot celota razglašen za kulturni spomenik prve kategorije in kot
takšen zaščiten. Grajski kompleks in mestno jedro sta najpomembnejši območji razvoja turizma.
(4) Značilna arhitekturna območja v Občini Kostanjevica na Krki so, poleg mestnega jedra in grajskega kompleksa, grad
Dobrava, Slinovška cerkev, cerkev v Črneči vasi, Malih Vodenicah in Ržišču ter značilna naselbinska dediščina zidanic Črneča vas.
(5) Vrednoto v prostoru predstavljajo Gorjanci, ki nudijo številne poti pohodnikom in kolesarjem. Celotno območje je
opredeljeno kot območje kompleksnega varstva OKV Gorjanci – Podgorje, ki je pomembna kulturna dediščina.
(6) Naravne vrednote v Občini Kostanjevica na Krki zajemajo območja Natura 2000, katerega površinski delež predstavlja
71 %. Druge vrednote so še: vodovarstvena območja, reke z obrežji, naravna in kulturna krajina, kjer je glavni cilj ohranitev in
varovanje okolja.
(7) Vrednoto v prostoru predstavlja reka Krka, v katero se zlivajo vsi površinski tokovi celotnega območja ter del podtalnice.
Iz severnega krakovskega območja sta to potoka Črnivec in Lokavec. Na jugu se na stiku prepustnega in nepropustnega sveta
pojavljata dva kraška izvira; Obrh, ob katerem stoji cistercijanski samostan, ter Studena, ki je ustvarila kostanjeviško kraško jamo,
bogato s kapniki. V jami potekajo raziskave in le del jame je odprt za turistične namene. Prav tako se ohranja izvir in ribnik pri
kostanjeviškem gradu, ribnik Slivje za razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti ter Lačni potok.
(8) Kot območje prepoznavnosti prostora se ohranja Krakovski gozd, ki je največji nižinski gozd v Sloveniji in območje
nekaterih zaščitenih in ogroženih živalskih vrst. V njem se nahaja edini pragozd v Sloveniji in zaradi tega je območje opredeljeno
kot zavarovano območje ohranjanja narave ter kot gozdni rezervat. Širše območje predstavlja območje Nature 2000 ter ekološko
pomembno območje – EPO. Znotraj le-tega pa leži gozdni rezervat Trstenik.
(9) Gozdnata pobočja Gorjancev in Krakovski gozd povezuje ohranjena tradicionalna kulturna krajina z vinogradi in
vinogradniškimi objekti – hrami, zidanicami, sakralnimi spomeniki in številnimi arheološkimi območji. Na celotnem območju
Gorjancev se ohranjajo gozdna območja, ki spadajo med območja Nature 2000 (Gorjanci – Radoha) in v ekološko pomembno
območje (EPO Gorjanci). Na skrajnem jugu občine, tik ob meji z Republiko Hrvaško pa se nahaja gozdni rezervat pri debeli bukvi.
Edini varovalni gozd v občini je gozd nad Orehovcem.
(10) Temeljne smeri prometnega povezovanja naselij so razvidne iz karte 211 Zasnova prostorskega razvoja občine.
14. člen
(urbana središča, za katera se izdela urbanistični načrt)
(1) Urbanistični načrt je izdelan za pomembnejše lokalno urbano središče Kostanjevica na Krki.
(2) Urbano središče, za katero se izdela urbanistični načrt, je razvidno iz karte 211 Zasnova prostorskega razvoja občine.
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4. Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra
15. člen
(splošne določbe)
(1) Občina razvija, vzdržuje, prenavlja in rekonstruira obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo. Za nove površine se
dograjuje oziroma gradi nova infrastruktura. Uravnotežen prostorski razvoj se zagotavlja s trajno, kakovostno in zadostno
komunalno oskrbo.
(2) Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra je razvidna iz karte 212.
16. člen
(prometna infrastruktura)
(1) Cesta državnega pomena v občini je regionalna cesta Šentjernej–Čatež ob Savi, ki poteka od zahoda proti vzhodu
oziroma iz smeri Novega mesta preko Kostanjevice na Krki do Krškega in Brežic. Regionalna cesta je tudi povezava Smednik –
Zameško–Kostanjevica, ki poteka proti severozahodu občine in se priključuje na avtocesto. Severozahodno od kostanjeviškega
otoka je zgrajen most čez reko Krko in obvoznica, ki mestu omogočata boljše pogoje za razvoj in kvaliteto življenja. V naselju
Dolnja Prekopa se izvaja rekonstrukcija regionalne ceste, ki obsega razširitev vozišča, rekonstrukcijo križišč, cestnih priključkov,
ureditev hodnikov za pešce, avtobusnih postajališč, kolesarskega prometa itd.
(2) Postopoma se modernizirajo vse lokalne ceste, javne poti v naseljih ter druge občinske javne poti v občini, predvsem z vidika
prometno tehničnih elementov (širjenja voznih pasov, asfaltiranja javnih poti, postavitve prometne signalizacije, utrditve cestišča na
območjih plazov …). Ob modernizaciji lokalnih cest in javnih poti se v sklopu naselij uredijo hodniki za pešce in javna razsvetljava.
(3) Načrtovana je cestna povezava med naseljema Orehovec in Dolšce.
(4) V omrežje javnega avtobusnega potniškega prometa so vključena naselja Kostanjevica na Krki, Dobe in Dolnja Prekopa.
Izboljšujejo in nadgrajujejo se avtobusne povezave s sosednjimi občinami Krško, Brežice, Šentjernej, Novo mesto ter širše.
(5) Učinkovitost javnega potniškega prometa se povečuje z rednejšimi avtobusnimi linijami med tednom in vzpostavitvijo
povezav med vikendi. Ob razvoju turizma, širitvi industrijske cone in urejanju novih stanovanjskih območij, se glede na potrebe
vzpostavijo nove avtobusne linije.
(6) V vseh naseljih, ki so povezana z avtobusnimi linijami (tudi šolskimi), se uredijo nova oziroma posodobijo obstoječa
postajališča za avtobuse, prav tako je predvidena izgradnja avtobusne postaje ob zdravstvenem domu v Kostanjevici na Krki.
(7) Na območju naselja Kostanjevica na Krki in naselja Prekopa se načrtuje ločen kolesarski promet ob cestah ali izven cest.
(8) Na celotnem območju občine se za turistične namene načrtuje kolesarski promet v smislu povezovanja mesta Kostanjevica
na Krki z naselji v občini in s sosednjimi občinami Šentjernej in Krško.
(9) Zagotovijo se javne parkirne površine za potrebe vseh javnih objektov oziroma za turistične potrebe celotnega mesta
Kostanjevica na Krki, kjer zlasti v času večjih turističnih prireditev primanjkuje parkirišč. Javna parkirišča so v skladu z Ureditvenim
načrtom predvidena severno od otoka. Za potrebe pokopališča se predvidi širitev obstoječega parkirišča. V naselju Globočice pri
Kostanjevici na Krki se uredi javno parkirišče za potrebe kostanjeviške jame. V ostalih naseljih se površine za mirujoči promet
zagotavljajo skladno z razvojem posameznih dejavnosti v prostoru.
(10) Manjše območje – pas vzdolž severne meje občine (območje krakovskega gozda) spada v območje nadzorovane rabe
letališča Cerklje ob Krki.
17. člen
(elektronske komunikacije)
(1) Skozi območje Občine Kostanjevica na Krki poteka glavna optična telekomunikacijska povezava Ljubljana–Novo
mesto–Zagreb. Trasa poteka po dolini Krke ob regionalni cesti. Preko območja občine poteka linija radiorelejnega žarka Trdinov
vrh–Krško.
(2) Predvidi se posodobitev ter izgradnja komunikacijskega omrežja s pripadajočimi kabli najsodobnejših tehnologij in ustrezno
kabelsko kanalizacijo.
(3) Načrtuje se izgradnja širokopasovnih povezav.
(4) Za zagotavljanje storitev mobilnih, brezžičnih telefonskih povezav se gradijo bazne postaje. Umestitev le-teh se načrtuje
izven varovanih območij, ambientalno kvalitetnih prostorov, razglednih točk in vedut.
18. člen
(energetika)
(1) Trajnostna raba energije je razvojna prioriteta, ki predstavlja ključni vzvod za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov
in zniževanje rabe energije. Podpira se projekte, ki predvidevajo izkoriščanje obnovljivih virov energije (sončna in geotermalna
energija, lesna biomasa, bioplin).
(2) Občina Kostanjevica na Krki se z električno energijo oskrbuje iz RTP Krško preko srednjenapetostnega nadzemnega
omrežja. V samem jedru mesta je omrežje podzemno. Na območju Prekope je napajanje urejeno iz omrežja Občine Šentjernej.
(3) Obstoječe distribucijsko omrežje se dograjuje, obnavlja, posodablja, ekološko sanira oziroma nadomešča obstoječe
proizvodne enote z novejšimi in učinkovitejšimi proizvodnimi objekti.
(4) Pri nadaljnjem razvoju proizvodnje električne energije je na območju Občine Kostanjevica na Krki možna izraba obnovljivih
virov energije, in sicer lesne biomase (soproizvodnja električne in toplotne energije s pomočjo tehnologije uplinjanja), sončne
energije (fotovoltaične celice) in bioplina (bioplinarna). Objekte za proizvodnjo električne energije se umešča ob upoštevanju
varovanja kulturne dediščine, okoljske, prostorske in družbene sprejemljivosti.
(5) V okviru učinkovite rabe fosilnih goriv se daje prednost soproizvodnji električne energije in toplotne energije. Pri vseh
novogradnjah je treba predvideti celostno oskrbo z energijo v posameznih sklopih. Načrtujejo se skupni sistemi ogrevanja z eno
kurilno napravo.
(6) Zračne vode 20kV omrežja na območju naselij se postopoma nadomešča s kabelskimi izvedbami.
(7) V občini ni obstoječega plinovodnega omrežja ali skladišča plina za oskrbo gospodinjstev, proizvodnih ter ostalih objektov.
Možna je izgradnja mestnega plinovodnega omrežja, ki se napaja z zemeljskim plinom iz plinskih rezervoarjev ali iz magistralnega
plinovodnega omrežja.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

51 / 14. 6. 2013 /

Stran

5911

(8) Izgradnja toplovoda se predvidi od izvira tople vode na Poljanah do lokacije zdraviliške vasi in naprej do mesta
Kostanjevica na Krki.
19. člen
(oskrba s pitno vodo)
(1) Oskrba s pitno vodo se zagotavlja iz obstoječega vodovodnega omrežja. Za večje širitve poselitve se zagotavlja dodatne
kapacitete pitne vode, zagotavlja rezervne vodne vire in rekonstruira ter zgradi nove vodovodne sisteme.
(2) Na območju občine se prioritetno izvaja povezava obstoječih vodovodov v bolj racionalne, učinkovite in strokovno
nadzorovane sisteme ter vzpostavlja povezava vodovodnih sistemov s sosednjimi občinami. Za ustrezno oskrbo s pitno vodo se
spodbuja obnova in posodobitev vodooskrbnih sistemov.
(3) Predvidena je povezava z vrtinami v Orehovcu in priprava pitne vode iz zajetja jama (Studena) ter tehnološka obdelava
vode s čistilno napravo končne kapacitete do 30 l/s. Predvideno je povezovanje večjih vodovodnih sistemov na večje skupne vodne
vire; izgradnja povezovalnega cevovoda do vodooskrbnega sistema Podbočje/Krško odsek Podbočje (Občina Krško) – Žabjek
Karlče (Občina Kostanjevica); rehabilitacija magistralnega azbest-cementnega cevovoda na odseku za Malence; nadaljevanje
projekta izgradnje vodovoda Orehovec–Dobe–odsek do gradu Dob ter povezava dveh sistemov; rehabilitacija obstoječih azbestcementnih cevovodov na magistralnem cevovodu skozi Kostanjevico; odsek vodohran Bajin Vrh–Gorjanska cesta in odsek
Ljubljanska cesta–Gorjanska cesta; obnova glavnega voda Dobe–Prekopa.
20. člen
(odvajanje in čiščenje odpadnih vod)
(1) Obstoječi kanalizacijski sistem v Kostanjevici na Krki je večinoma mešanega tipa, le del kanalizacije v samem mestu
Kostanjevica na Krki je ločen na kanalizacijo za odvod komunalnih odpadnih voda in na kanalizacijo za odvod padavinskih voda.
Izvede se sanacija kanalizacijskih sistemov na občutljivih in vodovarstvenih območjih.
(2) Padavinsko in komunalno odpadno vodo se odvaja ločeno, kjer je to ekonomsko upravičeno in tehnično možno.
(3) Nujno je treba preprečiti onesnaževanje z odpadnimi vodami iz klavnice, ki predstavljajo večjo obremenitev voda kot vse
komunalne odpadne vode Kostanjevice na Krki skupaj.
(4) Prioritetno se kanalizacijski sistem zgradi oziroma dogradi na območju aglomeracij Kostanjevice na Krki, Prekopa in
Črneča vas. V kanalizacijski sistem Kostanjevica na Krki so vključena tudi naselja Oštrc, Dolšce, Avguštine in Globočice pri
Kostanjevici, v kanalizacijski sistem Prekopa pa naselja Gornja in Dolnja Prekopa ter Dobrava pri Kostanjevici.
(5) Obstoječa čistilna naprava v Kostanjevici na Krki se nadgradi s terciarno stopnjo čiščenja. Zgradi se čistilna naprava v
Dolnji Prekopi ter v Črneči vasi.
(6) V naseljih Dobe, Vodenice in Orehovec je možna izgradnja kanalizacijskega omrežja s čistilnimi napravami, ureditev
lastnih mikro sistemov za posamezna gospodinjstva ali skupnih mikro sistemov za več gospodinjstev.
(7) Če območje poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo, morajo lastniki obstoječih stavb na območjih poselitve, kjer ni
treba odvajati komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, v skladu z veljavnimi predpisi zagotoviti čiščenje v mali komunalni
čistilni napravi ali zbiranje v nepretočni greznici do predpisanih rokov.
21. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Naselja Kostanjevica na Krki, Dolnja Prekopa, Oštrc, Orehovec in Črneča vas so vključena v sistem ločenega zbiranja
odpadkov. V sklopu ekoloških otokov se ločeno zbira papir, steklo, plastika in pločevinke oziroma sestavljena embalaža. Komunalni
odpadki se odvažajo na regijsko odlagališče Leskovec pri Novem mestu (Center za ravnanje z odpadki Dolenjske – CeROD).
(2) Ureditev zbirnega centra za ravnanje z odpadki je predvidena na območju gospodarske cone, severno od otoka.
(3) Temeljni cilj Občine Kostanjevica na Krki je zmanjševanje količine odpadkov ter vzpostavitev sistema ločenega zbiranja
odpadkov na celotnem območju občine.
(4) Zbirni center za ravnanje z gradbenimi odpadki se uredi na območju kamnoloma Ključe.
(5) Črna oziroma divja odlagališča v občini se sanirajo. Program sanacije mora med drugim vsebovati opis predvidenih
ukrepov z oceno časovnega in finančnega okvira sanacije.
22. člen
(druga področja gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena)
Osrednje občinsko pokopališče se nahaja v Kostanjevici na Krki, ki ima opredeljene površine za širitev. Drugo pokopališče
je v Oštrcu in zanj ni predvidena širitev.
5. Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana
23. člen
(določitev naselij)
(1) Na območju Občine Kostanjevica na Krki so naslednja območja naselij: Črešnjevec pri Oštrcu, Črneča vas, Dobe, Dobrava
pri Kostanjevici, Dolnja Prekopa, Dolšce, Globočice pri Kostanjevici, Gornja Prekopa, Grič, Kočarija, Kostanjevica na Krki, Malence,
Orehovec, Oštrc, Ržišče, Slinovce, Velike Vodenice, Vrbje in Vrtača, ki so podeželska naselja, razen pomembnejšega lokalnega
središča Kostanjevice na Krki.
(2) Območje sanacije razpršene gradnje, ki se opredeli kot novo naselje, je v Globočicah, severovzhodno od slinovške cerkve,
kjer je načrtovano turistično apartmajsko naselje.
(3) Območja sanacije razpršene gradnje, ki se vključijo v naselja, so v Črešnjevcu pri Oštrcu, Črneči vasi, Dobah, Dolnji
Prekopi, Dolšcah, Globočicah (del UN Kostanjevica na Krki), Gornji Prekopi, Griču, Kočariji, Orehovcu, Oštrcu in Ržišču.
(4) Območje sanacije razpršene gradnje, ki se opredeli kot posebno zaključeno območje poselitve je v Gornji Prekopi,
Globočicah ter na meji med naseljema Kočarija in Velike Vodenice.
(5) Določitev naselij je razvidna iz karte 213 Zasnova okvirnih območij naselij, razpršene gradnje ter območij razpršene
poselitve.
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6. Okvirna območja razpršene poselitve
24. člen
(območja razpršene poselitve)

(1) Na celotnem območju Občine Kostanjevica na Krki, razen v naselju Dolnja Prekopa, Dobrava, Ržišče in Vrbje, po RPE,
se pojavlja razpršena poselitev kot avtohtoni poselitveni vzorec v krajini, ki se ohranja. Razpršeno poselitev predstavljajo objekti,
zgrajeni pred letom 1967, posamezne kmetije, lovske in gozdarske koče na Gorjancih, objekti sakralne stavbne dediščine itd.
(2) Tipična območja razpršene poselitve – naselja po RPE, ki nimajo določenega območja naselja, so: Avguštine, Ivanjše,
Jablance, Karlče, Koprivnik, Male Vodenice, Podstrm, Sajevce in Zaboršt.
(3) Območja razpršene poselitve so razvidna iz karte 213 Zasnova okvirnih območij naselij, razpršene gradnje ter območij
razpršene poselitve.
7. Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo
25. člen
(razvoj naselij)
(1) Razvoj naselij temelji na:
– zapolnitvi obstoječe pozidave;
– prenovi obstoječega stavbnega fonda;
– zaokrožitvi obstoječe pozidave, kot manjši širitvi naselja na območja, ki so že infrastrukturno urejena;
– širitvi naselij v obliki novih sosesk na območjih, ki mejijo na obstoječa naselja in v katerih je potrebna kompleksna
infrastrukturna ureditev;
– ohranjanju avtohtone razpršene poselitve zaradi specifike območja.
(2) Občinsko središče Kostanjevica na Krki se zaradi arhitekturnih in urbanističnih spomenikov ter poplavne ogroženosti
širi le v smislu manjše zaokrožitve obstoječe pozidave. Kostanjevica na Krki se razvija predvsem v smislu notranjega razvoja in
prenove obstoječe grajene strukture. Zagotavljajo se ugodne razmere za družbeni in gospodarski razvoj. Razvija se infrastruktura
ter oskrbne in storitvene dejavnosti, tako za potrebe mesta kot tudi zaledja. Kostanjevica na Krki se skupaj z ostalimi naselji v
občini razvija predvsem kot turistični kraj s poudarkom na spodbujanju povezav med kulturno in naravno dediščino, kmetijstvom
in turizmom.
(3) Razvoj naselja Prekopa in ostalih podeželskih naselij se zagotavlja z omogočanjem kvalitetnih bivalnih razmer in
kmetijskimi ter dopolnilnimi dejavnostmi. V naselju Prekopa se omogoča razvoj storitvenih in obrtnih dejavnosti, ki so združljive z
bivalnim okoljem. Na območju ostalih naselij pa se razvijajo obstoječe dejavnosti in dejavnosti, vezane na turizem, kmetijsko ter
gozdarsko proizvodnjo.
(4) Razvoj naselij je razviden iz karte 214/1 Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo.
26. člen
(notranji razvoj naselij)
(1) Naselja se prednostno usmerja v notranji razvoj, katerega vodilo je zgoščevanje poselitve v redko pozidanih in nepozidanih
območjih stavbnih zemljišč, ob upoštevanju zagotovitve kvalitetnih bivanjskih pogojev z zadostnimi funkcionalnimi zemljišči,
zelenimi in rekreativnimi območji.
(2) Notranji razvoj je z izrabo prostih, nezazidanih površin, izrabo praznih objektov in neurejenih površin predviden v naseljih:
Kostanjevica na Krki (zapolnitev prostih, nezazidanih površin bo možna le, kolikor bo to mogoče zaradi poplavne ogroženosti
območja), Slinovce, Oštrc, Vrtača, Grič, Dobe, Dolšce, Orehovec, Velike Vodenice, Gornja in Dolnja Prekopa. Prednost se daje
prenovi in sanaciji, ki sta usmerjeni v modernizacijo kmetijstva in ustvarjanje pogojev za razvoj dopolnilnih dejavnosti.
27. člen
(prenove, širitve, zaokrožitve, zgostitve pozidave)
(1) Nova območja za pozidavo se načrtujejo na območjih, kjer bo zagotovljena dostopnost in organizirana infrastrukturna
ureditev.
(2) S širitvijo naselja se v primeru, ko v naselju ni več primernih zemljišč, zagotavlja pogoje za razvoj stanovanjskih,
gospodarskih in drugih površin, za večjo socialno varnost, za večjo konkurenčnost naselja, delovanje trga nepremičnin in za razvoj
različnih poslovnih, turističnih in storitvenih dejavnosti.
(3) V Občini Kostanjevica na Krki ni predvidenih območij celovite prenove. Delne prenove so predvidene na območju
kostanjeviškega otoka, na podlagi veljavnega prostorsko izvedbenega akta, na območju grajskega kompleksa ter na območju gradu
Dobrava. Delna prenova je predvidena v naselju Dolnja Prekopa, na območju opuščenih objektov – območje centralnih dejavnosti.
(4) V Kostanjevici na Krki so za stanovanjsko gradnjo predvidene le manjše zaokrožitve obstoječe pozidave na območju
Globočic in ob zahodnem delu naselja.
(5) Nove površine za stanovanjsko gradnjo, ki so predvidene kot minimalne zaokrožitve, so v naseljih: Črneča vas, Črešnjevec
pri Oštrcu, Dobe, Dobrava pri Kostanjevici, Dolnja Prekopa, Dolšce, Globočice, Gornja Prekopa, Grič, Kočarija, Malence, Orehovec,
Oštrc, Slinovce, Velike Vodenice. Širitve za razvoj turizma so načrtovane v Slinovcah (turizem Karlče), Globočicah, Jablancah, v
Sajevcah (zdraviliški turizem), na Gorjancih (Polom) ter severno od Oštrca. Z zaokrožitvijo se pridobi minimalno število parcel za
gradnjo, ki se lahko navezujejo na obstoječo infrastrukturo.
28. člen
(usmeritve za razvoj dejavnosti po naseljih)
(1) Bivanje in nemoteče spremljajoče dejavnosti se umešča znotraj in na obrobju občinskega središča Kostanjevica na Krki,
v Gornjo in Dolnjo Prekopo ter v ostala naselja, v navezavi na obstoječe prometno omrežje in v funkciji gospodarskega razvoja
samega naselja. Prostorske možnosti za gradnjo stanovanjskih objektov se zagotavljajo v Kostanjevici na Krki, na območju
Globočic in Grajske – Ljubljanske ceste ter v večjih naseljih, kot sta Dolnja in Gornja Prekopa ter v naseljih Dobe, Dolšce, Orehovec,
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Oštrc, Črneča vas. Domove za starejše občane in druge oblike skupnih nastanitev se umešča v Kostanjevici na Krki, ki ima urejeno
osnovno preskrbo prebivalcev ter dober dostop do zdravstvene oskrbe in drugih oskrbnih dejavnosti. V ostalih naseljih se omogoča
le širitev za razvoj obstoječih dejavnosti.
(2) Oskrbne, storitvene in družbene dejavnosti so predvidene predvsem v Kostanjevici na Krki, in Gornji ter Dolnji Prekopi,
kjer je zagotovljena dobra prometna dostopnost, v povezavi z javnim potniškim prometom, kolesarskimi in peš potmi.
(3) Obrtne, skladiščne, trgovske, poslovne in proizvodne dejavnosti so predvidene v sklopu gospodarske cone, le v občinskem
središču, severno od otoka in obvoznice. V omenjena območja se lahko umešča tudi okoljska in energetska infrastruktura.
(4) Turistične dejavnosti se za potrebe zdraviliškega turizma umeščajo v novo območje na severovzhodnem delu občine
(Sajevce), v bližino vrtine termalne vode. Turistične dejavnosti namenjene bungalovom in drugim objektom za turistično ponudbo
in nastanitev se umeščajo v Slinovce (turizem Karlče), v turistično naselje Globočice pri Kostanjevici ter severno od naselja
Oštrc. Počitniško naselje Vrtača se spremeni v turistično območje za potrebe gradnje bungalovov. Omogoča se razvoj obstoječim
turističnim kmetijam ter vinotočem in vinskim kletem na območju Jablanc oziroma na celotnem območju občine. Konjeniški turizem
se razvija na območju Dob. Na območja z naravnimi kakovostmi se turizem usmerja v manjše družinske hotele, penzione, gostišča,
turistične kmetije in podeželske turistične objekte. Prednostno se razvoj zagotavlja v okviru obstoječega stavbnega fonda, z
možnostjo navezave na ohranjanje kvalitetne kulturne dediščine. Razvoj turizma je predviden tudi na območju kostanjeviškega
otoka, na območju Malih Vodenic (Polom) ter ob Topličniku.
(5) Razvoj športa in rekreacije je predviden v Kostanjevici na Krki – ob reki Krki, ob osnovni šoli ter ob ribniku, zahodno od
grajskega kompleksa. Dejavnosti za oddih, rekreacijo in šport se razvijajo tudi na Gorjancih (Polom), v Orehovcu, Gornji Prekopi,
Ržišču, Dolšcah ter ob ribniku Slinovce.
(6) Razvoj dejavnosti po naseljih je razviden iz karte 214/1 Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo.
29. člen
(usmeritve za sanacijo in prenovo razpršene gradnje)
(1) Pri sanaciji se upošteva funkcionalne in oblikovne zaokrožitve obstoječih naseljih ter povezave z obstoječimi mejami
strnjenih delov naselij, v smislu racionalnejše izrabe prostora in povečanja gostote pozidave.
(2) Zgošča in zaokroža se predvsem tista razpršena gradnja, ki ima možnost priključevanja na ustrezno prometno in
komunalno infrastrukturo. Pri zgoščevanju in zaokroževanju se upošteva skladnost meja urbanih struktur v njihovem odnosu do
zaokroženih naravnih območij v krajini.
(3) Sanacija in prenova razpršene gradnje je razvidna iz karte 214/1 Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo.
30. člen
(usmeritve za ohranjanje poselitve na območjih razpršene poselitve)
(1) Območja razpršene poselitve se ohranja kot tipični, avtohtoni poselitveni vzorec. Nove površine se načrtujejo predvsem
v obliki manjših razširitev obstoječe poselitve, za potrebe stanovanjske gradnje in za potrebe razvoja kmetij oziroma dopolnilnih
dejavnostih na kmetijah. Načrtujejo se na naravovarstveno manj občutljivih območjih, izven območij naravnih vrednot in
najpomembnejših delov ekološko pomembnih območij oziroma posebnih in potencialno posebnih varstvenih območij.
(2) Na območju razpršene poselitve je dopustna gradnja objektov v primeru izpolnjevanja pogojev o minimalni komunalni
opremi. Z omogočanjem gradenj na tovrstnih območjih se ohranja poseljenost prostora in s tem ohranja kulturno krajino, ki je
sicer lahko prepuščena hitremu stihijskemu zaraščanju. Za potrebe razvoja kmetij oziroma dopustnih dejavnosti v prostoru se na
območju razpršene poselitve omogočajo novogradnje ter postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov.
(3) Na vinogradniških območjih ter območjih vinogradov se omogoča gradnja novih zidanic ter razvoj turističnih dejavnosti.
(4) Ohranjanje poselitve je razvidno iz karte 214/1 Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo.
31. člen
(usmeritve za urbanistično oblikovanje naselij)
(1) Posebno pozornost se pri urbanističnem oblikovanju nameni območju naselbinske dediščine mestnega jedra Kostanjevica
na Krki ter območju kompleksnega varstva Podgorje – Gorjanci. Za naselje Kostanjevica na Krki je izdelan urbanistični načrt
Kostanjevica na Krki, ki natančno opredeljuje usmeritve za urbanistično oblikovanje naselja, vključno s predvidenimi širitvami.
(2) Na območju naselbinske dediščine Črneča vas – Vinske gorice se varujejo robovi naselja (odnos med krajino in naseljem
ter volumen naselja), gradbene linije, parcelacija in funkcionalne enote, oblikovanje objektov, prevladujoči stavbi tip in posebne
stavbe.
(3) Prenavlja, razvija, ohranja in posodablja se obstoječ stavbni fond, pri načrtovanju in urejanju podeželskih naselij ter vasi
se v prvi vrsti upošteva njihovo tradicionalno strukturo, v povezavi z razvojnimi trendi. V Črneči vasi, Oštrcu (pri spomeniku) se
uredijo skupne, javne zelene površine. Obvodne zelene površine se ohranjajo v Gornji in Dolnji Prekopi, ob Lačnem potoku. Pri
cerkvah v Malih Vodenicah, Ržišču in pri Slinovški cerkvi se varujejo kvalitetni naravni elementi (posamezne zelene ureditve,
označevalna samostojna drevesa).
8. Usmeritve za razvoj v krajini
32. člen
(splošno)
(1) Z nepretrganostjo in povezanostjo se ohranjajo in vzpostavljajo krajinske strukture, ki so pomembne za ohranjanje biotske
raznovrstnosti, ugodno stanje habitatnih tipov in habitatov ogroženih vrst.
(2) Izvajanje kmetijskih dejavnosti se načrtuje tako, da se zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske
raznovrstnosti.
(3) V varovalnih gozdovih se ne dopušča posegov v podtalje ali vegetacijo, kadar bi to zavrlo ali občutno zmanjšalo
sposobnosti obnavljanja naravne biotopa, še posebno, kadar bi to spodbudilo erozijske procese.
(5) Usmeritve za razvoj v krajini so razvidne iz karte 214/2.
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8.1 Razvojna območja za posamezne dejavnosti, vezane na vire
33. člen
(kmetijstvo)
(1) Kmetijsko zemljiške operacije se prvenstveno izvajajo na najboljših kmetijskih zemljiščih, lahko pa tudi na drugih kmetijskih
zemljiščih.
(2) Kmetijske dejavnosti njivske pridelave in sadjarstva se usmerjajo na obstoječa območja, predvsem na širši obrečni
pas reke Krke ob naseljih Koprivnik, Malence, Dolnja in Gornja Prekopa, Dobe, Zaboršt, Sajevce in Slinovce, vinogradništvo in
sadjarstvo pa v gričevnato območje Gorjancev.
(3) Obnovo in širitev kmetij se spodbuja na območjih z visokim pridelovalnim potencialom tal za kmetijsko rabo, ob upoštevanju
poselitvenega in krajinskega vzorca ter ranljivosti okolja.
(4) Razvoj kmetij se usmerja v dejavnosti, kot so: npr. vzreja živali (govedo, konji, drobnica, srnjad, divji prašiči) ter dopolnilne
dejavnosti (npr. turizem, turistične kmetije, nastanitve oziroma kratkotrajno bivanje ipd.). Spodbuja se razvoj zapostavljenih
dopolnilnih dejavnosti: nabiranje, predelava in prodaja gozdnih sadežev in zelišč, prodaja predpisano označenih pridelkov in
izdelkov okoliških kmetij na kmetiji ter storitve delovne sile s kmetij, ki so povezane z znanjem iz kmetijstva in gozdarstva.
(5) Na vinogradniških območjih se vinogradi in sadovnjaki ohranjajo, s tem, da so dovoljene spremembe rabe iz sadovnjaka
v vinograd in obratno.
(6) Na večjih kmetijskih površinah se ohranja ali ponovno vzpostavlja omejke, živice, gozdne otoke ali vodna telesa.
34. člen
(gozdarstvo)
(1) Gozd se ohranja kot naravni vir in naravno bogastvo, ob upoštevanju razvojnih potreb gozdarstva in drugih dejavnosti, ki
imajo svoj interes v gozdnem in obgozdnem prostoru (javni interes).
(2) Ohranja se sklenjenost gozdnih površin in stabilnost gozdnih ekosistemov s poudarkom na ohranjanju habitatnih tipov,
ki se prednostno ohranjajo (ekološko pomembna območja in posebna varstvena območja; Krakovski gozd in Gorjanci). Gozdne
površine se ohranjajo na območjih, ki so zaradi določenih značilnosti (strmina, lega, erozija) manj primerna za druge rabe. V
območjih koridorjev ogroženih vrst in v območjih, ki omogočajo gensko povezanost njihovih populacij se ohranja gozdove (in druge
oblike naravnih prvin) v čim bolj naravnem stanju.
(3) Ohranja se ustrezna številčnost divjadi in ugodno stanje za bivanje avtohtonih vrst. Gozdna dela se opravljajo v času, ki
je za gozdne živali najmanj moteč.
35. člen
(vode in vodni viri)
(1) Reka Krka s svojo strugo daje današnjo podobo mestu Kostanjevica na Krki. Mesto leži na otoku, ki sta ga oblikovala
glavna struga in njen stranski rokav. Krka je uvrščena v EPO in Naturo 2000. Ohranja se naravna struga in naravna obrežja na
vseh vodotokih.
(2) Prostorske ureditve in dejavnosti, ki niso vezane na vodo, se umešča izven območij, kjer je voda stalno ali občasno
prisotna, ter v ustreznem odmiku, tako da se na priobalnem zemljišču ohranjata nepozidanost in javna dostopnost. Z ureditvami
se ne sme povzročati poslabšanja stanja voda in vodnega režima oziroma se morajo zagotoviti izravnalni ukrepi. Na območjih,
kjer je voda stalno ali začasno prisotna, so načrtovana zgolj rekreacijska območja in druge zelene površine, v sklopu katerih ni
predvidena gradnja stavb.
(3) V Dolnji Prekopi je predvidena ureditev struge Lačnega potoka.
(4) Za zagotavljanje ustrezne oskrbe s pitno vodo se varuje vse obstoječe in potencialno pomembne vodne vire ter spodbuja
varčno in smotrno rabo pitne vode. Prioritetno se varujejo vodovarstvena območja vodnih virov na območju naselij Orehovec in
Črešnjevec pri Oštrcu. Potrebno je zavarovati vodni vir Studena na območju Kostanjeviške jame.
(5) Vsak poseg v kostanjeviški ribiški okoliš mora biti načrtovan in izveden na način, ki v največji možni meri zagotavlja
ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in številčnosti.
36. člen
(turizem in rekreacija)
(1) Objekte in območja bogate kulturne dediščine Kostanjevice na Krki se ohranja in varuje ter spodbuja razvoj kulturnega
turizma. Te vrednote so eno pomembnejših področij, na katerih temelji turizem občine in kamor se usmerja turistične dejavnosti
(posebna območja, kjer se ohranjajo in razvijajo kvalitete in vrednote prostora).
(2) Najpomembnejši lokaciji za razvoj turizma sta občinsko središče – staro mestno jedro na otoku z reko Krko in grajski
kompleks Kostanjevica ter kostanjeviška jama. Na območju mestnega jedra – otoka se predvidi ureditev dostopov do reke Krke
ter privezov za čolne, pešpoti ob reki, s pripadajočo urbano opremo in ureditev prostora za prireditve. Občina spodbuja razvoj
turističnih programov, povezanih s cilji varstva kulture ter v povezavi z naravnimi danostmi.
(3) Zdraviliški turizem se razvija na območju Sajevc. Predvidena je tudi obnova gradu Dobrava, širitev konjeništva v Dobah,
razvoj turizma ob Krki, v Slinovcah (Karlčah), Oštrcu in na Gorjancih, promocija vinogradništva in vinarstva s Podgorjansko vinskoturistično cesto in ponudbo ob njej (zidanice, brunarice, vinotoči, turistične kmetije).
(4) Zaradi naravnih in kulturnih danosti se razvija izletniški in športno-rekreacijski turizem (pohodništvo, izletništvo ter
kolesarstvo), ki se povezuje s cilji ohranjanja narave. Dograjuje in posodablja se Cvičkovo kolesarsko pot, Panoramsko kolesarsko
pot, Resljevo kolesarsko pot in Trdinovo kolesarsko pot). Turizem se razvija v navezavi na tematske poti (Resslova gozdna pot,
Evropska pešpot E7, Trdinova pot po Gorjancih, pot na Kičer, Rutenska krožna pot, Cvičkova pot Mohor – Gradnje).
(5) V Slinovcah (Karlčah), Oštrcu, v Globočicah ter v Vrtači se uredi turistično naselje s prenočitvenimi kapacitetami. V
Slinovcah (Karlčah) se ponudba dopolni z dodatnimi dejavnostmi (šport, gostinstvo, izkoriščanje termalne vode, zdravstvena
dejavnost, kampiranje). Pri mestnem jedru – otoku se uredi vzletišče in pristajališče za balone, ob Krki pa postavitev čolnarne. Za
turistične namene se izvaja čolnarjenje po reki Krki. Počitniško naselje Vrtača se spremeni v turistično območje za potrebe gradnje
bungalovov. V Dobah se v okviru konjeniškega turizma uredijo prenočitvene kapacitete. Namestitvene kapacitete se uredijo tudi
na območju Malih Vodenic (Polom).
(6) Razvoj dopolnilnih turističnih produktov občine oziroma lokalne turistične destinacije izhaja iz potencialov podeželja, ki
tvori podlage za razvoj široke palete produktov podeželskega turizma (vinske ceste, viničarski turizem, eno-etno turizem, turistične
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kmetije, podeželski hoteli, penzioni itd.).Turistični produkti podeželja se povezujejo z naravnimi vrednotami občine in izletniškim ter
s športno-rekreacijskim turizmom. Spodbuja se razvoj obstoječih turističnih kmetij ter vinotočev oziroma vinskih kleti (predvsem na
območju Jablanc) ter razvoj novih na območju celotne občine (z dodatno ponudbo, značilno za območje: prodaja vina, kulinarična
ponudba suhomesnatih izdelkov, zelišč, etnološko značilnih produktov ipd.).
(7) Ohranjali in izboljšali se bodo zlasti potenciali za razvoj turistične ponudbe in prostočasnih dejavnosti ter dopolnjevala
turistično-rekreacijska infrastruktura, v smislu kakovosti in raznovrstnosti ponudbe.
(8) Razvoj športa in rekreacije je predviden v Kostanjevici na Krki, ob reki Krki ter ob Lačnem potoku (športni ribolov), ob
osnovni šoli, ob Obrhu, ob Topličniku in Studeni, v Gornji Prekopi, Ržišču, Orehovcu, Dolšcah in ob ribniku Slinovce.
(9) Zagotovi se primerno zavarovanje in označitev točk naravnih in kulturnih atrakcij ter tako zagotovi ustrezna interpretacija
teh vrednot obiskovalcem. Za posebne družbene skupine prebivalcev (starejši, ljudje z omejenimi fizičnimi ali avdio-vizualnimi
zmožnostmi/invalidi) se zagotovi mobilna in informacijska dostopnost do vseh turističnih območij.
37. člen
(mineralne surovine)
(1) V občini so tri območja mineralnih surovin, in sicer v naseljih Jablance (nelegalni kop Ključe), Orehovec ter Črešnjevec.
Na območju površin nadzemnega pridobivalnega prostora je na vseh treh območjih predvidena sanacija v gozdne površine (brez
izkoriščanja mineralnih surovin).
(2) V zahodnem delu nelegalnega kopa Ključe se izvede sanacija tako, da se uredi okoljska infrastruktura oziroma sortirni
center gradbenih odpadkov.
(3) V primeru izkazanega interesa za izkoriščanje mineralnih surovin na novih lokacijah občina pretehta, ali je smotrno
določeno območje z osnovno namensko rabo prostora opredeliti kot območje mineralnih surovin (s podrobnejšo namensko rabo
pa kot površino nadzemnega pridobivalnega prostora ali kot površino podzemnega pridobivalnega prostora s površinskim vplivom,
ki onemogoča drugo rabo). Raziskovanje mineralnih surovin je dopustno na celotnem območju občine. Za namen izkoriščanja
mineralnih surovin je treba sprejeti OPPN.
8.2 Posebna območja, kjer se ohranjajo in razvijajo kvalitete in vrednote prostora
38. člen
(prepoznavne kvalitete, pomembne z vidika krajinskih ter urbanističnih in arhitekturnih značilnosti)
(1) Posebna območja, kjer se ohranjajo in razvijajo kvalitete in vrednote prostora s stališča kulturne dediščine:
– območje gradu Kostanjevica na Krki s samostanom in galerijo na prostem – Formo vivo,
– območje starega mestnega jedra Kostanjevica na Krki,
– vinske gorice pri Črneči vasi in
– drugi objekti in območja kulturne dediščine.
(2) Z vidika urbanističnih in arhitekturnih značilnosti prostora se ohranja Dvorec s parkom v Dobravi pri Kostanjevici na Krki.
(3) Ohranjajo in razvijajo se kvalitete in vrednote prostora, ki imajo na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben
status:
– posebna varstvena območja Nature 2000 so Kostanjeviška jama, Krakovski gozd – Šentjernejsko polje, Gorjanci – Radoha,
reka Krka in Krakovski gozd,
– ekološko pomembna območja Gorjanci, reka Krka, Krakovski gozd in Šentjernejsko polje.
(4) Območje občine je izjemno zaradi krajinskih značilnosti. Varuje in ohranja se ambientalno kvalitetna območja: otok z
vplivnim območjem, dolina Obrha in Studene, dolina Sušice.
(5) Ohranjajo se kvalitetne vedute iz Ržišča na Šentjernejsko polje. Iz Malih Vodenic, Globočic pri Slinovški cerkvi in iz smeri
sv. Mohorja v Črneči vasi se ohranjajo vedute na mesto Kostanjevica na Krki ter Krško polje z meandri reke Krke.
8.3 Območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščita in reševanje
39. člen
(območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščita in reševanje)
(1) Območja naravnih nesreč v Občini Kostanjevica na Krki predstavljajo predvsem poplavna območja reke Krke in erozijska
območja (manjši del na zahodu občine sodi v območje zahtevnejših protierozijskih ukrepov, vzhodni del pa v območje običajnih).
Na območju občine ni evidentiranih plazljivih območij.
(2) Na ogroženih območjih, to je poplavnih in erozijskih območjih se ne načrtuje prostorskih ureditev oziroma dejavnosti, ki
lahko te procese sprožijo.
(3) Na ogroženih območjih je treba omogočiti varne življenjske razmere s sanacijo žarišč naravnih procesov in z omejevanjem
razvoja, sorazmerno s stopnjo nevarnosti naravnih procesov, ki lahko ogrožajo človekovo življenje ali njegove materialne dobrine.
Območja, kjer ni bivališč ali ekonomsko učinkovitih gospodarskih dejavnosti, se prepuščajo naravni dinamiki.
(4) Občina Kostanjevica na Krki leži na območju s 7. stopnjo potresne intenzitete po lestvici MSK-64. V skladu s karto
projektnega pospeška tal spada občina v območje potresne nevarnosti, kjer je določen projektni pospešek tal 0,200 g.
(5) V izjemnih primerih se površine za množične pokope ljudi zagotavljajo v sklopu obstoječih pokopališč Kostanjevica na
Krki in na območju pokopališča Oštrc.
(6) V primeru množičnega pogina živali se površine za pokop zagotavlja na območju med naseljema Dobe in Dolnja Prekopa.
(7) Površine za evakuacijo prebivalstva se zagotavljajo na območju osnovne šole (razen v primeru katastrofalnih poplav) ter na
območju kostanjeviškega gradu, kjer je možna tudi postavitev kontejnersko-šotorskih sistemov ter omogočen dostop do pitne vode.
(8) V primeru naravnih in drugih nesreč se ruševine deponirajo na območju kamnoloma Ključe.
8.4 Območja in objekti za potrebe obrambe
40. člen
(območja in objekti za potrebe obrambe)
V Občini Kostanjevica na Krki ni določenih območij ali objektov za potrebe obrambe.

Stran

5916 /

Št.

51 / 14. 6. 2013

Uradni list Republike Slovenije

9. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
41. člen
(usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč)
(1) Stavbna zemljišča se določijo na podlagi obstoječih stavbnih zemljišč po veljavnem planskem aktu, ki so bila v strokovni
podlagi »Tehnični popravki veljavnega planskega akta« korigirana na parcelno mejo natančno. Strokovna podlaga tehničnih
popravkov je sestavni del OPN. Prav tako se namenska raba stavbnim zemljiščem določi na podlagi dejanskega stanja v
prostoru ter na podlagi strokovnih podlag Urbanističnega načrta Kostanjevice na Krki, Analize naselij in Analize razvojnih potreb
s strokovnimi opredelitvami glede dopustnosti.
(2) Namenska raba kmetijskim, gozdnim in drugim zemljiščem se v osnutku OPN določi na podlagi veljavnega planskega
akta in smernic nosilcev urejanja prostora.
(3) Vodna zemljišča se določi na podlagi DKN, prikaza dejanske rabe in ob upoštevanju prostorskih sestavin planskih aktov
občine.
(4) Namenska raba je prikazana in označena v skladu z veljavnim pravilnikom.
(5) Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč so razvidne iz karte 214/3.
10. Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev
42. člen
(usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev)
(1) Prostorsko izvedbeni pogoji se določajo po posameznih enotah urejanja prostora, na katere je razdeljeno celotno območje
Občine Kostanjevica na Krki. Enote so definirane na podlagi enotnih značilnosti prostora ter na podlagi primerljivih geomorfoloških
in urbanistično oblikovnih značilnosti, za katere veljajo ista merila in pogoji urejanja ter oblikovanja prostora.
(2) Prostorsko izvedbeni pogoji so določeni posebej za poselitev (območje urbanističnega načrta in ostala naselja ter
razpršena poselitev) in posebej za ostali odprti prostor v krajini, v sklopu katerega so tudi območja razpršene gradnje.
(3) Za območja, ki se bodo urejala z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti (OPPN), se določijo posegi, ki jih je možno
izvajati do sprejetja OPPN, podajo se tudi usmeritve za izdelavo OPPN.
11. Kartografski del strateškega dela OPN
43. člen
(kartografski del strateškega dela OPN)
– Zasnova prostorskega razvoja občine
– Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra
– Zasnova okvirnih območij naselij, razpršene gradnje ter območij razpršene poselitve
– Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo
– Usmeritve za razvoj v krajini
– Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč

M 1:25000
M 1:25000
M 1:25000
M 1:25000
M 1:25000
M 1:25000.

12. Konceptualni del urbanističnega načrta Kostanjevica na Krki
12.1 Koncept razvoja naselja
44. člen
(koncept razvoja naselja)
(1) Kostanjevica na Krki se prednostno usmerja v razvoj dejavnosti vezanih na turizem in rekreacijo v sožitju s stanovanjsko
pozidavo in možnostmi za razvoj gospodarskih dejavnosti. Glede svoje lege je mesto Kostanjevica na Krki pri svojem razvoju zelo
omejena, saj leži na območju poplav, območju naravnih vrednot in kulturne dediščine. Poleg tega jo obdajajo najboljša kmetijska
zemljišča, ki tudi predstavljajo omejitve v prostoru. Kljub temu se mesto s starim jedrom na otoku in z območjem gradu na jugu,
razvija kot novo občinsko središče, ki je upravno, kulturno, izobraževalno in gospodarsko središče celotne občine ter kulturno
središče širšega pomena.
(2) V starem mestnem jedru se nadaljuje celovita prenova v skladu z veljavnim ureditvenim načrtom. Za učinkovit razvoj
turistične dejavnosti je treba umestiti nove nastanitvene kapacitete različnih kategorij in dodatno ponudbo. Razvoj turizma
dopolnjujejo tudi ostale zanimivosti, kot npr. lokacije športno-rekreacijskih in turističnih dejavnosti. Te lokacije se nahajajo ob robu
naselja ter hkrati dovolj blizu, da se gosti lahko usmerjajo v prenočitvene in gostinske kapacitete znotraj obstoječega naselja.
Nasproti gradu, ob Vodeniški cesti oziroma ob ribniku, se ureja rekreacijsko območje Grič. Za razvoj širšega območja
Kostanjevice je pomembna je tudi umestitev lokacije za razvoj zdraviliškega turizma z izkoriščanjem termalne vode. Kot
najprimernejša lokacija je ocenjen prostor severno od urbanističnega načrta v Sajevcah, vendar še vedno v povezavi s turističnim
razvojem Kostanjevice na Krki. Primernost lokacije odlikujejo bližina centra naselja, dobre prometne povezave, bližina termalnega
vira, ravninski teren in raznolike naravne značilnosti. Območje se razvija v skladu z naravovarstvenimi usmeritvami, s čim večjo
ohranitvijo naravnih značilnosti prostora.
(3) Glede na obstoječe značilnosti prostora se razvoj Kostanjevice na Krki usmerja v osrednji centralni del naselja. Tukaj je
predviden razvoj centralnih dejavnosti s stanovanji (razvoj upravnih in storitvenih dejavnosti v povezavi z bivanjem in turizmom).
Ohranjanje obstoječe stanovanjske poselitve in zapolnitev naselja s širitvijo je predviden proti Globočicam v jugovzhodnem
delu naselja. Ostala pretežna stanovanjska območja se ohranjajo in razvijajo med Ljubljansko in Grajsko cesto. Ohranja se tudi
stanovanjska poselitev proti jugozahodu v smeri Kočarije in Prekope. Na severu se ohranjata obrtna cona in obstoječe proizvodno
območje.
(4) Od severa proti jugu se ohranja in razvija turizem (umestitev lokacije za zdraviliški turizem izven urbanističnega načrta,
a v njegovi povezavi oziroma zdraviliška vas Sajevce z izkoriščanjem termalne vode, nove namestitvene kapacitete, raznovrstna
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turistična ponudba, kultura, sprehajalne poti …). Na obodu naselja, okoli otoka ter v grajskem kompleksu se ohranja in razvija
zeleni sistem in rekreacija (ob reki Krki se uredi zeleni sistem z možnostjo rekreacije v naravi (športna igrišča, sprehajalne poti,
trim steze, učne poti, kopališča, čolnarjenje.
(5) Razvoj kolesarskih in pešpoti predstavlja izhodiščno infrastrukturo za razvoj turizma, seveda v povezavi z ostalo, predvsem
gostinsko ponudbo.
(6) Za urejanje okoljske infrastrukture sta predvideni obstoječa lokacija čistilne naprave Kostanjevica na Krki na severovzhodu
naselja ter nova lokacija čistilne naprave Dobe na severozahodnem delu urbanističnega načrta.
(7) Dolgoročna lokacija za širitev naselja je zahodno od Kostanjevice na lokaciji ob obstoječih sadovnjakih. Pri širitvi površin
za novo poselitev je treba upoštevati zelene bariere kot cenzure med naselji, varstvene pasove ter druge naravovarstvene, okoljske
in kulturno varstvene usmeritve.
12.2 Koncept urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja
45. člen
(koncept urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja)
(1) Mesto Kostanjevica na Krki je zvezdasto zasnovano. Središče predstavlja otok, ki je obdan z reko Krko. Mesto se širi
krakasto ob prometnih vpadnicah, ki se združujejo na otoku. Severno od otoka se je razvila poslovno-obrtna dejavnost, južno od
otoka pa upravno-servisni center. Zvezdasta zasnova omogoča dobro prehajanje urbanega in zelenega sistema, ki se v mestno
tkivo krakasto zajeda vse do strnjenega naselja na otoku.
(2) Objekti na otoku Kostanjevica na Krki se enotno oblikujejo v skladu s kulturno-varstvenimi usmeritvami za ohranjanje
kulturne dediščine. Prevladujejo pritlični objekti z značilno obcestno pozidavo. Skladno z veljavnim odlokom o Ureditvenim načrtu
je možno obstoječe gospodarske objekte spremeniti v stanovanjske objekte oziroma v nastanitvene kapacitete za potrebe turizma.
Poleg tega se izvajajo tudi manjše zapolnitve obstoječe pozidave. Na severnem delu otoka se nahaja cerkev, ki predstavlja
pomembno dominanto v prostoru. V stanovanjskih objektih ob glavni ulici na otoku se spodbuja razvoj manjših turističnih dejavnosti
s pestro gostinsko in slaščičarsko ponudbo. Na območju obstoječega zadružnega doma, vzhodno od zdravstvenega doma, je
smiselna ponovna vzpostavitev dejavnosti za kulturo ali preureditev objekta za potrebe turizma (hotel, kongresni center, zdraviliški
turizem).
(3) Zapolnitev prostih površin znotraj obstoječega naselja je možna v smeri proti kostanjeviški jami ter jugozahodno in zahodno
v smeri Kočarije in Prekope.
(4) Pri poselitvi je treba na otoku prvenstveno spodbujati obnovo objektov in prenovo gospodarskih objektov v stanovanjske,
ki so bile predvidene že v Ureditvenem načrtu za mestno jedro Kostanjevica na Krki.
(5) Centralne dejavnosti se že razvijajo na desnem bregu reke Krke južno od otoka, smiselna pa je tudi umestitev centralnih
dejavnosti na jugozahodni del otoka, predvsem tistih, ki so reprezentativne narave ali v kontekstu spodbujanja turistične dejavnosti.
Z območja otoka je nujna preselitev neustreznih dejavnosti, kot sta klavnica in trgovina z gradbenim materialom. Na teh dveh
lokacijah se umestijo centralne dejavnosti ali dejavnosti za turizem v smislu mladinskega centra, hotela, upravnih objektov (banka).
Možnost preselitve je v obstoječo obrtno cono.
(6) Območje ob osnovni šoli je namenjeno umestitvi športno-rekreacijskega centra, in sicer se v bližini obstoječih objektov
zgradijo servisni objekti in tribune za nogometno igrišče in teniška igrišča.
(7) Nasproti gradu, ob obstoječem ribniku, se uredi prostor, kjer je možno izvajati dejavnosti vezane na šport in rekreacijo v
povezavi z gostinsko ponudbo. Na območju kmetijskih zemljišč je dopustna začasna uporaba površin za piknike in taborjenje. Ob
cesti je možna postavitev nižjega objekta s pripadajočo infrastrukturo, kot zaključek obstoječega naselja. Poseganje v območje
ribnika je dovoljeno le ob upoštevanju naravovarstvenih smernic. Območje se uredi v skladu s kulturno-varstvenimi načeli varovanja
širšega prostora kostanjeviškega gradu.
(8) Širitev poselitve proti Globočicam se nadaljuje kot nadaljevanje obstoječe stanovanjske poselitve v obliki enodružinskih
objektov z dvokapno streho. Poselitev se usmerja tako, da se varuje dominantnost Slinovške cerkve in pomembne vedute na
cerkev ter od cerkve proti Kostanjevici na Krki.
(9) Proti zahodu se znotraj stavbnih zemljišč oblikuje objekte na modernejši način, vendar z elementi, ki omogočajo vključitev
območja v veduto Kostanjevice na Krki. Območje se mora urejati enovito s skupnimi oblikovalskimi značilnostmi, ki lahko odstopajo
od obstoječih oblikovalskih značilnosti naselja.
(10) Zelene površine se oblikujejo enotno z enotno urbano opremo (klopi, koši za smeti, luči). Obvodne brežine se urejajo na
ekoremediacijski način. Uporaba betona ter izvedba betonskih pomolov in stopnic do vode je prepovedana. Peš most, prodišča ter
javni privezi se izvedejo v leseni izvedbi s poenotenim oblikovanjem. Ob prometnicah se peš površine tlakujejo z enotnim tlakom,
ki je uporabljen že na otoku. Kamp in piknik prostori se zasadijo, tako da niso vidno moteči za okolico.
12.3 Koncept prometnega omrežja in javnega potniškega prometa
46. člen
(cestno omrežje)
(1) Rekonstrukcija obstoječih in gradnja načrtovanih cestnih povezav bo izboljšala cestno omrežje v naselju Kostanjevica
na Krki. Izgrajena je obvoznica na severnem vstopnem delu otoka. Cestno omrežje na otoku je obnovljeno in omogoča tekoč
enosmerni krožni promet ter kolesarko pot na cestišču.
(2) V bližini zdravstvenega doma se zgradi avtobusna postaja. Na severnem delu otoka, med gospodarsko cono in zelenim
pasom, pred vhodom na otok pa se zgradi avtobusno postajališče.
(3) Večji problem naselja predstavlja pomanjkanje parkirišč, predvsem ob večjih prireditvah v centru Kostanjevice na Krki.
Zato se na severu naselja, pred vstopom na otok, predvidi večje parkirišče med obvoznico in obstoječo cesto v naselje. Uredi
se tudi obstoječe parkirišče nasproti gostišča Žolnir s pripadajočo prometno signalizacijo, kar bo omogočalo varni prehod preko
ceste. Večje parkirišče se uredi tudi pred pokopališčem na južnem delu naselja, in sicer kot razširitev obstoječega parkirišča ter
umestitev novega parkirišča med pokopališčem in cesto v Globočice. Parkirišča se uredijo tudi ob obstoječem zadružnem domu
in ob predvideni lokaciji avtobusne postaje v bližini zdravstvenega doma. Na lokacijah, kjer se umeščajo nove dejavnosti v prostor
(rekreacijska območja, širitve naselja), se predvidi v skladu s prostorskimi izvedbenimi pogoji zadostno število parkirnih mest,
glede na predvideno dejavnost.
(4) Vsa parkirišča se v čim večji meri uredijo kot zelena parkirišča z zasaditvijo dreves.
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47. člen
(mestni promet)

Zasnova naselja Kostanjevica na Krki omogoča hitro dostopnost vseh delov naselja, zato razvoj mestnega prometa ni
predviden. Ob pospešenem razvoju turistične dejavnosti pa bi bilo treba vzpostaviti turistični avtobus ali vlakec, ki bi prevažal
turiste po trasi od gostišča Žolnir oziroma predvidene Zdraviliške vasi, do kostanjeviškega gradu in/ali do kostanjeviške jame ter
ostalih turističnih ponudnikov v bližnji okolici naselja
48. člen
(kolesarske in pešpoti)
(1) Center naselja Kostanjevica na Krki se nahaja na otoku, ki je obvladljiv tudi peš. Zaradi neprimernosti parkiranja na otoku
je treba poskrbeti za čim učinkovitejšo mrežo parkirnih prostorov zunaj otoka, ki bodo preko pločnikov in kolesarskih stez povezani
s centrom naselja ter ostalimi turističnimi znamenitostmi kraja (grad, jama).
(2) Pomembna je vzpostavitev pešpoti ob reki Krki, in sicer:
– krožna pot z izhodiščem pri parkirišču nasproti gostišča Žolnir, nato proti zahodu ob reki Krki do nove obvoznice ter čez
most preko reke Krke, nato ob reki Krki nazaj, mimo zdravstvenega doma, skozi prireditveni prostor za Kostanjeviško noč ter ob
reki Krki do nove predvidene lesene brvi preko Krke v bližini parkirišča pri gostišču Žolnir,
– na zahodu otoka, med Tercialskim mostom in dostopom do vode pri Kostanjeviškem hramu oziroma do načrtovanega mostu
pri starem zadružnem domu,
– na desnem bregu reke Krke, od predvidenega novega mostu čez Krko v sklopu obvoznice do načrtovanega mostu pri
starem zadružnem domu,
– na vhodnem delu otoka, od sedanje trgovine z gradbenim materialom do kmetijske trgovine, vključno z ureditvijo zadnje
vzhodne fasade mesta (vrtovi stanovanjskih hiš),
– na desni strani reke Krke, od šole do zaključka okljuka, vključno z novim mostom čez Krko ob obstoječih igriščih.
(3) Cilj je vzpostavitev obodne krožne poti po zunanji strani otoka z ureditvijo dostopov do vode.
(4) Pešpoti, ki so pomembne za širše območje naselja, so:
– od kostanjeviškega gradu, ob potoku Obrh, do centra naselja,
– od pokopališča do kostanjeviške jame.
(5) Vse pešpoti se opremijo s klopmi in koši za smeti.
(6) Območje urbanističnega načrta povezujejo naslednje kolesarske poti:
– krožna kolesarska pot od parkirišča Žolnir proti obvoznici ter novi zahodni obvoznici, skozi Kostanjevico mimo OŠ ter
severno preko novo predvidene brvi preko Krke do parkirišča;
– po otoku poteka krožna kolesarska pot po cestišču;
– krožna kolesarka pot mimo gradu se nadaljuje proti kostanjeviški jami z navezavo na krško kolesarsko pot;
– krožna pot z obvoznice naprej proti Dobam, Zaborštu ter Griču in v nadaljevanju navezava na kostanjeviški grad.
(7) Pri vseh križanjih peš in kolesarskega prometa s cestnim prometom je treba urediti ustrezne prehode za pešce in kolesarje.
Nujna je pregledna ureditev prečkanja ceste pri gostišču Žolnir ter pri obstoječih igriščih na severu naselja.
49. člen
(koncept plovne poti)
(1) Okrog otoka Kostanjevica na Krki je predvidena krožna plovna pot za čolnarjenje na vesla (kajak, kanu, ribiški čolni ter
ostali čolni na vesla). Plovna pot poteka od novega mostu pri obvoznici, mimo otoka do turističnega območja Karlče.
(2) Za potrebe javnih dostopov do vode se na koncu javnih poti uredijo pomoli, in sicer: na začetku otoka (severna vstopna
točka), na koncu otoka (južna točka – blizu prireditvenega prostora za Kostanjeviško noč), na vzhodnem delu otoka (na koncu
javne poti mimo območja Colarič) ter na zahodu otoka (pri gostilni Kmečki hram).
(3) Pomoli morajo biti leseni in javno dostopni.
(4) Ob reki Krki je tudi možna ureditev individualnih brodišč za privez enega čolna, ki morajo biti v leseni izvedbi, zadnja
stopnica mora biti potopljena v vodo, privez pa sidran v brežino izven vode. Dostopna brežina mora biti ustrezno utrjena na
ekoremediacijski način.
12.4 Koncept zelenega sistema naselja
50. člen
(koncept zelenega sistema naselja)
(1) Ohranja se klinasto zajedanje zelenega sistema v strukturo naselja.
(2) Izpostavijo in uredijo se zelene površine ob reki Krki, ki se namenijo za preživljanje prostega časa in rekreacijo v naravnem
okolju. Prostor se uredi s parkovnimi elementi, ki ohranjajo vedute na otok in odpirajo prostor. Ohranja se zeleni pas okrog otoka
z vzpostavitvijo krožne pešpoti.
(3) Ohranja se večja zelena površina v okolici kostanjeviškega gradu z ohranjanjem naravnih vrednot in ureditvijo
samostanskega parka.
12.5 Lokalni energetski koncept
51. člen
(ukrepi za učinkovito rabo energije)
(1) Skladno z Lokalnim energetskim konceptom Občine Kostanjevica na Krki se po posameznih področjih upoštevajo ukrepi
za učinkovitejšo rabo energije.
(2) Stanovanja: izolacija zunanjih sten in podstrešij (po potrebi tudi hidroizolacija), menjava oken in vrat, montaža zunanjih
senčil, uporaba kondenzacijskih tehnik zgorevanja fosilnih goriv, redno vzdrževanje kurilnih naprav, vgradnja termostatskih ventilov,
hidravlično uravnovešenje ogrevalne veje, vzdrževanje optimalnih temperatur v bivalnih prostorih, prezračevanje sanitarij in kopalnic
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z vračanjem toplote, menjava klimatskih naprav s tistimi z večjim energijskim številom, uvedba nočnega ohlajevanja, povečanje izrabe
lesne biomase, proizvodnja električne energije s fotovoltaiko ter povečanje izrabe obnovljivih virov za pripravo tople vode.
(3) Javne stavbe: izolacija zunanjih sten in podstrešij (po potrebi tudi hidroizolacija), menjava oken in vrat, montaža zunanjih
senčil, uporaba kondenzacijskih tehnik zgorevanja fosilnih goriv, redno vzdrževanje kurilnih naprav, vgradnja termostatskih
ventilov, hidravlično uravnovešenje ogrevalnih vej, vzdrževanje optimalnih temperatur, regulacija temperature prostorov glede na
zasedenost objekta in zunanjo temperaturo, prezračevanje prostorov z vračanjem toplote, menjava klimatskih naprav s tistimi z
večjim energijskim številom, povečanje izrabe obnovljivih virov za pripravo tople vode, povečanje izrabe lesne biomase, proizvodnja
električne energije s fotovoltaiko, učinkovitejša razsvetljava.
(4) Podjetja: izolacija zunanjih sten in podstrešij, menjava oken, vrat in montaža zunanjih senčil, soproizvodnja električne
energije in toplote, uporaba kondenzacijskih tehnik zgorevanja fosilnih goriv, redno vzdrževanje kurilnih naprav, prezračevanje
prostorov z vračanjem toplote, proizvodnja električne energije s fotovoltaiko, izraba odpadne toplote za ogrevanje prostorov in
pripravo sanitarne vode, regulacija temperature prostorov glede na zasedenost objekta in zunanjo temperaturo, energetsko
učinkovita razsvetljava, optimizacija tehnoloških procesov, učinkovitejša razsvetljava.
(5) Električna energija: zmanjšanje specifične porabe električne energije na gospodinjstvo, uporaba energijsko varčnih
aparatov in bele tehnike, ugašanje luči in povečanje deleža varčnih svetil, izklapljanje nedelujočih električnih strojev, zmanjšanje
števila stanovanj, ki se ogrevajo z električno energijo, zmanjšanje stroškov za javno razsvetljavo.
52. člen
(možnost izrabe obnovljivih virov energije)
(1) Skladno z Lokalnim energetskim konceptom Občine Kostanjevica na Krki se po posameznih področjih upošteva možnost
izrabe obnovljivih virov energije.
(2) Lesna biomasa: Biomaso v občini je možno izkoriščati v energetske namene le na osnovi biomase, pridobljene iz gozdov;
kajti lesnopredelovalno podjetje uporablja lesne ostanke za proizvodnjo iverala in za proizvodnjo toplote za sušilnico. Za povečano
izrabo lesne biomase kot vira energije obstajajo možnosti: vgradnja individualnih kotlov, povezava zainteresiranih v daljinske
mikrosisteme, proizvodnja električne in toplotne energije s pomočjo uplinjanja.
(3) Sončna energija: pri postavitvi fotovoltaičnih in solarnih sistemov je potrebno upoštevati smernice varovanja kulturne
dediščine. Slednjih sistemov ni dovoljeno postavljati na varovane stavbe in območja; v vplivnih območjih pa je za vsak poseg
potrebno pridobiti usmeritve s področja kulturne dediščine.
(4) Geotermalna energija: V Občini Kostanjevica na Krki bi bilo smiselno izrabljati geotermalno energijo s prečrpavanjem
tople vode in dogrevanjem s toplotnimi črpalkami. Meritve so bile izvedene na dveh mestih: okolica izvira Topličnik (temperatura
vode je znašala 27 °C), in okolica Trstenika (temperatura vode je znašala 35 °C pri pretoku 30 L/s).
12.6 Koncept opremljanja z gospodarsko javno infrastrukturo
53. člen
(kanalizacija in odpadki)
(1) Ožje območje naselja Kostanjevica na Krki ima urejen kanalizacijski sistem s priključitvijo na čistilno napravo, ki deluje
od leta 2003. Sestavljajo ga: zbirni kolektor Ljubljanska ulica, zbirni kolektor Gorjanska ulica, zbirni kolektor Otok in zbirni kolektor
IC Kostanjevica.
(2) Vsi novi objekti se priključijo na kanalizacijsko omrežje, ki se zaključi v čistilni napravi. Kapacitete obstoječe čistilne
naprave so v prvi fazi predvidene za 1100 PE, v končni pa do 2200 PE, kar zadošča za predvidene širitve naselja.
(3) Možnost preselitve obstoječe klavnice je v obrtno cono. Odpadne vode klavnice se pred izpustom v ČN predhodno
obdelajo v sklopu klavnice in se nato delno prečiščene vodijo v čistilno napravo. Ob novi lokaciji klavnice se locira zbiralnica
odpadkov, ki se nato odvažajo in deponirajo na regijski deponiji. Ostali del se nameni za širitev gospodarske cone. V celotnem
naselju Kostanjevica se vzpostavi sistem ekoloških otokov s smetnjaki za ločeno zbiranje odpadkov, in sicer na severu naselja ob
parkirišču nasproti gostišča Žolnir, na jugu naselja v sklopu parkirišča pred pokopališčem, na zahodu naselja pa v sklopu avtobusne
postaje v bližini zdravstvenega doma.
54. člen
(vodovod)
(1) Znotraj UN je predvidena povezava vodovoda Kostanjevica na Krki–Slivje (Občina Krško). Za ustrezno oskrbo s pitno
vodo se spodbuja obnova in posodobitev vodooskrbnih sistemov.
(2) Načrtuje se rekonstrukcija vodovoda Kostanjevica na Krki–Dobrava. Oskrba s pitno vodo se zagotavlja iz obstoječega
vodovodnega omrežja.
(3) Za večje širitve poselitve se zagotovijo dodatne kapacitete pitne vode in rekonstruira ter zgradi nove vodovodne sisteme.
Ohranjajo se obstoječi vodni viri in zajetja ter izvaja aktivna zaščita zajetij pitne vode pred onesnaževanjem. Prioritetno se varujejo
vodovarstvena območja vodnih virov na območju naselij Orehovec in Črešnjevec. Potrebno je zavarovati vodni vir Studena, v
bližini kostanjeviške jame.
55. člen
(električno omrežje)
(1) Oskrba novih objektov z električno energijo se zagotavlja iz obstoječih transformatorskih postaj.
(2) Za predvideno širitev na zahodnem delu Kostanjevice na Krki se predvidi nova transformatorska postaja.
(3) Srednje in nizkonapetostno omrežje na območju UN Kostanjevica na Krki se praviloma izvaja v kabelski izvedbi. Prav
tako se v kabelski izvedbi izvedejo obstoječi vodi na celotnem območju UN.
56. člen
(ogrevanje)
V obstoječi Obrtni coni Kostanjevica se na njenem južnem delu predvidi izgradnja kotlovnice z možnostjo izkoriščanja
termalne vode v povezavi z lesno biomaso. S pripadajočim toplovodom se predvidi ogrevanje celotnega naselja Kostanjevica

Stran

5920 /

Št.

51 / 14. 6. 2013

Uradni list Republike Slovenije

na Krki. Izgradnja toplovoda se predvidi tudi od izvira tople vode na Poljanah do lokacije zdraviliške vasi in naprej do mesta
Kostanjevica na Krki.
12.7 Koncept podrobnejše namenske rabe na območju stavbnih zemljišč v naselju
57. člen
(koncept podrobnejše namenske rabe na območju stavbnih zemljišč v naselju)
(1) Območja centralnih dejavnosti s stanovanji so predvidena v mestnem jedru (otok), na območju južno od otoka, na območju
ob šoli ter ob bencinskem servisu na severovzhodnem vstopu v mesto. Novo območje centralnih dejavnosti se predvidi ob starem
zdravstvenem domu ob cesti proti kostanjeviškem gradu.
(2) Območja stanovanj se ohranjajo in razvijajo med Grajsko in Ljubljansko cesto, v jugozahodnem kraku v smeri proti
Globočicam. Ohranja se obstoječa stanovanjska pozidava nasproti grajskega kompleksa, ob Vodeniški cesti ter ob kmetiji Škrjanc.
(3) Območja obrtnih dejavnosti se zagotavljajo na skrajnem severu Kostanjevice na Krki, znotraj obrtne cone.
(4) Območja površin za industrijo ostajajo v obstoječem območju proizvodnih dejavnosti tik ob gospodarski coni.
(5) Območja za šport in rekreacijo so predvidena na vzhodu, ob osnovni šoli, kjer se vzhodno od šole uredi športni center.
Na jugovzhodnem robu urbanističnega načrta pa je na Griču ob obstoječem ribniku predvidena ureditev območja za šport in
rekreacijo, gostinstvo in turizem.
(6) Območja zelenih površin se ohranja kot zeleni pas okrog otoka, z vzpostavitvijo krožne pešpoti. Ohranja se večja zelena
površina v okolici grajskega kompleksa z ohranjanjem naravnih vrednot in ureditvijo samostanskega parka.
(7) Za urejanje okoljske infrastrukture sta predvideni obstoječa lokacija čistilne naprave Kostanjevica na Krki na severovzhodu
naselja ter nova lokacija čistilne naprave Dobe na severozahodnem delu urbanističnega načrta.
III. IZVEDBENI DEL OPN
1. Splošne določbe
58. člen
(splošno)
Izvedbeni del OPN po posameznih EUP določa območja namenske rabe prostora, skupne in podrobnejše prostorske
izvedbene pogoje in območja, za katera se pripravi OPPN.
59. člen
(osnovna in podrobnejša namenska raba prostora)
(1) Osnovno namensko rabo površin tvorijo: območja stavbnih zemljišč, območja kmetijskih zemljišč, območja gozdnih
zemljišč, območja voda in območja drugih zemljišč.
(2) Podrobnejša namenska raba na območju Občine Kostanjevica na Krki je na grafičnem delu OPN prikazana v skladu z
veljavnim pravilnikom. V spodnji preglednici so prikazane vrste območij namenske rabe, njihova pretežna namembnost in grafični
znak, ki opredeljuje posamezno vrsto rabe.
OBMOČJA IN POVRŠINE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE

GRAFIČNI ZNAK

I. OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ
OBMOČJA STANOVANJ, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim
Stanovanjske površine

SS

Površine podeželskega naselja

SK

OBMOČJA CENTRALIH DEJAVNOSTI, ki so namenjena oskrbnim, storitvenim in družbenim
dejavnostim ter bivanju
Osrednja območja centralnih dejavnosti

CU

Druga območja centralnih dejavnosti

CD

OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI, ki so pretežno namenjena industrijskim, proizvodnim
in spremljajočim storitvenim ter servisnim dejavnostim
Površine za industrijo

IP

Gospodarske cone

IG

POSEBNA OBMOČJA, ki so namenjena posebnim dejavnostim, kot so območja za turizem,
nakupovalna središča in podobno
Površine za turizem

BT

Športni centri

BC

OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN, ki so namenjena preživljanju prostega časa, predvsem
rekreaciji in športu na prostem in izboljšavi kakovosti bivanja
Površine za oddih, rekreacijo in šport

ZS

Parki

ZP

Druge urejene zelene površine

ZD

Pokopališča

ZK
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OBMOČJA PROMETNE INFRASTRUKTURE
Površine cest

PC

OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti
O
gospodarskih služb s področja oskrbe z vodo, čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki
POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE, kot avtohtoni poselitveni vzorec v krajini, nizke
gostote pozidave, s pojavi samotnih kmetij, zaselkov, razdrobljenih, razpršenih, raztresenih,
razpostavljenih in razloženih naselij ter drugih oblik strnjenih manjših naselij (manjša
gručasta naselja)
Površine za bivanje in spremljajoče dejavnosti

As

Površine za turizem in podobne dejavnosti

At

Površine za zidanice

Az

II. OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
NAJBOLJŠA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA

K1

DRUGA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA

K2

III. OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ
GOZDNA ZEMLJIŠČA

G

IV. OBMOČJA VODA
POVRŠINSKE VODE
Celinske vode

VC

V. DRUGA ZEMLJIŠČA
OBMOČJA MINERALNIH SUROVIN
Površine nadzemnega pridobivalnega prostora

LN
60. člen
(enote urejanja prostora – EUP)

(1) EUP so v grafičnem delu OPN večinoma označene s črkovno oznako naselja ali dela naselja (npr. DP za Dolnjo Prekopo,
ČR za Črešnjevec itd.) in zaporedno številko EUP, ki je vezana na del prostora s skupnimi značilnostmi oziroma pogoji urejanja
(npr. 1 za območja veljavnih PIA, 2 za območja predvidenih OPPN itd.).
Legenda črkovnih oznak naselja:
AV – Avguštine
ČR – Črešnjevec pri Oštrcu
ČV – Črneča vas
DB – Dobrava
DE – Dobe
DO – Dolšce
DP – Dolnja Prekopa
GL – Globočice
GP – Gornja prekopa
GR – Grič
IV – Ivanjše
JA – Jablance
KA – Karlče
KO – Kočarija
KK – Kostanjevica na Krki
KP – Koprivnik
MA – Malence
MV – Male Vodenice
OR – Orehovec
OŠ – Oštrc
PO – Podstrm
RŽ – Ržišče
SA – Sajevce
SL – Slinovce
VB – Vrbje
VR – Vrtača
VV – Velike Vodenice
ZA – Zaboršt
(2) V primerih, ko je v naselju več fizično ločenih enot, za katere veljajo enaki prostorski izvedbeni pogoji, se oznake enot
dodatno med seboj ločijo s poševnica. Na primer: OŠ 4/1, OŠ 4/2 itd.
(3) Enota urejanja za odprti prostor ima črkovno oznako OP. Prostorski izvedbeni pogoji v tej enoti so določeni po namenski
rabi (najboljša in druga kmetijska zemljišča, gozd, površine cest, celinske vode in razpršena gradnja).
(4) Enota urejanja prostora za vinogradniško območje Črneča vas ima oznako VO. Enota urejanja prostora za varovalni gozd
ima oznako VG.
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61. člen

(EUP na območju naselij in odprtega prostora ter način urejanja prostora)
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA
EUP IN NAČIN UREJANJA
1 – veljavni PIA

2 – predvideni OPPN

3 – pip
4 – pip
5 – pip

6 – pip
7 – pip
8 – pip
9 pip
10 –pip
11 – pip

12 – pip
13 – pip
14 – pip
15 – pip
16 – pip
17 – pip

IME EUP
Lokacijski načrt za rekonstrukcijo lokalne ceste
RII-419/1205 Šentjernej–Križaj v Dolnji Prekopi
Konjeniški turizem Dobe
Ožje območje gradu Dobrava
Turistično naselje Globočice
Kamnolom Ključe
Športni center Polom
Zdraviliška vas Sajevce
Turistično naselje Slinovce-Karlče
Turistično naselje Vrtača
Stanovanjska gradnja Oštrc
Naselji Dobrava in Dolnja ter Gornja Prekopa
Naselja Črneča vas, Dolšce, Globočice,
Orehovec, Oštrc
Naselja Črešnjevec, Dobe, Grič, Kočarija,
Malence, Ržišče, Slinovce, Vrbje, Vrtača, Velike
Vodenice

OZNAKA EUP
DP 1

DE 2
DB 2
GL 2
JA 2
MV 2
SA 2
SL 2
VR 2
OŠ 2
DB 3/1, DB 3/2, DP 3/1 – DP3/3, GP 3
ČV 4, DO 4, GL 4, OR 4/1, OR 4/2,
OŠ 4/1, OŠ 4/2
ČR 5, DE 5/1, DE 5/2, GR 5/1, GR 5/2,
KO 5/1, KO 5/2, KO 5/3, MA 5/1, MA 5/2,
MA 5/3, RŽ 5/1, RŽ 5/2, SL 5/1, SL 5/2,
VB 5, VR 5, VV 5
Šport in rekreacija
DP 6, GP 6, SL 6, OR 6, VV 6
Zelene površine-pokopališče
OŠ 7
Okoljska infrastruktura
ČV 8, DP 8, OR 8
Območja mineralnih surovin
ČR 9, OR 9
Površine za turizem in podobne dejavnosti
ČR 10, DO 10, JA 10/2 – 10/5, OR 10,
na območju razpršene poselitve
OŠ 10
Površine za bivanje in spremljajoče dejavnosti
AV 11/1 – AV 11/7, ČR 11, ČV 11/1 – ČV
na območju razpršene poselitve
11/2, DE 11/1 – DE 11/6, DO 11/1 – DO
11/7, GL 11/1 – GL 11/4, GP 11/1 – GP
11/7, GR 11/1 – GR 11/5, IV 11/1 – IV
11/2, JA 11/1 – JA 11/11, KA 11, KK 11/1
– KK 11/2, KO 11/1 – KO 11/16, KP 11/1
– KP 11/4, MA 11/1 – MA 11/3, MV 11/1
– MV 11/10, OR 11/1 – OR 11/12, OŠ
11/1 – OŠ 11/5, PO 11/1 – PO 11/2, SA
11/1 – SA 11/6, SL 11/1 – SL 11/10, VR
11/1 – VR 11/2, VV 11/1 – VV 11/5, ZA
11/1 – ZA 11/5
Stavbna zemljišča za zidanice
ČV 12, GL 12, IV 12, JA 12
Objekti sakralne stavbne dediščine izven območij ČV 13, MV 13
naselij
Širše območje gradu Dobrava
DB 14
Varovalni gozd
VG 15
Vinogradniško območje Črneča vas
VO 16
Ostali odprti prostor (kmetijska zemljišča, gozdna OP 17/1 – OP 17/2
zemljišča, celinske vode, površine cest)
62. člen

(EUP na območju urbanističnega načrta Kostanjevica na Krki ter način urejanja prostora)
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA
EUP IN NAČIN UREJANJA

1 – veljavni PIA

2 – predvideni OPPN

IME EUP
ZN za stanovanjsko območje Globočice
ZN Obrtna cona v Kostanjevici na Krki
LN za obvoznico in most v Kostanjevici na Krki
Ureditveni načrt mestno jedro Kostanjevica
ZN za športno rekreacijski center Kostanjevica
na Krki
Pokopališče
Stanovanjsko območje Globočice – jug
Rekreacijsko območje Grič
Nova pozidava ob Grajski cesti

OZNAKA EUP
KK 1/1
KK 1/2
KK 1/3
KK 1/4, KK 1/5
KK 1/6
KK 2/1
KK 2/2
KK 2/3
KK 2/4
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Stanovanjsko območje ob Grajski in Ljubljanski
cesti
Stanovanjska pozidava ob Vodeniški cesti
Stanovanjska pozidava ob Gorjanski cesti 1
3 – pip za območja stanovanjske Stanovanjska pozidava ob Gorjanski cesti 2
gradnje
Stanovanjska pozidava ob Gorjanski cesti 3
Stanovanjska pozidava ob Gorjanski cesti 4
Stanovanjska pozidava ob obvoznici 1
Stanovanjska pozidava ob obvoznici 2
4 – pip za območja kulturnih
Širše območje grajskega kompleksa
spomenikov
Območje Slinovške cerkve
5 – pip za območja proizvodnih
Industrijsko območje
dejavnosti
Vhod na otok
6 – pip za območja zelenih
Območje zelenih površin ob Krki
površin
Območje za šport in rekreacijo Dobe
Območje čistilne naprave Kostanjevica na Krki
7 – pip za območja okoljske
infrastrukture
Območje čistilne naprave Dobe
Kmetijske površine vzhodno od otoka
Kmetijske površine ob kmetiji Škrjanc
8 – pip za kmetijske površine
znotraj UN
Kmetijske površine severozahodno od otoka
Kmetijske površine med cesto in Krko
Kmetijske površine zahodno od mesta
9 – pip za novo pozidavo
Nova pozidava ob Ljubljanski cesti
ob Ljubljanski cesti
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KK 3/1
KK 3/2
KK 3/3
KK 3/4
KK 3/5
KK 3/6
KK 3/7
KK 3/8
KK 4/1
KK 4/2
KK 5
KK 6/1
KK 6/2
KK 6/3
KK 7/1
KK 7/2
KK 8/1
KK 8/2
KK 8/3
KK 8/4
KK 8/5
KK 9

63. člen
(določila za uporabo prostorskih izvedbenih pogojev in drugih določil tega odloka)
(1) Za vsako EUP veljajo naslednji prostorski izvedbeni pogoji:
– skupni prostorski izvedbeni pogoji, določeni v 2. poglavju tega odloka,
– podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji, ki so vezani na posebnosti posamezne EUP in so določeni v 3. poglavju tega
odloka, in
– prostorski izvedbeni pogoji veljavnih aktov.
(2) Določila skupnih prostorskih izvedbenih pogojev veljajo v vseh EUP, razen če je s podrobnejšimi prostorskimi izvedbenimi
pogoji določeno drugače.
(3) Podrobnejši prostorski ureditveni pogoji dopolnjujejo ali spreminjajo skupne prostorske izvedbene pogoje. V primeru
neskladja skupnih prostorskih izvedbenih pogojev in podrobnejših prostorskih izvedbenih pogojev, veljajo podrobnejši.
(4) Na območju predvidenih OPPN veljajo le skupni pogoji za »območja predvidenih OPPN«, določeni v 64. členu.
(5) Na območju veljavnih aktov veljajo prostorski izvedbeni pogoji veljavnih aktov.
(6) V naseljih in ostalih EUP, na namenski rabi najboljša in druga kmetijska zemljišča (K1, K2), gozd (G), površinah cest (PC),
celinskih voda (VC) ter za razpršeno gradnjo veljajo enaki pogoji, kot so določeni v točki 3.1.15 Ostali odprti prostor, kolikor ni s
skupnimi ali podrobnejšimi PIP za posamezno EUP določeno drugače.
2. Skupni prostorski izvedbeni pogoji
2.1 Skupni pogoji območja predvidenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN)
64. člen
(območja predvidenih OPPN)
(1) Na območjih, kjer je s tem odlokom predvidena izdelava OPPN, so do njegove uveljavitve dopustni naslednji posegi:
– vzdrževanje in rekonstrukcije objektov, odstranitev obstoječih objektov,
– gradnja, rekonstrukcija, vzdrževanje in odstranitev komunalne, energetske, telekomunikacijske in prometne infrastrukture.
Gradnja novih stavb do izdelave OPPN ni dopustna, razen dozidava obstoječih stavb na območju EUP KK 2/2 (Globočice jug).
(2) Pri izdelavi OPPN je treba upoštevati usmeritve za izdelavo, določene v točki 3. Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji.
Izdelava OPPN je dopustna tudi na območjih, kjer to s tem odlokom ni posebej določeno.
(3) Meje predvidenih OPPN je možno po potrebi in strokovni preveritvi tudi korigirati.
(4) Predvidene OPPN-je je možno izvesti v več fazah oziroma jih je možno deliti na več manjših OPPN, pod pogojem, da
posamezni OPPN vključuje prostorsko in funkcionalno smiselno in zaključeno celoto. V primeru, da se OPPN izvaja le za del
območja, je treba izdelati strokovne podlage za celotno območje OPPN, ki bodo celovito reševale prometno in gospodarsko javno
infrastrukturo.
(5) Na zemljiščih, kjer je v naravi gozd, se krčitev izvede šele po izdaji gradbenega dovoljenja in ob predhodni označitvi in
evidentiranju gozdnega drevja, ki jo izvede pristojni zavod. V primerih, da je OPPN načrtovan v več fazah, se tudi krčitve gozda
izvajajo fazno.
(6) Uporabljajo se inovativni sistemi za lokalno energetsko oskrbo (uporaba obnovljivih virov energije, učinkovita raba
energije).
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2.2 Skupni pogoji glede vrste posegov v prostor, postavitve in oblikovanja objektov ter parcelacije
65. člen
(vrste gradenj, objektov in drugih posegov v prostor)
(1) Na celotnem območju občine so dovoljene naslednje vrste gradenj, kolikor to ni v nasprotju z ostalimi skupnimi in
podrobnejšimi prostorskimi izvedbenimi pogoji za posamezne EUP in varstvenimi režimi:
– novogradnje (tudi dozidave, nadzidave),
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v okviru dovoljenih vrst objektov in dejavnosti po posameznih EUP,
– rekonstrukcije,
– izvedba investicijskih in rednih vzdrževalnih del (skladno z veljavnim predpisom).
(2) Na celotnem območju občine je dovoljena gradnja naslednjih vrst objektov, kolikor to ni v nasprotju z ostalimi skupnimi in
podrobnejšimi prostorskimi izvedbenimi pogoji za posamezne EUP in varstvenimi režimi:
– nestanovanjskih stavb: garažne stavbe, ki jih je možno postavljati na območju stavbnih zemljišč (razen na območju, ki so
po namenski rabi opredeljene kot zelene površine) in nadstrešnice za potnike na avtobusnih postajališčih,
– gradbeno inženirskih objektov: ceste; mostovi, viadukti, predori in podhodi; pristanišča, plovne poti, pregrade in jezovi ter
drugi vodni objekti; cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi (razen čistilnih naprav) ter od drugih gradbeno
inženirskih objektov le objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih,
– nezahtevnih objektov, ki jih je možno postavljati tudi izven stavbnih zemljišč: škarpe in podporni zidovi, pomožni
infrastrukturni objekti, začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam (razen na območju pokopališč ter
okoljske infrastrukture) in spominska obeležja,
– enostavnih objektov: pomožni infrastrukturni objekti, spominska obeležja, urbana oprema (samo nadkrita čakalnica na
avtobusnem postajališču, javna kolesarnica z nadstreškom, javna telefonska govorilnica, transparent, skulptura, montažna
sanitarna enota, vodnjak oziroma okrasni bazen, obešanka na drogu javne razsvetljave).
(3) Ne glede na predhodne določbe tega člena, na območju kmetijskih zemljišč, gozda, površin cest in celinskih voda, veljajo
podrobnejši izvedbeni pogoji, določeni v poglavju 3.1.15 »Ostali odprti prostor«.
(4) V območju varovalnih pasov elektroenergetskih vodov se upošteva predpis, ki določa pogoje in omejitve gradenj, uporabe
objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij.
(5) Na zemljiščih, ki so opredeljena kot stavbna, v naravi pa je gozd, se krčitev izvede šele po izdaji gradbenega dovoljenja
in ob predhodni označitvi in evidentiranju gozdnega drevja, ki jo izvede pristojni zavod.
66. člen
(oblikovanje objektov in ureditve okolice)
(1) Dozidave in nadzidave stavb se morajo oblikovno prilagoditi obstoječi stavbi.
(2) Pri gradnji je treba upoštevati:
– smer slemena strehe mora biti praviloma vzporedna z daljšo stranico objekta oziroma mora biti usklajena z obstoječo
pozidavo; na strehah so dovoljena strešna okna in frčade ter čopi, če to ni v nasprotju z varstvenim režimom v posamezni EUP;
frčade morajo imeti dvokapno streho in morajo biti razmeščene osno simetrično,
– naprave za izkoriščanje naravnih virov energije ne smejo presegati slemen streh,
– uporaba reflektirajočih kritin in fasad ter fluorescentnih barv je prepovedana. Prav tako ni dovoljena uporaba agresivnih,
vpadljivih barv, kot so: živo rumena, vijolična, živo oziroma turkizno modra, rdeča, živo zelena ipd. Barva fasade mora biti skladna
z barvo strehe in stavbnega pohištva. Objekti se oblikujejo po vzoru kakovostnih okoliških objektov v posamezni EUP (členitev
fasad, okna, balkoni, nadstreški, struktura in materiali fasad ipd.).
(3) Kolikor premoščanje razlik v višini terena ni možno s travnatimi brežinami, morajo biti podporni zidovi iz naravnega,
avtohtonega materiala ali betona, ki je zaraščen z zelenimi plezalkami.
(4) Pešpoti so tlakovane, asfaltne ali peščene. Parkirišča so asfaltirana, tlakovana ali izvedena s travnatimi ploščami.
(5) Na parceli, namenjeni gradnji objektov, mora biti vsaj 10 % zelenih površin.
67. člen
(lega objektov)
(1) Pri umestitvi objektov je treba upoštevati:
– dominante naselja (cerkev, drevo ipd.),
– upošteva se gradbena linija obstoječih sosednjih objektov, predvsem pri obcestni pozidavi, dovoljena so odstopanja zaradi
konfiguracije terena in prometne varnosti.
(2) Postavitev stavb se v čim večji možni meri prilagaja konfiguraciji terena, tako da izvedba višjih podpornih zidov ni potrebna.
Daljša stranica stavb, lociranih na pobočjih, mora biti vzporedna s plastnicami. Dopustna je tudi drugačna lega, pod pogojem, da
postavitev stavbe upošteva urbanistični vzorec dela naselja ali orientacijo obstoječih slemen.
(3) Stavbe in gradbeno inženirski objekti morajo biti od gozdnega roba oddaljeni za eno drevesno višino odraslega sestoja
oziroma najmanj 20 m. Za manjši odmik je treba pridobiti soglasje pristojnega zavoda. Gradbeno inženirski objekti, ki so v nivoju
zemljišča, pa morajo biti odmaknjeni od meje gozda vsaj 1 m.
68. člen
(parcelacija)
(1) Pri določanju velikosti parcel, namenjenih gradnji, mora biti upoštevana namembnost in velikost objekta, zagotovljena
mora biti normalna uporaba in vzdrževanje objekta, potrebne manipulativne in parkirne površine, infrastrukturne ureditve, zelene
površine ter izvedba sanitarno-tehničnih (vpliv bližnje okolice, osončenje, prezračevanje, hrup, interventne poti ipd.) in požarnovarnostnih zahtev.
(2) Pri določitvi položaja in velikosti parcel, namenjenih gradnji, je treba upoštevati obliko in velikost obstoječih parcel
namenjenih gradnji ter v največji možni meri tudi obstoječe parcelne meje oziroma značilni parcelni vzorec.
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(3) Pri določanju parcele, namenjene gradnji, se upoštevajo potrebe po rezervaciji prostora za namen izgradnje, vzdrževanja
ali širitve javnih površin (prometne ureditve, infrastrukturni koridorji ter njihovo vzdrževanje).
(4) Parcelacija mora biti izvedena tako, da je do obstoječih in načrtovanih objektov omogočen dovoz in dostop z javne ceste.
Nemoten dostop mora biti zagotovljen tudi do kmetijskih in gozdnih zemljišč ter omogočeno gospodarjenje z njimi.
(5) Pri določanju parcel, namenjenih gradnji, ni dopustno parcelacije izvesti na način, da ostane del zemljišča, ki s svojo
površino ne omogoča gradnje novega objekta.
69. člen
(odmiki)
(1) Nove stavbe (nad terenom in pod njim) morajo biti od sosednjih parcel, namenjenih gradnji, odmaknjene najmanj 3 m,
nezahtevni in enostavni objekti pa najmanj 1,5 m. V primeru združitve objektov za lastne potrebe na dveh parcelah je možna
postavitev na parcelno mejo. Možen je tudi manjši odmik pod pogojem, da je pridobljeno pisno soglasje mejaša in da so upoštevani
veljavni požarno-varnostni ter sanitarno-tehnični predpisi.
(2) Odmiki med objekti morajo upoštevati požarno-varnostne normative, pri čemer mora biti odmik od sosednjega objekta
najmanj 5 m. Dovoljen je tudi manjši, ob upoštevanju požarno-varstvenih in sanitarno-tehničnih zahtev.
70. člen
(postavitev in oblikovanje ter velikosti nezahtevnih in enostavnih objektov)
(1) Postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov je možna pod pogojem, da ni ovirano funkcioniranje obstoječih objektov,
parkiranje in manipulacija ter da ni oviran dostop in preglednost na cesto.
(2) V primeru, da je s tem odlokom dovoljeno ograjevanje parcel, morajo biti ograje iz naravnih materialov (kamen, les ipd.).
Možna je tudi zasaditev avtohtonih grmovnic ali žična ograja, ki je lahko prepletena z živo mejo. Višina ograj je do 1,5 m.
(3) Na območju razpršene poselitve, v okviru kmetij in zaselkov, ograjevanje zemljišč ni dovoljeno, razen v primeru če gre za
zavarovanje zemljišča pred vplivi naravnih nesreč ter pred drugimi nezaželenimi vplivi okolice za ljudi in živali ali za zavarovanje
vrtov. Pri ograjevanju objektov in kompleksov, ki zahtevajo posebno varnost, je treba upoštevati izvedbo in višino ograje, ki je
določena z drugimi predpisi. Ograje morajo biti od roba cestnega telesa odmaknjene najmanj 1 m.
(4) Škarpe in podporni zidovi so lahko kamniti oziroma obloženi s kamnom ali betonski pod pogojem, da so zakriti z zelenjem.
(5) Oblikovna podoba objektov za lastne potrebe mora biti skladna z osnovnim objektom (naklon strehe, kritina, fasada).
Izjema so objekti (npr. ute, steklenjaki, bazeni itd.), ki jih zaradi svoje namembnosti ali konstrukcije v celoti ni možno oblikovno
prilagoditi osnovnemu objektu ali če so drugačne oblikovne zahteve pogojene z vidika varstva kulturne dediščine. Strehe garaž so
lahko ravne pod pogojem, da so skrite v vencu. Dopustne so ravne ali enokapne strehe nadstreškov.
(6) Objekte za lastne potrebe (samo drvarnice, enoetažne pritlične objekte ter nadzemne rezervoarje za utekočinjeni naftni
plin in nafto) ni dovoljeno postavljati med glavno fasado objekta ter regionalne in lokalne ceste (LC).
(7) Za določitev velikosti nezahtevnih in enostavnih objektov veljajo pogoji, kot jih določa veljavni predpis o vrstah objektov
glede na zahtevnost, razen če ni s pogoji tega odloka določeno drugače.
(8) Na območjih varstva kulturne dediščine se pri umestitvi nezahtevnih in enostavnih objektov upoštevajo spodaj navedene
usmeritve.
Objekti za lastne potrebe:
– drvarnica mora imeti podolgovat tloris, obod iz lesenih pokončnih letev, dvokapno streho z naklonom 40–45 stopinj, opečno
kritino; odstopanja so možna, če to ne vpliva na varovane lastnosti enote,
– pri umeščanju garaž se prvenstveno zagotavlja njihovo vključevanje v objekte (gospodarske, poslovne, stanovanjske)
oziroma se jih izvaja v obliki nadkritih parkirnih mest,
– enoetažne pritlične lope morajo biti lesene; umestitev lope je možna le, če to dopušča zasnova domačije oziroma hiše z
vrtom; potrebna je predhodna preveritev nemoteče vključitve v prostor,
– ute oziroma senčnice morajo biti lesene; umestitev je možna po predhodni preveritvi nemoteče vključitve v prostor,
– umestitev nadstreška je možna le, če to dopušča značaj objekta ali odprtega prostora,
– umestitev bazenov na območjih kulturne dediščine ni dopustna, razen v primeru preveritve nemoteče vključitve v prostor,
– umestitev steklenjakov in rastlinjakov praviloma ni dovoljena v območjih kulturnih spomenikov in vplivnih območjih,
postavitev je izjemoma možna na podlagi preveritve umestitve v prostor in soglasja pristojnega organa za varstvo kulturne
dediščine,
– rezervoarji za utekočinjeni naftni plin morajo biti zakriti z neizstopajočo živo mejo; umestitev je možna po predhodni preveritvi
nemoteče vključitve v prostor,
– v vplivnih območjih dediščine ograditev posameznih delov kmetijskega zemljišča ni sprejemljiva.
Pomožni infrastrukturni objekti:
– cestni objekti:
– avtobusno postajališče – na območju celotne občine izven mesta se izdela celostna podoba postajališč in druge opreme;
– energetski objekti:
– nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje – v območjih kulturne dediščine in vplivnih območjih je treba
vode speljati podzemno, razen če gre za arheološko dediščino; v tem primeru vodi potekajo po oziroma izjemoma ob robovih
naselij, gozda, cest,
– ločilno oziroma krmilno mesto mora biti neopazno, umaknjeno na rob (naselje, gozd, cesta),
– transformatorska postaja se ne umešča na objekte in območja kulturne dediščine; če to ni možno, mora biti čim bolj
neopazna, umaknjena na rob in umaknjena iz smeri vedut na prostorske dominante;
– relejna hišica se ne umešča na objekte in območja kulturne dediščine,
– tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk se ne umešča na objekte in območja kulturne dediščine (primerna lokacija je npr.
trgovina, bencinska postaja);
– telekomunikacijski objekti:
– sekundarnega telekomunikacijskega omrežja in baznih postaj se ne umešča na objekte in območja kulturne dediščine;
če ni druge rešitve, se umeščajo na rob. Umeščanje baznih postaj v cerkvene stolpe je možno le, če se s tem ne povzročajo
destruktivni učinki na historično substanco objekta in njegovo pojavnost v prostoru. Postavljanje stolpov oziroma drogov za bazne
postaje mobilne telefonije v bližini prostorskih dominant, kot so cerkve in gradovi, ni dopustno;
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– komunalni objekti:
– pri umeščanju objektov s hidroforno postajo oziroma prečrpališčem se je treba izogibati objektom in območjem kulturne
dediščine; če je postavitev neizogibna, mora biti črpališče na neizpostavljenem mestu, obdanem z živico,
– montažna greznica mora biti po postavitvi zatravljena,
– mala tipska čistilna naprava – območje postavitve je treba ponovno zatraviti, spremljajoč objekt je lesen, z dvokapno
streho in umaknjen na neizpostavljeno mesto,
– ekološki otoki morajo biti čim bolj zakriti in nevpadljivi; po možnosti iz naravnih materialov, prilagojenih funkciji, strukturi
naselja in krajini. Na območju Kostanjevice na Krki mora biti oblikovanje ekoloških otokov vključeno v celostno podobo urbane
opreme.
Pomožni kmetijsko gozdarski objekti:
– oblikovanje čebelnjakov sledi tradicionalnemu vzoru,
– gnojišče, gnojna jama – ograda ne sme presegati 1,3 m, locirano je lahko le v okviru domačije, v neposredni bližini hleva,
– gozdna cesta – v območjih kulturne dediščine je treba izdelati variante tras,
– gozdna učna pot – v območjih kulturne dediščine je treba izdelati celostno podobo učnih tabel,
– gozdna žičnica – pri umestitvi se je treba izogibati objektom in območjem kulturne dediščine,
– kašča – oblikovanje naj sledi tradicionalnemu vzoru,
– kozolec – dopustna je postavitev regionalno značilnih kozolcev (toplar, nizki toplar, enojni kozolec, vzporedni enojni kozolec);
obstoječi kozolci se ohranjajo,
– kmečka lopa – v območjih kulturne dediščine je možna postavitev le v okviru kmečkega gospodarstva,
– poljska pot je peščena; utrditev je možna le po kolesnicah (asfalt in tlakovci niso dopustni),
– silos – izvedba je možna samo v horizontalni obliki in to le v okviru kmečkega gospodarstva,
– skedenj – dopustna je postavitev regionalno značilnih skednjev.
Začasni objekti:
– začasni objekti za sezonsko turistično ponudbo se v območjih kulturne dediščine lahko umeščajo le v okviru priprave
celostnega urejanja določenega območja,
– začasne objekte za prireditve je možno za omejen čas postavljati tudi v območja kulturne dediščine,
– začasnih objektov za skladiščenje se praviloma ne postavlja v območja kulturne dediščine.
Vadbeni objekti:
– montažnih napihljivih šotorov se ne umešča v območja kulturne dediščine.
Spominska obeležja:
– spominska obeležja – pred postavitvijo v območjih kulturne dediščine je treba izdelati prostorsko presojo postavitve in
preveriti vpliv na obstoječo kulturno dediščino.
Urbana oprema:
– v območjih kulturne dediščine je treba urbano opremo načrtovati celostno,
– čakalnice in kolesarnice so prilagojene okolju (mestnemu ali vaškemu) in celostni podobi urbane opreme (postajališča,
eko otoki, kioski itd.),
– objekt za oglaševanje – na območju kulturne dediščine postavljanje objektov za oglaševanje ni dovoljeno, po potrebi se za
krajevna obvestila uporabljajo lesene table, pritrjene na posamezen vaški objekt,
– transparent – na območju kulturne dediščine postavljanje transparentov načeloma ni dopustno. Dopustni so na posameznih
v naprej dogovorjenih lokacijah v mestu oziroma naselju. Te lokacije ne smejo biti v smeri vedut na prostorske dominante,
– skulptura in vodnjaki – pred postavitvijo v območjih kulturne dediščine je treba izdelati prostorsko presojo postavitve in
preveriti vpliv na obstoječo kulturno dediščino,
– večnamenski kiosk – v območju kulturne dediščine niso dopustni – v ta namen se lahko uporabljajo obstoječi opuščeni
objekti kulturne dediščine,
– vodnjaki – pred postavitvijo v območjih kulturne dediščine je treba izdelati prostorsko presojo postavitve in preveriti vpliv
na obstoječo kulturno dediščino.
2.3 Skupni pogoji za gospodarsko javno infrastrukturo
2.3.1 Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo
71. člen
(priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo)
(1) Obstoječe in nove objekte se priključi na predpisano gospodarsko javno infrastrukturo.
(2) Gradnja novih objektov (razen objektov gospodarske javne infrastrukture) je možna šele po izgradnji minimalne komunalne
in prometne infrastrukture oziroma sočasno.
(3) Priključki na gospodarsko javno infrastrukturo naj potekajo v sklopu grajenega javnega dobra in v sklopu obstoječih
infrastrukturnih koridorjev, razen če tehnično to ni izvedljivo.
(4) Zemljišče, namenjeno gradnji, je minimalno komunalno in prometno infrastrukturo opremljeno, če ima zagotovljeno oskrbo
s pitno vodo, urejeno odvajanje odpadne vode, priključitev na elektroenergetsko omrežje ter dostop do javne ceste.
(5) Na območjih, kjer omrežje javne infrastrukture ni zgrajeno, je za objekte možno urediti lastne infrastrukturne naprave v
skladu z veljavnimi predpisi in soglasjem občine.
(6) Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač
pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke.
(7) Priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo se izvaja v skladu s soglasjem pristojnega upravljavca.
72. člen
(priključevanje na prometno infrastrukturo)
(1) Obstoječi in predvideni objekti morajo imeti zagotovljen dostop do javne ceste. Prav tako mora biti dostop zagotovljen
tudi do kmetijskih in gozdnih zemljišč.
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(2) Priključki morajo biti urejeni tako, da je zagotovljena ustrezna preglednost, omogočen dostop z urgentnimi vozili, da
ne ovirajo prometa oziroma v skladu z veljavnimi predpisi. Za priključitev na javno cesto je treba pridobiti soglasje upravljavca
ceste.
(3) Objekte in zemljiške parcele se praviloma priključuje na ceste lokalnega pomena, ki se preko njih priključujejo na državne
ceste. Na javno cesto se praviloma priključuje več objektov s skupnim priključkom.
73. člen
(priključevanje na vodovodno in kanalizacijsko omrežje)
(1) Priključevanje na vodovodno in kanalizacijsko omrežje se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi. Obstoječi in predvideni
objekti se priključujejo na javno vodovodno omrežje v skladu s soglasjem upravljavca. Priključitev na javno vodovodno omrežje
se lahko izvede v primeru, ko hidravlične in tlačne razmere na javnem vodovodnem omrežju dopuščajo priključevanje novih
uporabnikov. V nasprotnem primeru se izvede rekonstrukcija vodovodnega omrežja. Priključitev se izvede preko vodomernega
jaška, ki mora biti lociran izven objekta, na vedno dostopnem mestu, čim bližje priključnemu mestu in na parceli, namenjeni
gradnji. Izvedba vodomernega jaška na prometnih, parkirnih površinah in ostalih utrjenih površinah ni dovoljena. Če priključitev
na vodovodno omrežje ni možna, je ob soglasju upravljavca možna začasna ali trajna uporaba lastnih sistemov za oskrbo s pitno
vodo (lastno zajetje, cisterna).
(2) Posamezni objekti imajo lahko samo en priključek na javno kanalizacijo. Posamezni priključki iz objektov se v največji
možni meri združujejo, tako da se vodi na kanalizacijo samo en priključek. Interni – hišni priključki se izvajajo istočasno z
izgradnjo kanalizacije. Izvedba hišnih priključkov na sistem kanalizacije za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda
se izvede preko revizijskega jaška. Slepo priključevanje na sistem javne kanalizacije ni dovoljeno. Po priključitvi na sistem
javne kanalizacije za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda je treba opustiti obstoječe greznice po navodilih
upravljavca javne službe.
(3) Padavinske odpadne vode se prioritetno odvaja v ponikovalnice. V primeru zgrajene padavinske kanalizacije se odvajajo v
kanalizacijo. Ponikovalnice morajo biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin, vendar znotraj parcele namenjene
gradnji. Če ponikanje ni možno, je treba padavinske vode speljati v bližnji vodotok ali razpršeno po terenu. Pri tem mora biti ureditev
odvodnje načrtovana tako, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok z urbanih površin, kar pomeni, da je treba predvideti
zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, morebitni suhi zadrževalniki …).
Padavinske vode morajo biti speljane izven plazljivega in erozijsko ogroženega območja. Čista padavinska voda se lahko uporabi
za sanitarne in tehnološke potrebe. Onesnažene padavinske vode se morajo pred izpustom v ponikovalnico, vodotok ali na teren
prečistiti v skladu z veljavnimi predpisi.
74. člen
(priključevanje na komunikacijsko omrežje)
Priključke na komunikacijsko omrežje je treba izvesti podzemno. Pri rekonstrukcijah obstoječih nadzemnih komunikacijskih
vodov se ti nadomestijo v podzemni izvedbi.
75. člen
(priključevanje na energetsko omrežje)
Oskrba novih objektov z električno energijo se zagotavlja iz obstoječih transformatorskih postaj. V primeru nezadostnih
zmogljivosti se zgradijo nove transformatorske postaje in pripadajoče srednje in nizkonapetostno omrežje.
2.3.2 Pogoji glede varovalnih pasov gospodarske javne infrastrukture
76. člen
(varovalni pasovi gospodarske javne infrastrukture)
V varovalnih pasovih gospodarske javne infrastrukture so posegi možni na podlagi veljavnih predpisov, projektnih pogojev in
pisnega soglasja upravljavca posamezne infrastrukture.
77. člen
(varovalni pasovi prometne infrastrukture, nadzorovana raba letališča)
(1) Varovalni pas državne ceste se meri od zunanjega roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih
objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče ter znaša:
– pri regionalnih cestah 15 m.
(2) Varovalni pas občinskih cest, ki se meri od zunanjega roba cestišča, je na vsako stran cestišča širok:
– pri lokalni cesti 8 m,
– pri zbirni cesti 10 m,
– pri mestni ali krajevni cesti 8 m,
– pri javni poti 6 m.
(3) Na območju nadzorovane rabe letališča Cerklje ob Krki je treba upoštevati veljavno zakonodajo, predvsem določila,
povezana z ovirami za zračni promet.
78. člen
(varovalni pasovi energetske infrastrukture)
Širine elektroenergetskih koridorjev daljnovodov znašajo:
– za nadzemni napetostni nivo od 1 kV do 20 kV: 20 m (10 m na vsako stran od osi daljnovoda),
– za podzemni napetostni nivo od 1 kV do 20 kV: 2 m (1 m na vsako stran od osi daljnovoda),
– za razdelilne postaje srednje napetosti, transformatorske postaje srednje napetosti 0,4 kV: 2 m od zunanje ograje razdelilne
transformatorske postaje.
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79. člen
(varovalni pasovi ostale infrastrukture)
Varovalni pasovi posameznih infrastrukturnih omrežij (vodovod, kanalizacija, vod, namenjen telekomunikacijskim storitvam,
vključno s kabelskim razdelilnim sistemom in drugi vodi za določeno vrsto gospodarske javne službe lokalnega pomena oziroma v
javno korist, razen priključkov nanje) znašajo 3 m, merjeno od osi posameznega voda, če ni s področnimi predpisi določeno drugače.
2.3.3 Pogoji glede gradnje gospodarske javne infrastrukture
80. člen
(gradnja gospodarske javne infrastrukture)
(1) Vsa gospodarska javna infrastruktura se mora graditi, rekonstruirati in vzdrževati v skladu z veljavnimi predpisi in
tehničnimi normativi.
(2) Gradnja gospodarske javne infrastrukture se praviloma izvaja v sklopu obstoječih infrastrukturnih koridorjev in na območjih
grajenega javnega dobra.
(3) Gradnja prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture mora potekati usklajeno. Ob gradnji novih ali
rekonstrukciji obstoječih vodov gospodarske javne infrastrukture je treba predvideti tudi rekonstrukcijo preostalih vodov in naprav,
ki so zaradi dotrajanosti, premajhne zmogljivosti ali iz drugih razlogov neustrezni. Zagotoviti je treba predpisane medsebojne
odmike ter odmike od objektov in drevja.
(4) Trase javne infrastrukture je treba predvideti s čim manjšim številom prečkanj vodotokov. Morebitna prečkanja vodotokov
morajo biti izvedena tako, da ne bodo spremenila hidrološkega režima vodotokov. Potrebno je preprečiti onesnaženje vodotokov v
času gradnje in obratovanja. Na delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, naj le-ta ne posega na priobalno zemljišče. Manjši
odmiki od zakonsko določenih so dopustni le izjemoma, na krajših odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene, vendar na tak
način, da ne bo poslabšana obstoječa stabilnost brežin vodotoka. Infrastruktura naj praviloma ne poteka po poplavnih, erozijskih
in plazljivih območjih, prav tako naj se v čim večji možni meri izogiba najboljšim kmetijskim zemljiščem, območjem Natura 2000,
naravnim vrednotam in zavarovanim območjem. Izsekavanje vegetacije naj se izvaja v čim manjši možni meri.
(5) Posamezni komunalni objekti in naprave ter telekomunikacijski objekti in naprave, kot so transformatorske postaje,
naprave omrežja mobilne telefonije, črpalne postaje, sanitarni kioski, zbiralniki in podobno, morajo biti postavljeni tako, da niso
vidno izpostavljeni, v sklopu obstoječih objektov, ob njih ali pod nivojem terena ter izven varovanih območij naravnih vrednot in
kulturne dediščine. Na izpostavljenih legah se zagotovi čim manjši vpliv na vidne kvalitete prostora. V primeru, da gradnja izven
varovanih območij ni možna, je treba pridobiti projektne pogoje in soglasja pristojne službe.
(6) Predvidena gospodarska javna infrastruktura je razvidna iz grafičnega dela OPN. Odstopanja od predvidenih tras so
možna v primeru, če se pri nadaljnjem, podrobnejšem proučevanju ali pri projektiranju izkaže, da so nove rešitve tehnično ali
ekonomsko sprejemljivejše. Pri tem se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere, prav tako rešitve ne smejo biti v
nasprotju z javnimi interesi.
81. člen
(gradnja prometne infrastrukture)
(1) Ob regionalnih, lokalnih ter zbirnih in krajevnih cestah se ob upoštevanju prostorskih možnosti gradijo hodniki za pešce
z javno razsvetljavo in kolesarske steze.
(2) Ob javnih cestah je dopustno urejati avtobusna postajališča in počivališča.
(3) Pri dimenzioniranju parkirišč je treba upoštevati veljavne normative za določanje parkirnih mest po posameznih
dejavnostih.
(4) Pri gradnji prometne infrastrukture, v primeru premostitve voda in gradnje na vodnem ter priobalnem zemljišču, se gradnja
izvaja tako, da je zagotovljena poplavna varnost in da se ne poslabšujeta stanje voda in vodni režim.
(5) Ob gradnji, rekonstrukciji in vzdrževanju prometne infrastrukture se zagotavlja ustrezne prehode za prostoživeče vrste.
82. člen
(gradnja energetske infrastrukture)
(1) Predvideno srednje in nizkonapetostno omrežje v naseljih ter območjih varovane naselbinske in krajinske dediščine mora
biti v zemeljski oziroma kabelski izvedbi. Izven naselij je dopustno graditi v nadzemni izvedbi ter kablovode, ki so prosto položeni
v zemlji ali po potrebi v ceveh.
(2) Transformatorske postaje se gradijo v kabelski izvedbi, izjemoma izven urbanih naselij, kjer so potrebne manjše moči,
na betonskem ali lesenem drogu. Nove transformatorske postaje se gradijo kot samostojni objekti, v sklopu drugih objektov ali v
njihovi neposredni bližini.
(3) Objektov za proizvodnjo električne energije (fotovoltaika) ni dovoljeno postavljati na območju kulturnih spomenikov,
naselbinske dediščine in na stavbno dediščino. Za posege znotraj ostalih območij kulturne dediščine je treba pridobiti
kulturnovarstveno soglasje.
83. člen
(gradnja vodovodnega omrežja)
(1) V naseljih se zagotavlja zadostna količina požarne vode. Na javnem vodovodnem omrežju se gradi hidrantno omrežje,
če to dopuščajo tehnični parametri in če vodni viri lahko zagotavljajo zadostne količine požarne vode. Na območjih, kjer ni možno
zagotoviti zadostnih količin požarne vode, je dopustno urediti ustrezne požarne bazene ali zagotoviti zajem požarne vode iz
površinskih vodotokov v skladu s pogoji upravljavca.
(2) Pri vzporednem vodenju vodovodov in kanalizacije se zagotavlja ustrezen odmik.
84. člen
(gradnja kanalizacijskega omrežja in odvajanje odpadnih voda)
(1) Pri odvajanju in čiščenju komunalnih, padavinskih in industrijskih voda je treba upoštevati vse veljavne predpise s področja
varstva okolja.
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(2) Komunalne odpadne vode na območjih, na katerih še ni urejeno javno kanalizacijsko omrežje se odvaja v male čistilne
naprave ali nepretočne greznice.
(3) Pri načrtovanju izgradnje komunalnih čistilnih naprav je treba izdelati tudi hidrološko-hidravlično analizo prevodnosti
konkretnega vodotoka glede na predvideno odvajanje očiščenih odpadnih voda v vodotok. Pri navedeni analizi je treba upoštevati
maksimalne in minimalne pretoke ter srednji nizki pretok vodotoka na eni strani ter maksimalno količino očiščenih odpadnih voda
na iztoku. S predvidenim odvajanjem očiščenih odpadnih voda v vodotok ne smejo biti poslabšane odtočne razmere na dolvodnem
zemljišču oziroma ne sme biti povečana poplavna ogroženost v vplivnem območju. Za zagotavljanje neškodljivega odvajanja
očiščenih odpadnih voda v vodotok je, po potrebi, pred iztokom potrebno predvideti zadrževalni bazen ustreznih dimenzij.
(4) Pri načrtovanju poteka trase javne kanalizacije je treba predvideti čim manjše število prečkanj Lačnega potoka in se
izogibati gradnje v času gnezditvene sezone ptic, ki traja od aprila do konca junija. Stabilnost brežine vodotoka se ne sme
poslabšati.
(5) Industrijske odpadne vode iz objektov in naprav se pred iztokom očisti do predpisane stopnje. Tehnološke odpadne vode
iz klavnice je treba pred priključkom na komunalno kanalizacijo očistiti na tehnološki čistilni napravi klavnice.
(6) Gnojišča in gnojne jame se gradi v skladu z veljavnimi predpisi.
85. člen
(gradnja komunikacijske infrastrukture)
(1) Pri gradnji objektov in naprav komunikacijske infrastrukture je treba upoštevati predpise s področja elektronskih
komunikacij in elektromagnetnega sevanja.
(2) Predvideni vodi komunikacijske infrastrukture morajo biti izvedeni v kabelski izvedbi.
(3) Omrežja in naprave mobilne telefonije se umešča tako, da se jih v čim večji možni meri združuje v obstoječe infrastrukturne
koridorje in umešča ob obstoječe naprave.
(4) Komunikacijsko omrežje in bazne postaje se praviloma ne umešča oziroma namešča v objekte in območja kulturne
dediščine. Postavitev je izjemoma možna, če to nima destruktivnih posledic na historično substanco objekta in njegovo pojavnost
v prostoru. Postavljanje stolpov oziroma drogov za bazne postaje v bližini prostorskih dominant ni sprejemljivo.
86. člen
(zbiranje odpadkov)
(1) Vsi povzročitelji (posamezna gospodinjstva, samostojni podjetniki, lastniki ali najemniki gospodarskih in počitniških
objektov, pravne osebe itd.) se morajo vključiti v redno zbiranje in odvoz odpadkov.
(2) Komunalni odpadki se zbirajo v za to namenjenih tipskih posodah in odvažajo v skladu z veljavnimi predpisi. Zbirna in
odjemna mesta morajo biti prometno dostopna, ne smejo biti na prometnih površinah in ne smejo ogrožati prometa.
(3) Organski odpadki se zbirajo ločeno in odlagajo v kompostarni ali v zbirni center Spodnji Stari Grad.
(4) Gradbene odpadke se odvaža in predeluje v zbirnem centru Spodnji Stari Grad oziroma v kamnolom Ključe.
87. člen
(ogrevanje)
(1) Za ogrevanje objektov se uporabijo ekološko sprejemljivi ali/in obnovljivi viri energije.
(2) Na območju Občine Kostanjevica na Krki je za ogrevanje možno uporabiti naslednje obnovljive vire energije: lesna
biomasa (individualni kotli, povezava v daljinske mikrosisteme), sončna energija (sončni kolektorji) ter geotermalna energija
(predvsem kot prečrpavanje tople vode in dogrevanje s toplotnimi črpalkami).
(3) Namestitev sončnih kolektorjev ni možna na območju kulturnovarstvenih spomenikov, na stavbni in naselbinski dediščini.
Za posege znotraj ostalih območij kulturne dediščine je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje.
2.4 Skupni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnimi potrebami
2.4.1 Celostno ohranjanje kulturne dediščine
88. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Sestavni del OPN so objekti in območja kulturne dediščine, varovani po predpisih s področja varstva kulturne dediščine
(v nadaljevanju objekti in območja kulturne dediščine). To so kulturni spomeniki, vplivna območja kulturnih spomenikov, varstvena
območja dediščine, registrirana kulturna dediščina, vplivna območja dediščine.
(2) Objekti in območja kulturne dediščine so razvidni iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o občinskem
prostorskem načrtu in je njegova obvezna priloga, in iz veljavnih predpisov s področja varstva kulturne dediščine (aktov o razglasitvi
kulturnih spomenikov, aktov o določitvi varstvenih območij dediščine).
(3) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene
vrednosti, ter dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).
(4) Na objektih in območjih kulturne dediščine nista dovoljeni:
– gradnja novega objekta, vključno z dozidavo in nadzidavo ter deli, zaradi katerih se bistveno spremeni zunanji izgled objekta,
in rekonstrukcija objekta,
– na način, ki bi prizadel varovane vrednote objekta ali območja kulturne dediščine in prepoznavne značilnosti in materialno
substanco, ki so nosilci teh vrednot.
(5) Odstranitve objektov ali območij ali delov objektov ali območij kulturne dediščine niso dopustne, razen pod pogoji, ki jih
določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
(6) Na objektih in območjih kulturne dediščine veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor prostorski izvedbeni pogoji za
celostno ohranjanje kulturne dediščine. V primeru neskladja ostalih določb tega odloka s prostorsko izvedbenimi pogoji glede
celostnega ohranjanja kulturne dediščine veljajo pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine.
(7) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez
objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve
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vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije
viškov materialov ipd.
(8) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim
konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za
kulturni spomenik, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o razglasitvi.
(9) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi
varstvenih območij dediščine. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena območja
dediščine, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o določitvi varstvenih območij dediščine.
(10) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni spomenik in ni varstveno območje dediščine, velja, da posegi v prostor ali
načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh
vrednot, niso dovoljeni. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za registrirano kulturno dediščino,
veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni v tem členu.
Za registrirano kulturno dediščino dodatno veljajo še prostorski izvedbeni pogoji za posamezne vrste dediščine, ki so navedeni
v nadaljevanju tega odstavka.
Za registrirano stavbno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjosti (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni
detajli),
– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
– sestavine in pritikline,
– stavbno pohištvo in notranja oprema,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
– celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine),
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
Za registrirano naselbinsko dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov),
– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med
pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),
– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.),
– oprema in uporaba javnih odprtih prostorov,
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
V primeru, da pri posamezni enoti kulturne dediščine varujemo tudi zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami,
je potrebno upoštevati tudi PIP za registrirana arheološka najdišča.
Za registrirano arheološko najdišče velja, da ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke
ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi, strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred posegi
ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je
predvsem:
– odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,
– poglabljati morsko dno in dna vodotokov ter jezer,
– ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati,
– gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in
– postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih
oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča.
Izjemoma so dovoljeni posegi v posamezna najdišča, ki so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij, in v prostor robnih delov
najdišč ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
– če ni možno najti drugih rešitev in
– če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo.
Obseg in čas potrebnih arheoloških raziskav opredeli organ, pristojen za področje varstva kulturne dediščine.
V primeru, da se območje urejuje z OPPN, je treba predhodne arheološke raziskave v smislu natančnejše določitve vsebine
in sestave najdišča opraviti praviloma že v okviru postopka priprave izvedbenega akta.
Za registrirano memorialno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– avtentičnost lokacije,
– materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,
– vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter vedute.
(11) V vplivnih območjih dediščine velja, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju dediščine.
Ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost dediščine, zaradi katere je bilo vplivno območje določeno.
(12) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika, varstveno območje dediščine ali registrirano
dediščino, ki je razvidna iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o občinskem prostorskem načrtu, je treba pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje za posege po predpisih za varstvo kulturne dediščine.
Kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje je treba pridobiti tudi za posege v posamezno EUP, če je tako
določeno s posebnimi prostorsko izvedbenimi pogoji, ki veljajo za to območje urejanja.
(13) Za poseg v objekt ali območje kulturne dediščine se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakorkoli spreminjajo videz,
strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo. To so tudi vsa
vzdrževalna dela in drugi posegi v prostor, ki se ne štejejo za gradnjo in so dopustni na podlagi odloka OPN ali drugih predpisov.
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(14) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave na območju kulturnega spomenika, registriranega arheološkega najdišča,
stavbne dediščine, naselbinske dediščine, kulturne krajine ali zgodovinske krajine je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje
za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po predpisih za varstvo kulturne dediščine. Pred pridobitvijo kulturnovarstvenega
soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline je pri pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije treba pridobiti podatke o potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah – obseg in čas predhodnih arheoloških raziskav
določi pristojna javna služba.
(15) Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni znana,
se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav pred gradnjo ali posegi v zemeljske plasti.
(16) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/
investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi
takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.
(17) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti
dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
2.4.2 Ohranjanje narave
89. člen
(ohranjanje narave)
(1) Varstvo naravnih vrednot, zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti je razvidno iz Prikaza stanja prostora,
ki je sestavni del OPN.
(2) Za gradnjo objektov na območjih, ki imajo na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, se pridobi
naravovarstvene pogoje, k projektnim rešitvam pa naravovarstveno soglasje.
(3) Na območjih Natura 2000: Krakovski gozd – Šentjernejsko polje in Kostanjeviška jama ter na območjih EPO Šentjernejsko
polje, Krakovski gozd in Gorjanci se pri gradnji:
– kmetijskih zemljišč (travnikov), ki mejijo na območje stavbnih zemljišč, ne zasipava,
– ob robovih parcel, namenjenih gradnji, kjer je obstoječa drevesna vegetacija, se ta ohranja,
– v obstoječo travniško in drevesno vegetacijo posega v najmanjši možni meri.
(4) Na območju pričakovanih podzemeljskih geomorfoloških naravnih vrednot, ki so razvidne iz Prikaza stanja prostora, je
pri izvedbi posegov na teh območjih ob nepredvidenem odprtju jame (jamskega habitata) v času gradnje treba obvestiti pristojni
organ za varstvo narave, ki bo jamo oziroma najdbo pregledal in podal navodila za ustrezno zavarovanje najdbe oziroma sanacijo
podzemnega habitata.
2.4.3 Varstvo okolja in naravnih dobrin
90. člen
(varstvo zraka)
(1) Pri gradnji objektov, rekonstrukciji ter spremembi namembnosti objektov se upoštevajo predpisi s področja varstva zraka.
(2) Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v zrak se zagotavlja z uporabo obnovljivih virov energije (lesna biomasa, sončna
energija in geotermalna energija).
91. člen
(varstvo voda in vodnih virov)
(1) Na območju Občine Kostanjevica na Krki je vodotok 1. reda reka Krka, vodotoki 2. reda pa so Lačni potok ali Prekopski
potok, Lokavec, Obrh, Senuša, Studena, Sušica, Velikovaški potok.
(2) Zunanja meja priobalnih zemljišč sega v naseljih ob Krki 15 metrov od meje vodnega zemljišča, izven naselij 40 m, na
vodah 2. reda pa 5 metrov od meje vodnega zemljišča.
(3) Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen ko gre za: gradnjo objektov javne infrastrukture,
komunalne in druge infrastrukture ter komunalnih priključkov na javno infrastrukturo; gradnjo objektov grajenega javnega dobra;
ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda; ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje
narave; gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje vodne pravice nujno zgraditi na vodnem oziroma priobalnem
zemljišču (npr. objekt za zajem ali izpust vode), zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih
kopališčih; gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem; gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti
in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.
(4) Na obstoječih objektih in napravah, ki se nahajajo na vodnem in priobalnem zemljišču je dopustna rekonstrukcija,
sprememba namembnosti ali nadomestna gradnja, če se s tem ne povečuje poplavna ali erozijska nevarnost ali ogroženost;
se s tem ne poslabšuje stanja voda, je omogočeno izvajanje javnih služb, se s tem ne ovira obstoječe posebne rabe voda, to ni
v nasprotju s cilji upravljanja z vodami, se z rekonstrukcijo ali nadomestno gradnjo oddaljenost do meje vodnega zemljišča ne
zmanjšuje.
(5) Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko ogrožali stabilnost vodnih in
priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plaviti in plavja, onemogočili
obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov. Na vodnem in priobalnem zemljišču je prepovedano odlaganje in
pretovarjanje nevarnih snovi v trdni, tekoči ali plinasti obliki, odlaganje ali pretovarjanje odkopanih ali odpadnih materialov ali drugih
podobnih snovi, odlaganje odpadkov.
(6) Na priobalnih zemljiščih je prepovedano gnojenje in uporaba sredstev za varstvo rastlin.
(7) Prepovedano je neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode. Posredno odvajanje odpadnih voda ter oddajanje
toplote v podzemne vode in odvzem toplote iz podzemnih voda je dovoljeno samo na način in pod pogoji, ki jih določajo veljavni
predpisi. Odvajanje odpadnih voda v naravna jezera, ribnike, mlake in druge naravne vodne zbiralnike, ki imajo stalen ali občasni
pretok ali odtok celinskih ali podzemnih voda, in v vodne zbiralnike, ki so nastali zaradi odvzema ali izkoriščanja mineralnih surovin
ali drugih podobnih posegov in so v stiku s podzemno vodo, je prepovedano. V naravnih jezerih, ribnikih, mlakah in drugih naravnih
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vodnih zbiralnikih, ki imajo stalen ali občasen pritok ali odtok celinskih ali podzemnih voda, je prepovedana takšna raba voda, ki
bi lahko poslabšala njihovo ekološko ali kemijsko stanje.
(8) Pri gradnjah in ureditvah na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati omejitve in pogoje iz veljavnih predpisov.
(9) Na poplavnih območjih so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na
vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred
škodljivim delovanjem voda. Na območjih poselitve znotraj poplavnih območij je treba upoštevati pogoje in omejitve iz veljavnega
predpisa.
(10) Ohranjajo se retenzijske sposobnosti območij in zagotavlja njihovo ponovno vzpostavitev. Kadar je izkazan javni interes,
je spreminjanje obsega retenzijskih površin ali vodnega režima možno le ob ustrezni nadomestitvi teh površin in izvedbi izravnalnih
ukrepov, ki zagotavljajo, da se ne poslabšujeta vodni režim in stanje voda.
(11) Pri projektiranju je treba upoštevati obstoječe objekte merske mreže za monitoring podzemnih voda na način, da ni
predvidena kakršnakoli gradnja v minimalno 5 m radiju od objekta merske mreže; ne bodo povzročeni vplivi na gladino in kakovost
podzemnih voda; se v bližini merskega objekta ne spremenijo infiltracijske lastnosti tal z asfaltiranjem, polaganjem betonskih plošč
ali drugače; bo odvodnjavanje v bližini objekta merske mreže urejeno tako, da ni možno zatekanje; je zagotovljen neoviran dostop
do objekta merske mreže.
(12) Za vsako rabo vodnega dobra, ki presega meje splošne rabe, za rabo naplavin ali podzemnih voda je treba pridobiti
vodno pravico, na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije v skladu z veljavnimi predpisi.
(13) Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je treba pridobiti vodno soglasje. Vodno
soglasje je treba pridobiti za: poseg na vodnem in priobalnem zemljišču; poseg, ki je potreben za izvajanje javnih služb; poseg, ki
je potreben za izvajanje vodne pravice; poseg na varstvenih in ogroženih območjih; poseg zaradi odvajanja odpadnih voda; poseg,
kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, zlasti bogatenje vodonosnika ali vračanja vode v vodonosnik; hidromelioracije in
druge kmetijske operacije, gozdarsko delo, rudarsko delo ali drug poseg, zaradi katerega lahko pride do vpliva na vodni režim.
Vloga za pridobitev vodnega soglasja mora vsebovati vse predpisane sestavine.
(14) Za odvzem vode je pred pridobitvijo vodnega soglasja treba pridobiti vodno dovoljenje.
(15) Varovanje habitatov, ribjih drstišč in ribjih populacij se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo ribištvo. Struge, obrežja,
dna vodotokov se ohranja v čim bolj naravnem stanju. Ohranja se obstoječa dinamika, hidromorfološke lastnosti in raznolikost
vodotokov. Objekti se gradijo na način, ki ribam omogoča prehod. Ohranja se naravna osenčenost oziroma osončenost struge in
brežin. Odvzem naplavin (proda, gramoza, peska) se izvaja na način, da se bistveno ne spremenijo življenjske razmere za ribe,
rake in druge vodne živali. Odpadkov se v vodotoke oziroma na vplivno območju vodotokov ne odlaga. Začasne deponije (v času
izvajanja posegov) se uredijo na način, da je preprečeno onesnaževanje voda. Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe
na drstiščih in v varstvenih revirjih. Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, se mora načrtovati in opraviti izven
drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor. Odvzem plavin (gramoz, prod, mivka) in drugi posegi v drstišča so prepovedani.
92. člen
(varovanje pred svetlobnim onesnaževanjem)
(1) Pri načrtovanju, gradnji in obnovi razsvetljave je treba izbrati tehnične rešitve in upoštevati dognanja in rešitve, ki
zagotavljajo, da svetilke, vgrajene v razsvetljavo, ne povzročajo preseganja mejnih vrednosti, določenih v predpisu, ki ureja mejne
vrednosti svetlobnega onesnaževanja ter izpolnjujejo zahteve glede predpisanih načinov osvetljevanja.
(2) Letna poraba električne energije vseh svetilk, ki so na območju občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo
javnih površin, ki jih občina upravlja, izračunana na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem v občini, ne sme presegati
vrednosti, opredeljene v veljavni uredbi, ki določa mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja. V primeru prekoračene
vrednosti je treba zmanjšati porabo elektrike vseh svetilk, in sicer z redukcijo režima delovanja in vgradnjo varčnejših svetil.
2.4.4 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
93. člen
(splošni pogoji)
Tveganja zaradi naravnih in drugih nesreč se zmanjšuje z umeščanjem dejavnosti izven območij potencialnih nesreč, z
ustreznim upravljanjem primarnih dejavnosti v nevarnih in ogroženih območjih ter z nadzorovanjem procesov in dejavnikov, ki
lahko povzročajo naravne in druge nesreče.
94. člen
(zaščita pred poplavami)
(1) Na poplavno ogroženih območjih se omejuje razvoj oziroma izvajajo sanacije in ureditve na način, da ni ogroženo
človekovo življenje ali njegove materialne dobrine.
(2) Na poplavnem območju reke Krke, ki je razvidno v Prikazu stanja prostora, se v skladu z veljavnim predpisom upoštevajo
pogoji in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije.
Za obstoječe stavbe na poplavnih območjih so dovoljene le rekonstrukcije, odstranitve, spremembe namembnosti in vzdrževanje.
Novogradnje so dopustne le v smislu »nadomestnih gradenj« oziroma odstranitve obstoječih objektov in na mestu odstranjenih
objektov postavitev novih, ki so po velikosti in namembnosti enaki odstranjenim. Enako velja tudi za umestitev objektov gospodarske
javne infrastrukture. Z navedenimi posegi se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vsak tovrstni poseg na poplavnem
območju se mora predhodno pridobiti vodno soglasje.
(3) Zmanjševanje škodljivega delovanja voda se v največji možni meri zagotavlja z ekoremediacijo.
95. člen
(erozijska območja)
(1) Na erozijskih območjih je prepovedano: poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,
ogoljevanje površin, krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere
ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije, zasipavanje izvirov, nenadzorovano zbiranje ali
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odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih, omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske
moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer, odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov, zasipavanje z odkopnim ali
odpadnim materialom, odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške
struge, vlačenje lesa.
(2) Na erozijsko ogroženih območjih oziroma območjih, ki so na Prikazu stanja prostora evidentirana kot območja zahtevnejših
protierozijskih ukrepov, je treba pred posegom pridobiti pozitivno geološko-geotehnično poročilo za območje parcele, namenjene
gradnji ter ureditve za potrebe gradnje.
96. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Pri gradnjah objektov in pri urejanju prostora se upošteva prostorske, gradbene in tehnične predpise, ki urejajo
varstvo pred požarom. Za zagotavljanje požarne varnosti je treba zagotoviti: odmike in požarne ločitve med objekti, prometne
in manipulacijske poti, površine za intervencijska vozila, vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje ter površine ob objektih
za evakuacijo ljudi.
(2) Na območjih brez hidrantnega omrežja je treba zagotoviti bazene ali druge ureditve, s katerimi se zagotovijo zadostne
količine vode za gašenje.
(3) Gradnje in ureditve v prostoru morajo zagotavljati dovoze do vodotokov, hidrantov in požarnih bazenov.
97. člen
(potresna ogroženost)
Gradnja objektov mora biti potresno odporna, pri načrtovanju se upošteva veljavna zakonodaja s tega področja oziroma
področja o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov, v skladu z evropskim standardom za potresno odporno gradnjo.
2.5 Pogoji glede varovanja zdravja
2.5.1 Pogoji glede zdravstvenih zahtev
98. člen
(splošni pogoji)
(1) Za vse prebivalce na območju občine je treba zagotoviti ustrezno oskrbo s pitno vodo.
(2) Pri gradnjah in ureditvah na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati omejitve in pogoje iz veljavnih predpisov, ki so
navedeni po posameznih EUP.
(3) Razsvetljava se namešča tako, da osvetljenost, ki jo povzroča na oknih varovanih prostorov ne presega mejnih vrednosti,
določenih v predpisu, ki ureja mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja.
(4) Pri umeščanju novih stanovanjskih stavb je treba upoštevati minimalen čas osončenja bivalnih prostorov, ki je ob zimskem
solsticiju 1 uro, ob ekvinokcijih 3 ure in ob letnem solsticiju 5 ur.
(5) Objekte, ki so pomemben vir onesnaževanja zraka, je dopustno umeščati le v območja proizvodnih dejavnostih (območja
namenskih rab IG in IP), pri čemer se v ta območja ne umešča objektov z varovanimi prostori.
(6) Stanje okolja v segmentu varovanje zdravja ljudi se v občini spremlja z naslednjimi kazalci:
– sistem varne oskrbe s pitno vodo (delež prebivalcev, priključenih na javno vodovodno omrežje, delež prebivalcev, priključenih
na kanalizacijsko omrežje, število čistilnih naprav, poraba vode in znižanje deleža izgub, število piezometrov in lizimetrov, kakovost
površinskih vodotokov, kakovost podtalnice, izvajanje navedenih ukrepov, kapaciteta in kakovost pitne vode),
– varstvo zraka, varstvo pred hrupom in podnebne spremembe (število javnih objektov z neprimerno izolacijo, poraba
električne energije na leto, letna poraba energije v občinskih in javnih stavbah, poraba energije na enoto površine ali volumna,
ocenjeno število ljudi, ki so izpostavljeni vrednostim hrupa Ldvn, ki so višje od 55 dbA, število pomembnih onesnaževalcev, dolžina
in povezanost kolesarskih povezav),
– svetlobno onesnaževanje (letna poraba električne energije vseh svetilk, ki so vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in
razsvetljavo javnih površin, izračunana na prebivalca občine),
– elektromagnetno sevanje (število virov elektromagnetnega sevanja v občini).
99. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Varstvo pred hrupom se na območju Občine Kostanjevica na Krki izvaja na podlagi posameznih območij podrobnejše
namenske rabe prostora. Stopnje varstva pred hrupom so določene v skladu s predpisom o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v
okolju.
(2) II. stopnja varstva pred hrupom, kjer ni dopusten noben poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa, je na
območju namenske rabe prostora:
– SS (stanovanjske površine) in
– BT (površine za turizem).
(3) III. stopnja varstva pred hrupom, kjer so dopustni posegi v okolje, ki so manj moteči zaradi povzročanja hrupa, je na
območju namenske rabe prostora:
– SK (površine podeželskega naselja),
– CU (osrednja območja centralnih dejavnosti), CD (druga območja centralnih dejavnosti),
– BC (športni centri),
– ZS (površine za oddih, rekreacijo in šport), ZP (parki), ZD (druge urejene zelene površine), ZK (pokopališča).
– As (površine za bivanje in spremljajoče dejavnosti na območju razpršene poselitve), At (površine za turizem in podobne
dejavnosti na območju razpršene poselitve), Az (površine za zidanice),
– VC (celinske vode).
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(4) IV. stopnja varstva pred hrupom, kjer ni stavb z varovanimi prostori in so dopustni posegi v prostor, ki so lahko bolj
moteči zaradi povzročanja hrupa, je določena na območjih namenske rabe prostora:
– IP (površine za industrijo), IG (gospodarske cone),
– PC (površine cest),
– O (območja okoljske infrastrukture),
– LN (površine nadzemnega pridobivalnega prostora),
– K1 in K2 (najboljša in druga kmetijska zemljišča),
– G (gozdna zemljišča).
(5) Širina III. območja varstva pred hrupom, ki obkroža IV. območje varstva pred hrupom, znaša 1000 m. Lahko je tudi
manjša od 1000 m, če zaradi naravnih ovir širjenja hrupa ali ukrepov varstva pred hrupom ali zaradi drugih razlogov na I. oziroma
na II. območju varstva pred hrupom niso presežene mejne vrednosti kazalcev hrupa, določene za to območje.
(6) Za določitev mirnih območij poselitve (stanovanjske površine in turistična območja) je treba pripraviti posebne strokovne
podlage, na podlagi katerih občina izkazuje, da so na posameznem območju v obstoječem stanju izpolnjeni vsi kriteriji za
II. območje varstva pred hrupom. Mirna območja poselitve potrdi ministrstvo pristojno za okolje in prostor. Ta strokovna podlaga
se izdela na podlagi karte hrupa z upoštevanjem topologije terena ter analize vseh za hrup varovanih površin.
(7) Pri umestitvi prometnic in ostalih posegov v prostor se upošteva veljavne prepise s področja kazalcev hrupa v okolju.
(8) Obrate in naprave, parkirišča in ostale vire hrupa se v prostor umesti tako, da obremenitev s hrupom zaradi njihovega
obratovanja pri najbližjih stavbah z varovanimi prostori ne presega mejnih ravni hrupa. Pri tem je treba predvideti ustrezne
omilitvene ukrepe. Vplivno območje posamezne naprave ali obrata se določi s strokovno oceno na podlagi podatkov o zvočni
moči virov hrupa.
(9) Transportne poti do območij posegov morajo v največji možni meri potekati izven stanovanjskih naselij.
(10) Pri novogradnjah objektov in drugih posegih v obstoječe objekte, ki so v varovalnih pasovih javnih cest, se mora
načrtovati zaščito pred hrupom (npr. primerna zasteklitev in izbira fasad ipd.).
(11) V času javnih prireditev, javnih shodov ali drugih dogodkov se za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
pridobi dovoljenje, ki ga izda pristojni občinski organ ali ministrstvo. Hrup v času javnih prireditev, javnih shodov ali drugih
dogodkov v nobenem primeru ne sme presegati kritičnih vrednosti, predpisanih v veljavni uredbi.
100. člen
(elektromagnetno sevanje)
(1) Na območju Občine Kostanjevica na Krki ni obstoječih in načrtovanih virov elektromagnetnega sevanja, ki pomembno
vplivajo na zdravje ljudi.
(2) Območja v življenjskem in naravnem okolju se glede na občutljivost posameznega območja za učinke elektromagnetnega
sevanja delijo na I. in II. območja, ki so določena v skladu s predpisom, ki ureja elektromagnetno sevanje v naravnem in
življenjskem okolju. Na območju občine je I. stopnja varstva pred sevanjem določena na območju namenskih rab prostora
SS, SK, CU, CD, BT, BC, ZS, ZP, As, At in Az. II. stopnja varstva pred sevanjem velja za II. območje, kjer je dopusten poseg v
okolje, ki je zaradi sevanja bolj moteč. II. območje je zlasti območje brez stanovanj, namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi
podobni proizvodni dejavnosti, transportni, skladiščni ali servisni dejavnosti (namenski rabi IP in IG) ter vsa druga območja, ki
niso določena kot I. območje. II. stopnja varstva pred sevanjem velja tudi na površinah, ki so v I. območju namenjene javnemu
cestnemu prometu (PC).
(3) Pred umestitvijo bazne postaje mobilne telefonije na določeno lokacijo mora investitor izdelati strokovno oceno, s katero
dokaže, da sevanje ne bo negativno vplivalo na okolje v vplivnem območju.
2.6 Pogoji glede tehničnih zahtev objektov
101. člen
(pogoji glede dostopa do objektov funkcionalno oviranim osebam)
Vsi objekti v javni rabi morajo zagotavljati funkcionalno oviranim osebam dostop, vstop in uporabo brez grajenih in
komunikacijskih ovir. Pri načrtovanju oziroma projektiranju se upoštevajo veljavni predpisi s teh področij.
102. člen
(učinkovita raba energije)
(1) Na območju Občine Kostanjevica na Krki so možnosti za zagotavljanje učinkovite rabe energije v objektih sledeče:
izolacija objektov, zamenjava stavbnega pohištva, uporaba kondenzacijskih tehnik zgorevanja, menjava kotlov, boljša regulacija
ogrevanja, učinkovitejša razsvetljava, prisilno prezračevanje z rekuperacijo toplote, večja izraba geotermalne in sončne energije
ter lesne biomase.
(2) Pri prenovi in novogradnji vseh javnih in zasebnih stavb je treba upoštevati veljavne predpise s področja učinkovite rabe
energije v stavbah. V skladu s tem se zagotovi uporaba lastnih naprav ali priključkov na naprave zunaj stavbe. Lastne naprave
se vgradi v sklopu obstoječih objektov ali kot prostostoječe objekte, ob upoštevanju prostorskih, okoljskih in kulturnovarstvenih
pogojev.
(3) Pri rekonstrukciji ali gradnji novih stavb, pri katerih se zamenjuje sistem oskrbe z energijo in presegajo s predpisi
določene gabarite, je treba izdelati študijo izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo.
(4) Z ustrezno zasnovo stavbnega volumna, z izborom gradiva in toplotno zaščito stavb se zagotavlja čim manjše izgube
toplotne energije. Uporabljajo se lokalno razpoložljivi obnovljivi viri energije in tako zmanjšuje izgube energije pri prenosu in
distribuciji.
(5) Pri prenovi se spodbujata namestitev zbiralnikov sončne energije za pridobivanje električne energije in ogrevanje
sanitarne vode ter izraba padavinske vode v sanitarne namene. Pri postavitvi zbiralnikov sončne energije je treba upoštevati
smernice varovanja kulturne dediščine. Slednjih ni dovoljeno postavljati na varovane stavbe in območja. V vplivnih območjih pa
je za vsak poseg treba pridobiti usmeritve s področja kulturne dediščine.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

51 / 14. 6. 2013 /

Stran

5935

3. Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji
3.1 Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji za naselja in odprti prostor
3.1.1 Naselja Dobrava (DB) in Dolnja Prekopa (DP) ter Gornja Prekopa (GP)
103. člen
(DB 3/1, DB 3/2, DP 3/1, DP 3/2, DP 3/3, GP 3)
1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov
Na površinah podeželskega naselja (SK) je možno umeščati:
– stanovanjske stavbe: enostanovanjske stavbe, dvostanovanjske stavbe, stanovanjske stavbe za
posebne namene;
– nestanovanjske stavbe: industrijske stavbe in skladišča (samo delavnice) in druge nestanovanjske
stavbe (vse, razen pokopaliških stavb in spremljajočih objektov);
– drugi gradbeni inženirski objekti: samo objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas.
Na osrednjem območju centralnih dejavnosti (CU) je možna tudi umestitev:
– tri- in štiristanovanjskih stavb.
Na osrednjem območju centralnih dejavnosti (CU) ter na površinah podeželskega naselja (SK), ki se
nahajajo ob regionalni cesti, je možno umeščati tudi:
– nestanovanjske stavbe: gostinske stavbe, upravne in pisarniške stavbe, trgovske in druge stavbe
za storitvene dejavnosti, stavbe splošnega družbenega pomena.
Na drugih urejenih zelenih površinah (ZD) gradnja stavb ni možna.
Vrste nezahtevnih
Na površinah podeželskega naselja (SK) in na osrednjem območju centralnih dejavnosti (CU) je
in enostavnih objektov možna umestitev naslednjih objektov.
Nezahtevni objekti: vsi nezahtevni objekti.
Enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe,
– pomožni kmetijsko gozdarski objekti,
– začasni objekti,
– vadbeni objekti.
Dopustne dejavnosti
Dopustne dejavnosti:
– kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo,
– trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil (samo trgovina na drobno, razen z motornimi
vozili),
– gostinstvo,
– informacijske in komunikacijske dejavnosti,
– finančne in zavarovalniške dejavnosti,
– poslovanje z nepremičninami,
– strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti,
– druge raznovrstne in poslovne dejavnosti,
– kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti,
– druge dejavnosti.
Na površinah podeželskega naselja (SK) je opravljanje dejavnosti možno pod pogoji:
– potrebujejo največ 5 parkirnih mest za zaposlene in stranke, kar pa ne velja za niz ob regionalni
cesti;
– dovolj veliko zemljišče namenjeno gradnji, ki zagotavlja potrebne površine za normalno
funkcioniranje objekta,
– ne presegajo predpisanih standardov kakovosti okolja glede hrupa, onesnaženja zraka, voda,
svetlobnega in drugega onesnaževanja,
– za njih ni potrebna presoja vplivov na okolje na podlagi veljavnega predpisa.
2. VELIKOST OBJEKTOV
Faktor zazidanosti
– Na površinah podeželskega naselja (SK) do 0,5.
– Na osrednjem območju centralnih dejavnosti (CU) do 0,6.
Tlorisni gabariti
– Tlorisi objektov so praviloma podolgovate oblike, razmerje med stranicami pri osnovnem tlorisu
je 1:1,2 do 1:2. Na osnovni, podolgovati volumen je možno dodajati/odvzemati manjše volumne do
največ 40 % površine osnovnega volumna (L, T in druge oblike). Horizontalni gabariti predvidenih
stavb ne smejo presegati 800 m2 horizontalnega gabarita. Stavbe, ki presegajo 500 m2, se morajo
členiti oziroma razbiti na manjše enote (lahko so medsebojno povezane). Na območju kmetij mora
biti tlorisna zasnova gospodarskih objektov enostavna in pravokotna, z razmerjem stranic med
1:1,5–1:2. Velikost gospodarskih poslopij ne sme presegati 400 m2.
Višinski
– Stavbe se višinsko prilagajajo prevladujoči višini obstoječih stavb. Etažnost stavb je največ
gabariti/etažnost
K+P+1+M, s tem da je klet največ 0,6 m nad koto najvišjega urejenega terena ob stavbi. Kota slemena
je lahko največ 11 m nad koto najnižjega urejenega terena ob stavbi. Kolenčni zid do 0,80 m.
3. OBLIKOVNI POGOJI
Tipologija objektov,
– Pozidava mora slediti obstoječemu morfološkemu vzorcu v naselju – linijska obcestna pozidava.
morfologija pozidave, Stavbe morajo slediti obstoječi tipologiji pozidave – praviloma individualni objekti, drobne strukture.
lega objektov
– Zapolnjevanje vrzeli s stanovanjsko gradnjo se izvaja tako, da se stanovanjski objekti locirajo bližje
prometnici, gospodarska poslopja pa v ozadju oziroma za stanovanjskimi. Vizualno izpostavljeni
nezahtevni in enostavni objekti, zlasti objekti za lastne potrebe (drvarnica, steklenjak, uta, lopa
ipd.), se locirajo za stanovanjskimi objekti oziroma ob njih. Pri umeščanju stavb in nezahtevnih ter
enostavnih objektov je treba upoštevati gradbene linije, ki so prepoznavne v prostoru.
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Strehe in kritina

– Strehe: dvokapne, naklona od 35–40 stopinj, pri pritličnih objektih do 45 stopinj. Možna je
kombinacija z ostalimi oblikami streh, pri čemer te ne smejo presegati 40 % površine osnovne strehe.
Smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico objekta.
– Kritina: drobne strukture, opečno rdeče, temno rjave ali sive barve.
– Na območju centralnih dejavnosti (CU) so dovoljene tudi ravne in enokapne strehe, skrite za
obodnim vencem zaključka objekta, vendar pod pogojem, da se najmanj 80 % celotnega območja
centralnih dejavnosti ureja enotno (v tem primeru je potrebna izdelava OPPN za celovito ureditev
območja).
Fasade
– Prevladovati morajo naravni materiali, kot so: omet, les, kamen, tudi steklo. Možna je kombinacija
z ostalimi materiali.
– Izvedba balkonov je dovoljena, če gre za prevladujoči arhitekturni element na fasadi znotraj
posamezne EUP.
– Oblikovanje fasad na osrednjem območju centralnih dejavnosti CU mora biti kvalitetno in
prilagojeno vstopu v Občino Kostanjevica na Krki. Dopustno je sodobno oblikovanje fasad.
4. POGOJI IN MERILA ZA PARCELACIJO
Velikost parcele,
– Za stanovanjske stavbe največ 1000 m2.
namenjene gradnji
– V primeru, da se v objektu opravlja dejavnost, se velikost parcele prilagaja glede na potrebe
dejavnosti.
5. IZJEME
Območja namenskih
– Na območju drugih zelenih površin (ZD) ob Lačnem potoku se ohranja obvodna vegetacija.
rab ZD, VC, PC, K2
– Območje »površine cest – PC« se ureja pod pogoji, kot so določeni v izvedbenem delu OPN,
poglavje »Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji«, člen »površine cest«.
– Območje »celinske vode – VC« se ureja pod pogoji, kot so določeni v izvedbenem delu OPN,
poglavje »Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji«, člen »celinske vode«.
– Območje »druga kmetijska zemljišča »K2« se ureja pod pogoji, kot so določeni v izvedbenem
delu OPN, poglavje »Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji«, člen »najboljša in druga kmetijska
zemljišča«.
Domačija Dolnja
– Posegi na območju domačije Dolnja Prekopa 18, ki je varovana kot profana stavbna dediščina, se
Prekopa 18
izvajajo v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem.
DB 3/1, DB 3/2, del DP EUP DB 3, del DP 3/2 in del GP 3 segajo na območje OKV Gorjanci. Za oblikovanje in velikost
3/2
objektov znotraj varstvenega režima je, ne glede na zgoraj navedena določila, treba upoštevati, da
imajo stavbe:
– podolžni tloris brez izzidkov,
– etažnost: do K+P+M s poudarjeno osrednjo osjo daljše fasade z vhodom, višine največ do 9 m,
– simetrično dvokapno streho z naklonom od 40–45 stopinj,
– opečno kritino (bobrovec, zareznik ali betonski zareznik rdeče barve),
– okenske in vratne odprtine pokončne, pravokotne in simetrično razporejene,
– fasado izvedeno v zaglajenem ometu svetlih pastelnih barv.
Možni so leseni ganki, ki morajo biti izvedeni po celotni dolžini vzdolžne fasade. Izvedba balkonov na
čelnih fasadah ni dopustna. Gradnja večkotnih izzidkov, stolpičev ... ni dovoljena. V čim večji možni
meri se uporabljajo avtohtoni materiali (les, kamen). Gospodarska poslopja morajo tudi v zunanjem
izgledu kazati svojo namembnost (fasadna kombinacija lesa in ometa, podaljšani napušči ipd).
GP 3
– V skrajnem južnem delu EUP se z deli ne posega v gozdni rob in gozdni habitat robnega dela
parcelnih mej zemljišč.
– Ob Lačnem potoku se ohranja 5-metrski pas, v katerega se ne posega.
3.1.2 Naselja Črneča vas (ČV), Dolšce (DO), Globočice (GL), Orehovec (OR), Oštrc (OŠ)
104. člen
(ČV 4, DO 4, GL 4, OR 4/1, OR 4/2, OŠ 4/1, OŠ 4/2)
1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov

Na površinah podeželskega naselja (SK) je možno umeščati:
– stanovanjske stavbe: enostanovanjske in dvostanovanjske stavbe,
– nestanovanjske stavbe: industrijske stavbe in skladišča (samo delavnice) in druge nestanovanjske
stavbe (vse, razen pokopaliških stavb in spremljajočih objektov, prevzgojnih domov, zaporov,
vojašnic, stavb za nastanitev policistov, gasilcev),
– drugi gradbeno inženirski objekti: samo objekti za šport, rekreacijo in prosti čas.
Na površinah podeželskega naselja (SK) – samo ob lokalnih cestah (LC) Grad–Orehovec in
Kostanjevica–Črneča vas–Prušnja vas je možno umeščati tudi:
– nestanovanjske stavbe: gostinske stavbe (samo gostilne, restavracije in točilnice), trgovske
in druge stavbe za storitvene dejavnosti (samo trgovske stavbe in stavbe za druge storitvene
dejavnosti), stavbe splošnega družbenega pomena (samo stavbe za kulturo in razvedrilo, športne
dvorane – stavbe za dvoranske športe).
Na površinah cest (PC) v Globočicah je možno urediti le parkirišče za potrebe kostanjeviške jame.
Na površinah za oddih, rekreacijo in šport (ZS) ter drugih urejenih zelenih površinah (ZD) gradnja
stavb ni možna.
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Vrste nezahtevnih
Na površinah podeželskega naselja (SK) in drugih centralnih dejavnosti (CD) je možna umestitev
in enostavnih objektov naslednjih objektov.
Nezahtevni objekti:
– vsi nezahtevni objekti, razen bazenov in ograj.
Enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe,
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti,
– začasni objekti,
– vadbeni objekti.
Dopustne dejavnosti
Dopustne dejavnosti:
– kmetijstvo, lov, gozdarstvo in ribištvo;
– predelovalne dejavnosti (samo proizvodnja živil, proizvodnja pijač, obdelava in predelava lesa,
proizvodnja kovin, proizvodnja pohištva, popravila in montaža strojev in naprav);
– informacijske in komunikacijske dejavnosti;
– finančne in zavarovalniške dejavnosti;
– poslovanje z nepremičninami;
– strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti;
– druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
– kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti,
– druge dejavnosti;
– dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem: proizvodnja za lastno rabo.
Na površinah podeželskega naselja (SK) je opravljanje dejavnosti možno pod naslednjimi pogoji:
– dovolj veliko zemljišče, namenjeno gradnji, ki zagotavlja potrebne površine za normalno
funkcioniranje objekta,
– parkirišča, potrebna za opravljanje dejavnosti, se zagotavljajo na parceli, namenjeni gradnji;
– ne presegajo predpisanih standardov kakovosti okolja glede hrupa, onesnaženja zraka, voda,
svetlobnega in drugega onesnaževanja;
– za njih ni potrebno izdelati presoje vplivov na okolje na podlagi veljavnega predpisa.
Na območju drugih centralnih dejavnosti (CD) v Orehovcu in na površinah podeželskega naselja
(SK) – samo ob lokalnih cestah (LC) Grad – Orehovec in Kostanjevica – Č. vas – P. vas je možno
opravljati tudi dejavnosti:
– trgovina, vzdrževanje in popravilo motornih vozil (samo trgovina na drobno, razen z motornimi vozili);
– gostinstvo.
2. VELIKOST OBJEKTOV
Faktor zazidanosti
– Na površinah podeželskega naselja (SK) do 0,50.
– Na območju drugih centralnih dejavnosti (CD) do 0,60.
Tlorisni gabariti
Tlorisi so podolgovate in pravokotne oblike z razmerjem med stranicami 1:1,5 do 1:2. Objekti so
lahko le enotnega kubusa, brez izzidkov (stolpiči ter oblike tlorisa L, T, ipd. niso dovoljene, razen v
primeru, ko lokacija objekta oziroma pomožnega kubusa ni vidno izpostavljena).
Horizontalni gabarit stanovanjskih objektov ne sme presegati 250 m2, pri ostalih stavbah 400 m2.
Višinski
Etažnost objektov je največ K+P+M. Na strmem terenu mora biti klet v celoti ali delno vkopana.
gabariti/etažnost
Višina kolenčnega zidu je do 80 cm. Višina novih stavb je lahko največ 11 m nad najnižjo koto
urejenega terena ob stavbi. Stavbe ne smejo presegati silhuete naselja oziroma ne smejo višinsko
izstopati iz podobe naselja.
3. OBLIKOVNI POGOJI
Tipologija objektov,
Stavbe morajo slediti obstoječi morfologiji in tipologiji pozidave – individualni objekti, drobne strukture.
morfologija pozidave
Varuje se prepoznavne dominante v prostoru (npr. stražni stolp iz časa turških vpadov v Črneči vasi).
Strehe in kritina
– Streha: simetrična dvokapnica z naklonom od 35–45 stopinj. Smer slemena mora biti vzporedna z
daljšo stranico objekta.
– Kritina: opečna (bobrovec, zareznik ali betonski zareznik rdeče barve).
Fasade
– Balkoni na čelnih, ožjih fasadah niso dopustni. Možna je izvedba po celotni dolžini vzdolžne fasade
v obliki lesenega ganka.
– Okenske in vratne odprtine morajo biti pokončne, pravokotne in simetrično razporejene.
– Fasada mora biti izvedena v zaglajenem ometu, svetlih pastelnih barv.
– V čim večji možni meri se uporabljajo avtohtona gradiva (les, kamen).
– Gospodarska poslopja morajo tudi v zunanjem izgledu kazati svojo namembnost (fasadna
kombinacija lesa in ometa, podaljšani napušči ipd).
4. POGOJI IN MERILA ZA PARCELACIJO
Velikost parcele,
Največja velikost parcele za gradnjo stanovanjskih stavb je 800,00 m2.
namenjene gradnji
5. IZJEME
Območja namenskih
– Na drugih urejenih zelenih površinah – ZD v Črneči vasi se uredi zeleni javni prostor (zasadijo se
rab ZD, ZS, PC, K2
drevesa, uredi ribnik, postavijo klopi, igrala za otroke ipd.). Gradnja stavb ni dopustna, možna pa je
umestitev drugih gradbeno inženirskih objektov za šport, rekreacijo in prosti čas.
– Na površinah za oddih, rekreacijo in šport – ZS je možna umestitev športnih igrišč in drugih
gradbeno inženirskih objektov za šport, rekreacijo in prosti čas ter od enostavnih objektov: vadbeni
objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem.
– Območje namenske rabe površine cest – PC se ureja pod pogoji, kot so določeni v izvedbenem
delu OPN, poglavje »Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji«, člen »površine cest«.
– Druga kmetijska zemljišča – K2 se ureja pod pogoji, kot so določeni v izvedbenem delu OPN,
poglavje »Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji«, člen »najboljša in druga kmetijska zemljišča«.
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– Na območju hiš oziroma domačij: Črneča vas 16 in 17, Orehovec 9 in 17 ter Oštrc 5, ki so varovani
kot profana stavbna dediščina, se posegi izvajajo v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem.
Enako velja za objekta stražnega stolpa in stare šole v Črneči vasi.
– V skladu s kulturnovarstvenim soglasjem je objekt stare šole možno preurediti v večnamenski
objekt oziroma v stavbo splošnega družbenega pomena, stražni stolp pa se lahko uporabi kot npr.
razgledna točka ipd.
Med javno potjo Globočice – vodohran ter lokalno cesto Kostanjevica–Črneča vas, kjer se uredi
parkirišča za potrebe kostanjeviške jame, se brežino na skrajnem južnem delu ozeleni z avtohtonim
rastlinjem. Parkirišče se asfaltira s kontroliranim odvodnjavanjem in lovilci olj ter brez osvetljevanja.
Dostop do parkirišča se uredi iz javne poti in ne lokalne ceste.
Na območju II. varstvenega pasu vodnega vira Orehovec je treba upoštevati:
– dozidave, rekonstrukcije, nadomestne gradnje objektov in gradnje stanovanjskih in poslovnih
objektov niso dovoljene, če zanje ni zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje, po katerem bodo
odpadne vode odtekale v čistilno napravo, katera se locira izven območja 2. varstvenega
pasu oziroma za objekte ni urejenih zaprtih nepretočnih greznic. Priključitev objekta na javno
kanalizacijsko omrežje oziroma ureditev zaprte nepretočne greznice se mora urediti pred uporabo
objekta. Hkrati se na območju ožjega varstvenega pasu organizira odvoz odpadkov, pregledajo ter
sanirajo obstoječe greznice in gnojne jame ter ostali viri potencialnega onesnaženja podtalnice;
– prepovedano je uporabljati rastlinska zaščitna sredstva in gnojila, ki vsebujejo strupene snovi, ki se v
pitni vodi približujejo mejni koncentraciji, opredeljeni v predpisih o higienski neoporečnosti pitne vode;
– obvezno je graditi javno in interno kanalizacijsko omrežje ter greznice in gnojne jame v vodotesni
izvedbi;
– kjer za obstoječe objekte ni javne kanalizacije, je obvezno graditi nepretočne greznice, ki se jih
redno prazni v čistilne naprave oziroma vsebino greznice uporabljati kot gnojnico in gnojevko izven
tega varstvenega pasu;
– vsako razlitje nevarnih snovi je obvezno takoj sanirati.

3.1.3 Naselja Črešnjevec (ČR), Dobe (DE), Grič (GR), Kočarija (KO), Malence (MA), Ržišče (RŽ), Slinovce (SL),
Vrbje (VB), Vrtača (VR), Velike Vodenice (VV)
105. člen
(ČR 5, DE 5/1, DE 5/2, GR 5/1, GR 5/2, KO 5/1, KO 5/2, KO 5/3, MA 5/1, MA 5/2, MA 5/3, RŽ 5/1, RŽ 5/2,
SL 5/1, SL 5/2, VB 5, VR 5, VV 5)
1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov
Vrste objektov:
– stanovanjske stavbe: enostanovanjske stavbe, dvostanovanjske stavbe,
– nestanovanjske stavbe: druge nestanovanjske stavbe (vse, razen pokopaliških stavb in
spremljajočih objektov, prevzgojnih domov, zaporov, vojašnic, stavb za nastanitev policistov,
gasilcev),
– drugi gradbeno inženirski objekti: samo objekti za šport, rekreacijo in prosti čas.
Ob lokalnih cestah (LC) Kostanjevica–Črneča vas–Prušnja vas (EUP VB 5),
Kostanjevica–Ivanjše–Velike Vodenice (EUP VV 5, RŽ 5/2, KO 5/1, KO 5/2, KO 5/3), Podbočje
–Slinovce–Kostanjevica (SL 5/2) ter ob regionalnih cestah v Dobah (DE 5/2) in Malencah
(MA 5/1, MA 5/2, MA 5/3) je možna tudi umestitev industrijskih stavb in skladišč (samo delavnic,
ki so vezane na kmetijsko proizvodnjo, npr. na predelavo kmetijskih pridelkov in lesa, popravilo
kmetijskih strojev ipd.).
Na drugih urejenih zelenih površinah (ZD) gradnja stavb ni možna.
Vrste nezahtevnih
Nezahtevni objekti: vsi nezahtevni objekti, razen bazenov in ograj.
in enostavnih objektov Enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe,
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti,
– začasni objekti,
– vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem.
Dopustne dejavnosti
Dopustne dejavnosti:
– kmetijstvo, lov, gozdarstvo in ribištvo,
– predelovalne dejavnosti (samo proizvodnja živil, proizvodnja pijač, obdelava in predelava lesa),
– informacijske in komunikacijske dejavnosti,
– finančne in zavarovalniške dejavnosti,
– poslovanje z nepremičninami,
– strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti,
– druge raznovrstne poslovne dejavnosti,
– kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti,
– druge dejavnosti;
– dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem: proizvodnja za lastno rabo.
Ob lokalnih (LC) in regionalnih cestah (RC) je pod pogojem, da več kot 50 % neto tlorisne površine
objekta predstavlja bivalni del, možno tudi opravljanje dejavnosti:
– trgovina, vzdrževanje in popravilo motornih vozil (samo trgovina na drobno, razen z motornimi
vozili);
– gostinstvo.
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Opravljanje dejavnosti je možno pod pogoji:
– dovolj veliko zemljišče, namenjeno gradnji, ki zagotavlja potrebne površine za normalno
funkcioniranje objekta,
– parkirišča, potrebna za opravljanje dejavnosti, se zagotavljajo na parceli, namenjeni gradnji,
– ne presegajo predpisanih standardov kakovosti okolja glede hrupa, onesnaženja zraka, voda,
svetlobnega in drugega onesnaževanja;
– za njih ni potrebno izdelati presoje vplivov na okolje na podlagi veljavnega predpisa.
2. VELIKOST OBJEKTOV
Faktor zazidanosti
do 0,4
Tlorisni gabariti
Tlorisi so podolgovate in pravokotne oblike z razmerjem med stranicami 1:1,5 do 1:2. Objekti so
lahko le enotnega kubusa, brez izzitkov (stolpiči ter oblike tlorisa L, T in podobno niso dovoljene,
razen v primeru, ko lokacija objekta oziroma pomožnega kubusa ni vidno izpostavljena).
Maksimalna širina stanovanjske stavbe je 10 m in gospodarskega poslopja 12 m. Delavnice ne
smejo presegati velikosti 300 m2.
Višinski
Etažnost objektov je lahko maksimalno K+P+M. Na strmem terenu mora biti klet v celoti ali delno
gabariti/etažnost
vkopana. Višina kolenčnega zidu je do 80 cm. Višina novih stavb je lahko največ 11 m nad koto
najnižjega urejenega terena ob stavbi. Stavbe ne smejo presegati silhuete naselja oziroma ne smejo
višinsko izstopati iz podobe naselja.
3. OBLIKOVNI POGOJI
Strehe in kritina
– Streha: simetrična dvokapnica z naklonom od 40–45 stopinj. Smer slemena mora biti vzporedna z
daljšo stranico objekta.
– Kritina: opečna (bobrovec, zareznik ali betonski zareznik rdeče barve).
Fasade
– Balkoni na čelnih, ožjih fasadah niso dopustni. Možna je izvedba po celotni dolžini vzdolžne fasade
v obliki lesenega ganka.
– Okenske in vratne odprtine morajo biti pokončne, pravokotne in simetrično razporejene.
– Fasade naj imajo poudarjeno osrednjo os daljše fasade z vhodom, izvedene morajo biti v
zaglajenem ometu svetlih pastelnih barv.
– V čim večji možni meri se uporabljajo avtohtona gradiva (les, kamen).
– Gospodarska poslopja morajo tudi v zunanjem izgledu kazati svojo namembnost (fasadna
kombinacija lesa in ometa, podaljšani napušči ipd).
4. POGOJI IN MERILA ZA PARCELACIJO
Velikost parcele
– Za stanovanjske stavbe največ 800 m2.
namenjene gradnji
– Za dejavnosti se velikost parcele določi glede na program.
6. IZJEME
Območja namenskih
– Površina parka – ZP« v Ržišču (RŽ 5/2) se uredi kot odprti javni zeleni prostor naselja oziroma
rab ZD, ZP, CD in PC
počivališče za kolesarje in pohodnike (zasadijo se drevesa, postavijo klopi, vodnjak ipd.). Na
območju EUP RŽ 5/1 se ob cerkvi Marije Magdalene, na drugih urejenih zelenih površinah (ZD) ob
reliefnem robu, uredi razgledna točka (lesena razgledna ploščad in peščena pot).
– V Velikih Vodenicah (VV 5) se na drugih urejenih zelenih površinah (ZD) ohranjata ozka pasova
zelenega pasu.
– Posegi na drugem območju centralnih dejavnosti (CD – cerkev Marije Magdalene) se izvajajo na
podlagi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
– Površine cest (PC) se ureja pod pogoji, kot so določeni v izvedbenem delu OPN, poglavje
»Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji«, člen »površine cest«.
MA 5/1, MA 5/2, MA 5/3 Za naselje Malence, ki se nahaja izven OKV Gorjanci, se glede velikosti in oblikovanja objektov
smiselno upoštevajo prostorski izvedbeni pogoji, kot so določeni v EUP za naselja Dobrava (DB),
Dolnja Prekopa (DP) in Gornja Prekopa (GP).
MA 5/3
Pri gradnji objektov je treba upoštevati izjemne krajinske podobe z obstoječo strukturo naravnih in
kulturnih prostorskih sestavin.
Profana stavbna
Na območju domačije Velike Vodenice 6 in gospodarskega poslopja v južnem delu vasi (nasproti
dediščina na območju hiše s hišno št. 9) se posegi izvajajo v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem.
EUP VV 5
VB 5, VR 5
Na območju III. varstvenega pasu vodnega vira Podbočje je treba upoštevati:
– obvezno je graditi javno in interno kanalizacijsko omrežje ter greznice in gnojne jame v vodotesni
izvedbi;
– kjer ni javne kanalizacije, je izjemoma dovoljena gradnja nepretočnih greznic, ki se redno praznijo
v čistilne naprave;
– vsako razlitje nevarnih snovi je treba obvezno sanirati.
3.1.4 Površine za oddih, rekreacijo in šport
106. člen
(DP 6, GP 6, SL 6, OR 6, VV 6)
1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov
Dopustna je umestitev:
– drugi gradbeni inženirski objekti: objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas (samo
športna igrišča, drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas),
– ute oziroma senčnice,
– enoetažne pritlične lope,
– nadstreški.
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Vrste nezahtevnih
Nezahtevni objekti:
in enostavnih objektov – uta,
– enoetažna pritlična lopa.
Enostavni objekti:
– nadstrešek,
– začasni objekti, vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem.
Dopustne dejavnosti
Dovoljene so:
– kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti (samo športne in druge dejavnosti za prosti čas).
2. VELIKOST OBJEKTOV
Tlorisni gabariti,
Velikost gradbeno inženirskih objektov za šport, rekreacijo in prosti čas se določi v skladu z normativi
višinski gabariti
in prostorskimi možnostmi.
– Uta oziroma senčnica: enoetažna, pritlična, lesena, delno odprta stavba, katere streha je hkrati
strop nad prostorom, z bruto površino največ 15 m² in višino najvišje točke največ 3 m, merjeno od
najnižje točke objekta.
– Enoetažna pritlična lopa, namenjena shranjevanju športne opreme, orodja in podobno, z bruto
površino največ 15 m² in višino najvišje točke največ 4 m, merjeno od najnižje točke objekta,
katerega streha je hkrati strop nad prostorom.
– Nadstrešek: površina največ 30 m² in višina najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje točke
objekta.
Velikost nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s predpisom o vrstah objektov glede na
zahtevnost.
3. IZJEME
DP 6
Dopustna je ureditev površin za športni ribolov, piknik prostorov, postavitev klopi, pergol, brvi, obore
za divjad in ostalih podobnih ureditev.
Na območju naravne vrednote Lačni potok se:
– v celoti ohranja obstoječa obrežna drevesna in grmovna vegetacija,
– območja se ne nasipava in ne utrjuje z materialom,
– ohranja se vegetacija podrasti,
– območja, ki so namenjena pašništvu, se povrne v prvotno stanje (renaturacija obrežja, zasaditev z
avtohtono vegetacijo obrežja, odvoz odpadnega materiala s točkovnih odlagališč).
GP 6
– Možna je ureditev travnatega igrišča, ki naj bo locirano v jugovzhodni polovici območja, na
preostalem delu naj se v največji možni meri ohranja gozd.
– Pod koridorjem daljnovoda je treba upoštevati pogoje in omejitve gradenj, uporabe objektov ter
opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij oziroma kablirati
daljnovod.
OR 6
Na območju II. varstvenega pasu vodnega vira Orehovec je treba upoštevati:
– obvezno je treba graditi nepretočne greznice, ki se jih redno prazni v čistilne naprave oziroma
vsebino greznice uporabljati kot gnojnico in gnojevko izven tega varstvenega pasu;
– vsako razlitje nevarnih snovi je obvezno takoj sanirati.
Znotraj EUP, ki se nahaja v drugem VVO, je dopustna umestitev objektov v skladu s predpisom o
zaščiti vodnega vira.
V vegetacijo gozdnega habitata in gozdnega roba se z deli ne posega.
Koše za odpadke je treba redno prazniti ter odpadke odlagati na ustrezno urejeno zbirno mesto.
SL 6
– Ob ribniku se izvaja športni ribolov, dopustna je ureditev piknik prostorov, postavitev klopi in ostalih
podobnih ureditev.
– Dovoljene so rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih, legalno zgrajenih objektov. V obstoječem
objektu ribiške družine je dopustno opravljanje gostinske dejavnosti.
3.1.5 Zelene površine – pokopališče
107. člen
(OŠ 7)
1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov
Na drugih območjih centralnih dejavnosti (CD):
– Nestanovanjske stavbe: druge nestanovanjske stavbe (samo obstoječa stavba za opravljanje
verskih obredov in obstoječa pokopališka stavba).
Na površini pokopališča (ZK):
– Gradbeno inženirski objekti: drugi gradbeni inženirski objekti (samo pokopališče).
– Obstoječ objekt v jugovzhodnem delu pokopališča.
Vrste nezahtevnih
Nezahtevni objekti: ograje.
in enostavnih objektov Enostavni objekti: nadstrešek.
Postavitev je dovoljena v skladu s soglasjem organa s področja varstva kulturne dediščine.
Dopustne dejavnosti
Dopustne so:
– verska in pokopališka dejavnost (dejavnost verskih organizacij).
Na drugih območjih centralnih dejavnosti (CD) je v okviru obstoječe pokopališke stavbe dovoljeno
tudi opravljanje dejavnosti:
– trgovina na drobno, razen z motornimi vozili (samo trgovina na drobno v cvetličarnah).
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2. VELIKOST OBJEKTOV
Dopustne so: rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih objektov. Dozidava, nadzidava mrliške vežice
je dopustna v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem.
3. UREDITVE OKOLICE
– pešpoti: tlakovane, peščene.
– parkirišča: travnate plošče, asfaltirana, tlakovana.
3.1.6 Okoljska infrastruktura
108. člen
(ČV 8, DP 8, OR 8)
1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov
Gradbeno inženirski objekti: čistilne naprave.
Vrste nezahtevnih in
Nezahtevni objekti: ograje.
enostavnih objektov
Dopustne dejavnosti
Dopustne dejavnosti:
– oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja.
2. VELIKOST OBJEKTOV
Na podlagi tehnoloških zahtev.
3. OSTALI POGOJI
DP 8
– Iztok naj se izvede sonaravno.
– Kolikor je potrebno utrjevanje brežine vodotoka za izvedbo iztoka iz ČN, naj se to izvede v
minimalnem obsegu.
– Pri projektiranju naj se upošteva vse tehnične rešitve, ki bodo zagotovile izvedbo posega na način,
da se v obstoječo travniško vegetacijo posega v najmanjši možni meri.
OR 8
– Obrežno vegetacijo naj se ohranja v največji možni meri.
– Iztok naj se izvede sonaravno, z vzpostavitvijo vegetacije v prvotno stanje.
3.1.7 Območja mineralnih surovin
109. člen
(ČR 9, OR 9)
(1) Območja mineralnih surovin – površine nadzemnega pridobivalnega prostora (LN) se v smislu ustrezne ekološke in
funkcionalne skladnosti (pogozditev z ustreznimi avtohtonimi vrstami, utrjevanje brežin in vkopov) sanira v gozd (brez izkoriščanja
mineralnih surovin). Za sanacijo se izdela projekt sanacije in rekultivacije, na katerega je treba pridobiti soglasje pristojnega Zavoda
za gozdove. Sanacijski načrt mora upoštevati krajinske in reliefne značilnosti območja.
(2) Na območjih sanacije nelegalnih kopov se izdela geomehansko poročilo (preveritev stabilnosti območja).
(3) Na območju EUP OR 9, kjer je II. varstveni pas vodnega vira Orehovec, je prepovedano izvajati izkope (kamnolomi,
peskokopi, glinokopi), goloseke, izkoriščanje podtalne vode tega vodonosnika, razen za potrebe vodooskrbnega sistema in
sanacije kamnoloma.
3.1.8 Površine za turizem in podobne dejavnosti na območju razpršene poselitve
110. člen
(ČR 10, DO 10, JA 10/2 – JA 10/5, OR 10, OŠ 10)
1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov
– Nestanovanjske stavbe: gostinske stavbe, druge nestanovanjske stavbe (samo kleti, vinske kleti –
tudi vinotoči, zidanice in podobne stavbe za spravilo pridelka).
Vrste nezahtevnih in
Nezahtevni objekti:
enostavnih objektov
– objekti za lastne potrebe (samo drvarnica, uta, enoetažna pritlična lopa, nepretočna greznica),
– pomožni kmetijsko gozdarski objekti (samo kozolec, kmečka lopa).
Enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe,
– začasni objekti (samo odprti sezonski gostinski vrt).
Dopustne dejavnosti
Dopustne dejavnosti:
– kmetijstvo in lov, gozdarstvo in ribištvo,
– gostinstvo.
2. VELIKOST OBJEKTOV
Tlorisni gabariti
Tlorisi so podolgovate in pravokotne oblike z razmerjem med stranicami 1:1,5 do 1:2. Objekti so
lahko le enotnega kubusa, brez izzitkov (stolpiči ter oblike tlorisa L, T in podobno niso dovoljene,
razen v primeru, ko lokacija objekta oziroma pomožnega kubusa ni vidno izpostavljena). Velikost
stavb ne sme presegati 100 m2 bruto tlorisne površine objekta.
Višinski
Etažnost objektov je lahko maksimalno K+P+M. Klet je na ravnem terenu lahko vidna do 0,8 m od
gabariti/etažnost
terena, na nagnjenem terenu je lahko v celoti vidna le ena kletna fasada. Višina kolenčnega zidu do
80 cm.
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3. OBLIKOVNI POGOJI
Strehe in kritina
– Streha: simetrična dvokapnica z naklonom od 40–45 stopinj. Smer slemena mora biti vzporedna z
daljšo stranico objekta.
– Kritina: opečna (bobrovec, zareznik ali betonski zareznik rdeče barve).
Fasade
– Balkoni na čelnih, ožjih fasadah niso dopustni. Možna je izvedba po celotni dolžini vzdolžne fasade
v obliki lesenega ganka.
– Okenske in vratne odprtine morajo biti pokončne, pravokotne in simetrično razporejene.
– Fasada mora biti izvedena v zaglajenem ometu svetlih pastelnih barv, možna je kombinacija z
lesom.
– Fasade naj imajo poudarjeno osrednjo os daljše fasade z vhodom.
– V čim večji možni meri se uporabljajo avtohtoni materiali (les, kamen).
4. IZJEME
JA 10/2, JA 10/3, JA
Gradnja novih stavb je dopustna ob izpolnitvi pogoja, da ima lastnik v lasti in obdelavi najmanj
10/4, JA 10/5, OŠ 10
15 arov vinograda in da se v stavbi izvaja turistična dejavnost.
DO 10
– Na območju EUP je dovoljena le novogradnja v smislu odstranitve obstoječega objekta ter
postavitev novega objekta iste namembnosti, v istih gabaritih in na istem mestu. Obstoječi objekt
se lahko tudi rekonstruira, vzdržuje in odstrani. Ob obstoječem objektu je dovoljena novogradnja
nadstreška velikosti do 60 m2. Nadstrešek mora biti lesen, z dvokapno streho, oblikovno se mora
prilagajati obstoječemu objektu.
– Vsa dela naj se izvedejo izven časovnega obdobja reprodukcijske in prehranjevalne aktivnosti
netopirjev, ki traja od 15. aprila do 31. oktobra.
JA 10/3
Na območju Vinskega hrama Jablance 9 se posegi izvajajo v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in
soglasji.
ČR 10, OR 10
– Dovoljena je rekonstrukcija, odstranitev in vzdrževanje obstoječih objektov. Novogradnje so
dopustne le v smislu nadomestitve obstoječih objektov.
Na območju III. varstvenega pasu vodnega vira je treba upoštevati:
– obvezno je graditi javno in interno kanalizacijsko omrežje ter greznice in gnojne jame v vodotesni
izvedbi;
– kjer ni javne kanalizacije, je izjemoma dovoljena gradnja nepretočnih greznic, ki se redno praznijo
v čistilne naprave;
– vsako razlitje nevarnih snovi je treba obvezno sanirati.
3.1.9 Površine za bivanje in spremljajoče dejavnosti na območju razpršene poselitve
111. člen
(AV 11/1 – AV 11/7, ČR 11, ČV 11/1 – ČV 11/2, DE 11/1 – DE 11/6, DO 11/1 – DO 11/7, GL 11/1 – GL 11/4,
GP 11/1 – GP 11/7, GR 11/1 – GR 11/5, IV 11/1 – IV 11/2, JA 11/1 – JA 11/11, KA 11, KK 11/1 – KK 11/2,
KO 11/1 – KO 11/16, KP 11/1 – KP 11/4, MA 11/1 – MA 11/3, MV 11/1 – MV 11/10, OR 11/1 – OR 11/12,
OŠ 11/1 – OŠ 11/5, PO 11/1 – PO 11/2, SA 11/1 – SA 11/6, SL 11/1 – SL 11/10, VR 11/1 – VR 11/2,
VV 11/1 – VV 11/5, ZA 11/1 – ZA 11/5)
1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov
Vrste objektov:
– stanovanjske stavbe: enostanovanjske stavbe, dvostanovanjske samostoječe hiše,
– nestanovanjske stavbe: gostinske stavbe (samo v povezavi s turizmom na kmetijah), druge
nestanovanjske stavbe (samo nestanovanjske kmetijske stavbe).
Vrste nezahtevnih
Nezahtevni objekti:
in enostavnih objektov – vsi nezahtevni objekti, razen bazenov, ograj, začasnih objektov, namenjenih sezonski turistični
ponudbi in prijavnic.
Enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe,
– pomožni kmetijsko gozdarski objekti.
Dopustne dejavnosti
Dopustne dejavnosti:
– kmetijstvo, lov, gozdarstvo in ribištvo,
– gostinstvo (samo turistične kmetije s sobami, oddajanje zasebnih sob gostom, druge nastanitve
za krajši čas, začasni gostinski obrati, priložnostna priprava in dostava jedi ter druga oskrba z jedmi,
strežba pijač),
– finančne in zavarovalniške dejavnosti,
– poslovanje z nepremičninami,
– dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem (samo raznovrstna proizvodnja
gospodinjstev za lastno rabo).
2. VELIKOST OBJEKTOV
Faktor zazidanosti
do 0,4
Tlorisni gabariti
Tlorisi so podolgovate in pravokotne oblike z razmerjem med stranicami 1:1,5 do 1:2. Objekti so
lahko le enotnega kubusa, brez izzitkov (stolpiči ter oblike tlorisa L, T in podobno niso dovoljene).
Največja dovoljena širina stanovanjske stavbe je 10 m, nestanovanjskih kmetijskih stavb 12 m.
Višinski
Etažnost objektov je lahko maksimalno K+P+M. Na strmem terenu mora biti klet delno ali v celoti
gabariti/etažnost
vkopana. Višina kolenčnega zidu do 80 cm. Višina stavb je lahko največ 11 m nad najnižjo koto
terena ob stavbi.
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3. OBLIKOVNI POGOJI
Strehe in kritina
– Streha: simetrična dvokapnica z naklonom od 40–45 stopinj. Smer slemena mora biti vzporedna z
daljšo stranico objekta.
– Kritina: opečna (bobrovec, zareznik ali betonski zareznik rdeče barve).
Fasade
– Balkoni na čelnih, ožjih fasadah niso dopustni. Možna je izvedba po celotni dolžini vzdolžne fasade
v obliki lesenega ganka.
– Okenske in vratne odprtine morajo biti pokončne, pravokotne in simetrično razporejene.
– Fasade naj imajo poudarjeno osrednjo os daljše fasade in morajo biti izvedene v zaglajenem
ometu svetlih pastelnih barv.
– V čim večji možni meri se uporabljajo avtohtoni materiali (les, kamen).
– Gospodarska poslopja morajo tudi v zunanjem izgledu kazati svojo namembnost (fasadna
kombinacija lesa in ometa, podaljšani napušči ipd).
6. IZJEME
VV 11/5
– Razmerje med stranicami pri osnovnem tlorisu je dopustno 1:1,2–1:2. Dopustno je oblikovati
izzidke ob vedutno neizpostavljeni fasadi stavbe (jugovzhodna fasada) do 40 % površine osnovnega
volumna. Garaža ob jugozahodni fasadi se sanira tako, da bo skladna z oblikovnimi pogoji iz točke
št. 3.
– Streha: simetrična dvokapnica z naklonom od 35–45 stopinj.
Območja razpršene
– Na območjih EUP izven OKV Gorjanci je lahko razmerje med stranicami pri osnovnem tlorisu
poselitve izven OKV
1:1,2–1:2. Na osnovni podolgovati volumen je možno dodajati/odvzemati manjše volumne, do največ
Gorjanci (KA 11, KK 1/1 40 % površine osnovnega volumna (L, T in druge oblike), vendar velikost stanovanjskih objektov ne
– KK 11/2, KP 11/1 – KP sme presegati 200 m2, in gospodarskih 300 m2.
11/4, MA 11/2 – MA 11/3, – Dvokapne strehe so naklona med 35 in 40 stopinj, pri pritličnih objektih do 45 stopinj. Možna je
SA 11/1 – SA 11/6)
kombinacija z ostalimi oblikami streh, pri čemer te ne smejo presegati 40 % površin osnovne strehe.
Profana stavbna
Na območju vinskega hrama ob cesti Globočice–Zavode (EUP JA 11/6), hiše Jablance 3 (EUP JA
dediščina na območju 11/10) in hiše Sajevce 5 (EUP SA 11/3) se posegi izvajajo v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in
JA 11/6, JA 11/10 in SA soglasjem.
11/3
GL 11/2
Na območju parcelnih številk 230/10, 230/11, 230/9 in 194/13, vse k.o. Kostanjevica na Krki, je pri
sanaciji treba upoštevati naslednje kulturnovarstvene pogoje:
– fasade pritličja stanovanjskega in gospodarskega objekta je treba prebarvati z uporabo nevpadljive
barve (lahko barva mansarde stanovanjskega objekta),
– betonski podporni zid je treba v celoti zazeleniti ter odstraniti linijsko zasajene ciprese.
GP 11/2
Dopustna je le sanacija obstoječih objektov, v skladu s prostorskimi izvedbenimi pogoji, ki veljajo za
to EUP. Gradnja, nasipavanje in utrjevanje terena ni dopustno.
OR 11/1, OR 11/6 in OR Na območju II. varstvenega pasu vodnega vira Orehovec je treba upoštevati:
11/2
– dozidave, rekonstrukcije, nadomestne gradnje in gradnje stanovanjskih in poslovnih objektov
niso dovoljene, če zanje ni zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje, po katerem bodo odpadne vode
odtekale v čistilno napravo, katera se locira izven območja 2. varstvenega pasu oziroma za objekte
ni urejenih zaprtih nepretočnih greznic. Priključitev objekta na javno kanalizacijsko omrežje oziroma
ureditev zaprte nepretočne greznice se mora urediti pred uporabo objekta. Hkrati se na območju
ožjega varstvenega pasu organizira odvoz odpadkov, pregledajo ter sanirajo obstoječe greznice in
gnojne jame ter ostali viri potencialnega onesnaženja podtalnice;
– prepovedano je uporabljati rastlinska zaščitna sredstva in gnojila, ki vsebujejo strupene snovi, ki
se v pitni vodi približujejo mejni koncentraciji, opredeljeni v predpisih o higienski neoporečnosti pitne
vode;
– obvezno je graditi javno in interno kanalizacijsko omrežje ter greznice in gnojne jame v vodotesni
izvedbi;
– kjer za obstoječe objekte ni javne kanalizacije, je obvezno graditi nepretočne greznice, ki se jih
redno prazni v čistilne naprave oziroma vsebino greznice uporabljati kot gnojnico in gnojevko izven
tega varstvenega pasu;
– vsako razlitje nevarnih snovi je obvezno takoj sanirati.
3.1.10 Stavbna zemljišča za zidanice
112. člen
(ČV 12, GL 12, IV 12, JA 12)
1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov

Nestanovanjske stavbe:
– druge nestanovanjske stavbe (samo stavbe za spravilo pridelka – samo kleti, zidanice, vinotoči).

Vrste nezahtevnih
Nezahtevni objekti:
in enostavnih objektov – objekti za lastne potrebe (samo nepretočne greznice, utrjene dovozne poti).
Enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe (samo mala komunalna čistilna naprava zmogljivosti do 50 PE, zajetje,
vrtina ali vodnjak za lastno oskrbo s pitno vodo, zbiralnik za kapnico, utrjena dvorišča).
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Vrste gradenj in pogoji – Novogradnje zidanic so možne pod pogojem, da ima investitor v lasti in obdelavi najmanj 15 arov
za gradnjo
intenzivnega vinograda. Za dokazilo o velikosti vinograda se uporablja register pridelovalcev grozdja
in vina.
– Možne so spremembe namembnosti zidanic v turistične namene (za kratkotrajno nastanitev).
– Za mnenje glede intenzivnosti vinograda se šteje vpis v ustrezen register.
Dopustne dejavnosti

Dopustne dejavnosti:
– kmetijstvo in lov, gozdarstvo in ribištvo (samo vinogradništvo, gojenje pečkastega in koščičastega
sadja, priprava pridelkov, dejavnost vinotočev).
V sklopu zidanic je možna tudi gostinska nastanitvena dejavnost (samo oddajanje zasebnih sob
gostom).

2. VELIKOST OBJEKTOV
Tlorisni gabariti

– Tlorisi so podolgovate in pravokotne oblike z razmerjem med stranicami 1:1,5 do 1:2. Objekti so
lahko le enotnega kubusa, brez izzitkov (stolpiči ter oblike tlorisa L, T in podobno niso dovoljene).
– Pri vinogradih velikosti od 15–35 arov je tlorisna površina zidanice na stiku z zemljiščem največ
45 m2. Pri vinogradih velikosti od 35–50 arov je površina največ 55 m2, pri vinogradih velikosti od
50–80 arov pa največ 70 m2. Pri vinogradih nad 80 arov je največja velikost zidanice ali vinotoča
100 m2.

Višinski
gabariti/etažnost

– Etažnost objektov je največ K+P+M, pri čemer mora biti klet v celoti vkopana najmanj z ene strani,
iz dveh pa delno.
– Višina od kote pritličja do kapi je lahko največ 2,6 m.

3. OBLIKOVNI POGOJI
Tipologija objektov,
morfologija pozidave

Zidanice morajo v zunanjem izgledu kazati svojo namembnost (fasadna kombinacija lesa in ometa,
podaljšani napušči ipd.). Pri oblikovanju se upošteva elemente tradicionalne arhitekture.

Strehe in kritina

– Streha: simetrična dvokapnica z naklonom od 40–45 stopinj. Smer slemena mora biti vzporedna z
daljšo stranico objekta. Dopustna je izvedba napušča širine do 1,20 m, vzdolž daljše stranice fasade,
kjer sta vidna klet in pritličje.
– Kritina: opečna (bobrovec, zareznik ali betonski zareznik rdeče barve).
– Frčade in strešna okna niso dovoljene.

Fasade

– Izvedba balkonov ni dopustna. Pri etažnosti objektov K+P+M je obvezna izvedba lesenega ganka
po celotni dolžini vzdolžne fasade.
– Okenske in vratne odprtine morajo biti pokončne, pravokotne in simetrično razporejene.
– Fasada mora biti izvedena v zaglajenem ometu, svetlih pastelnih barv.
– V čim večji možni meri se uporabljajo avtohtoni materiali (les, kamen).
3.1.11 Objekti sakralne stavbne dediščine izven območij naselij
113. člen
(ČV13, MV 13)

(1) Na območju stavb za opravljanje verskih obredov (cerkve) se opravlja dejavnost verskih organizacij.
(2) Z ustrezno sanacijo se preprečuje propadanje cerkva oziroma v sodelovanju s strokovno službo zagotovi redno
vzdrževanje in obnovo ogroženih delov.
(3) Ureditve razglednih točk, pešpoti, postavitev klopi in podobne ureditve so možne na podlagi soglasja organa, pristojnega
za varstvo kulturne dediščine. Razgledišča in poti se urejajo na način, da bodo čim manj vidna v prostoru.
3.1.12 Grad Dobrava
114. člen
(DB 14)
(1) Namembnosti površin v varovanem območju se ne spreminja: obstoječe njive in travniki so sestavni del slike območja.
(2) Okoliških travnikov se ne zasipava. Obstoječa drevesna in grmovna vegetacija se ohranja v največji možni meri.
(3) Ob upoštevanju varstvenih režimov in soglasju pristojnih organov so na območju kmetijskih in gozdnih zemljišč dovoljeni
posegi in ureditve, določeni v poglavju »Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji«, člen »najboljša in druga kmetijska zemljišča«
ter »gozd«.
3.1.13 Varovalni gozd
115. člen
(VG 15)
(1) Območje je namenjeno gozdovom, ki varujejo zemljišča usadov, izpiranja in krušenja ter gozdovom, ki v hudourniških
območjih zadržujejo prenaglo odtekanje vode in zato varujejo zemljišča pred erozijo in plazovi.
(2) Na območju varovalnega gozda je gospodarjenje z gozdom dovoljeno na podlagi gozdnogospodarskih načrtov.
(3) Posegi, ki niso povezani z gospodarjenjem z varovalnimi gozdovi in ne vplivajo negativno na funkcije gozdov, zaradi
katerih je bil gozd razglašen za varovalni gozd, se lahko izvajajo na podlagi predhodno pridobljenega dovoljenja, ki ga izda
pristojni organ.
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3.1.14 Vinogradniško območje Črneča vas
116. člen
(VO 16)
(1) Območja kmetijskih zemljišč se ureja pod pogoji, kot so določeni v izvedbenem delu OPN, poglavje »Podrobnejši prostorski
izvedbeni pogoji«, člen »najboljša in druga kmetijska zemljišča«.
(2) Ohranja se slemenska zasnova naselja in tradicionalni arhitekturni tip vinskih hramov.
(3) Dopustna je obnova, arhitekturna sanacija in vzdrževanje obstoječih, legalno zgrajenih objektov ter novogradnja zidanice
na posebej določenem stavbnem zemljišču (Az). Pogoj za gradnjo zidanice je velikost vinograda najmanj 15 arov.
(4) Neustrezno arhitekturno oblikovani objekti se sanirajo s povzemanjem značilnosti tovrstne arhitekture. Maksimalni gabarit
je K+P, s kolenčnim zidom do 60 cm. Pri podkletenih objektih je klet lahko vidna v celoti samo na eni vzdolžni strani. Tloris je
izrazito podolžen, strehe strme, simetrične dvokapnice z opečno kritino, naklona med 40–45 stopinj. Izvedba frčad in čopov ni
dovoljena. Sleme in daljša stranica objekta sta vedno vzporedna s plastnicami. Balkoni na ožjih (zatrepnih) fasadah niso dovoljeni,
dovoljena je izvedba ganka po celotni dolžini vzdolžne fasade. Fasade so svetle in nevpadljivo tonirane ter v zaglajenem zidarskem
ometu, možna je kombinacija z lesom (lesen oboj v horizontalnem rastru). Okenske in vratne odprtine so pravokotne, pokončne
ter simetrično razporejene. Stavbno pohištvo mora biti leseno v naravnih tonih avtohtonih vrst lesa. Bela barva in barvne kovine
niso dovoljene.
(5) Za novogradnjo se poleg usmeritev, navedenih v prejšnjem odstavku tega člena upošteva še: maksimalni tlorisni gabarit
do 45 m2. Razmerje stranic 1:1,5–1:2. Višina objekta od kote kleti na nevkopani strani do najvišje točke objekta je največ 9 m.
(6) Ohranjajo se prehodi v pobočje z vinogradi. Podporni zidovi so dopustni izključno zaradi geostatične varnosti objektov
(kamniti, beton obložen z naravnim kamnom, v celoti ozelenjeni).
3.1.15 Ostali odprti prostor (OP 17/1 – OP 17/2)
117. člen
(splošno)
(1) Ostali odprti prostor sestavljajo kmetijska in gozdna zemljišča (K1, K2 in G), vključno z razpršeno gradnjo, celinske vode
(VC) in površine cest (PC), ki se nahajajo izven območij naselij.
(2) Na območju II. varstvenega pasu vodnih virov je prepovedano uporabljati rastlinska zaščitna sredstva in gnojila, ki
vsebujejo strupene snovi, ki se v pitni vodi približujejo mejni koncentraciji, opredeljeni v predpisih o higienski neoporečnosti pitne
vode. Na območju II. in III. varstvenega pasu vodnih virov je treba vsako razlitje nevarnih snovi obvezno takoj sanirati.
118. člen
(razpršena gradnja)
(1) Razpršena gradnja je zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč.
(2) Na obstoječih legalno zgrajenih objektih je dopustna izvedba odstranitve objektov, vzdrževalnih del, rekonstrukcije.
Dozidave (do največ 30 % površine osnovnega volumna) ali nadzidave (samo zvišanje kolenčnega zidu do 0,80 m) so možne
le, kadar gre za izboljšanje bivalnega standarda v stanovanjskih objektih, ne pa v smislu dodajanja novih stanovanjskih enot ali
prostorov za opravljanje dejavnosti. Spremembe namembnosti niso dovoljene. Gradnja novega objekta iste namembnosti je
dovoljena le na mestu prej odstranjenega.
(3) Legalno zgrajenim objektom, ki bodisi nimajo določene parcele namenjene gradnji (funkcionalno zemljišče), bodisi ta ni
določena v zadostnem obsegu, se ta smiselno določi pod pogoji, kot so določeni v poglavju »Skupni prostorski izvedbeni pogoji«,
člen »parcelacija«.
(4) V objektih razpršene gradnje je dopustno izvajanje naslednjih dejavnosti: vinogradništvo, gojenje pečkastega in
koščičastega sadja, druge nastanitve za krajši čas, dejavnost vinotoča.
(5) V območju parcele, namenjene gradnji (funkcionalno zemljišče) stanovanjskih stavb, je možna gradnja tistih nezahtevnih
in enostavnih objektov, ki jih je dopustno postavljati na območju razpršene poselitve po tem odloku.
119. člen
(najboljša in druga kmetijska zemljišča)
(1) Kmetijska zemljišča so namenjena predvsem kmetijski pridelavi.
(2) Vrste stavb in gradbeno inženirskih objektov:
– dopustna je gradnja stavb za spravilo pridelka, samo če gre za kozolec toplar, velikosti do 180 m2 in višine do 10 m,
– rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti, nekategoriziranih cest in gozdnih cest,
– gradnja vodnih zadrževalnikov za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč ter posegi in začasne ureditve za potrebe obrambe
in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– gradnja sistemov za namakanje in osuševanje, akvadukti,
– na kmetijskih zemljiščih je dopustno graditi omrežja naslednje gospodarske javne infrastrukture: cevovodi za pitno in
odpadno vodo s pripadajočimi objekti, elektroenergetski vodi s pripadajočimi objekti, komunikacijski vodi, naftovodi, plinovodi,
vročevodi in priključki nanje.
(3) Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov:
– nezahtevni objekti: pomožni infrastrukturni objekti: pločnik in kolesarska steza ter postajališče, dopustno le ob rekonstrukciji
lokalne ceste, bazne postaje, namenjene javnim storitvam, mala komunalna čistilna naprava; pomožni kmetijsko-gozdarski objekti;
začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam: objekt za telekomunikacijsko opremo,
– enostavni objekti: od objektov za lastne potrebe le mala komunalna čistilna naprava, zajetje, vrtina, vodnjak, zbiralnik za
kapnico; od pomožnih infrastrukturnih objektov, pomožni cestni objekti, ki so dopustni ob rekonstrukciji lokalne ceste, vsi pomožni
energetski objekti razen tipskega zabojnika, telekomunikacijske antene in oddajniki, vrtina ali vodnjak za potrebe raziskave
pod pogojem, da se dela izvajajo izven sezone rasti; pomožni kmetijsko-gozdarski objekti; od urbane opreme, le čakalnica na
avtobusnem postajališču in javna kolesarnica z nadstreškom, dopustno le ob rekonstrukciji lokalne ceste.
(4) Agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč se izvajajo skladno s predpisi o
kmetijskih zemljiščih in ob upoštevanju usmeritev za ohranjanje narave in kulturne dediščine.
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(5) Pomožni kmetijsko gozdarski objekti: kozolec, kmečka lopa, skedenj, senik, krmišče, molzišče in kašča morajo biti lesene
izvedbe.
(6) Rastlinjake se v največji možni meri postavlja ob obstoječih naseljih, v navezovanju na obstoječo prometno infrastrukturo.
Postavitev je dopustna na neizpostavljenih prostorih ali prostorih, ki se jih da z ozelenitvijo ali drugimi ureditvami zakriti. Ohranjati
je treba značilne vedute naselij, prostorske dominante ter upoštevati pogoje varstva kulturne in naravne dediščine. Volumni
rastlinjakov se prilagajajo tipiki in velikosti naselij. Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, razen rastlinjakov, se praviloma locirajo
ob dovoznih poteh in parcelnih mejah.
(7) Posegi na kmetijska zemljišča se izvajajo tako, da bistveno ne vplivajo na obdelovanje kmetijskih zemljišč, poškodbe je
treba sproti sanirati.
(8) Pri umeščanju ali rekonstrukcijah linijskih objektov se v čim večji meri izkoristijo obstoječe ceste, poti in struge. Trase
infrastrukturnih objektov se izogibajo posegom v območja sklenjenih kmetijskih površin, predvsem najkvalitetnejših, njivskih površin.
Z novimi posegi naj se ne razdrobi posestna struktura.
(9) Na območjih registrirane kulturne dediščine je treba upoštevati prostorske izvedbene pogoje, določene v 88. členu tega
odloka (celostno ohranjanje kulturne dediščine).
(10) Pogoji iz tega člena se nanašajo tudi na skupne in podrobnejše prostorsko izvedbene pogoje, na površinah kmetijskih
zemljišč.
120. člen
(gozd)
(1) Dovoljena je gozdarska dejavnost ter gospodarjenje z gozdovi in gozdnim prostorom v skladu s predpisi s področja gozdov.
(2) Za vse posege v gozd je treba pridobiti soglasje pristojnega organa.
(3) Vrste dopustnih objektov:
– gradbeni inženirski objekti: samo gozdne ceste, če je tako opredeljeno v gozdnogojitvenem načrtu, gorske kolesarske in
jahalne steze, ki se urejajo po obstoječih gozdnih cestah, dovozi do objektov in zemljišč; prometna signalizacija in oprema ter
cestne inštalacije, mostovi in brvi, pod pogojem, da so iz naravnih materialov, nasipi in podobni objekti za zaščito pred poplavami,
hudourniške naprave, namakalni kanali, cevovodi od črpališč ali zajetij do distribucijskega vodovodnega omrežja in vodohranov,
pripadajoča infrastruktura distribucijskega vodovoda, lokalna vodna zajetja ter vodohrani, kanalski vodi za odvajanje padavinske
vode, kabelski elektroenergetski in telekomunikacijski priključek in drugo v soglasju z upravljavcem.
(4) Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov:
– nezahtevni objekti: od pomožnih infrastrukturnih objektov le postajališče, bazne postaje, pomožni objekti za spremljanje
stanja okolja, pomožni objekti vodne infrastrukture; od pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov le gozdna cesta, grajena gozdna
vlaka, obora za rejo divjadi ter spominska obeležja,
– enostavni objekti: od pomožnih infrastrukturnih objektov samo pomožni cestni objekti, pomožni energetski objekti, pod
pogojem, da so kabelske izvedbe in potekajo ob cestah, poteh ali robu gozda, pomožni komunalni objekti (samo vodovodni
priključek na javno vodovodno omrežje, kanalizacijski priključek, cestni priključek, vodno zajetje), pomožni objekti za spremljanje
stanja okolja; vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave; pomožni kmetijsko gozdarski objekti (samo čebelnjak, gozdna učna pot,
grajena gozdna vlaka, ribnik kot vodno zajetje, krmišče, gozdna cesta), vadbeni objekti: vadbeni objekti namenjeni športu in
rekreaciji na prostem (samo kolesarska steza, planinska pot, sprehajalna pot, športno strelišče, trimska steza).
(5) Drugi dopustni posegi in ureditve:
– urejanje stojišč, stalnih naseljenih čebelnjakov in stojišč za začasne dovoze čebel na pašo. Urejanje je možno na zemljiščih,
ki so s pašnim redom določena za stalne naseljene čebelnjake in stojišča za začasne dovoze čebel na pašo, v skladu z veljavnim
predpisom o katastru čebelje paše. Postavitev čebelnjakov je možna na podlagi pozitivnega mnenja Čebelarske zveze Slovenije,
– vodnogospodarske ureditve, ki preprečujejo negativno delovanje voda,
– postavitev merilnih naprav,
– na parcelni številki 2697/216, k.o. Orehovec, je dopustna tudi postavitev lesenega bivaka velikosti do 12 m2, z enokapno
ali dvokapno streho, kritina rjave ali sive barve, višina do kapi največ 2,5 m.
(6) Na celotnem območju je treba zagotoviti nemoteno gospodarjenje z gozdom oziroma nemoten izvlek lesnih sortimentov.
Dostope in dovoze do gozda je potrebno ohraniti oziroma jih v primeru ukinitve nadomestiti z novimi.
(7) Gradnja in vzdrževanje prometnic morata biti v skladu z načeli varovanja narave in kvalitete prostora, pri določanju trase
pa je potrebno upoštevati ekološke in socialne funkcije gozdov. Pomožni infrastrukturni objekti se v čim večji možni meri umeščajo
ob cestah, poteh ali gozdnem robu.
(8) Krčitve gozdov v kmetijske namene niso dovoljene na območju gozdnih rezervatov in varovalnega gozda ter na območju
gozdov s posebnim namenom.
(9) Krčitve niso priporočljive na območju gozdov s 1. stopnjo poudarjenosti ekoloških in socialnih funkcij, znotraj sklenjenih
območjih gozdov ter na območju gozdov, ki imajo funkcijo koridorske povezave. Prav tako krčitve niso priporočljive na območju
Nature 2000, mestnih in primestnih gozdov ter na območjih gozdnih otokov v kmetijski krajini, kjer je gozdnatost majhna.
(10) Na območjih, kjer je po namenski rabi gozd, je možna krčitev gozda v kmetijske namene do 0.5 ha, za kar je treba pridobiti
dovoljenje pristojnega zavoda za gozdove.
(11) Na območju vojnih grobišč v Krakovskem gozdu, ki sta razvidni iz Prikaza stanja prostora, je prepovedano spreminjati
zunanji videz grobišč, poškodovati grobišča ali odtujiti njihove sestavne elemente, izvajati vsako drugo dejanje, ki pomeni krnitev
spoštovanja do grobišč ali je v nasprotju s pokopališkim redom vojnih grobišč. Za vsak poseg v območje vojnega grobišča je treba
pridobiti soglasje pristojnega organa.
(12) Na območjih registrirane kulturne dediščine je treba upoštevati prostorske izvedbene pogoje, določene v 88. členu tega
odloka (celostno ohranjanje kulturne dediščine).
121. člen
(površine cest)
(1) Površine cest so namenjene cestnemu prometu ter ostalim prometnim površinam.
(2) Vrste objektov:
– nestanovanjske stavbe: bencinski servisi, stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij (le cestno
vzdrževalne stavbe),
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– gradbeni inženirski objekti: ceste; mostovi, viadukti, predori in podhodi; cevovodi, komunikacijska omrežja in
elektroenergetski vodi.
(3) Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov:
– nezahtevni objekti: ograje, pomožni infrastrukturni objekti (le pločnik in kolesarska steza in postajališče),
– enostavni objekti: pomožni infrastrukturni objekti (pomožni cestni, pomožni energetski, pomožni komunalni objekti).
(4) Prometna in druga infrastruktura se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi.
(5) Določila tega člena se smiselno uporabljajo tudi za prometno infrastrukturo, ki bodisi nima ustrezno opredeljene namenske
rabe prostora, bodisi se nahaja znotraj območij naselij ali drugih EUP, kjer prostorski izvedbeni pogoji za prometno infrastrukturo
niso posebej določeni.
(6) Na območju III. varstvenega pasu vodnega vira je treba izvajati transport nevarnih in škodljivih snovi, razen kurilnega olja
in plina za gospodinjstva.
122. člen
(celinske vode)
(1) Območja celinskih voda so namenjena za izvajanje dejavnosti s področja rabe voda.
(2) Vrste dopustnih objektov:
– gradbeno-inženirski objekti: mostovi in brvi, pregrade in jezovi, stabilizacijski objekti za zadrževanje plazov, kot so podporni
zidovi, pregrade, usmerjevalni objekti in podobno; pomoli, čolnarne, privezi, ter gradnja objektov javne infrastrukture, zadrževalniki
plavin.
(3) Vrste nezahtevnih objektov:
– pomožni infrastrukturni objekti (samo pomožni objekti za spremljanje stanja okolja ter pomožni objekti vodne infrastrukture),
začasni objekti (samo pomol).
(4) Za vse posege na območja celinskih voda je treba pridobiti soglasje pristojnih organov.
(5) Določila tega člena se smiselno uporabljajo tudi za celinske vode, ki bodisi nimajo ustrezno opredeljene namenske rabe
prostora, bodisi se nahajajo znotraj območij naselij ali drugih EUP, kjer prostorski izvedbeni pogoji za celinske vode niso posebej
določeni.
3.1.16 Usmeritve za izdelavo OPPN
123. člen
(usmeritve za izdelavo OPPN)
(1) Na območju predvidenih OPPN je treba upoštevati skupne pogoje za območja, za katera se pripravi OPPN (člen »območja
predvidenih OPPN«) ter spodaj navedene usmeritve.
(2) Usmeritve za izdelavo predvidenih OPPN:
OZNAKA EUP

IME EUP

DE 2

Konjeniški turizem
Dobe

USMERITVE ZA IZDELAVO OPPN
Območje se nameni za razvoj turistične dejavnosti (konjeništvo, apartmajsko
naselje). Možna je gradnja gostinskega objekta s prenočišči, gradnja manjših
apartmajev, gradnja pokrite maneže ter ureditev avtokampa.

DB 2

Ožje območje gradu – Glede na predpisan pravni režim varstva z vidika kulturne dediščine se ohranjajo
Dobrava
vse naravne prvine, kar pomeni tudi vso vegetacijo pred vhodom v objekt in na
njegovem vzhodnem delu! Drevesa je potrebno negovati po metodah sodobne
arboristike.
– Na območju drugih urejenih zelenih površin (ZD) in kmetijskih zemljišč gradnja
stavb ni dopustna.
– Dostopna cesta do gradu se ohranja in vzdržuje v obstoječi širini in peščeni
izvedbi.
– V obstoječo avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo gozdnega otoka na vzhodu
EUP se posega v najmanjši možni meri.

GL 2

Turistično območje
Globočice

– Na območju površin za turizem (BT) se izvede oblikovna sanacija obstoječih
objektov ter funkcionalno in morfološko zgoščevanje. Predvideni manjši objekti
se zgradijo čim bližje cesti, tako da se ohrani čim več obstoječega drevja.
Severozahodni rob območja se zasadi z dodatnim sadnim drevjem.
– Na gozdnih zemljiščih (G) gradnja stavb ni dopustna.

JA 2

Kamnolom Ključe

– Območja mineralnih surovin – površine nadzemnega pridobivalnega prostora (LN)
se v smislu ustrezne ekološke in funkcionalne skladnosti (pogozditev z ustreznimi
avtohtonimi vrstami, utrjevanje brežin in vkopov) sanira v gozd.
– Za sanacijo se izdela projekt sanacije in rekultivacije, na katerega je treba
pridobiti soglasje pristojnega Zavoda za gozdove. Sanacijski načrt naj upošteva
krajinske in reliefne značilnosti območja. Na območjih sanacije kamnoloma se izdela
geomehansko poročilo (preveritev stabilnosti območja).
– Objekte za separacijo, skladiščenje, odlaganje jalovine in druge objekte, nujne
za izvajanje dejavnosti in pripadajočo infrastrukturo je treba urejati znotraj območja
OPPN.
– Na območju namenske rabe »območja okoljske infrastrukture – O« je predvidena
ureditev sortirnega centra za predelavo in obdelavo gradbenih odpadkov, pri čemer
je treba zagotoviti ustrezen dostop za tovorna vozila.
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Športni center Polom – Območje se nameni za potrebe izvajanja turistične dejavnosti oziroma
ureditve športno-rekreacijskega centra Polom.
– Obstoječo stavbo (območje namenske rabe BT) je možno obnoviti v obstoječih
gabaritih z največ 50 ležišči.
– Sankanje in smučanje je dopustno na kmetijskih zemljiščih (K2), vendar brez
tehničnih naprav. Druga kmetijska zemljišča (K2) se sicer urejajo v skladu s
119. členom tega odloka.
– Območja se ne osvetljuje. Koše za odpadke je treba redno prazniti ter odpadke
odlagati na ustrezno urejeno zbirno mesto.
– Pri umestitvi načrtovanih posegov v prostor se ohranja gozdni rob. Posegi v
gozdna zemljišča (G) so dopustni v skladu s 120. členom tega odloka.
Zdraviliška vas
– Območje se nameni za ureditev oziroma za umestitev zdraviliške vasi s
Sajevce
termalnimi bazeni (gostinstvo, nastanitev, rekreacija, šport, wellness, savne, bazeni,
masaže). Zasnova območja se prilagodi naravnim danostim prostora s čim večjim
ohranjanjem narave. Zaradi specifike območja se predlaga gradnja le manjših in
nižjih objektov, sonaravno oblikovanih termalnih plavalnih bazenov s samočistilno
sposobnostjo rastlin in minimalnimi tlakovanimi površinami. Arhitekturno naj
objekti sledijo ruralnemu tipu glede proporcev, dimenzij, višine in drugih oblikovnih
elementov. Večji gabariti objektov in programi (hoteli, večji termalni kompleksi) v
tem območju niso sprejemljivi. Predvidene prenočitvene kapacitete max. 60 sob v
manjših objektih, max. 10 sob v enem objektu.
– Gradbišča se ne osvetljuje. Gradnja naj poteka v dnevnem času. V primeru,
da je osvetljevanje gradbišča nujno potrebno iz varnostnih razlogov, je izjemoma
dovoljena postavitev posameznega svetila. Svetilo na gradbišču mora biti
opremljeno s senzorjem oziroma s funkcijo samodejnega vklopa in izklopa. Uporabiti
je treba popolnoma zasenčeno svetilo z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom
ter s čim manjšo emisijo UV svetlobe (npr. halogensko svetilo).
– Za osvetljevanje območja zdraviliške vasi (stavb, parkirišč, cestišča) se prav tako
uporabi najmanjše možno število popolnoma zasenčenih svetil z ravnim zaščitnim
in nepredušnim steklom ter s čim manjšo emisijo UV svetlobe. Kjer je le možno, se
namestijo svetila z vgrajenim sistemom za samodejni vklop in izklop.
– Odstranjevanje vegetacije v času gradbenih del se načrtuje izven vegetacijske
sezone.
– Čas izvajanja gradbenih del se prilagodi tako, da ne bo motilo ptic pri gnezdenju.
Intenzivna gradbena dela, ki povzročajo visoko obremenjenost območja s hrupom,
se ne izvajajo od 30. aprila do 1. avgusta.
– Odpadne vode iz območja zdraviliške vasi ni dovoljeno odvajati neposredno v
vodotok, temveč jih je treba predhodno očistiti v skladu s predpisano zakonodajo.
Turistično naselje
– Območje se nameni za izvajanje mirne turistične dejavnosti oziroma za
Slinovce-Karlče
zdraviliško-sprostitveni turizem. Nameni se občasnemu bivanju, sprostitvi in
rekreaciji v naravnem okolju. Izvajanje hrupnih dejavnosti (kampiranje, pikniki ipd.)
ni dovoljeno.
– Ob obstoječem lesenem, legalno zgrajenem objektu je na območju namenske
rabe BT možna postavitev največ desetih lesenih hiš, velikosti do 50 m2 in z največ
30 ležišči. Gradnja lesenih hiš naj poteka tako, da bo ohranjena najmanj polovica
dreves v obstoječem gozdu.
– Pas ob reki Krki (med reko in obstoječim objektom – območje namenske rabe ZS)
ostaja v celoti nepozidan. Prav tako se ne posega v brežino reke Krke in na njej ne
gradi objektov. Vsa potrebna dodatna komunalna infrastruktura se izvaja na način,
da se v najmanjši možni meri posega v koreninski sistem dreves.
– Na poplavnem območju gradnja novih objektov ni dopustna.
– Skupna parkirišča se uredijo ob regionalni cesti. V sklopu parkirišč je možna
ureditev parkiranja za avtodome, ki bodo gosti tega območja. Dostop motornih
vozil do obstoječega in predvidenih stavb bo le interventni in za dostavo, ves ostali
promet naj se ustavlja ob regionalni cesti. Parkirišče je treba ustrezno urediti (utrjene
manipulativne površine) in komunalno opremiti (ločeno zbiranje padavinskih vod z
oljnimi lovilci). Parkirišča se ne osvetljuje.
– Posegi v gozdna zemljišča (G) so dopustni v skladu s 120. členom tega odloka.
Turistično naselje
– Območje se nameni za razvoj turistične dejavnosti (apartmajsko naselje–
Vrtača
bungalovi).
Na območju III. varstvenega pasu vodnega vira Podbočje je treba upoštevati:
– obvezno je graditi javno in interno kanalizacijsko omrežje ter greznice in gnojne
jame v vodotesni izvedbi;
– kjer ni javne kanalizacije je izjemoma dovoljena gradnja nepretočnih greznic, ki se
redno praznijo v čistilne naprave;
– vsako razlitje nevarnih snovi je treba obvezno sanirati.
Stanovanjska gradnja Predvidi se gradnja enostanovanjskih stavb. Za oblikovanje stavb se upoštevajo
Oštrc
pogoji, določeni za naselje Oštrc.
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3.2 Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji za območje urbanističnega načrta Kostanjevica na Krki
124. člen
(splošni pogoji)
Na območju UN Kostanjevica na Krki veljajo skupni prostorski izvedbeni pogoji ter podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji.
V primeru neskladja veljajo podrobnejši pogoji z obveznim upoštevanjem varstvenih režimov (npr. kulturna dediščina, ohranjanje
narave itd.), ki so razvidni iz prikaza stanja prostora.
125. člen
(enote urejanja na območju urbanističnega načrta Kostanjevica na Krki ter način urejanja prostora)
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA EUP
IN NAČIN UREJANJA

1 – veljavni PIA

2 – predvideni OPPN

3 – pip za območja stanovanjske gradnje

4 – pip za območja kulturnih spomenikov
5 – pip za območja proizvodnih dejavnosti
6 – pip za območja zelenih površin
7 – pip za območja okoljske infrastrukture

8 – pip za kmetijske površine znotraj UN

9 – pip za novo pozidavo ob Ljubljanski cesti

IME EUP
ZN za stanovanjsko območje Globočice
ZN Obrtna cona v Kostanjevici na Krki
LN za obvoznico in most v Kostanjevici na Krki
Ureditveni načrt mestno jedro Kostanjevica
ZN za športno rekreacijski center Kostanjevica na Krki
Pokopališče
Stanovanjsko območje Globočice – jug
Rekreacijsko območje Grič
Nova pozidava ob Grajski cesti
Stanovanjsko območje ob Grajski in Ljubljanski cesti
Stanovanjska pozidava ob Vodeniški cesti
Stanovanjska pozidava ob Gorjanski cesti 1
Stanovanjska pozidava ob Gorjanski cesti 2
Stanovanjska pozidava ob Gorjanski cesti 3
Stanovanjska pozidava ob Gorjanski cesti 4
Stanovanjska pozidava ob obvoznici 1
Stanovanjska pozidava ob obvoznici 2
Širše območje grajskega kompleksa
Območje Slinovške cerkve
Industrijsko območje
Vhod na otok
Območje zelenih površin ob Krki
Območje za šport in rekreacijo Dobe
Območje čistilne naprave Kostanjevica na Krki
Območje čistilne naprave Dobe
Kmetijske površine vzhodno od otoka
Kmetijske površine ob kmetiji Škrjanc
Kmetijske površine severozahodno od otoka
Kmetijske površine med cesto in Krko
Kmetijske površine zahodno od mesta
Nova pozidava ob Ljubljanski cesti

OZNAKA EUP
KK 1/1
KK 1/2
KK 1/3
KK 1/4, KK 1/5
KK 1/6
KK 2/1
KK 2/2
KK 2/3
KK 2/4
KK 3/1
KK 3/2
KK 3/3
KK 3/4
KK 3/5
KK 3/6
KK 3/7
KK 3/8
KK 4/1
KK 4/2
KK 5
KK 6/1
KK 6/2
KK 6/3
KK 7/1
KK 7/2
KK 8/1
KK 8/2
KK 8/3
KK 8/4
KK 8/5
KK 9

3.2.1 Usmeritve za izdelavo OPPN
126. člen
(KK 2/1, KK 2/2, KK 2/3, KK 2/4)
(1) Na območju predvidenih OPPN je treba upoštevati skupne pogoje za območja, za katera se pripravi OPPN (člen »območja
predvidenih OPPN«), ter spodaj navedene usmeritve.
(2) Usmeritve za izdelavo predvidenih OPPN:
OZNAKA EUP
KK 2/1

IME EUP
Pokopališče

USMERITVE ZA IZDELAVO OPPN
– Drugo območje centralnih dejavnosti (CD) je namenjeno stavbi mrliške
vežice. Znotraj površin ZK je predvidena širitev pokopališča. Pred
pokopališčem se uredi park (ZP) z osnim peš dostopom do pokopališča.
Na severu enote se razširi obstoječe parkirišče (PC), novo parkirišče pa
se uredi med pokopališčem in cesto za Globočice (PC), pri čemer se ob
cesti pušča zeleni pas, parkirišče pa se v čim večji meri zasadi in opremi
z urbano opremo. Na območju zelenega pasu oziroma drugih urejenih
zelenih površin (ZD) je dopustna ureditev dovozne ceste do parkirišča.
Parkirišči služita tudi za parkiranje obiskovalcev različnih prireditev v
centru Kostanjevice na Krki. Za ureditev parkirišča ob Krki ni dovoljeno
nadvišanje terena. Zelene površine se ohranja v največji možni meri tako,
da se ne poslabšuje obstoječega stanja.
– Z gradbenimi deli se ne posega v območje naravne vrednote. Območje
naravne vrednote se ne nasipava in ne utrjuje z gradbenim materialom.
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Globočice jug

– Na jugovzhodnem delu Kostanjevice na Krki je na stanovanjskih
površinah (SS), v smeri Globočic predvidena gradnja stanovanjskih stavb.
– Potrebna je rekonstrukcija obstoječega vodovoda in tudi obvezna
priključitev komunalnih odpadnih voda na novozgrajeni kanal do ČN
Kostanjevica.
– V fazi izdelave OPPN se predlaga izvedba geoloških raziskav glede
stabilnosti terena.
– Druga kmetijska zemljišča (K2) se urejajo v skladu s 119. členom tega
odloka.
Rekreacijsko območje Grič – Na vstopu v območje je na površinah za turizem (BT), ob cesti dopustna
gradnja manjšega objekta (P+M) s pripadajočo zunanjo ureditvijo in
parkirišči. Pri oblikovanju objekta je treba varovati vedute na samostansko
celoto ter ohraniti poglede iz samostana in galerije na širšo, nepozidano
okolico.
– Na območju najboljših kmetijskih zemljišč (K1) je dopustna začasna
uporaba površin za piknike in taborjenje.
– V območje naravne vrednote se z gradbenimi deli ne posega, hkrati pa
se v njenem območju ohranja obstoječa drevesna in grmovna vegetacija.
– Celinske vode (VC) se ureja v skladu s 122. členom tega odloka.
– Najboljša kmetijska zemljišča (K1) se urejajo v skladu s 119. členom
tega odloka.
– Površine cest (PC) se urejajo v skladu s 121. členom tega odloka.
Nova pozidava ob Grajski – Na območju OPPN je dopustno umeščanje trgovskih, oskrbnih,
cesti
storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih,
kulturnih dejavnosti ter bivanje.
– Glede na to, da se območje OPPN nahaja med območjema kulturnih
spomenikov Kostanjevica na Krki – mestno jedro in Kostanjevica na Krki
– območje gradu Kostanjevica, je pri zasnovi območja treba upoštevati
kulturnovarstvene usmeritve.
– Najboljša kmetijska zemljišča (K1) se urejajo v skladu s 119. členom
tega odloka.
3.2.2 Stanovanjska gradnja
127. člen
(KK 3/1, KK 3/2, KK 3/3, KK 3/4, KK 3/5, KK3/6, KK3/7, KK3/8)

1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov
Na stanovanjskih površinah (SS) je možna gradnja:
– Stanovanjske stavbe: enostanovanjske, dvostanovanjske,
– Gradbeno inženirski objekti: otroška in druga javna igrišča.
Na osrednjem območju centralnih dejavnosti (CU) je možna tudi gradnja nestanovanjskih stavb:
– Gostinskih stavb,
– Stavb splošnega družbenega pomena,
– Upravnih in pisarniških stavb,
– Trgovskih stavb in stavb za storitvene dejavnosti.
Na drugih urejenih zelenih površinah (ZD) je možna:
– ureditev javnih površin (igrišča, trgi, sprehajališča, poti),
– ureditev zelenih površin (zelenice, parki, drevoredi, brežine) za potrebe bivanja prebivalcev v naseljih.
Območja kmetijskih zemljišč (K1, K2) se ureja pod pogoji, kot so določeni v izvedbenem delu OPN,
poglavje »Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji«, člen »najboljša in druga kmetijska zemljišča«.
Na območju kmetijskih površin je prepovedano:
– postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno in podzemno
infrastrukturo ter nosilci reklam, razen v primerih, ki jih s predhodnim pisnim kulturnovarstvenim
soglasjem odobri pristojni zavod.
Vrste nezahtevnih
Na stanovanjskih površinah (SS) so dovoljeni:
in enostavnih objektov Nezahtevni objekti:
– objekti za lastne potrebe (samo garaže, drvarnice, ute, lope do 10 m2 in utrjene dovozne poti);
– ograje.
Enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe (samo nadstreški, zbiralnik za kapnico, enoetažni pritlični objekt in utrjena
dvorišča);
– začasni objekti (samo kiosk);
– vadbeni objekti (kolesarska steza, sprehajalna pot in igrišče za šport in rekreacijo).
Na osrednjih območjih centralnih dejavnosti (CU) so poleg tega dovoljeni še:
Nezahtevni objekti:
– objekti za lastne potrebe (vsi, razen nepretočnih in pretočnih greznic).
Enostavni objekti:
– pomožni infrastrukturni objekti (samo pomožni cestni, pomožni energetski, pomožni komunalni objekti);
– vadbeni objekti (vse, razen planinske poti, smučišča, športnega strelišča in vzletišča).
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Opravljanje dejavnosti je možno pod pogoji:
– dovolj veliko zemljišče, namenjeno gradnji, ki zagotavlja potrebne površine za normalno
funkcioniranje objekta;
– parkirišča, potrebna za opravljanje dejavnosti, morajo biti zagotovljena na parceli, namenjeni
gradnji;
– negativni vplivi na bivanje in bivalno okolje ne smejo biti povečani (povečana stopnja hrupa in
drugih emisij), glede na obstoječe stanje.
Dopustne dejavnosti znotraj stanovanjskih površin (SS):
– Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve;
– Poslovanje z nepremičninami;
– Pravne in računovodske dejavnosti;
– Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje;
– Oglaševanje in raziskovanje trga;
– Druge strokovne in tehnične dejavnosti;
– Veterinarstvo,
– Pisarniške in poslovne storitvene dejavnosti;
– Popravilo računalnikov in izdelkov za široko rabo;
– Druge storitvene dejavnosti.
Na osrednjih območjih centralnih dejavnosti (CU) je poleg navedenih pod (SS) možno opravljati še
naslednje dejavnosti:
– Socialno varstvo brez nastanitve;
– Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo;
– Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti;
– Druge dejavnosti;
– Popravila in montaža strojev in naprav;
– Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem;
– Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
– Trgovina z motornimi vozili;
– Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili;
– Dejavnost strežbe jedi in pijač;
– Založništvo;
– Dejavnosti v zvezi s filmi, video in zvočnimi zapisi;
– Druge informacijske dejavnosti;
– Izobraževanje, dovoljeno je Predšolska vzgoja in Drugo izobraževanje in izpopolnjevanje;
– Dejavnost uprav podjetij, podjetniško in poslovno svetovanje;
– Dajanje v najem in zakup (samo dajanje športne opreme v najem in zakup, dajanje videokaset in
plošč v najem);
– Zaposlovalne dejavnosti;
– Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti;
– Varovanje in poizvedovalne dejavnosti;
– Dejavnost oskrbe stavb in okolice;
– Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti;
– Športne in druge dejavnosti za prosti čas.

2. VELIKOST OBJEKTOV
Faktor zazidanosti

Faktor zazidanosti parcele, namenjene stanovanjski gradnji, je do 0,6, na območju centralnih
dejavnosti do 0,80.

Tlorisni gabariti

Območje stanovanjskih površinah (SS):
– osnovni tloris pravokoten, do 200 m2 bruto tlorisne površine objekta,
– na osnovni tloris je dopustno dodajati dodatne volumne do 30 % osnovnega tlorisa.
Na osrednjem območju centralnih dejavnosti (CU):
– pravokotni tloris do 500 m2 bruto tlorisne površine. Dopustno je združevanje tlorisov, pod pogojem,
da so ti členjeni.

Višinski
gabariti/etažnost

– na nagnjenem terenu: K+P+M, pri čemer mora biti klet delno vkopana,
– na ravnini: K+P+M, pri čemer mora biti klet v celoti vkopana ali največ 0,40 m nad urejeno koto
najvišjega okoliškega terena,
– kolenčni zid do 1 m.

3. OBLIKOVNI POGOJI
Strehe in kritina

– streha: simetrična dvokapnica, kritina opečno rdeča,
– naklon: 40°–45°,
– dovoljene so: dvokapne frčade, strešna okna.

Fasade

omet, les, steklo.

4. POGOJI IN MERILA ZA PARCELACIJO
Velikost parcele
namenjene gradnji

– Parcele za stanovanjsko gradnjo velikosti do 1000 m2, dovoljene so izjeme na zaključkih vrste in
zaradi konfiguracije terena.
– Pri nestanovanjskih objektih se velikost parcele prilagaja programu dejavnosti.
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5. POGOJI GLEDE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
KK 3/1
– Na severnem delu (ob Ljubljanski) se obstoječ vodovod po potrebi obnovi, potrebna je hidravlična
analiza za povečanje dimenzij;
– na severnem delu (ob Ljubljanski) poteka obstoječa kanalizacija, ki se jo loči na komunalne in
padavinske vode v ločenem sistemu in čiščenju na ČN Kostanjevica;
– na južnem delu (ob Grajski) poteka obstoječ vodovod, ki ga je treba rekonstruirati;
– na južnem delu (ob Grajski) je potrebna izgradnja kanalizacije v ločenem sistemu in priključitev na
sistem Kostanjevica ter čiščenje na ČN Kostanjevica.
KK 3/3
– Po potrebi se obstoječ vodovod obnovi,
– obvezna priključitev komunalnih vod na novozgrajeni kanal in čiščenje na ČN Kostanjevica.
KK 3/7
– Za potrebe širitve se obstoječi primarni cevovod Kostanjevica–Dobe obnovi,
– možnost priključitve na javno kanalizacijo s prečrpavanjem preko novega mostu na ČN
Kostanjevica.
KK 3/4, KK 3/6
– Potrebna je rekonstrukcija obstoječega vodovoda,
– obvezna priključitev komunalnih vod na novozgrajeni kanal in čiščenje na ČN Kostanjevica.
7. IZJEME
KK 3/1
– Zeleni pas ob zahodnem robu pozidave naj vsebuje čim več vrst avtohtonih rastlin. Med grajenimi
strukturami naj bo čim več ozelenjenega odprtega prostora.
– Na območju stanovanjske gradnje med starim zdravstvenim domom in gradom gradnja novih
stanovanjskih stavb ni možna. Zelene površine se ohranjajo v največji možni meri.
– Na območju gozdnih površin je dovoljena le gozdarska dejavnost, gospodarjenje z gozdovi in
gozdnim prostorom v skladu z gozdno gozdnogospodarskim načrtom. Krčitve so dovoljene le na
podlagi soglasja pristojnega zavoda.
KK 3/3
Pri projektiranju in gradnji stavb je treba upoštevati izjemne krajinske podobe z obstoječo strukturo
naravnih in kulturnih prostorskih sestavin.
KK 3/1, KK 3/3, KK 3/7, Za obstoječe stavbe na poplavnih območjih so dovoljene le rekonstrukcije, odstranitve, spremembe
KK3/8
namembnosti in vzdrževanje. Novogradnje so dopustne le v smislu »nadomestnih gradenj« oziroma
odstranitve obstoječih objektov in na mestu odstranjenih objektov postavitev novih, ki so po velikosti
in namembnosti enaki odstranjenim.
KK 3/6
Zelene površine se ohranjajo v največji možni meri tako, da se ne poslabšuje obstoječega stanja.
3.2.3 Območja kulturnih spomenikov
128. člen
(KK 4/1, KK 4/2)
1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov
Za postavitev objektov je treba pridobiti projektne pogoje in soglasja pristojnega zavoda za varstvo
kulturne dediščine.
Na območju stanovanjskih površin (SS) in na osrednjih območjih centralnih dejavnosti (CU) je možna
gradnja:
– stanovanjske stavbe: enostanovanjske, dvostanovanjske.
Na drugih območjih centralnih dejavnosti (CD) novogradnja ni dopustna.
Območja kmetijskih zemljišč (K1) se ureja pod pogoji, kot so določeni v izvedbenem delu OPN,
poglavje »Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji«, člen »najboljša in druga kmetijska zemljišča«.
Na območju kmetijskih površin je prepovedano:
– postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno in podzemno
infrastrukturo ter nosilci reklam, razen v primerih, ki jih s predhodnim pisnim kulturnovarstvenim
soglasjem odobri pristojni zavod.
Na površini parka (ZP):
– se varujejo kulturne, arheološke, arhitekturne, krajinske, likovne in zgodovinske vrednote v celoti, v
njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
– je prepovedana predelava vseh prvin samostana,
– se ohranja značilni tloris, razporeditev posameznih dreves in druge opreme parka, varovanje
vedut na samostansko celoto in ohranitev pogledov iz samostana in Galerije na prostem na širšo,
nepozidano okolico,
– preprečuje se propadanje hrastovih kipov,
– so prepovedani vsi posegi v vse plasti arheološkega spomenika, razen pooblaščenim osebam, s
predhodnim pisnim soglasjem pristojnega zavoda,
– je prepovedana vožnja z motornimi vozili znotraj zaščitenega območja, razen za potrebe
vzdrževanja, raziskovanja in oskrbe.
Vrste nezahtevnih
V skladu s predpisom, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost, so dovoljeni:
in enostavnih objektov Nezahtevni objekti:
– objekti za lastne potrebe (samo garaže, drvarnice, ute in utrjene dovozne poti);
– ograje.
Enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe (samo nadstreški, zbiralnik za kapnico, enoetažni pritlični objekt in utrjena
dvorišča);
– vadbeni objekti (sprehajalna pot).
Objekte za lastne potrebe je dovoljeno umeščati le na stanovanjskih površinah (SS).
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Dopustne dejavnosti znotraj stanovanjskih površin (SS) in na osrednjih območjih centralnih
dejavnosti (CU):
– Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve;
– Poslovanje z nepremičninami;
– Pravne in računovodske dejavnosti;
– Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje;
– Oglaševanje in raziskovanje trga;
– Druge strokovne in tehnične dejavnosti;
– Veterinarstvo;
– Pisarniške in poslovne storitvene dejavnosti;
– Popravilo računalnikov in izdelkov za široko rabo;
– Druge storitvene dejavnosti.
Na osrednjih območjih centralnih dejavnosti (CD) je možno opravljati:
– Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti.
2. VELIKOST OBJEKTOV
Faktor zazidanosti
Faktor zazidanosti parcele, namenjene stanovanjski gradnji, do največ 0,50.
Tlorisni gabariti
Za stanovanjske stavbe:
– pravokoten, do največ 200 m2.
Višinski
– K+P+M, pri čemer mora biti klet v celoti vkopana ali največ 0,40 m nad urejeno koto najvišjega
gabariti/etažnost
okoliškega terena,
– kolenčni zid do 0,80 m.
3. OBLIKOVNI POGOJI
Strehe in kritina
– streha: simetrična dvokapnica, kritina opečno rdeča,
– naklon: 40°–45°,
– dovoljene so: dvokapne frčade, strešna okna.
Fasade
omet, les, steklo
4. POGOJI IN MERILA ZA PARCELACIJO
Velikost parcele
Parcelacija: za stanovanjske stavbe do 800 m2.
namenjene gradnji
5. POGOJI GLEDE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
KK 4/1
Na stanovanjskih površinah (SS):
– po potrebi se obstoječ vodovod na severu območja obnovi,
– potrebna je izgradnja male MČN ali priključitev na obstoječo kanalizacijo Kostanjevica v ločenem
sistemu.
Na ostalem območju je treba obstoječi salonitni vodovod obnoviti in izgraditi interno kanalizacijo ali
malo čistilno napravo.
7. IZJEME
KK 4/1
– Poleg naštetih splošnih zahtev je treba za stanovanjske površine (SS) severno od ceste ter na
celotnem območju zelenih površin izdelati predhodne arheološke raziskave, kot je razvidno iz
Prikaza stanja prostora – arheološko najdišče grajski kompleks.
– Na območju drugih centralnih dejavnosti (CD) se dopušča le odstranitev objekta sušilnice in
novogradnjo za potrebe turistično informacijskega centra. Pripraviti je treba variantne rešitve ureditve
območja za postavitev novega objekta (pritličen, ustrezno oblikovan).
– Na območju gozdnih površin (G) se obstoječi gozd ohranja.
KK 4/2
Na območju Slinovške cerkve (ZD) je dovoljena ureditev zelene površine za potrebe zadrževanja
ljudi ob cerkvi ter postavitev začasnih objektov v času prireditve. Na zelenih površinah se ne umešča
dodatnih parkovnih ureditev.
3.2.4 Proizvodne dejavnosti – industrijsko območje
129. člen
(KK 5)
1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov

Na površinah za industrijo (IP) je dovoljeno postavljati:
– Nestanovanjske stavbe: industrijske stavbe in skladišča.
Na drugih območjih centralnih dejavnosti (CD) je dovoljeno postavljati:
– Nestanovanjske stavbe: gostinske stavbe, upravne in pisarniške stavbe, trgovske in druge stavbe
za storitvene dejavnosti, stavbe splošnega družbenega pomena.

Vrste nezahtevnih
V skladu s predpisom, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost, so dovoljeni:
in enostavnih objektov – Nezahtevni objekti: objekti za lastne potrebe (vsi, razen nepretočnih in pretočnih greznic).
– Enostavni objekti: pomožni infrastrukturni objekti (samo pomožni cestni, pomožni energetski,
pomožni komunalni objekti pločniki in kolesarske steze, postajališče); vadbeni objekti; objekti za
oglaševanje, začasni objekti.
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– Predelovalne dejavnosti,
– Oskrba z električno energijo, plinom in paro;
– Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja;
– Gradbeništvo;
– Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil;
– Promet in skladiščenje;
– Dejavnost strežbe jedi in pijač;
– Informacijske in komunikacijske dejavnosti;
– Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
ter ostale dopolnilne dejavnosti, ki se navezujejo na osnovno dejavnost in so potrebne za
funkcioniranje posameznega kompleksa.
Na območju centralnih dejavnosti (CD) se izvajajo:
– Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil;
– Promet in skladiščenje;
– Dejavnost strežbe jedi in pijač;
– Informacijske in komunikacijske dejavnosti;
– Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
ter ostale dopolnilne dejavnosti, ki se navezujejo na osnovno dejavnost in so potrebne za
funkcioniranje posameznega objekta.

2. VELIKOST OBJEKTOV
Faktor

Faktor zazidanosti: največ 0,8.

Tlorisni gabariti

Se prilagajajo potrebam dejavnosti.

Višinski
gabariti/etažnost

Ne smejo presegati višine najvišjega objekta v enoti.

3. OBLIKOVNI POGOJI
Strehe in kritina

– streha: prilagaja se obstoječim streham
– naklon: prilagaja se obstoječi obliki strehe.

Fasade stavb

Sodobno oblikovane. Dopustna je kombinacija različnih materialov nevpadljivih barv. Fasade ob
regionalni cesti naj bodo še posebej kvalitetno oblikovane.

7. IZJEME
Znotraj poplavnega območja, kot je razvidno iz prikaza stanja prostora, se objekte lahko le
rekonstruira in vzdržuje brez dodajanja volumnov. Novogradnje so možne ob predhodni izvedbi
ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti. Kota pritličja mora biti 50 cm nad koto Q100 = 151,90.
3.2.5 Zelene površine
130. člen
(KK 6/1, KK 6/2, KK 6/3)
1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov/gradenj

Na območju zelenih in kmetijskih površin ni dovoljeno graditi stavb.

Dopustne ureditve

Dovoljene so:
– ureditev javnih površin (otroška igrišča, sprehajališča, pešpoti, kolesarske steze, hortikulturne
parkovne ureditve);
– ureditev vodotokov (brežin, prečkanj, regulacija korita);
– ureditev zelenih površin (zelenice, parki, drevoredi, brežine) za potrebe bivanja prebivalcev v
urbanih naseljih;
– postavitve urbane opreme.
Ob vodotokih se uredijo sprehajalne poti in kolesarske steze.

Dopustne dejavnosti

športne in druge dejavnosti za prosti čas

2. DRUGA MERILA IN POGOJI
Pešpoti in kolesarske steze so lahko tlakovane ali peščene.
3. IZJEME
KK 6/1

– Na območju se razvija športne in rekreacijske dejavnosti, ki ne potrebujejo dodatne infrastrukture.
Dopustno je občasno prirejanje prireditev (npr. balonski praznik) ter strežba hrane in pijače ob
času prireditev. Možna je postavitev lesenega brodišča in info točke (table s tekstom in grafičnim
prikazom), začasnih objektov (šotori, premične sanitarije) in ureditev lesenih dostopov do vode. Pri
umestitvi brodišča se upošteva izjemne krajinske podobe z obstoječo strukturo naravnih in kulturnih
prostorskih sestavin.
– V obrežno vegetacijo in reko Krko se posega v najmanjši možni meri. Travniške površine se
ohranja v obstoječem stanju – območja se dodatno ne utrjuje.
– Območja se, razen v času prireditev, ne osvetljuje. Leseno brodišče je na posameznih mestih
dopustno sidrati v breg. V strugo reke se ne posega.
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Kmetijske površine ob Krki in Topličniku se začasno uporablja za kopališče. Parkirišče za potrebe
kopališča se uredi na površini za rekreacijo in šport (ZS).
Na območju se upošteva izjemne krajinske podobe z obstoječo strukturo naravnih in kulturnih
prostorskih sestavin z naslednjimi usmeritvami:
– V obrežno vegetacijo ob reki Krki se ne posega.
– Oba topla vira je treba ohraniti v obstoječem stanju. Zagotavlja se obstoječe hidrološko stanje virov
(vode se ne izkorišča).
– Območja se ne osvetljuje.
– Območje med Topličnikom in Krko ter brežine reke Krke se ohrani v sedanjem stanju ter se jih
utrjuje le z ekoremediacijo proti eroziji, ne nasipa in ne opremlja s komunalno ali kakršnokoli drugo
opremo.
– Poti od regionalne ceste do reke Krke se ne utrjuje.
– Parkirišče in vso ostalo spremljajočo infrastrukturo (sanitarije, smetnjaki), ki mora biti montažna, se
uredi na skrajnem južnem delu ob regionalni cesti.
Območja kmetijskih zemljišč (K1) se ureja pod pogoji, kot so določeni v izvedbenem delu OPN,
poglavje »Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji«, člen »najboljša in druga kmetijska zemljišča«.
3.2.6 Okoljska infrastruktura
131. člen
(KK 7/1, KK 7/2)

1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov
Na območju okoljske infrastrukture (O) so dovoljeni:
– gradbeno inženirski objekti: čistilne naprave,
– cevovodi za odpadno vodo, čistilne naprave.
Vrste nezahtevnih in
Nezahtevni objekti:
enostavnih objektov
– ograje.
Dopustne dejavnosti
– Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode,
– Ravnanje z odplakami,
– Oskrba z električno energijo, plinom in paro,
– Oskrba z vodo,
– Ravnanje z odplakami in odpadki,
– Saniranje okolja.
2. VELIKOST OBJEKTOV
Gabariti
Na podlagi tehnoloških zahtev.
3. UREDITVE OKOLICE
ograja: živa meja, betonska, kovinska transparentna.
4. IZJEME
KK 7/2
– Za iztok iz čistilne naprave se uporabi obstoječi jarek na zahodni strani parcelne meje zemljišča.
– Pri projektiranju in gradnji stavbe je treba upoštevati izjemne krajinske podobe z obstoječo
strukturo naravnih in kulturnih prostorskih sestavin. Območje se vizualno loči od bližnje okolice z
zelenim pasom, ki se zasadi z gručami avtohtonih drevesnih vrst.
3.2.7 Kmetijske površine znotraj UN
132. člen
(KK 8/1, KK 8/2, KK 8/3, KK 8/4, KK 8/5)
Območja kmetijskih zemljišč se ureja pod pogoji, kot so določeni v izvedbenem delu OPN, poglavje »Podrobnejši prostorski
izvedbeni pogoji«, člen »najboljša in druga kmetijska zemljišča«. Območja površin cest se ureja pod pogoji, kot so določeni v
izvedbenem delu OPN, poglavje »Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji«, člen »površine cest«. Območja celinskih voda se ureja
pod pogoji, kot so določeni v izvedbenem delu OPN, poglavje »Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji«, člen »celinske vode«.
Pri posegih je treba upoštevati varstvene režimi (kulturna dediščina, poplavna območja itd.), razvidne iz Prikaza stanja prostora
ter pridobiti soglasje pristojnega organa.
IZJEME
KK 8/1, KK 8/3,
KK 8/4, KK 8/5

KK 8/3

Na ožjem območju spomenika je prepovedano:
– spreminjati prostorsko zasnovo območja in nabrežja,
– historično parcelacijo,
– pozidavati, nadzidavati, prezidavati ali rušiti pozidan in nepozidan prostor.
Dovoljeni so le:
– znanstveni posegi, ki so namenjeni raziskavam in prezentaciji arheološke dediščine,
– pred vsakim večjim posegom v zemeljske plasti so potrebne sistematične arheološke raziskave,
– manjši posegi v zemeljske plasti morajo potekati pod arheološkim nadzorom,
– potapljanje v reko Krko z namenom odtujevati arheološke premete z njenega dna,
– lesena mostova sta nadomestljiva pod pogojem, da se ohranijo dimenzije in zunanji zgled.
Na zemljiščih med regionalno cesto in reko Krko se ohranja obstoječ hidrološki režim tako, da se
ohranja obrežni habitat reke Krke in obstoječa konfiguracija tal.
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3.2.8 Nova pozidava ob ljubljanski cesti
133. člen
(KK 9)

Za EUP KK 9 so podrobni prostorski izvedbeni pogoji (parcelacija, gradbene meje, gradbene linije) prikazani v grafični prilogi
»Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za EUP KK 9«, ki je sestavni del izvedbenega dela OPN.
1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov

Na stanovanjskih površinah (SS) je možna gradnja:
– Stanovanjske stavbe: enostanovanjske, dvostanovanjske,
– Gradbeno inženirski objekti: otroška in druga javna igrišča.
Na osrednjem območju centralnih dejavnosti (CU) je možna gradnja nestanovanjskih stavb:
– Gostinskih stavb,
– Stavb splošnega družbenega pomena,
– Upravnih in pisarniških stavb,
– Trgovskih stavb in stavb za storitvene dejavnosti.

Vrste nezahtevnih in
enostavnih objektov

Na stanovanjskih površinah (SS) so dovoljeni:
Nezahtevni objekti:
– objekti za lastne potrebe (samo garaže, drvarnice, ute, lope do 10 m2 in utrjene dovozne poti).
Enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe (samo nadstreški, rezervoar za utekočinjeni plin, zbiralnik za kapnico,
enoetažni pritlični objekt in utrjena dvorišča);
– začasni objekti (samo kiosk);
– vadbeni objekti (sprehajalna pot in igrišče za šport in rekreacijo).
Na osrednjih območjih centralnih dejavnosti (CU) je dovoljena le postavitev nezahtevnih in
enostavnih objektov, navedenih v skupnih prostorskih izvedbenih pogojih, člen »vrste gradenj,
objektov in drugih posegov v prostor«.

Dopustne dejavnosti

Opravljanje dejavnosti je možno pod pogoji:
– dovolj veliko zemljišče, namenjeno gradnji, ki zagotavlja potrebne površine za normalno
funkcioniranje objekta;
– parkirišča, potrebna za opravljanje dejavnosti, morajo biti zagotovljena na parceli, namenjeni
gradnji;
– negativni vplivi na bivanje in bivalno okolje ne smejo biti povečani (povečana stopnja hrupa in
drugih emisij), glede na obstoječe stanje.
Dopustne dejavnosti znotraj stanovanjskih površin (SS):
– Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve;
– Poslovanje z nepremičninami;
– Pravne in računovodske dejavnosti;
– Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje;
– Oglaševanje in raziskovanje trga;
– Druge strokovne in tehnične dejavnosti;
– Pisarniške in poslovne storitvene dejavnosti;
– Popravilo računalnikov in izdelkov za široko rabo;
– Druge storitvene dejavnosti.
Na osrednjih območjih centralnih dejavnosti (CU) je poleg navedenih pod (SS) možno opravljati še
naslednje dejavnosti:
– Socialno varstvo brez nastanitve;
– Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo;
– Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti;
– Druge dejavnosti;
– Popravila in montaža strojev in naprav;
– Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem;
– Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
– Trgovina z motornimi vozili;
– Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili;
– Dejavnost strežbe jedi in pijač;
– Založništvo;
– Dejavnosti v zvezi s filmi, video in zvočnimi zapisi;
– Druge informacijske dejavnosti;
– Izobraževanje, dovoljeno je Predšolska vzgoja in Drugo izobraževanje in izpopolnjevanje;
– Dejavnost uprav podjetij, podjetniško in poslovno svetovanje;
– Dajanje v najem in zakup (samo dajanje športne opreme v najem in zakup, dajanje videokaset in
plošč v najem);
– Zaposlovalne dejavnosti;
– Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti;
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– Varovanje in poizvedovalne dejavnosti;
– Dejavnost oskrbe stavb in okolice;
– Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti;
– Športne in druge dejavnosti za prosti čas.
2. VELIKOST OBJEKTOV
Faktor zazidanosti

Območje stanovanjskih površin (SS):
– do 0,5.
Na osrednjem območju centralnih dejavnosti (CU):
– do 0,60.

Tlorisni gabariti

Območje stanovanjskih površin (SS):
– osnovni tloris pravokoten, do 14 x 10 m z dodatnimi površinami (razni izzidki) skupne površine
do 30 % osnovnega tlorisa objekta v sklopu določene gradbene meje,
– velikost garaže: do 35 m2 bruto tlorisne površine.
Na osrednjem območju centralnih dejavnosti (CU):
– tlorisni gabarit znotraj določene gradbene meje in v skladu s pogoji Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije.

Višinski
gabariti/etažnost

Območje stanovanjskih površin (SS):
– do P+M; višina kolenčnega zidu je do 1 m,
– garaža: P, višina najvišje točke do 5,70 m, merjeno od najnižje točke objekta.
Osrednje območje centralnih dejavnosti (CU):
– do P+M, brez kolenčnega zidu, višina do največ 10 m in v skladu s pogoji Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije.

3. OBLIKOVNI POGOJI
Strehe in kritina

– Streha: osnovna streha je dvokapna, naklona 40°–45°, dopustni so čopi in frčade, enakega
naklona, kot je osnovna streha (trapezne in enokapne oblike frčad niso dovoljene) in strešna
okna,
– kritina: toni opečno rdeče barve,
– oblikovanje garaž in objektov za lastne potrebe mora biti skladno z osnovno stavbo.

Fasade

– Barva: svetli pastelni toni,
– materiali: omet, dopustna je v kombinacija z lesom in steklom,
– odprtine: pravokotne, pokončne, simetrično razporejene.

4. LEGA OBJEKTOV
Regulacijski elementi

– Umestitev osnovnih stavb in garaž, ki niso nezahtevni objekti, je dopustna ob upoštevanju
določenih gradbenih mej in gradbenih linij, razvidnih iz grafične priloge,
– objekte za lastne potrebe je dopustno postavljati tudi izven gradbene meje, vendar ne več
kot 1,5 m od določene parcele namenjene gradnji; postavitev ni dopustna med javno cesto in
osnovno stavbo,
– v primeru gradnje skupnih garaž in objektov za lastne potrebe je dopustna postavitev na
parcelno mejo.

5. POGOJI IN MERILA ZA PARCELACIJO
Velikost parcele
namenjene gradnji

Parcelacija se izvede v skladu z grafično prilogo. Dopustna so odstopanja v primeru prilagoditve
obstoječim parcelnim mejam in pod pogojem, da se ne spreminja zasnova pozidave.

6. POGOJI GLEDE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
Prometna
infrastruktura

Vozišča novih stanovanjskih cest se uredijo širine najmanj 5 m za dvosmerni promet. Ob vozišču
ceste je dopustno urediti pločnik.

7. IZJEME
Območja
katastrofalnih poplav

Pri posegih je treba upoštevati območja katastrofalnih poplav, razvidnih iz prikaza stanja
prostora. Posegi na območju katastrofalnih poplav so dopustni le, kadar je mogoče s predhodno
izvedenimi omilitvenimi ukrepi in na podlagi vodnega soglasja zagotoviti, da vpliv načrtovanega
posega v prostor ni bistven.

Območja kulturne
dediščine

Posegi v prostor so dopustni na podlagi soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije.
4. Kartografski del izvedbenega dela OPN
134. člen
(kartografski del izvedbenega dela OPN)

– Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste
– Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne
infrastrukture

M 1:25000
M 1:25000
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– Prikaz območij enot urejanja prostora in podrobnejše namenske rabe prostora

M 1: 5000

– Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture

M 1: 5000

– Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za EUP KK 9

M 1: 1000.

IV. POSEBNE DOLOČBE
135. člen
(odstopanja od PIP)
Če so pogoji pri obstoječih legalno zgrajenih objektih neskladni s prostorsko izvedbenimi pogoji, določenimi s tem odlokom,
so pri rekonstrukcijah in dozidavah dopustna odstopanja. Višinski gabarit in oblikovni pogoji se v tem primeru uskladijo z obstoječim
objektom.
136. člen
(nedovoljena gradnja)
(1) Za objekte, ki so nedovoljena gradnja in so bili zgrajeni pred uveljavitvijo tega odloka, je do odstranitve ali pridobitve
gradbenega dovoljenja (če je to možno pod pogoji tega odloka) dopustno odstraniti in redno vzdrževati z namenom preprečitve
nevarnosti za ljudi in okolje.
(2) Če se v postopku projektiranja in določanja sanacijskih ukrepov ugotovi, da bi bila nujna izvedba obsežnih konstrukcijskih
sprememb, ki bi bile nesorazmerne glede na relativno majhno odstopanje od določenih PIP za tlorisne gabarite in pogoje glede
razmerja stranic, so dopustne tolerance do 20 % oziroma največ 2 m. Prav tako so dopustna odstopanja glede naklona strehe, ki
je dopusten od 30–45°.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
137. člen
(veljavnost oziroma delna razveljavitev prostorskih izvedbenih aktov)
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka v celoti ostanejo v veljavi prostorski izvedbeni akti:
– Odlok o ureditvenem načrtu za mestno jedro Kostanjevica (Uradni list RS, št. 12/95, 97/01, 34/10 in 30/11),
– Odlok o lokacijskem načrtu za obvoznico in most v Kostanjevici na Krki (Uradni list RS, št. 97/01),
– Odlok o zazidalnem načrtu za športnorekreacijski center Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 67/06 in 30/11),
– Odlok o zazidalnem načrtu obrtna cona Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 114/06, 43/09),
– Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo regionalne ceste RII-419/1205 Šentjernej–Križaj, od km 2.600 do km 4.600
(v naselju Dolnja Prekopa), (Uradni list RS, št. 102/06).
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka se delno razveljavi:
– Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko območje Globočice pri Kostanjevici na Krki (Uradni list RS, št. 114/06). Akt se
razveljavi na območju dela parcelne številke 203/1, k.o. Kostanjevica, na ostalem območju pa ostane v veljavi.
138. člen
(prenehanje veljavnosti prostorskih planskih in izvedbenih aktov)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji planski in izvedbeni akti:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 2000, za območje občine Krško
(Uradni list SRS, št. 7/90 in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99,
97/01, 71/02, 90/02, 99/02,116/02 in 79/04),
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Krško za Občino Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 75/96,
73/00, 101/01, 15/05, 25/06 – obvezna razlaga, 77/08 in 49/10),
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora v Občini Krško (Uradni list RS, št. 41/94).
139. člen
(dokončanje postopkov pridobitve gradbenega dovoljenja)
Ne glede na določbo prejšnjega člena se gradbeno dovoljenje lahko izda na podlagi dosedanjih veljavnih aktov, če je vloga
za izdajo gradbenega dovoljenja vložena pred začetkom veljavnosti tega OPN.
140. člen
(veljavnost OPN)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500/1-2008-203
Kostanjevica na Krki, maj 2013
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.
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1953.

Odlok o predkupni pravici Občine
Kostanjevica na Krki

Na podlagi 85. 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, 79/10 odl. US: U-I-85/09-8,
80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.)), 29. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08
Odl. US:Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US:
U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10,
84/10 Odl. US:U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF) ter 6., 7. in
16. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS,
št. 19/07 in 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 19. redni seji dne 30. 5. 2013 sprejel

ODLOK
o predkupni pravici Občine Kostanjevica na Krki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja:
(1) zakonito predkupno pravico Občine Kostanjevica na
Krki (v nadaljevanju: občina) na nepremičninah,
(2) območja občine, kjer občina lahko uveljavlja zakonito
predkupno pravico na nepremičninah,
(3) način uveljavljanja zakonite predkupne pravice na
nepremičninah na teh območjih.
II. OBMOČJA UVELJAVLJANJA PREDKUPNE PRAVICE
2. člen
Občina lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico na
nepremičninah:
(1) Na poselitvenih območjih, ki se urejajo z veljavnimi
prostorsko izvedbenimi akti (ZN – zazidalni načrt, LN – lokacijski načrt in UN – ureditveni načrt),
– Odlok o ZN za stanovanjsko območje Globočice –
KK1/1,
– Odlok o ZN Obrtna cona v Kostanjevici na Krki – KK1/2,
– Odlok o LN za obvoznico in most v Kostanjevici na
Krki – KK 1/3,
– Odlok o UN mestno jedro Kostanjevica – KK 1/4 in KK 1/5,
– Odlok o ZN za športno rekreacijski center Kostanjevica
na Krki – KK 1/6,
– Lokacijski načrt za rekonstrukcijo lokalne ceste
RII-419/1205 Šentjernej–Križaj v Dolnji Prekopi – DP 1.
(2) Na poselitvenih območjih, na katerih je v občinskem
prostorskem aktu (OPN) predvidena priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN):
– Pokopališče – KK 2/1
– Stanovanjsko območje Globočice – jug – KK 2/2
– Rekreacijsko območje Grič – KK 2/3
– Nova pozidava ob Grajski cesti – KK 2/4
– Konjeniški turizem Dobe – DE 2
– Ožje območje gradu Dobrava – DB 2
– Turistično naselje Globočice – GL 2
– Kamnolom Ključe – JA 2
– Športni center Polom – MV 2
– Zdraviliška vas Sajevce – SA 2
– Turistično naselje Slinovce – Karlče – SL 2
– Turistično naselje Vrtača – VR 2
– Stanovanjska gradnja Oštrc – OŠ 2.
(3) Na naslednjih enotah urejanja prostora (EUP) občinskega prostorskega načrta (OPN):
– Površine za oddih rekreacijo in šport v naseljih: Gornja
Prekopa, Dolnja Prekopa (ob Lačnem potoku), Dolšce, Slinovce (območje ob ribniku), Orehovec, Velike Vodenice,
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– Površina za parkirišče v Globočicah za potrebe Kostanjeviške jame.
(4) Izven poselitvenih območjih na nepremičninah, na
katerih so zgrajena ali so predvidena infrastrukturna omrežja
in objekti občinskega pomena:
– ČN Kostanjevica na Krki
– ČN Dolnja Prekopa
– ČN Dobe
– ČN Črneča vas
– ČN Orehovec.
3. člen
Območja in nepremičnine, na katerih velja predkupna
pravica občine po tem odloku, so prikazana v občinskem
prostorskem aktu, ki določa območja namenske rabe, in sicer
tako natančno, da je njihove meje možno določiti v naravi in
prikazati v zemljiškem katastru. Poselitvena območja po tem
odloku so stavbna zemljišča, kot jih določajo predpisi o prostorskem načrtovanju in so kot takšna določena v občinskih
prostorskih aktih.

III. NAČIN UVELJAVLJANJA ZAKONITE
PREDKUPNE PRAVICE
4. člen
(1) Občina lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico
na nepremičninah na območju Občine Kostanjevica na Krki,
določenih v 2. členu tega odloka. Predkupno pravico lahko
uveljavlja, če je za nakup nepremičnine izkazan javni interes.
(2) Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice
mora pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo
občine, da na nepremičninah ne uveljavlja predkupne pravice.
Če občina potrdila ne izda v 15 dneh od vložitve zahteve se
šteje, da predkupne pravice ne uveljavlja.
(3) Če občina ne uveljavlja predkupne pravice, lahko
prodajalec proda nepremičnino drugi osebi, vendar pod enakimi ali za prodajalca ugodnejšimi pogoji, kot so bili ponujeni
občini.
(4) Občina lastniku na območju predkupne pravice v
zakonitem roku na njegovo zahtevo izda potrdilo, da občina
uveljavlja predkupno pravico in ga ob enem obvesti, da ji mora
najkasneje v roku 15 dni po prejemu potrdila predložiti pisno
ponudbo za prodajo nepremičnine.
5. člen
O nakupu, uveljavljanju ali ne uveljavljanju zakonite predkupne pravice na nepremičninah po tem odloku odloča župan.
Pogodba, sklenjena v nasprotju z določili tega odloka o predkupni pravici občine, je nična.

IV. KONČNE DOLOČBE
6. člen
Območje predkupne pravice občine je na vpogled na
Občini Kostanjevica na Krki.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3504-1/2013
Kostanjevica na Krki, dne 30. maja 2013
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.
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Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Kostanjevica na Krki za leto 2013 –
rebalans I

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15,
U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10
Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: I-I-176/08-10,
40/12), šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11, ZJF – UPB4, 14/13 – popravek, 110/11)
ter 16. in 106. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni
list RS, št. 19/07, 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine
Kostanjevica na Krki na 19. redni seji dne 30. 5. 2013 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Kostanjevica na Krki za leto 2013 – rebalans I

41

42

43

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za
leto 2013 (Uradni list RS, št. 105/12) se 2. člen spremeni tako,
da glasi:
»Splošni del na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Konto Naziv konta
I.
70

71

72

73
74

II.
40

1

2
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+404+409)
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost

v EUR
Rebalans I
za leto 2013
3
3.360.362
2.355.102
1.837.696
1.610.093
159.414
68.189

III.
B.
IV.

V.

VI.
C.
VII.

517.406
82.646
1.600
5.510
420
427.230
132.887
387
132.500
1.000
1.000
871.373
345.073
526.300
3.406.780
692.701
119.723
19.600

VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso PU
432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(I.–II.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751)
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.–V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA (550)
550 Odplačila domačega dolga
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2012
9009 – Splošni sklad za drugo

540.378
2.000
11.000
911.511
9.000
535.875
59.380
307.257
1.693.905
1.693.905
108.663
42.626
66.037
–46.418

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–46.418
–
46.418

46.540
«

2. člen
V prvem odstavku 4. člena Odloka o proračunu Občine
Kostanjevica na Krki za leto 2013 (Uradni list RS, št. 105/12)
se doda nova alinea:
»– prihodki od oddaje komunalne infrastrukture v najem.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-54/2012-40
Kostanjevica na Krki, dne 30. maja 2013
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

Uradni list Republike Slovenije
1955.

Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj
Občine Kostanjevica na Krki v najem

Na podlagi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS,
št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN in 9/07 Odl.
US: P-31/06-4, 18/07 Skl. US: U-I-70/04-18; v nadaljevanju: SZ-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 6. in
16. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list
RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine
Kostanjevica na Krki na 19. redni seji dne 30. 5. 2013 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju službenih stanovanj Občine
Kostanjevica na Krki v najem
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predmet pravilnika)
Službena stanovanja po tem pravilniku so stanovanja v
lasti Občine Kostanjevica na Krki, ki jih kot službena kategorizira pristojni občinski organ Občine Kostanjevica na Krki, na
podlagi sprejetih planskih usmeritev ter skladno z določili tega
pravilnika zagotavlja določeno število stanovanj namenjenih
reševanju stanovanjskih potreb zaposlenih v občinski upravi
Občine Kostanjevica na Krki, javnih zavodih, javnih agencijah
in javnih skladih, katerih ustanoviteljica, soustanoviteljica ali
pravna naslednica je Občina Kostanjevica na Krki.
2. člen
(uporaba in vsebina pravilnika)
Pravilnik uporablja Občina Kostanjevica na Krki pri dodeljevanju službenih stanovanj v najem in določa:
– splošne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prosilci oziroma prosilke (v nadaljnjem besedilu: prosilci), da so upravičeni
do dodelitve službenih stanovanj v najem,
– merila za ocenjevanje prosilcev za določitev prednostnega reda,
– površinske normative za dodelitev službenih stanovanj
v najem,
– postopek dodeljevanja službenih stanovanj v najem,
– napotek za uporabo službenih stanovanj v najem,
– zamenjave službenih stanovanj,
– izjemne dodelitve službenih stanovanj v najem,
– čas trajanja najemnega razmerja,
– višino najemnine,
– prenehanje najemnega razmerja ter
– rok za izpraznitev službenih stanovanj.
II. POGOJI ZA UPRAVIČENOST DO DODELITVE
SLUŽBENIH STANOVANJ V NAJEM
3. člen
(upravičenci do dodelitve službenih stanovanj v najem)
Za službena stanovanja lahko zaprosijo zaposleni v občinski upravi Občine Kostanjevica na Krki, javnih zavodih,
javnih agencijah in javnih skladih, katerih ustanoviteljica, soustanoviteljica ali pravna naslednica je Občina Kostanjevica na
Krki (v nadaljevanju: delodajalci).
4. člen
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– državljanstvo Republike Slovenije ali države članice
Evropske unije, ob pogoju vzajemnosti,
– kadrovska potreba prosilca za delodajalca in za občino
kot samoupravno lokalno skupnost, izkazana s pisno utemeljitvijo poslovodnega organa delodajalca,
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki jih prijavi k vlogi, ni najemnik neprofitnega stanovanja
oziroma ni lastnik ali solastnik primernega stanovanja ali stanovanjske hiše v oddaljenosti do 30 km od delovnega mesta.
V navedenem primeru se za ožjega družinskega člana ne
štejejo starši ali posvojitelji prosilca, vendar le v primeru kadar
imenovani ožji družinski člani niso navedeni v vlogi prosilca.
III. MERILA ZA UPRAVIČENOST DO DODELITVE
SLUŽBENIH STANOVANJ V NAJEM
5. člen
(merila za ocenjevanje prosilcev za določitev prednostnega
reda)
(1) Službena stanovanja se oddajo v najem na podlagi
naslednjih meril:
I. Glede na pomembnost delovnega mesta:
Število točk
1. deficitarni kadri v občini
35
2. delavec s posebnimi pooblastili
30
in odgovornostmi
3. višji strokovni delavec
25
4. direktor, predstojnik, ravnatelj, funkcionar
20
5. pomočnik ravnatelja, direktorja, predstojnika
15
6. drugi delavci
10
(2) V vseh primerih se za točkovanje upoštevajo razmere
v času objave razpisa.
(3) V primeru, ko imata dva prosilca enako število točk,
ima prednost pri dodelitvi službenega stanovanja v najem
kandidat, ki ima daljšo delovno dobo, pri čemer se upošteva
dejanska delovna doba po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
IV. POVRŠINSKI NORMATIVI ZA DODELITEV SLUŽBENIH
STANOVANJ V NAJEM
6. člen
(površinski normativi)
(1) Pri oddaji službenih stanovanj v najem se upoštevajo
naslednji površinski normativi:
Število članov gospodinjstva
Površina stanovanja
Za 1 člana največ
45 m2
Za 2 člana največ
60 m2
Za 3 člane največ
70 m2
Za 4 člane največ
85 m2
Za 5 članov največ
100 m2
(2) Za vsakega nadaljnjega družinskega člana se prizna
povečanje površine za 8 m2.
(3) Najemodajalci lahko oddajo v najem tudi manjše ali
večje stanovanje, če se upravičenec strinja ali če to želi.
V. POSTOPEK DODELJEVANJA SLUŽBENIH
STANOVANJ V NAJEM
7. člen

(pogoji za upravičenost do dodelitve službenih
stanovanj v najem)

(javni razpis)

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za dodelitev službenih stanovanj v najem so, poleg pogoja zaposlitve iz 3. člena
tega pravilnika, še:

Službena stanovanja se oddajajo v najem z javnim razpisom, ki se objavi na oglasni deski ter na spletni strani občine
in pošlje vsem poslovodnim organom delodajalcev, navedenih
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v 3. členu tega pravilnika, z namenom, da z njim seznanijo
zaposlene.
8. člen
(vsebina javnega razpisa)
(1) Javni razpis za oddajo službenih stanovanj mora vsebovati naslednje podatke:
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do dodelitve službenih stanovanj,
– okvirno število razpoložljivih službenih stanovanj,
– dokumentacijo, ki jo morajo prosilci predložiti k vlogi,
– rok za oddajo vlog, okvirni rok in način odločitve o oddaji
službenih stanovanj v najem,
– okvirni rok, v katerem bodo službena stanovanja, ki so
predmet razpisa, na razpolago za oddajo v najem,
– višino najemnine za povprečno stanovanje, ki je predmet razpisa, skupaj z napotilom na predpise, ki določajo neprofitne najemnine.
(2) Razpis za oddajo službenih stanovanj v najem objavi
upravni organ Občine Kostanjevica na Krki, pristojen za stanovanjske zadeve.
9. člen
(razpisna dokumentacija)
(1) Vlogi za pridobitev službenega stanovanja v najem je
potrebno priložiti:
– potrdilo delodajalca o sklenjenem delovnem razmerju,
dokazilo o izobrazbi in dokazilo o doseženi delovni dobi v letih,
mesecih in dnevih,
– izjavo, da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebivajo ni najemnik primernega
neprofitnega stanovanja oziroma lastnik stanovanja ali stanovanjske hiše v oddaljenosti do 30 km od delovnega mesta. V
navedenem primeru se za ožjega družinskega člana ne štejejo
starši ali posvojitelji prosilca, vendar le v primeru kadar imenovani ožji družinski člani niso navedeni v vlogi prosilca. Za
resničnost izjave odgovarja prosilec kazensko in materialno,
– priporočilo delodajalca ali predstojnika,
– potrdilo o stalnem prebivališču in o številu družinskih
članov.
(2) Potrdila o stalnem prebivališču in o številu članov gospodinjstva pridobi občinska uprava neposredno od pristojnih
državnih organov.
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uprave. Udeležencem razpisa, katerim je bil vročena odločba o
dodelitvi službenih stanovanj v najem, se lahko zoper odločbo
pritožijo v 8 dneh od dneva prejema, na župana Občine Kostanjevica na Krki. O pritožbi odloči župan najkasneje v 15 dneh
od dneva prejema popolne pritožbe.
12. člen
(najemna pogodba)
(1) Najemodajalec na podlagi objavljenega seznama in
odločbe o dodelitvi službenega stanovanja v najem, pozove
upravičenca k sklenitvi najemne pogodbe.
(2) Kolikor se upravičenec iz seznama ne odzove na najemodajalčev poziv k sklenitvi pogodbe, se ga iz seznama črta.
VI. NAPOTKI ZA UPORABO SLUŽBENIH
STANOVANJ V NAJEM
13. člen
(uporaba službenih stanovanj)
Najemniki so dolžni pri uporabi službenih stanovanj skrbeti za upoštevanje določb SZ-1, sklenjene najemne pogodbe
ter hišnega reda, upoštevaje načelo skrbne rabe stanovanja ter
skupnih delov stavbe.
VII. ZAMENJAVE SLUŽBENIH STANOVANJ
14. člen
(možnost zamenjave službenih stanovanj)
(1) Občina Kostanjevica na Krki v okviru svojih možnosti
omogoča menjavo najemnih službenih stanovanj in pri tem
upošteva spremenjene potrebe najemnikov po primerni stanovanjski površini ter njihove interese glede lokacije stanovanja.
(2) O upravičenosti oziroma neupravičenosti do zamenjave službenega stanovanja odloči župan skladno z določbami
zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
VIII. IZJEMNE DODELITVE SLUŽBENIH
STANOVANJ V NAJEM
15. člen

10. člen

(izjemne dodelitve)

(razpisni postopek)

(1) Izjemoma lahko župan odda v najem službeno stanovanje brez javnega razpisa z neposredno pogodbo, kadar
je za to izkazan poseben interes občine in v primeru, da javni
zavodi, javne agencije in javni skladi navedeni v 3. členu tega
pravilnika zaradi kadrovskih težav ne bodo mogli realizirati
svojega programa dela.
(2) Župan lahko izjemoma odda v najem službeno stanovanje brez javnega razpisa z neposredno pogodbo tudi takrat,
kadar gre za reševanje kadrovskih težav v gospodarstvu, kolikor je pri tem izkazan širši interes občine in različna podjetja
ne bodo mogla realizirati svojega programa dela ter kadrom,
ki delujejo in ustvarjajo na območju Občine Kostanjevica na
Krki z izkazanimi dosežki s svojega področja delovanja, ki so
pomembni za Občino Kostanjevica na Krki.

(1) Komisija za dodeljevanje službenih stanovanj Občine
Kostanjevica na Krki, ki jo imenuje župan, preveri pravočasnost
in popolnost prispelih vlog ter izpolnjevanje razpisnih pogojev
ter udeležencem razpisa, katerih vloge so nepopolne določi rok
za dopolnitev vlog. Vse vloge, ki niso dopolnjene v predpisanem roku, se štejejo za nepopolne. Nepopolne, prepozne vloge
in vloge prosilcev, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 3. in 4. člena
tega pravilnika, se s sklepom zavržejo.
(2) Na podlagi prispelih vlog ob upoštevanju pogojev in
meril, določenih v tem pravilniku določi komisija prednostno
listo upravičencev za dodelitev službenih stanovanj v najem, ki
se objavi na enak način kot javni razpis, pri čemer se tako objavljena lista šteje kot vročitev odločbe o uvrstitvi na prednostno
listo posameznemu upravičencu do stanovanja. Udeleženec
razpisa se lahko v roku 8 dni od objave prednostne liste pisno
pritoži županu Občine Kostanjevica na Krki, ki v 15 dneh odloči
o pritožbi.
(3) Odločitev o pritožbi je dokončna. Po rešitvi pritožb se
objavi seznam upravičencev, ki jim bodo dodeljena stanovanja.
11. člen
(dodelitev službenih stanovanj)
Odločbe o dodelitvi službenih stanovanj v najem udeležencem na razpisu izdaja direktor oziroma direktorica občinske

IX. ČAS TRAJANJA NAJEMNEGA RAZMERJA
16. člen
(trajanje najemne pogodbe)
Službena stanovanja se oddajo v najem za določen čas,
in sicer za čas trajanja delovnega razmerja pri istem delodajalcu in za čas trajanja delovnega mesta, za katerega mu je bilo
dodeljeno službeno stanovanje. Vsak najemnik službenega
stanovanja je dolžan upravnemu organu Občine Kostanjevica

Uradni list Republike Slovenije
na Krki, pristojnemu za stanovanjske zadeve, ob koncu vsakega koledarskega leta, dostaviti dokazilo o zaposlitvi pri istem
delodajalcu in za delovno mesto za katero je bilo upravičencu
dodeljeno predmetno službeno stanovanje.
X. VIŠINA NAJEMNINE
17. člen
(določitev višine najemnine)
Najemnina za službeno stanovanje se določi z najemno
pogodbo in se ugotavlja na podlagi veljavne metodologije za
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih.
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ma prekvalificira v neprofitno stanovanje ali stanovanje s tržno
najemnino in obratno, kolikor se izkažejo potrebe po najemu in
na osnovi razpoložljivih kapacitet.
24. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3529-1/2013
Kostanjevica na Krki, dne 30. maja 2013
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

XI. PRENEHANJE NAJEMNEGA RAZMERJA
18. člen
(najemno razmerje)
(1) Najemno razmerje preneha s prekinitvijo delovnega
razmerja pri delodajalcu, pri katerem je bil najemnik zaposlen
ob sklenitvi najemnega razmerja in s prenehanjem delovnega
mesta za katero je bilo dodeljeno predmetno službeno stanovanje, vključno z upokojitvijo ali s smrtjo najemnika. Pravica do
najema službenega stanovanja ni prenosljiva.
(2) Najemniku službenega stanovanja se odpove najemna pogodba z 90-dnevnim odpovednim rokom v primeru:
– kršitve določil najemne pogodbe,
– krivdnih razlogov taksativno navedenih v SZ-1,
– če najemnik ne predloži dokazila iz 16. člena tega
pravilnika,
– če postane najemnik ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebivajo, v času najemnega
razmerja lastnik stanovanja ali stanovanjske hiše v oddaljenosti
do 30 km od mesta Kostanjevica na Krki. V navedenem primeru
se za ožjega družinskega člana ne štejejo starši ali posvojitelji
prosilca, vendar le v primeru kadar imenovani ožji družinski
člani niso navedeni v vlogi prosilca.
19. člen
Službenega stanovanja najemnik nima pravice oddajati
v podnajem.
XII. ROK ZA IZPRAZNITEV STANOVANJA
20. člen
(izpraznitev stanovanja)
(1) Najemnik je dolžan v roku 90 dni po prenehanju najemnega razmerja izročiti upravnemu organu, pristojnemu za
stanovanjske zadeve, izpraznjeno prebeljeno službeno stanovanje v stanju, kot to določa SZ-1.
(2) V primeru, da najemnik službenega stanovanja umre,
je rok za izpraznitev stanovanja največ 6 mesecev.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Vsa dosedanja najemna razmerja za službena stanovanja, ki so bila sklenjena pred uveljavitvijo tega pravilnika,
ostanejo v veljavi na način, kot so bila sklenjena.
22. člen
Za razmerja, ki niso posebej urejena s tem pravilnikom, se
uporabljajo določbe SZ-1 in podzakonskih predpisov.
23. člen
Seznam službenih stanovanj je priloga tega pravilnika in
se hrani pri pristojnem občinskem organu Občine Kostanjevica
na Krki. Župan lahko posamezno službeno stanovanje izjemo-

1956.

Pravilnik o dodeljevanju tržnih stanovanj
Občine Kostanjevica na Krki v najem

Na podlagi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS,
št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN in 9/07 Odl.
US: P-31/06-4, 18/07 Skl. US: U-I-70/04-18; v nadaljevanju: SZ-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 6. in
16. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list
RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine
Kostanjevica na Krki na 19. redni seji dne 30. 5. 2013 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju tržnih stanovanj Občine
Kostanjevica na Krki v najem
1. člen
S tem pravilnikom se določajo:
– stanovanja, ki imajo status tržnih stanovanj,
– upravičenci do najema tržnih stanovanj,
– pogoji za dodeljevanje tržnih stanovanj v najem,
– postopek oddaje tržnih stanovanj v najem.
2. člen
Tržna stanovanja po tem pravilniku so stanovanja v lasti
Občine Kostanjevica na Krki, ki jih kot tržna, s sklepom, kategorizira pristojni organ Občine Kostanjevica na Krki.
3. člen
Upravičenci do najema tržnih stanovanj so fizične osebe, ki so plačilno sposobne za poravnavo tržne najemnine in
ostalih obveznosti za uporabo stanovanja ter izpolnjujejo vse
pogoje za dodelitev tržnega stanovanja v najem.
4. člen
1. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so
upravičeni do dodelitve tržnega stanovanja v najem, so:
– državljanstvo Republike Slovenije ali države članice
Evropske unije, ob pogoju vzajemnosti,
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki jih prijavi k vlogi, ni najemnik oziroma lastnik ali solastnik
primernega stanovanja ali stanovanjske stavbe,
– da ima prosilec in osebe, ki jih prijavi k vlogi, poravnane
vse obveznosti do Občine Kostanjevica na Krki.
2. Župan lahko z razpisom določi tudi dodatne pogoje, ki
jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve
tržnega stanovanja v najem.
5. člen
(1) Prednost pri dodelitvi tržnega stanovanja v najem
imajo prebivalci Občine Kostanjevica na Krki.
(2) Župan lahko v posameznem razpisu za dodelitev tržnih stanovanj v najem določi prednostne kategorije prosilcev,
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kot na primer mladi, mlade družine in druge. Tako določena
ciljna skupina ima, ob upoštevanju razpisnih pogojev in meril,
prednost pri dodelitvi tržnega stanovanja v najem, če je udeležencev javnega razpisa več, kot je razpoložljivih stanovanj.
6. člen
(1) Oddaja tržnih stanovanj po tem pravilniku se opravi na
podlagi javnega razpisa z javno ponudbo.
(2) Župan za izvedbo javnega razpisa imenuje komisijo.
7. člen
(1) Javna ponudba je na nedoločen oziroma na določljiv
krog oseb naslovljeno javno vabilo k dajanju ponudb za najem,
pod vnaprej določenimi pogoji in se objavi na oglasni deski ter
spletni strani Občine Kostanjevica na Krki.
(2) Postopek oddaje v najem na podlagi javne ponudbe
se lahko prične po poteku 15 dni oziroma ne več kot 45 dni od
objave javnega vabila k dajanju ponudb za najem. Ponudbe
ponudniki oddajajo na obrazcih razpisne dokumentacije, ki
vsebuje vse potrebne podatke in informacije o načinu in pogojih
oddaje tržnega stanovanja v najem.
(3) V objavi javne ponudbe mora biti navedeno:
– Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb,
– Lokacija, velikost stanovanja in višina izklicne mesečne
najemnine veljavne v času objave,
– Čas, za katerega se tržno stanovanje oddaja v najem,
– Varščina, v višini treh izklicnih mesečnih najemnin in
določilo, da mora le-ta biti poravnana najkasneje do zaključka
zbiranja ponudb,
– Številka transakcijskega računa, na katerega je potrebno vplačati varščino,
– Obvestilo ponudnikom, da bo po končanem postopku
javnega zbiranja ponudb varščina vrnjena tistim, ki na javnem
zbiranju ponudb ne bodo uspeli in navedbo roka, v katerem
bo vrnjena,
– Pogoje, po katerih bodo zainteresirani najemniki pridobivali podrobnejše informacije o predmetu oddaje v najem za
namen oblikovanja ponudbe in si ogledajo predmet oddaje,
– Splošne in dodatne pogoje, ki jih morajo ponudniki
izpolnjevati,
– Merilo za izbor najemnika, v primeru, da bo na razpolago manj tržnih stanovanj kot ponudnikov,
– Opredelitev prednostne kategorije prosilcev,
– Navedbo prilog in dokazil, ki jih morajo ponudniki priložiti ponudbi,
– Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo,
– Rok za oddajo ponudbe, ki ne sme biti krajši od 15 dni
od javne objave zbiranja ponudb,
– Kraj in čas javnega odpiranja ponudb,
– Navedbo, da lahko organ, pristojen za izvrševanje proračuna občine, ali komisija s soglasjem predstojnika postopek
ustavi do sklenitve najemnega razmerja, pri čemer se ponudnikom ne povrnejo stroški razne varščine,
– Kontaktne osebe najemodajalca,
– Način obveščanja o oddaji tržnega stanovanja oziroma
izbiri ponudnika, način in rok sklepanja pogodbe ter druga
napotila in pojasnila, ki so določena z razpisno dokumentacijo.
8. člen
(1) Ponudbe z zahtevanimi listinami in dokazili se pošljejo
po pošti ali oddajo v tajništvu na naslov, ki je naveden v objavi
javne ponudbe v posebej zaprti kuverti. Odpiranje ponudb je
javno.
(2) Pred obravnavo prispelih ponudb komisija preveri ali
so bile ponudbe pravočasne in popolne.
(3) Ponudbo, ki je prispela po razpisnem roku (nepravočasna ponudba) in ponudbo, pri kateri ni plačana varščina,
komisija, ki je pooblaščena za izvedbo postopka, izloči in o tem
obvesti ponudnika.
(4) Komisija pozove ponudnika, ki je oddal nepopolno
vlogo, da vlogo dopolni, če ponudba vsebuje vse elemente
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ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo in mu za to v
pozivu določi primeren rok.
(5) Nepopolnih, prepoznih vlog in vlog prosilcev, ki ne
izpolnjujejo pogojev iz 3. člena pravilnika, se pri odločanju ne
upošteva in se prosilce o tem pisno obvesti.
9. člen
(1) Na podlagi preučitve utemeljenosti pravočasnih in
popolnih vlog, občinska uprava, na predlog komisije, določi
prednostno listo upravičencev za dodelitev tržnih stanovanj
v najem.
(2) Pri izbiri najugodnejšega ponudnika se upoštevajo
naslednji kriteriji:
– Izpolnjevanje vseh razpisanih pogojev,
– Ponujena višina najemnine za stanovanje, ki ne sme
biti nižja od izklicne,
– Drugi kriteriji in merila, določeni z razpisom.
(3) Odločitev o oddaji tržnega stanovanja v najem sprejme, na predlog občinske uprave, direktor/ica občinske uprave,
ki izda odločbo o izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma
dodelitvi tržnega stanovanja v najem in o tem obvesti vse
ponudnike.
(4) Zoper odločitev direktorja/ice, je v roku 8 dni od vročitve dopustna pritožba na župana. Odločitev o pritožbi je
dokončna.
10. člen
(1) Na podlagi dokončne odločbe o dodelitvi tržnega
stanovanja v najem, sklene župan z izbranimi ponudnikom
najemno pogodbo. Če najemni ponudnik ne podpiše pogodbe
iz razlogov, ki so na njegovi strani, Občina Kostanjevica na Krki
zadrži vplačano varščino.
(2) Če izbrani ponudnik ne podpiše najemne pogodbe,
lahko občinska uprava v času veljavnosti ponudb, prejetih na
razpis, izmed prijavljenih izbere odločbo drugega najugodnejšega ponudnika.
(3) Z najemno pogodbo se uredijo medsebojna razmerja,
pri tem pa se upoštevajo določila tega pravilnika in določbe
Stanovanjskega zakona.
(4) Najemna pogodba za uporabo tržnega stanovanja se
lahko sklene za določen čas, največ 5 let z možnostjo podaljšanja.
11. člen
Tržnega stanovanja najemnik nima pravice oddajati v
podnajem.
12. člen
Izjemoma lahko župan na predlog komisije dodeli tržno
stanovanje izven javnega razpisa, če se ugotovi neodložljiva
potreba po zagotovitvi tržnega stanovanja.
13. člen
Najemnina za tržno stanovanje se določi z najemno pogodbo. Višina najemnine se ugotavlja na podlagi veljavne metodologije za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih in
znaša 50% nad neprofitno najemnino za določeno stanovanje.
Tako izračunana najemnina predstavlja v razpisu izklicno mesečno najemnino.
14. člen
(1) Varščina, ki jo da izbrani ponudnik se mu vrne v
15 dneh po preteku najemnega razmerja.
(2) V primeru iz 12. člena mora najemnik pred sklenitvijo
najemnega razmerja plačati varščino v višini 3 najemnin, ki se
mu vrnejo po preteku najemnega razmerja.
(3) Ponudnikom, ki niso bili izbrani kot najugodnejši, se
varščina vrne v roku 15 dni po sklenitvi najemne pogodbe z
najugodnejšim ponudnikom.
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15. člen
Za plačilo najemnine, tekočih stroškov in stroškov vzdrževalnih del pri odpravi posledic poškodovanega stanovanja
iz razlogov s strani najemnika, so odgovorne vse polnoletne
osebe, ki so prijavljene v tržnem stanovanju skupaj z nosilcem
najemne pravice.
16. člen
Najemnik, ki je sklenil najemno pogodbo, mora prevzeti
tržno stanovanje in ga pričeti uporabljati v roku, ki je določen v
pogodbi. Najemniku se iz plačane varščine v višini treh mesečnih najemnin zadrži kavcija za primer neporavnanih stroškov
vzdrževalnih del pri odpravi posledic poškodovanega tržnega
stanovanja iz razlogov s strani najemnika ali s strani najemnika
neporavnane najemnine in obratovalnih stroškov.
17. člen
Najemnina za službeno stanovanje se določi z najemno
pogodbo in se ugotavlja na podlagi veljavne metodologije za
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih.
18. člen
(1) Najemna pogodba lahko preneha sporazumno, z odpovedjo, s potekom časa, za katerega je bila pogodba sklenjena ali z odstopom pogodbe.
(2) Najemodajalec in najemnik imata pravico odpovedati
najemno pogodbo v skladu z določbami zakona in najemne
pogodbe.
19. člen
Najemnik je dolžan po prenehanju najemnega razmerja
izročiti strokovni službi izpraznjeno, prebeljeno, tržno stanovanje v stanju, kot to določa zakon.
20. člen
Za razmerja, ki niso posebej urejena s tem pravilnikom,
se neposredno uporabljajo določila stanovanjskega zakona in
podzakonskih predpisov ter predpisov, ki urejajo razpolaganje
in upravljanje stvarnega občinskega premoženja.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3529-2/2013
Kostanjevica na Krki, dne 30. maja 2013
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

KRANJ
1957.

Sklep o določitvi cene prevoznih storitev

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, ki
jo zastopa župan Mohor Bogataj na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11; v nadaljevanju
ZGJS), Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS,
št. 131/06 (5/07 – popr.), 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 – ZUJF,
57/12; v nadaljevanju ZPCP-2), 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljevanju Statut), Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 15/10,
55/11 in 107/12), Odloka o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu
(Uradni list RS, št. 47/13) in 9. ter 10. člena Koncesijske pogodbe za izvajanje gospodarske javne službe linijskih prevozov v
mestnem prometu sprejema
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SKLEP
o določitvi cene prevoznih storitev
1. člen
(1) V okviru določitve tarif in cen za izvajanje storitev mestnega linijskega prevoza, ki jih opredeljujeta 29. člen Odloka
o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe
linijskih prevozov v mestnem prometu, ki ga je na 24. seji dne
22. 5. 2013 sprejel Mestni svet Mestne občine Kranj (odslej:
Odlok), se s predmetnim Sklepom opredeljujejo cene prevoznih storitev izvajanja mestnega linijskega prevoza v Mestni
občini Kranj.
(2) Sklep o določitvi cene prevoznih storitev predstavlja
obvezni sestavni del Koncesijske pogodbe za izvajanje gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu v
Mestni občini Kranj (odslej: koncesijska pogodba).
(3) Določbe predmetnega Sklepa zavezujejo Mestno občino Kranj, ki v okviru sklenjene koncesijske pogodbe nastopa
kot koncendent in pravnomočno izbranega izvajalca storitev
mestnega linijskega prevoza, s katerim ima Mestna občina
Kranj sklenjeno veljavno Koncesijsko pogodbo na osnovi Odloka.
2. člen
(1) S predmetnim Sklepom so določene najvišje cene
prevoznih storitev (prevoznina) in cene drugih proizvodov in
storitev, ki jih koncesionar v zvezi s prevozi mestnih linijskih
prevozov v Mestni občini Kranj lahko zaračunava uporabnikom.
(2) Ne glede na s tem Sklepom sprejete maksimalne
cene prevoznih storitev in cene drugih proizvodov in storitev,
ki jih koncesionar v zvezi s prevozi mestnih linijskih prevozov
zaračunava uporabnikom, lahko koncesionar v svojem ceniku
določi nižje cene prevoznin in drugih cen proizvodov in storitev, kot so določene s tem Sklepom. Prav tako lahko skladno
s četrtim odstavkom 29. člena Odloka koncesionar izvede
občasne promocijske akcije z znižanjem cene, če s tem ne
diskriminira občasnih uporabnikov mestnih linijskih prevozov ali
ne diskriminira med različnimi kategorijami uporabnikov s tem,
da bi porušil razmerja med cenami prevozov različnih kategorij
uporabnikov, določenih s Sklepom in hkrati škodno ne posega
v višino predvidenega nadomestila iz proračuna koncendenta
za izvajanje mestnega linijskega prevoza.
(3) Koncesionar mora zagotoviti obveščanje uporabnikov
o ceniku in morebitnih popustih na način, določen v 21. členu
Odloka, najkasneje 5 delovnih dni pred uvedbo spremembe.
3. člen
(1) V okviru izvajanja linijskega mestnega prevoza se
določa najvišje cene, ki jih koncesionar v zvezi s prevozi mestnih linijskih prevozov v Mestni občini Kranj lahko zaračunava
uporabnikom, in sicer:
a) dnevno vozovnico v maksimalni višini 1,00 EUR z DDV,
b) mesečno vozovnico v maksimalni višini 10,00 EUR
z DDV,
c) letno vozovnico v maksimalni višini 95,00 EUR z DDV,
d) cena uporabnine za čip v višini 2,50 EUR z DDV.
(2) Koncesionar lahko skladno s koncesijsko pogodbo in
ob upoštevanju določbe drugega odstavka 2. člena tega Sklepa, obračuna nižje cene vozovnic in storitev, kot jih opredeljuje
prvi odstavek tega člena.
(3) Maksimalna cena za prevožen kilometer, ki jo koncendent prizna koncesionarju pri obračunu prevoznih storitev,
je 90% stroškovne (nominirane) cene za prevožen kilometer
na področju javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem
cestnem prometu v Republiki Sloveniji, ki je usklajena z Ministrstvom pristojnim za promet, Gospodarsko zbornico Slovenije
in Obrtno – podjetniško zbornico Slovenije.
4. člen
(1) Dnevna vozovnica vključuje neomejeno število voženj
na vseh linijah opredeljenih z veljavnim Sklepom o določitvi
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obveznih linij in voznega reda posamičnega potnika na dan,
ko je bila vozovnica izdana.
(2) Mesečna vozovnica vključuje neomejeno število voženj na vseh linijah opredeljenih z veljavnim Sklepom o določitvi obveznih linij in voznega reda posamičnega potnika. Vozovnica je veljavna od prvega dne v tekočem mesecu do prvega
delovnega dne v naslednjem mesecu. Mesečna vozovnica je
izdana na ime uporabnika in se brez privolitve koncesionarja
ne sme prenesti na drugega uporabnika. Pogoje in možnosti
za prenos mesečne vozovnice na drugega uporabnika določi
koncesionar s pričetkom opravljanja storitev mesnih linijskih
prevozov.
(3) Letna vozovnica vključuje neomejeno število voženj
na vseh linijah opredeljenih z veljavnim Sklepom o določitvi
obveznih linij in voznega reda posamičnega potnika. Vozovnica je veljavna od prvega dne v tekočem letu do drugega
delovnega dne v naslednjem koledarskem letu. Letna vozovnica je izdana na ime uporabnika in se brez privolitve koncesionarja ne sme prenesti na drugega uporabnika. Pogoje in
možnosti za prenos letne vozovnice na drugega uporabnika
določi koncesionar s pričetkom opravljanja storitev mesnih
linijskih prevozov.
5. člen
Koncesionar je dolžan s strani uporabnika plačano uporabnino za čip vozovnice v trenutku vračila nepoškodovanega
čipa povrniti uporabniku v celotnem vplačanem znesku iz d točke 3. člena tega Sklepa.
6. člen
(1) Kolikor se v času izvajanja mestnega linijskega prevoza po uveljavitvi predmetnega Sklepa uvede sistem enotne vozovnice, se vprašanje sprememb tega Sklepa sprejme
kot dodatek ali sprememba. Dodatek ali spremembo sprejme
župan Mestne občine Kranj. Dodatek ali sprememba prične
veljati 10. dan po objavi spremembe v Uradnem listu RS.
(2) Opredelitev cene dodatnih storitev, katerih nastanek
oziroma podlaga za obračun se pojavi po sprejemu tega Sklepa, je mogoča na podlagi izdaje dodatka k Sklepu. Za sprejem
slednjega velja enak način sprejema in pričetka veljave, kot je
določen v prvem odstavku tega člena.
7. člen
(1) Veljavnost tega Sklepa, dodatnih oziroma novih sklepov, ki obravnavajo cene prevoznih storitev, je pogojena s
potrditvijo s strani Mestnega sveta Mestne občine Kranj.
(2) Ta sklep začne veljati deseti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2013 dalje.
Št. 371-369/2011-22
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Bojan Homan l.r.

1958.

Sklep o določitvi obveznih linij in voznega reda

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, ki
jo zastopa župan Mohor Bogataj na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11; v nadaljevanju
ZGJS), Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS,
št. 131/06 (5/07 – popr.), 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 – ZUJF,
57/12; v nadaljevanju ZPCP-2), 44. člena Statuta Mestne obči-
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ne Kranj (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljevanju Statut), Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 15/10,
55/11 in 107/12), Odloka o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu
(Uradni list RS, št. 47/13) in 6. člena koncesijske pogodbe za
izvajanje gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu sprejema

SKLEP
o določitvi obveznih linij in voznega reda
1. člen
(1) V okviru območja izvajanja mestnega linijskega prevoza, ki ga opredeljuje 6. člen Odloka o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov
v mestnem prometu, ki ga je na 24. seji dne 22. 5. 2013
sprejel Mestni svet Mestne občine Kranj (odslej: Odlok), se s
predmetnim Sklepom opredeljujejo obvezne linije na katerih
se izvaja mestni linijski prevoz v Mestni občini Kranj in vozni
red predmetnih linij.
(2) Sklep o določitvi obveznih linij in voznega reda predstavlja obvezni sestavni del koncesijske pogodbe za izvajanje
gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu v Mestni občini Kranj (odslej: koncesijska pogodba), ki
se sklepa na podlagi Odloka.
(3) Določbe predmetnega Sklepa zavezujejo Mestno občino Kranj, ki v okviru sklenjene koncesijske pogodbe nastopa
kot koncendent in pravnomočno izbranega izvajalca storitev
mestnega linijskega prevoza, s katerim ima Mestna občina
Kranj sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo.
2. člen
Linije mestnega linijskega prevoza po koncesijski pogodbi
so sledeče:
– PROGA 1: Kolodvor–Globus–Primskovo–Planina–Qlandia–Hrastje;
– PROGA 2: Globus–Primskovo–Planina–Stražišče–Globus;
– PROGA 3: Globus–Stražišče–Planina–Primskovo–Globus;
– PROGA 4: Žabnica–Sp. Bitnje–Stražišče–Supernova–
Globus–Struževo;
– PROGA 5: Globus–Primskovo–Britof–Suha–Kokrica–
Rupa–Globus;
– PROGA 6: Globus–Rupa–Kokrica–Suha–Britof–Primskovo–Globus;
– PROGA 7: Globus–Kokrica–Srakovlje–Tatinec–Bobovek–Mlaka–Globus;
– PROGA 8: Kranj–Drulovka–Breg–Podreča;
– PROGA 11: Predoslje–Primskovo–Planika;
– PROGA 12: Kranj–Stražišče–Besnica;
– PROGA 15: Center–Primskovo (Dolnov)–Planina–
železniška postaja.
3. člen
(1) Kolikor koncesionar tekom izvajanja koncesijske
pogodbe predlaga spremembo voznega reda, dodatne linije, podaljšanje ali spajanje obveznih in/ali dodatnih linij, ter
postajališča na teh linijah, kolikor oceni, da bi predmetne
spremembe izboljšale časovno in prostorsko dostopnost ali
izboljšale ekonomske kazalce vezane na izvajanje gospodarske javne službe, je navedene predloge dolžna Mestna
občina Kranj proučiti in v roku 30. dni od prejetega predloga
sprejeti odločitev glede smotrnosti in sprejemljivosti predlagane spremembe.
(2) Na podlagi predloga koncesionarja ali na lastno pobudo mora koncendent z izdajo novega Sklepa sprejeti spremembo voznega reda, dodatne linije, podaljšanje ali spajanje
obveznih in/ali dodatnih linij, ter postajališč na teh linijah, kolikor
standard dostopnosti iz 7. člena Odloka ni več dosežen.

Uradni list Republike Slovenije
(3) Za relevantnost predmetnega člena Sklepa se upoštevajo primeri sprememb linije, ki pomenijo trajno spremembo
poteka linije, vključno z njeno delno opustitvijo ali spremembo
smeri vožnje na posamični liniji.
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6. člen
(1) Veljavnost tega Sklepa, dodatnih oziroma novih sklepov, ki obravnavajo cene prevoznih storitev, je pogojena s
potrditvijo s strani Mestnega sveta Mestne občine Kranj.

5967

(2) Ta sklep začne veljati deseti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2013 dalje.
Št. 371-369/2011-23

4. člen
(1) Kot začasna sprememba linij in/ali voznega reda
se šteje sprememba, ki ne traja dlje od 90 dni od uvedbe
spremembe linij in ali voznega reda, ki je določen z vsebino
Sklepa.
(2) V primeru začasnih sprememb zaradi predvidljivih
ali nepredvidljivih okoliščin, ki jih opredeljuje 12. in 13. člen
Odloka, ki povzročijo začasne opustitve določenih prevozov
ali spremembo voznega reda, se začasna sprememba izvede
na podlagi pisnega dogovora med koncendentom in koncesionarjem.
5. člen
(1) Z nastopom spremembe linije in/ali voznega reda
je dolžan koncesionar navedeno spremembo aktualizirati na
vseh relevantnih mestih. Rok za aktualizacijo je pred nastopom
spremembe oziroma najkasneje v roku 24 ur od uveljavitve
spremembe.
(2) Skladno s četrtim odstavkom 8. člena Odloka se kot
prioriteta za usklajevanje voznega reda mestnega linijskega
prometa na območju Gorenjske vozni red mestnega linijskega
prometa primarno usklajuje z voznim redom za medmestni
potniški promet in po uskladitvi z njim z voznim redom šolskih
prevozov.
(3) Koncesionar je dolžan v predhodnem odstavku citirane vozne rede usklajevati najmanj enkrat letno.

Stran

Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Bojan Homan l.r.

LENDAVA
1959.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Lendava za leto 2012

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah
(ZJF – UPB4) (Uradni list RS, št. 11/11 in 110/11 – ZDIU12) in
122. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 –
UPB, 48/11 – popr., 55/11 – popr. in 56/12 – popr.) je Občinski
svet Občine Lendava na 34. redni seji dne 30. 5. 2013 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Lendava
za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Lendava za
leto 2012 z naslednjimi izkazi:

v EUR
Konto

Opis

I.
70
700
7000
703
7030
7031
7032
7033
704
7044
7047
706
7060
71
710
7100

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
Dohodnina
DAVKI NA PREMOŽENJE
Davki na nepremičnine
Davki na premičnine
Davki na dediščine in darila
Davki na promet nepremičnin in na finančno
premoženje
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
Davki na posebne storitve
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
DRUGI DAVKI
Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI
OD PREMOŽENJA
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend
ter presežek prihodkov nad odhodki

Sprejeti
proračun
2012 [1]

Veljavni
proračun
2012 [2]

Realizacija
2012 [3]

Indeks
3:1

Indeks
3:2

12.926.984
8.312.958
7.074.003
6.172.743
6.172.743
580.260
489.350
330
26.380

12.943.252
8.314.398
7.074.003
6.172.743
6.172.743
580.260
489.350
330
26.380

11.380.848
8.060.876
6.974.667
6.108.748
6.108.748
619.593
520.142
144
17.739

88
97
99
99
99
107
106
44
67

88
97
99
99
99
107
106
44
67

64.200
321.000
5.000
316.000
0
0

64.200
321.000
5.000
316.000
0
0

81.568
244.081
8.998
235.083
2.245
2.245

127
76
180
74
0
0

127
76
180
74
0
0

1.238.955

1.240.395

1.086.209

88

88

514.645

514.885

404.611

79

79

800

800

0

0

0
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v EUR

Konto
7102
7103
711
7111
712
7120
713
7130
714
7141
72
720
7200
7201
722
7220
7221
73
730
7300
7301
74
740
7400
7401
741
7412
7413

40
400
4000
4001
4002
4009
401
4010
4011
4012
4013
4015

Opis
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE
Upravne takse in pristojbine
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
Globe in druge denarne kazni
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
Prihodki od prodaje blaga in storitev
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
Prihodki od prodaje prevoznih sredstev
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH
SREDSTEV
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč
in gozdov
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
PREJETE DONACIJE (730)
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
Prejete donacije in darila od domačih pravnih
oseb
Prejete donacije in darila od domačih fizičnih
oseb
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev proračuna Evropske unije
iz strukturnih skladov
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev proračuna Evropske unije
iz kohezijskega sklada
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
Plače in dodatki
Regres za letni dopust
Povračila in nadomestila
Drugi izdatki zaposlenim
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO
VARNOST
Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
Premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU

Sprejeti
proračun
2012 [1]
31.795
482.050
5.500
5.500
10.600
10.600

Veljavni
proračun
2012 [2]
31.795
482.290
5.500
5.500
10.600
10.600

Realizacija
2012 [3]
53.482
351.130
5.713
5.713
10.498
10.498

Indeks
3:1
168
73
104
104
99
99

Indeks
3:2
168
73
104
104
99
99

362.710
362.710
345.500
345.500
300.000

363.610
363.610
345.800
345.800
300.000

362.136
362.136
303.250
303.250
229.572

100
100
88
88
77

100
100
88
88
77

50.000
50.000
0

50.000
50.000
0

50.070
46.820
3.250

100
94
0

100
94
0

250.000

250.000

179.502

72

72

50.000
200.000
86.964
86.964

50.000
200.000
101.792
101.792

5.275
174.226
51.029
51.029

11
87
59
59

11
87
50
50

86.964

101.792

51.009

59

50

0
4.227.062

0
4.227.062

20
3.039.372

0
72

0
72

1.171.990
1.123.990
48.000

1.171.990
1.123.990
48.000

1.232.225
1.175.693
56.532

105
105
118

105
105
118

3.055.072

3.055.072

1.807.147

59

59

2.335.167

2.335.167

1.131.495

48

48

719.905
15.205.545
3.048.224
691.969
613.050
22.144
45.225
11.550

719.905
15.221.813
3.076.113
691.236
615.568
18.614
42.504
14.550

675.652
10.278.728
2.302.899
664.599
604.547
13.659
33.057
13.337

94
68
76
96
99
62
73
115

94
68
75
96
98
73
78
92

112.332

113.039

111.219

99

98

54.300
43.623
372
617

54.506
43.864
375
618

53.651
42.929
364
606

99
98
98
98

98
98
97
98

13.420

13.676

13.669

102

100

Uradni list Republike Slovenije

Št.

51 / 14. 6. 2013 /

Stran

5969

v EUR
Konto

Opis

402
4020
4021
4022

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve
in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Kazni in odškodnine
Drugi operativni odhodki
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
Plačila obresti od kreditov – drugim domačim
kreditodajalcem
REZERVE
Splošna proračunska rezervacija
Proračunska rezerva
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
SUBVENCIJE
Subvencije javnim podjetjem
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
Štipendije
Drugi transferi posameznikom
TRANSFERI NEPRIDOBITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
Tekoči transferi v sklade socialnega
zavarovanja
Tekoči transferi v javne sklade
Tekoči transferi v javne zavode
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb,
ki niso posredni proračunski uporabniki
Tekoči transferi v javne agencije
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
Nakup zgradb in prostorov
Nakup prevoznih sredstev
Nakup opreme
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Nakup nematerialnega premoženja
Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM
IN FIZIČNIM OSEBAM,
KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI

4023
4024
4025
4026
4027
4029
403
4031
4033
409
4090
4091
41
410
4100
4102
411
4112
4117
4119
412
4120
413
4131
4132
4133
4135
4136
42
420
4200
4201
4202
4204
4205
4206
4207
4208
43
431

Sprejeti
proračun
2012 [1]
1.959.923
161.455
159.430

Veljavni
proračun
2012 [2]
2.097.278
199.717
194.207

Realizacija
2012 [3]
1.498.835
145.172
105.537

Indeks
3:1
76
90
66

Indeks
3:2
71
73
54

378.586
34.730
3.080
963.848
33.397
50.100
175.297
30.000
0

389.245
39.542
3.783
932.978
38.004
78.466
221.336
30.000
2.300

288.278
32.711
2.196
651.378
25.315
70.100
178.147
24.246
2.228

76
94
71
68
76
140
102
81
0

74
83
58
70
67
89
80
81
97

30.000
254.000
250.000
4.000
4.182.410
260.000
0
260.000

27.700
144.560
140.560
4.000
4.461.124
263.605
9.344
254.261

22.018
4.000
0
4.000
4.070.602
127.900
0
127.900

73
2
0
100
97
49
0
49

79
3
0
100
91
49
0
50

1.561.350
66.150
15.000
1.480.200

1.664.039
66.150
15.000
1.582.889

1.533.590
44.901
0
1.488.689

98
68
0
101

92
68
0
94

454.640

563.919

512.266

113

91

454.640
1.906.420

563.919
1.969.561

512.266
1.896.846

113
99

91
96

130.000
5.000
1.497.600

160.000
5.860
1.504.922

157.812
5.860
1.435.649

121
117
96

99
100
95

269.200
4.620
7.637.911

294.160
4.619
7.258.333

292.906
4.619
3.520.265

109
100
46

100
100
48

7.637.911
672.000
20.000
63.000
3.695.282
2.295.492
232.600
15.000

7.258.333
572.534
25.372
236.955
3.354.266
2.222.806
115.952
20.034

3.520.265
556.544
25.371
27.049
1.254.404
1.342.768
5.621
20.032

46
83
127
43
34
58
2
134

48
97
100
11
37
60
5
100

644.537
337.000

710.414
426.243

288.476
384.961

45
114

41
90

27.000

55.890

41.628

154

74
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v EUR

Konto

Opis

4310

Investicijski transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam
Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih
služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
Investicijski transferi občinam
Investicijski transferi javnim zavodom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (SKUPAJ
PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
Prejeta vračila danih posojil – od
posameznikov in zasebnikov
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (441)
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
IN FINANČNIH NALOŽB
Povečanje kapitalskih deležev v privatnih
podjetjih
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.)
SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO
PREJETIH IN DANIH POSOJIL
(I. + IV.) – (II. + V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
Najeti krediti pri poslovnih bankah
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
Odplačila kreditov drugim domačim
kreditodajalcem
NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH
(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)
Stanje sredstev na računih ob koncu
preteklega leta
Stanje sredstev na računih ob koncu tekočega
leta

4315
432
4320
4323
III.

75

IV.

750
7500
44

V.

441
4412
VI.

VII.

50
500
5001
5003
55
550
5503

VIII.

IX.

X.
XI.

Sprejeti
proračun
2012 [1]

Veljavni
proračun
2012 [2]

Realizacija
2012 [3]

Indeks
3:1

Indeks
3:2

27.000

19.290

5.989

22

31

0

36.600

35.639

0

97

310.000
300.000
10.000

370.353
300.000
70.353

343.333
284.781
58.552

111
95
586

93
95
83

–2.278.561

–2.278.561

1.102.121

–48

–48

11.000
11.000

11.000
11.000

8.776
8.776

80
80

80
80

11.000

11.000

8.776

80

80

550.000

550.000

0

0

0

550.000

550.000

0

0

0

550.000

550.000

0

0

0

–539.000

–539.000

8.776

–2

–2

–2.817.561

–2.817.561

1.109.897

0

0

1.665.328
1.665.328
0
1.665.328
140.000
140.000

1.665.328
1.665.328
0
1.665.328
140.00
140.000

750.000
750.000
750.000
0
139.560
139.560

45
45
0
0
100
100

45
45
0
0
100
100

140.000
1.525.328

140.000
1.525.328

139.560
610.440

100
40

100
40

–1.292.233

–1.292.233

1.721.336

–133

–133

2.401.322

2.401.322

2.401.322

100

100

1.109.089

1.109.089

4.122.658

372

372

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03504-0003/2013-12
Lendava, dne 30. maja 2013
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

Uradni list Republike Slovenije
1960.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o notranji organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Lendava

Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10), določil Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in 65/08), določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09
– UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 27/12) in v skladu
z Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji delovnih mest in
nazivih v organih javne uprave v pravosodnih organih (Uradni list
RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, (58/04 – popr.), 138/04, 35/05,
60/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 101/07, 33/08, 66/08, 88/08,
8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10 in 17/11) ter 17. člena
Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11
– popr., 55/11 – popr. in 56/12 – popr.) je Občinski svet Občine
Lendava na 34. redni seji dne 30. 5. 2013 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji
organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Lendava
1. člen
V Odloku o notranji organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Lendava (Uradni list RS, št. 25/13),
se črta tretji odstavek 4. člena odloka.
2. člen
Spremeni se 34. člen, ki se sedaj glasi:
»Župan mora najkasneje do 31. 7. 2013 sprejeti novi Akt
o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest občinske
uprave Občine Lendava.«
3. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0009/2013-7
Lendava, dne 30. maja 2013
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

LJUBLJANA
1961.

Sklep o začetku postopka priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta 382 –
Stanovanjska soseska Koseze

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –
ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12,
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US) in 51. člena
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 –
uradno prečiščeno besedilo in 15/12) sprejemam

SKLEP
o začetku postopka priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta 382 –
Stanovanjska soseska Koseze
1. člen
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta 382 – Stanovanjska soseska

Št.
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Stran

5971

Koseze del za del enote urejanja prostora ŠI-384 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Območje OPPN je nepozidan prostor na jugovzhodnem
robu Kosez. Na južnem robu poteka cesta Draga. V neposredni okolici so na vzhodni strani enostanovanjske stavbe, na
južni strani gozd s posebnim namenom, na severni in zahodni
pa zelene površine.
Zemljišče se v skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni
list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C,
53/12 – obv. razl., 9/13 in 23/13 – popr.; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL – ID) nahaja v območju namenske rabe zemljišč
SSce – pretežno eno- in dvostanovanjske površine.
OPN MOL – ID za območje predvideva pripravo OPPN.
Predvidene ureditve vključujejo gradnjo eno- in dvostanovanjskih hiš ter pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditev. Gradnja hiš je predvidena v dveh pasovih vzdolž
vzhodne in zahodne strani območja. Dovozi do novih objektov
bodo s ceste Draga.
3. člen
Območje OPPN
Območje OPPN je prostor v Ljubljani, v Četrtni skupnosti
Šiška. Območje je zahodno od cerkve Presvetega odrešenika in Matere božje, med Podutiško cesto, Šišensko cesto in
cesto Drago.
Obravnavano območje obsega zemljišča z naslednjimi
parcelnimi številkami v katastrski občini 1739 – Zgornja Šiška: 1069/1 del, 1070/1 del, 1076/4, 1076/5, 1077/4, 1078/3,
1078/4, 1078/7, 1078/8, 1881/1 del in 1884/3 del.
Površina območja znaša približno 4.800 m2.
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko
spremeni.
4. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane
prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali
pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava
RS za zaščito in reševanje
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
5. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana
6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
7. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske dejavnosti in promet
8. Javna razsvetljava d.d.
9. Snaga Javno podjetje d.o.o.
10. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
11. Telemach d.o.o.
12. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo
13. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
14. Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana
mesto
15. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba
s plinom
16. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska
oskrba s toplotno energijo.

Stran
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Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na
okolje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora ali drugi udeleženci, če se v postopku priprave
OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.

Uradni list Republike Slovenije
»II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.

Skupina/Podskupina kontov

5. člen
Način pridobitve strokovne rešitve
Podlaga za pripravo OPPN je izbrana variantna rešitev,
ki je izbrana med vsaj tremi variantnimi rešitvami različnih
načrtovalcev, pripravljenimi v dogovoru z Mestno občino Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega načrta ter strokovnih
podlag.
6. člen
Roki za pripravo OPPN

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

7. člen
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za
prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z
dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in
investitorjem.
8. člen

Št. 3505-31/2012-9
Ljubljana, dne 30. maja 2013

4.947.421,34

700 Davki na dohodek in dobiček

4.529.901,00

NEDAVČNI PRIHODKI

711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni

73
74

261.000,00

PREJETE DONACIJE

14.326,06

730 Prejete donacije iz domačih virov

14.326,06

TRANSFERNI PRIHODKI

40

TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 19. člena
Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10)
je Občinski svet Občine Metlika na 18. redni seji dne 6. 6.
2013 sprejel

ODLOK
o 1. spremembi Odloka o proračunu
Občine Metlika za leto 2013
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Metlika
za leto 2013 (Uradni list RS, št. 106/12) tako, da se glasi:

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

Odlok o 1. spremembi Odloka o proračunu
Občine Metlika za leto 2013

5.120,00
261.000,00

409 Rezerve

1962.

5.500,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

METLIKA

618.029,38

KAPITALSKI PRIHODKI

II.

41

102.204,50
1.070.055,38

441.406,00

741 Prejeta sredstva iz drž. pror.
iz sredstev prorač. EU

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

315.315,84

714 Drugi nedavčni prihodki

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni
strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.

6.017.476,72

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

72

17.818.157,34

DAVČNI PRIHODKI

704 Domači davki na blago in storitve
71

v EUR
Proračun leta
2013

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

703 Davki na premoženje

Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem
predloga OPPN je predviden eno leto po začetku priprave
OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.

Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

11.525.354,99
5.345.494,96
6.179.860,03
19.212.698,60
2.396.781,88
402.676,18
68.677,34
1.848.328,36
45.100,00
32.000,00
2.634.147,39
398.604,91
1.394.317,80

412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

318.394,44

413 Drugi tekoči domači transferi

522.831,15

414 Tekoči transferi v tujino
42

43

III.

INVESTICIJSKI ODHODKI

13.791.867,03

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

13.791.867,03

INVESTICIJSKI TRANSFERI

389.902,30

431 Investicijski transferi

139.793,91

432 Investicijski transferi PU

250.108,39

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(I.-II.) (PRORAČUNSKI
PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj
prihodki minus skupaj odhodki)

–1.394.541,26

Uradni list Republike Slovenije
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
(I.–7102) – (II. 403–404) (Skupaj
prihodki brez prihodkov od obresti
minus skupaj odhodki brez plačil
obresti)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
(70+71) – (40+41) (Tekoči prihodki
minus tekoči odhodki in tekoči
transferi)

Št.

–1.365.310,89

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

800,00

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

800,00

752 Kupnine iz naslova privatizacije

800,00

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

1963.

442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti

C.

800,00

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

730.000,00

50

ZADOLŽEVANJE

730.000,00

500 Domače zadolževanje

730.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

216.037,52

55

ODPLAČILA DOLGA

216.037,52

550 Odplačila domačega dolga

216.037,52

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list
RS, št. 14/09 in 38/10) ter 26. člena Odloka o pokopaliških
in pogrebnih dejavnostih v Občini Metlika (Uradni list RS,
št. 73/98 in 30/09) je Občinski svet Občine Metlika na 18. redni
seji sveta dne 6. 6. 2013 sprejel

I.
Cena za nakup grobnega mesta, na vseh pokopališčih,
ki jih ureja Javno podjetje Komunala Metlika d.o.o., znaša:
1. 125,19 EUR – za enojni grob in žarni grob,
2. 187,78 EUR – za dvojni grob.

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

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

Sklep o določitvi cene nakupa grobnega mesta
in cene vzdrževanja pokopališč v Občini
Metlika, ki jih ureja Javno podjetje Komunala
Metlika d.o.o.

SKLEP
o določitvi cene nakupa grobnega mesta in cene
vzdrževanja pokopališč v Občini Metlika, ki jih
ureja Javno podjetje Komunala Metlika d.o.o.

440 Dana posojila

VI.

Št. 410-130/2013
Metlika, dne 6. junija 2013

986.547,45

IV.

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

5973

Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik l.r.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

V.

Stran

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

B.

75

51 / 14. 6. 2013 /

–924.778,78
468.962,48
1.394.541,26
924.778,78
«

II.
Vzdrževanje pokopališč pri Sv. Roku v Metliki, Treh farah
v Rosalnicah, Jugorju, Kloštru, Bušinji vasi, Sv. Jakobu na Suhorju, Svetice na Hrastu in Radovici se zaračuna najemnikom
grobnih mest na teh pokopališčih, v višini:
1. 16,69 EUR/leto – za enojni grob in žarni grob,
2. 22,95 EUR/leto – za dvojni grob,
3. 41,73 EUR/leto – za trojni grob in grobnico.
Vzdrževanje pokopališč Krasinec in Podzemelj se zaračuna najemnikom grobnih mest na tema pokopališčema,
v višini:
1. 22,53 EUR/letno – za enojni grob in žarni grob,
2. 30,98 EUR/letno – za dvojni grob,
3. 56,34 EUR/letno- za trojni grob.
III.
Cene iz I. in II. točke tega sklepa ne zajemajo davka na
dodano vrednost in jih potrdi Občinski svet Občine Metlika na
predlog upravljalca.
IV.
Storitev vzdrževanja pokopališč se zaračuna najemnikom
grobnih mest praviloma do konca meseca maja in se poravna
s posebno položnico v roku 15 dni od izdaje računa. Nakup
grobnega mesta se zaračuna in poravna ob podpisu pogodbe
o najemu grobnega mesta.
V.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi
cene nakupa grobnega mesta in cene vzdrževanja pokopališč
v Občini Metlika, ki jih upravlja Komunala Metlika d.o.o. (Uradni
list RS, št. 64/10).

Stran
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VI.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 354-30/2013
Metlika, dne 6. junija 2013
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik l.r.

RAZKRIŽJE
1964.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Razkrižje za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 78/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4) (Uradni list RS, št. 11/11) ter
14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99,
2/01, 38/04, 28/12) je Občinski svet Občine Razkrižje na
14. redni seji dne 24. 5. 2013 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Razkrižje za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Razkrižje
za leto 2012.
2. člen
Zaključni račun proračuna se določi v naslednjih zneskih:
v EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)
1.116.480,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.035.737,83
70
DAVČNI PRIHODKI
861.470,96
700 Davki na dohodek in dobiček
787.917,00
703 Davki na premoženje
48.416,17
704 Domači davki na blago in storitve
25.137,79
71
NEDAVČNI PRIHODKI
174.266,87
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
26.116,14
711 Takse in pristojbine
452,28
712 Globe in druge denarne kazni
472,80
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
1.603,03
714 Drugi nedavčni prihodki
145.622,62
72
KAPITALSKI PRIHODKI
826,12
720 Prihodki od prodaje poslovnih
objektov in prostorov
826,12
74
TRANSFERNI PRIHODKI
79.916,05
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
78.683,55
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sred. prorač EU
1.232,50
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.130.161,73
40
TEKOČI ODHODKI
294.759,05
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
130.772,10
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
21.007,48
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402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILO DOLGA (550)
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2011

131.970,86
4.784,78
6.223,83
439.317,08
14.324,11
252.021,23
21.862,01
151.109,73
372.851,37
372.851,37
23.234,23
1.401,00
21.833,23
–13.681,73

0
0

0
0

0
74.878,79
74.878,79
74.878,79
81.025,86
81.025,86
81.025,86
–19.828,80
–6.147,07
13.681,73
54.050,70

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Razkrižje se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0077/2013-1
Razkrižje, dne 24. maja 2013
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.
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1965.

Odlok o dopolnitvi Odloka o predkupni pravici
Občine Razkrižje

Občinski svet Občine Razkrižje je na podlagi 85. 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,
80/10 – ZUPUDPP), Odloka o predkupni pravici Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 35/03, 133/03, 54/06, 68/12), in 6. ter
14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99,
2/01, 38/04, 28/12) je na 14. seji dne 24. 5. 2013 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o predkupni pravici
Občine Razkrižje
1. člen
4. člen Odloka o predkupni pravici Občine Razkrižje
(Uradni list RS, št. 35/03, 133/03, 54/06), se dopolni tako, da
se za zadnjo alineo doda še alinea:
»– parkirišče za potrebe pokopališča in dovozna pot naslednje parcelne številke kmetijskih zemljišč 648/3, 648/4 in
613/1 vse k.o. Šafarsko«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0078/2013-1
Razkrižje, dne 24. maja 2013
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
1966.

Odlok o izvajanju gospodarske javne službe
oskrbe s toplotno energijo s kotlovnico
na lesno biomaso

Na podlagi 29. člena Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08
Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84710 Odl. US in 40/12
– ZUJF), 3. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(ZGJS) (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 –
ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 11., 36. in 40. člena Zakona o
javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) (Uradni list RS, št. 127/06),
33. člena Energetskega zakona (EZ) (Uradni list RS, št. 27/07 –
UPB2, 70/08, 22/10, 37/11 Odl. US, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L),
4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sveti
Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 10/10) ter 15. člena Statuta
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je občinski
svet občine na 25. redni seji dne 29. 5. 2013 sprejel

ODLOK
o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe
s toplotno energijo s kotlovnico na lesno
biomaso
I. SPLOŠNE DOLOČBE
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za izvajanje gospodarske javne službe v obliki javno-zasebnega partnerstva.
(2) Ta odlok ureja način izvajanja gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso v Osnovni
šoli Sveti Jurij ob Ščavnici (Ulica Edvarda Kocbeka 4, 9244 Sv.
Jurij ob Ščavnici), še posebej pa:
– organizacijsko zasnovo izvajanja te gospodarske javne
službe po vrsti in številu izvajalcev,
– pogoje za zagotavljanje storitev gospodarske javne
službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso ter
pravice in obveznosti izvajalcev te gospodarske javne službe,
– pravice in obveznosti uporabnika,
– način financiranja gospodarske javne službe,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
gospodarske javne službe,
– druge elemente, ki so pomembni za razvoj in opravljanje
dejavnosti gospodarske javne službe.
(3) Ta odlok je v delu, ki se nanaša na predmet in pogoje
za opravljanje gospodarske javne službe iz prvega odstavka,
tudi koncesijski akt.
2. člen
(javni interes)
(1) Občina Sveti Jurij ob Ščavnici ugotavlja, da obstaja
javni interes za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja,
dobave toplote in oskrbe s toplo vodo v objektu Osnovne šole
Sveti Jurij ob Ščavnici.
Javni interes obsega:
– zamenjavo fosilnega energenta (kurilno olje) z lesno
maso, ki je obnovljiv vir energije, s čimer se zmanjšuje izpuste
CO2 in prispeva k uresničevanju strategije povečevanja izrabe
obnovljivih virov energije in
– zniževanje stroškov ogrevanja v navedenem objektu.
(2) Zaradi ekonomske upravičenosti in hitrejše realizacije
ciljev, se izvajanje dejavnosti dobave toplote in oskrbe s toplo
vodo izvede v obliki javno-zasebnega partnerstva.
3. člen
(javna služba)
(1) Dejavnost dobave toplote in oskrbe s toplo vodo se
skladno s tem odlokom opravlja kot gospodarska javna služba
in obsega:
– prenovo kotlovnice in postavitev nove kotlovske opreme,
– upravljanje, obratovanje in razvoj kotlovnice,
– priključitev uporabnika na kotlovnico in
– prenos toplotne energije do uporabnika.
(2) Naloge iz prve alineje prejšnjega odstavka obsegajo
izvedbo potrebnih gradbenih del, dobavo in postavitev nove
kotlovniške opreme, izvedbo potrebnih strojno inštalaterskih in
elektro inštalaterskih del.
(3) Naloga iz druge alineje prvega odstavka tega člena
obsegajo upravljanje, razvoj in vzdrževanje kotlovnice, razvoj
oskrbe s toplotno energijo, odgovornost za varnost in zanesljivost funkcioniranja kotlovnice, izvajanje potrebnih meritev ter
preizkusov delovanja kotlovnice.
(4) Naloga iz tretje alineje prvega odstavka tega člena
obsega izgradnjo vseh elementov kotlovnice, ki so potrebni za
zagotovitev prenosa toplotne energije do uporabnikovih naprav.
(5) Naloga iz četrte alineje prvega odstavka tega člena
obsega obratovanje in s tem povezano zagotavljanje in prodajo
toplotne energije uporabniku.
(6) Izvajalec javne službe mora poleg nalog prvega odstavka tega člena izvajati tudi vse druge naloge in dejavnosti,
ki so z gospodarsko javno službo neločljivo povezane.

1. člen

4. člen

(predmet urejanja)

(način izvajanja javne službe)

(1) Ta odlok vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in pravno podlago

Gospodarska javna služba za dobavo toplote iz kotlovnice
na lesno biomaso v (v nadaljevanju: javna služba) se opravlja
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na podlagi podelitve koncesije osebi zasebnega prava (v nadaljevanju: koncesionar).
5. člen
(obseg opravljanja javne službe)
(1) Javna služba se v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici opravlja na objektu, ki stoji na parc. št. 663/3 k.o. Jamna.
(2) Koncedent bo v primeru ugotovitve javnega interesa
s spremembo tega odloka razširil obseg opravljanja gospodarske javne službe iz prejšnjega odstavka. V tem primeru se
koncesija za izvajanje gospodarske javne službe do poteka
koncesijske pogodbe lahko podeli neposredno v izvajanje koncesionarju, ki izvaja koncesijo na območju iz prejšnjega odstavka in je bil izbran na javnem razpisu v skladu s tem odlokom.
6. člen
(uporabnik storitev javne službe)
(1) Uporabnik storitve javne službe je vzgojno-izobraževalni zavod, ki sklene s koncesionarjem ustrezno pogodbo o
zagotavljanju dobave toplote iz kotlovnice.
(2) Uporabniki storitve javne službe so lahko tudi drugi subjekti, na katere je prenesena pravica do upravljanja objektov
iz prvega odstavka 5. člena tega odloka.
7. člen
(izvajanje upravnih nalog)
Upravne naloge v zvezi s koncesijo po tem odloku opravlja občinska uprava.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Uporaba dobrin, ki jih zagotavlja javna služba, mora
biti zagotovljena vsem uporabnikom pod enakimi pogoji.
(3) Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz kotlovnice, ki sodi v okvir izvajanja javne službe, se sprejmejo skupaj
s koncesijsko pogodbo.
13. člen
(vrsta in obseg javne službe)
(1) Koncesionar pridobi izključno pravico izvajanja javne
službe v objektih, opredeljenih v 5. členu tega odloka.
(2) Koncesionar pridobi tudi izključno pravico izgradnje
kotlovnice in upravljanja s kotlovnico v objektih, opredeljenih v
5. členu tega odloka.
14. člen
(začetek in čas trajanja koncesije)
(1) Koncesija se podeljuje za obdobje 15 let. Začetek in
čas trajanja koncesije se določita v koncesijski pogodbi.
(2) Po preteku časa trajanja koncesije se pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi, koncesija lahko podaljša za obdobje,
ki se določi v koncesijski pogodbi, vendar ne več, kot za pet let.
(3) Koncesija se lahko po preteku časa trajanja podaljša
tudi do dokončne izbire novega koncesionarja. Podaljšanje
v skladu s tem odstavkom je mogoče tudi po preteku časa,
za katerega je podaljšana koncesijska pogodba z aneksom v
skladu s prejšnjim odstavkom.
III. IZBIRA KONCESIONARJA

II. KONCESIJA

15. člen

8. člen
(predmet koncesije)
Predmet koncesije je javna služba, v obsegu, določenem
v 3. in 5. členu tega odloka.

(javni razpis)

9. člen
(koncedent)
Koncedent za podelitev koncesije po tem odloku je Občina Sveti Jurij ob Ščavnici.
10. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)
(1) Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije.
(2) Za koncesionarja je lahko izbrana oseba, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
– dokaže, da lahko zagotovi nemoteno dobavo energenta,
– zagotovi, da bo zgradil kotlovnico, ter vse naprave, ki so
potrebne za izvajanje koncesije,
– razpolaga z ustrezno licenco za opravljanje energetske
dejavnosti, če je ta potrebna, ali če je zahtevana v javnem razpisu,
– druge pogoje, določene v javnem razpisu.
(3) V javnem razpisu se opredeli, na kakšen način se
preverja izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka.
11. člen
(soglasje)
V okviru svoje pristojnosti izda koncedent pooblastilo
koncesionarju za pridobitev vse potrebne dokumentacije, ki
jo mora koncesionar pridobiti za začetek izvajanja in v času
izvajanja koncesije.
12. člen
(obveznost in splošni pogoji izvajanja javne službe)
(1) Javno službo mora koncesionar izvajati neprekinjeno
in jo lahko začasno ali trajno prekine le v primerih, določenih z
zakonom in koncesijsko pogodbo.

(1) Koncesija se lahko podeli na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis se objavi v uradnem glasilu Republike Slovenije in
na spletni strani občine.
(2) Javni razpis se izvede po postopku in vsebini, določeni
z zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo, in zakonom, ki
ureja gospodarske javne službe.
16. člen
(merila za izbiro koncesionarja)
(1) Koncesionarja se izbere na podlagi naslednjih meril:
– ponujene višine cene za toplotno energijo,
– drugih meril, ki se opredelijo v javnem razpisu.
(2) Merila se v razpisni dokumentaciji podrobneje opredelijo in ovrednotijo. Določi se tudi način izračuna doseženega
števila točk.
18. člen
(strokovna komisija)
(1) Koncedent imenuje tričlansko komisijo za vodenje
razpisa. Glede sestave in delovanja komisije se uporabljajo
tiste določbe zakona, ki urejajo splošni upravni postopek, ki se
nanašajo na izločitev uradne osebe ter določbe ZJZP.
(2) Komisija po zaključenem postopku pripravi poročilo v
skladu z določbami ZJZP.
19. člen
(podelitev koncesije)
(1) O izbiri koncesionarja odloči koncedent z odločbo v
upravnem postopku.
(2) V postopku na prvi stopnji odloča občinska uprava, na
drugi stopnji pa župan.
20. člen
(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)
Na podlagi dokončne odločbe o izbiri sklene župan z
izbranim koncesionarjem koncesijsko pogodbo.
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IV. RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE KOTLOVNICE
21. člen
(objekti in naprave za izvajanje javne službe)
(1) Koncesionar je dolžan v objektu, ki ga določi koncedent, prenoviti kotlovnico z dobavo in namestitvijo pripadajočih
naprav, ki so potrebne za kvalitetno izvajanje javne službe
v obsegu iz 3. in 5. člena tega odloka. Obseg obveznosti in
način financiranja prenove kotlovnice in naprav se določi v
koncesijski pogodbi.
(2) Vse naprave iz prejšnjega odstavka, ki jih namesti
koncesionar, so v lasti koncesionarja.
(3) Pri izbiri tehnologije upošteva koncesionar sorazmernost med tehnično izpopolnjenostjo določenega elementa ter
stroški njegove uporabe. Pri načrtovanju, vzdrževanju in gradnji
kotlovnice in naprav pa je koncesionar dolžan ravnati z načelom najboljše dosegljive tehnologije, predvsem pri izbiri rešitev,
ki naj v največji možni meri prispevajo k varovanju okolja ter
zagotavljajo varnost in zanesljivost delovanja kotlovnice.
(4) Dokumentacijo, ki je potrebna za pridobitev dovoljenj
za izgradnjo kotlovnice in naprav, pripravi koncesionar in jo
predloži koncedentu v potrditev.
(5) V postopku pridobivanja dovoljenj iz prejšnjega odstavka je koncedent dolžan sodelovati s koncesionarjem v okviru zakonskih omejitev in zmogljivosti svojih strokovnih služb.
22. člen
(vzdrževanje in preskušanje kotlovnice in naprav)
(1) Koncesionar je dolžan investicijsko in tekoče skrbeti
za vzdrževanje kotlovnice in naprav in z njimi povezane infrastrukture tako, da je zagotovljeno nemoteno ter varno izvajanje
javne službe.
(2) Koncesionar mora v najkrajšem možnem času poskrbeti za odpravo okvar, nepravilnosti in drugih pomanjkljivosti,
ki se pojavijo na kotlovnici in napravah.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
23. člen
(uporaba storitev javne službe)
(1) Z uporabnikom je koncesionar dolžan skleniti ustrezno
pogodbo o dobavi toplote.
(2) V primeru kršitve obveznosti koncesionarja iz prejšnjega odstavka lahko uporabnik zahteva, da pristojni organ
občine z upravno odločbo odloči o njegovi pravici in naloži
koncesionarju ustrezno ravnanje.
(3) Podrobnejša vprašanja v zvezi s pogodbo o dobavi
toplote urejajo splošni pogoji.
VI. POSLOVANJE IN FINANCIRANJE
24. člen
(prenos objektov in naprav)
(1) Koncedent prenese skladno z določili koncesijske
pogodbe koncesionarju v uporabo vse že zgrajene objekte
in naprave, ki so potrebne za postavitev kotlovnice in naprav
oziroma ki predstavljajo del kotlovnice in naprav.
(2) Koncesionar izvede celotno investicijo in krije celotne
stroške obratovanja in vzdrževanja kotlovnice ter njenih naprav
v času trajanja koncesijske pogodbe.
25. člen
(poslovanje koncesionarja)
(1) Koncesionar mora pri svojem poslovanju:
– za izvajanje javne službe voditi računovodstvo, ki je
ločeno od ostalih dejavnosti koncesionarja,
– pripraviti, revidirati in objaviti letne računovodske izkaze
na način, kot to zahteva zakonodaja.
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(2) Za obveznosti koncesionarja občina odgovarja le v
primeru, da je koncesionar v večinski lasti občine.
26. člen
(financiranje)
Izvajanje koncesije se opravlja na podlagi lastnih prihodkov koncesionarja.
27. člen
(plačilo za dobavljeno toploto)
(1) Uporabnik plačuje stroške dobavljene toplote. Dobavljena toplota se obračunava na podlagi koncesijske pogodbe.
(2) Cena za dobavljeno toploto se usklajuje enkrat letno
glede na gibanje cene uporabljenega energenta. Podrobneje
se usklajevanje cene določi s koncesijsko pogodbo.
28. člen
(koncesijska dajatev)
Koncesionar ni dolžan plačevati koncesijske dajatve koncedentu.
29. člen
(zavarovanje)
Koncesionar se v koncesijski pogodbi zaveže, da bo kot
dober gospodar sklenil z zavarovalnico zavarovalne pogodbe
za zavarovanje infrastrukture, naprav in rizikov, povezanih z
izvajanjem dejavnosti, ki je predmet te koncesije.
VII. PRENEHANJE KONCESIJE
30. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja in koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijsko razmerje med koncesionarjem in koncedentom preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s sporazumnim prenosom koncesije,
– v primeru stečaja koncesionarja.
(2) Koncesijska pogodba preneha veljati:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– s sporazumno razvezo ali
– z razdrtjem.
31. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncedent lahko odvzame koncesijo:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v
rokih, določenih s koncesijsko pogodbo,
– če koncesionar neupravičeno prekine izvajanje javne
službe za več kot 2 dni, oziroma za več kot 5 dni skupaj v
koledarskem letu,
– če je koncesionar večkrat ali huje kršil določbe zakonov, predpisov, koncesijske pogodbe ali dovoljenj, izdanih na
podlagi zakona,
– zaradi ponovljenih in dokumentiranih primerov neučinkovitih storitev, ogrožanja varnosti ljudi in premoženja ali nepravilnega vzdrževanja kotlovnice in naprav po izključni krivdi
koncesionarja,
– če koncesionar ni vodil svojega poslovanja skladno s
25. členom tega odloka,
– če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za podelitev
koncesije,
– če je v javnem interesu, da se dejavnosti oskrbe s toploto prenehajo izvajati kot koncesionirana gospodarska javna
služba.
(2) V primerih iz druge, tretje, četrte in šeste alineje prejšnjega odstavka lahko koncedent odvzame koncesijo šele, če
koncesionar po pisnem opozorilu ponovi kršitve.
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(3) V primeru iz sedme alineje prvega odstavka tega člena
je mogoče odvzeti koncesijo z odpovednim rokom 6 mesecev.
Koncedent prevzame naprave, potrebne za izvajanje koncesije,
v skladu z določbami tega odloka, ki urejajo odkup koncesije.
Koncesije ni mogoče odvzeti, če je do razlogov iz prvega
odstavka, ki so podlaga za odvzem, prišlo zaradi višje sile.
(4) V primerih iz prvega odstavka lahko koncedent prevzame izvajanje javne službe v režijo ali pa zanjo predvidi
drug način izvajanja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske
javne službe.
32. člen
(odkup koncesije)
(1) Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da
koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet
koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil za namen
izvajanja javne službe.
(2) Podrobnejša vprašanja odkupa iz prejšnjega odstavka
se uredijo s koncesijsko pogodbo.
(3) Odkup koncesije je lahko tudi prisilen. Za prisilen odkup koncesije se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo razlastitev. Ob prisilnem odkupu je koncedent dolžan plačati koncesionarju odškodnino, ki se določa po predpisih o razlastitvi.
33. člen
(prenos koncesije)
(1) Opravljanje javne službe lahko koncesionar prenese
na drugo osebo samo v soglasju s koncedentom.
(2) Opravljanje javne službe lahko koncedent v času
trajanja koncesijske pogodbe prenese na drugo osebo samo v
soglasju s koncesionarjem.
(3) S koncesijsko pogodbo se lahko dogovorijo primeri,
ko je prenos opravljanja javne službe dovoljen brez soglasja
druge stranke, in obseg, v katerem se ta prenos lahko opravi.
34. člen
(lastništvo naprav po prenehanju)
Vse naprave, ki jih koncesionar namesti v okviru in v
času izvajanja koncesije, preidejo s prenehanjem koncesijske
pogodbe v last koncedenta.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
35. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem javno-zasebnega partnerstva
vršita župan in občinski svet.
(2) Župan je o aktivnostih, povezanih s sklenitvijo in
izvajanjem javno-zasebnega partnerstva dolžan poročati občinskemu svetu enkrat letno.
36. člen
(uporaba objektov)
Način in obseg uporabe objekta, v katerem se namesti
kotlovnica in vse naprave, se opredelita v koncesijski pogodbi.
37. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4617-0001/2013-01
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 29. maja 2013
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.
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Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za Blaguško jezero

Na podlagi 14. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12,
57/12 – ZUPUDPP-A), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10)
ter 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list
RS, št. 29/00) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
na 25. redni seji dne 29. 5. 2013 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za Blaguško jezero
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski
načrt »za Blaguško jezero« (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je
izdelal IPG, Inženiring, Projektiranje, Gradnja, Igor Pivec s.p.,
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona v maju 2013, pod
št. 50-1/2012 in je sestavni del tega odloka.
OPPN določa:
– območje obdelave,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja, naravnih dobrin ter
ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.
2. člen
OPPN vsebuje:
A. TEKSTUALNI DEL
Besedilo OPPN – Odlok, ki je urejen v naslednjih poglavjih:
I. Splošne določbe;
II. Opis prostorske ureditve;
III. Umestitev načrtovane ureditve v prostor:
– vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi
območji,
– rešitve načrtovanih objektov in površin,
– pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo;
IV. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno
javno dobro;
V. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine;
VI. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov
in ohranjanja narave;
VII. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom;
VIII. Etapnost izvedbe prostorske ureditve;
IX. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev;
X. Usmeritev za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OPPN;
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XI. Končne določbe.
B. GRAFIČNI DEL
1. Izsek iz Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
M 1:5000
2. Obstoječe parcelno stanje z območjem
obdelave
M 1:2000
3. Geodetski načrt z območjem obdelave in
obstoječim parcelnim stanjem
M 1:2000
4. Ureditvena situacija z delitvijo na
podobmočja
M 1:2000
4.1. Ureditvena situacija z delitvijo na
podobmočja za severovzhodni del območja
OPPN
M 1:1000
4.2. Ureditvena situacija z delitvijo na
podobmočja za jugozahodni del območja
OPPN
M 1:1000
5. Ureditvena situacija z delitvijo na
podobmočja na orto foto posnetku
M 1:2000
6. Situacija komunalnih vodov in prometne
ureditve
M 1:2000
6.1. Situacija komunalnih vodov in prometne
ureditve za severovzhodni del območja
OPPN
M 1:1000
7. Načrt parcelacije
M 1:2000
8. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja,
ohranjanja narave in obrambe pred
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z
varstvom pred požarom in vplivom povezav
s sosednjimi zemljišči
M 1:2000
C. PRILOGE
– Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora;
– Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca.

OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
Območje obravnave, za katerega se sprejema OPPN
se urejuje na podlagi določil Odloka o ureditvenem načrtu za
»Blaguško jezero«, (Uradne objave št. 23/87 in Uradni list RS,
št. 20/01).
V ureditvenem območju OPPN so predvidene naslednje
prostorske ureditve, oziroma podobmočja:
– (1) Območje dovoza in parkinga,
– (2) Gostinsko prireditveni del,
– (3) Območje igral in piknikov,
– (4) Območje nasipa,
– (5) Območje individualnih stanovanjskih in kmetijskih
objektov I,
– (6) Območje campinga,
– (7) Območje individualnih stanovanjskih in počitniških
objektov,
– (8) Območje campinga in glampinga,
– (9) Območje nastanitvenih objektov,
– (10) Območje osrednjega objekta,
– (11) Območje prostih dejavnosti,
– (12) Mirno območje I,
– (13) Območje nastanitvenih objektov in glampinga,
– (14) Območje individualnih stanovanjskih in kmetijskih
objektov II,
– (15) Območje individualnih stanovanjskih in kmetijskih
objektov III,
– (16) Mirno območje II,
– (17) Območje izvedbe pomolov z manjšimi objekti,
– (18) Območje izvedbe plavajočih platojev in privezov
za čolne.
Meja območja OPPN in meja obdelave je določena z
obodno parcelacijo in z navedbo parcel. Predmetno območje
se nahaja ob Blaguškemu jezeru.
Območje OPPN obravnava naslednja zemljišča, deljena
po podobmočjih:
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– (1) Območje dovoza in parkinga,
k.o. Blaguš:
Parc. št.: 398/1, 399/1, 399/3, 399/4, 402/3, 402/4, 402/5,
412/3, 412/4, 412/5, 415/3, 415/4, 419/5, 419/4 in 419/3
– (2) Gostinsko prireditveni del,
k.o. Blaguš:
Parc. št.: 422/3, 423/3 – del in 423/1 – del
– (3) Območje igral in piknikov,
k.o. Blaguš:
Parc. št.: 423/3 – del, 423/4, 425/1 – del in 425/6 – del
k.o. Kraljevci:
Parc. št.: 878 – del
– (4) Območje nasipa,
k.o. Blaguš:
Parc. št.: 423/3 – del, 425/6 – del in 387/2 – del
k.o. Kraljevci:
Parc. št.: 878 – del
– (5) Območje individualnih stanovanjskih in kmetijskih
objektov I,
k.o. Blaguš:
Parc. št.: 424/2, 424/1 – del, 544/9, 544/8, 425/10, 425/8
– del, 425/9 – del, 544/7, 544/1 – del, 424/3, 426/3 – del, 544/6
– del in 745 – del
– (6) Območje campinga,
k.o. Blaguš:
Parc. št.: 387/1 in 387/2 – del in 425/1 – del
k.o. Kraljevci:
Parc. št.: 878 – del
– (7) Območje individualnih stanovanjskih in počitniških
objektov,
k.o. Blaguš:
Parc. št.: 388/4 – del, 388/3 – del, 381/16, – del, 381/17 –
del, 381/19 – del, 381/14, 381/15, 381/3 – del, 381/11, 381/8,
388/5, 386, 384/6, 384/8, 384/7, 384/9, 384/10, 384/1 – del,
384/11, 384/12, 384/4 – del, 384/5 – del, 384/13 in 381/7
– (8) Območje campinga in glampinga,
k.o. Blaguš:
Parc. št.: 388/1, 388/3 – del, 388/4 – del, 381/16 – del
k.o. Kraljevci:
Parc. št.: 878 – del
– (9) Območje nastanitvenih objektov,
k.o. Blaguš:
Parc. št.: 393/4 – del, 393/3 – del, 393/1 – del in 382/5 – del
k.o. Kraljevci:
Parc. št.: 788/2 – del
– (10) Območje osrednjega objekta,
k.o. Blaguš:
Parc. št.: 393/1 – del
k.o. Kraljevci:
Parc. št.: 777/4 – del in 788/2 – del
– (11) Območje prostih dejavnosti,
k.o. Blaguš:
Parc. št.: 393/4 – del, 393/3 – del, 393/1 – del in 393/2
– del
– (12) Mirno območje I,
k.o. Blaguš:
Parc. št.: 393/4 – del, 393/3 – del, 393/1 – del in 393/2
– del
k.o. Kraljevci:
Parc. št.: 777/3 – del, 777/5 – del in 785/3 – del
– (13) Območje nastanitvenih objektov in glampinga,
k.o. Blaguš:
Parc. št.: 393/1 – del in 393/2 – del
k.o. Kraljevci:
Parc. št.: 777/3 – del, 777/4 – del, 777/5 – del, 780/2,
781/2, 779, 789/4 in 785/3 – del
– (14) Območje individualnih stanovanjskih in kmetijskih
objektov II,
k.o. Kraljevci:
Parc. št.: 792/1, 792/3, 791/2, 792/4, 792/2, 793/1, 793/5,
793/3, 793/2, 793/4, 794/1, 880/7 in 878 – del
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– (15) Območje individualnih stanovanjskih in kmetijskih
objektov III,
k.o. Kraljevci:
Parc. št.: 698/1 in 698/2
– (16) Mirno območje II,
k.o. Blaguš:
Parc. št.: 539/3
k.o. Kraljevci:
Parc. št.: 799/2, 799/3, 880/6, 795/1, 795/2, 799/1, 796/1,
796/2, 799/5, 797/1, 797/2, 880/2, 798/1, 798/4, 773/2, 798/2,
773/1, 772/1, 880/3, 880/4 – del
– (17) Območje izvedbe pomolov z manjšimi objekti,
k.o. Kraljevci:
Parc. št.: 878 – del
– (18) Območje izvedbe plavajočih platojev in privezov
za čolne,
k.o. Kraljevci:
Parc. št.: 878 – del.
UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
Vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji
4. člen
Vplivno območje OPPN je enako ureditvenemu območju
OPPN.
V času gradnje bo vplivno območje OPPN zajemalo zemljišča znotraj ureditvenega območja ter zemljišča, namenjena
za gradnjo javne infrastrukture.
Po izgradnji prostorskih ureditev bo vplivno območje obsegalo zemljišča, ki so vključena v OPPN.
Predvidena realizacija programov v območju urejanja
OPPN ne bo imela negativnih vplivov na sosednja območja z
vidika varstva pred požarom, hrupa, ostalega varstva in zaščite
okolja.
Rešitve načrtovanih objektov in površin
5. člen
V območju OPPN so dovoljene gradnje novih objektov,
njihove rekonstrukcije in adaptacije, prizidave in nadzidave,
spremembe namembnosti obstoječim objektom, rušitve objektov, redna in investicijska vzdrževalna dela na zgrajenih objektih, hortikulturne ureditve (ureditev zelenih površin, zasaditev
dreves in grmovnic …) in parterne ureditve (tlakovanje, ureditev
pešpoti, zunanjih stopnic, zunanjih teras …).
Pogoji in usmeritve za projektiranje
in gradnjo – po podobmočjih
6. člen
(1) Območje dovoza in parkinga
Na območju dovoza in parkinga je predviden glavni dovoz do jezera, do gostinsko prireditvenega dela, ter centralno
parkirišče za celotno območje Blaguškega jezera. Dovozna
pot se po potrebi uredi dvosmerno, z zavojem ob gostinsko
prireditvenem delu, ter se na vsaki strani lahko uredijo parkirišča. Izvede se lahko tudi javna razsvetljava ceste in parkirišč.
Ob sami dovozni poti je predvidena izvedba do 60 parkirnih
mest, ki se izvedejo predvidoma bočno. Prav tako, se ob sami
dovozni poti, ali pa odmaknjeno od nje izvede pešpot in pot za
kolesarje, ki je lahko širine do 2,00 m.
7. člen
(2) Gostinsko prireditveni del
Na predmetnem območju je že obstoječ gostinski objekt
– bife, so obstoječe sanitarije, mize s klopmi, ter prostor za
odpadke, kakor tudi terasa nad brežino jezera. Izvedla se
bo razširitev gostinskega objekta, za potrebe večjega števila
gostov, v tem objektu pa bo tudi nameščena recepcija za po-
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trebe gostov, ki bodo obiskali, ter se tudi namestili v celotnem
kompleksu Blaguškega jezera. Po potrebi se lahko razširijo tudi
obstoječe sanitarije, lahko pa se tudi odstranijo, ter se izvedejo
v sklopu gostinskega objekta. Na tem podobmočju je možno
tudi izvesti druge objekte, ki služijo predvsem turističnemu
namenu za prodajo suvenirov ter ostalih rokodelski izdelkov
iz okolice. Gostinski objekt se tlorisno lahko poveča glede na
potrebe investitorja, v višino pa se lahko izvede le pritličje in
eno etažo (dve etaži; P+1 ali P+M). Objekti, ki služijo predvsem
turističnemu namenu za prodajo suvenirov ter ostalih rokodelskih izdelkov iz okolice so lahko pritlične izvedbe.
Glede gradnje teh objektov prav tako ni nobenih oblikovalskih pogojev, ter se oblika določi s projektom za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
8. člen
(3) Območje igral in piknikov
Na predmetnem območju se namestijo igrala za otroke,
kakor se tudi na tem območju namestijo prostori za žar, kjer si
gosti lahko sami pripravijo hrano. Na tem območju je možno
postaviti ali začasne turistične objekte, ali pa stalne objekte, ki
prvenstveno služijo gostinski dejavnosti (šanki).
9. člen
(4) Območje nasipa
Na območju nasipa ni predvidenih nobenih posebnih posegov, razen izvedbe dovoznih poti, manjše »javne« razsvetljave, ter eventuelno potrebnih ostalih komunalnih vodov.
10. člen
(5) Območje individualnih stanovanjskih in kmetijskih
objektov I
Na predmetnem območju so obstoječi stanovanjski in
kmetijski objekti. Predmetne objekte je možno rekonstruirati,
prizidavati in nadzidavati, kakor tudi porušiti obstoječe objekte
in izvesti nove gradnje. Dejavnost, oziroma namembnost objektov je lahko le individualna stanovanjska gradnja, ter kmetijska
dejavnost. Druge dejavnosti na tem območju niso predvidene
in dopustne.
11. člen
(6) Območje campinga
Na predmetnem območju je predviden prostor za postavljanje šotorov – camping, kjer se lahko z lastnimi šotori
namestijo gostje. Na tem območju se lahko izvedejo tudi objekti
za potrebe glampinga. Prav tako je na tem območju predviden
objekt s sanitarijami, ki je lahko dvoetažne izvedbe (P+1 ali
P+M), za potrebe podobmočij 6 in 8 (campinga kot glampinga). Ob sanitarijah se izvedejo tudi ostali prostori za potrebe
caminga in glampinga (tuši, pralnica posode in oblačil, skladišče za opremo …). Oblikovalskih pogojev glede predmetnega
objekta ni. Na tem območju se izvede tudi prostor za zbiranje
odpadkov. Za potrebe gostov campinga se izvede tudi manjši
bazen, tlorisne velikosti do 100 m2. Izvede se vsa potrebna komunalna infrastruktura, posebej manjša »javna« razsvetljava,
ter priključki na električno omrežje za parcele campinga. Na
podobmočju campinga lahko maksimalno campira do 50 oseb.
Na območju campinga se predvideva tudi izgradnja čistilne naprave, velikosti do 200 PE, za potrebe območja ureditve,
predvsem iz podobmočij št. 6, 8, 9, 10 in 13. Čistilna naprava
se lahko izvaja tudi modularno, glede na zaključene celote,
ki se priključujejo na njo. Na predmetnem območju se izvede
tudi dovozna pot za potrebe podobmočij 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 in 17.
12. člen
(7) Območje individualnih stanovanjskih in počitniških
objektov
Na predmetnem območju so obstoječi stanovanjski in
počitniški objekti – vikendi. Predmetne objekte je možno rekonstruirati, prizidavati in nadzidavati, kakor tudi porušiti obstoječe
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objekte in izvesti nove gradnje. Dejavnost, oziroma namembnost objektov je lahko le individualna stanovanjska gradnja.
Druge dejavnosti na tem območju niso predvidene in dopustne.
13. člen
(8) Območje campinga in glampinga
Predmetno območje je pogozdeno. Smiselno se v to območje namestijo objekti za potrebe glampinga. Glamping je izpeljanka iz besed »glamuros camping«, ki pomeni glamurozno
campiranje, višji standard campiranja. V bistvu gre za manjše
montažne, prenosljive hišice, v katerih se samo prespi. Izvedejo se dostopne poti, kakor tudi vsa ostala potrebna komunalna
infrastruktura. Oblikovanje objektov glampinga je prosto, kakor
tudi njihova tlorisna velikost, so pa vsi enoetažne izvedbe.
Točna lokacija, lega in velikost, kakor tudi komunikacijske poti,
ter komunalna infrastruktura se točno določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na predmetnem podobmočju
se lahko nastani maksimalno do 50 oseb (50 ležišč). Pripravijo
se lahko tudi »parcele« za campiranje.
Na predmetnem območju se izvede tudi dovozna pot za
potrebe podobmočij 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 in 17.
14. člen
(9) Območje nastanitvenih objektov
Na predmetnem območju se izvede dovozna pot, s potrebnimi parkirišči, ter se izvedejo nastanitveni objekti. Kot
termin »Nastanitveni objekti« se smiselno uporabljajo določila
Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS,
št. 88/00, 114/04 in 52/08) – 4. člen (Gostinski obrati), ter predpisih, ki predmetni pravilnik nasledijo. Tlorisna velikost objektov
je prosta, objekti pa lahko imajo dve etaži nad terenom, ter po
potrebi tudi klet (K+P+1 ali K+P+M). Oblikovanje, postavitev
in razporeditev objektov je prosta, kakor tudi število objektov.
Objekti se izvajajo lahko po vseh zemljiščih predmetnega podobmočja. Objektov na predmetnem podobmočju je lahko le
toliko, da je v njih možna nastanitev do 60 oseb (60 ležišč).
Na predmetnem podobmočju se izvede tudi ustrezno število
parkirnih mest, za potrebe podobmočja 9 in 13, s tem da je na
dve ležišči potrebno zagotoviti minimalno 1 parkirno mesto.
Izvedejo se tudi vsi potrebni komunalni vodi.
15. člen
(10) Območje osrednjega objekta
Na predmetnem območju se izvede osrednji objekt, ki je
namenjen poslovno-obrtni dejavnosti, dejavnosti gostinstva,
prenočitveni (nastanitveni) dejavnosti in stanovanju. Tlorisna
velikost objekta je prosta, objekt ima lahko le tri etaže nad terenom, po potrebi pa se izvede tudi klet. Oblikovalskih pogojev ni.
Prav tako se na tem območju lahko postavijo tudi drugi objekti,
ki prvenstveno služijo območju ureditve, predvsem kompleksu
Blaguškega jezera (shrambe za mehanizacijo, orodje, drugi
nastanitveni in ostali objekti), kakor tudi dopolnjujejo osrednji
objekt. Lokacija objektov ni določena, ter se lahko postavijo kjer
koli na predmetnem podobmočju. V poslovno-obrtnem delu se
bo izvajala prvenstveno domača in umetnostna obrt. Kolikor
bo na predmetnem območju izvedena nastanitev, je možna
nastanitev le do 10 oseb (ležišč). Na predmetnem podobmočju se izvede tudi ustrezno število parkirnih mest, za potrebe
podobmočja.
16. člen
(11) Območje prostih dejavnosti
Na predmetnem območju ni predvidena gradnja konkretnih objektov, le izvedba poti, ter potrebne komunalne infrastrukture, kakor tudi postavitev manjših nadstrešnic in klopi.
17. člen
(12) Mirno območje I
Na predmetnem mirnem območju niso predvideni nobeni
posebni posegi, razen izvedbe komunikacijskih in pešpoti, iz-

Št.

51 / 14. 6. 2013 /

Stran

5981

vedba potrebne komunalne infrastrukture, ter postavitev klopi,
miz in tudi manjših nadstrešnic.
18. člen
(13) Območje nastanitvenih objektov in glampinga
Na predmetnem območju se izvede dovozna pot, ter se
izvedejo nastanitveni objekti in objekti za glamping. Tlorisna
velikost objektov je prosta, objekti pa lahko imajo dve etaži
(K+P ali P+1 ali P+M). Oblikovanje, postavitev in razporeditev objektov je prosta, kakor tudi število objektov. Objekti se
izvajajo lahko po vseh zemljiščih predmetnega podobmočja.
Objektov na predmetnem podobmočju je lahko le toliko, da je
v njih možna nastanitev do 60 oseb (60 ležišč). Izvedejo se tudi
vsi potrebni komunalni vodi.
19. člen
(14) Območje individualnih stanovanjskih in kmetijskih
objektov II
Na predmetnem območju so obstoječi stanovanjski in
kmetijski objekti. Predmetne objekte je možno rekonstruirati,
prizidavati in nadzidavati, kakor tudi porušiti obstoječe objekte
in izvesti nove gradnje. Dejavnost, oziroma namembnost objektov je lahko le individualna stanovanjska gradnja, ter kmetijska
dejavnost. Druge dejavnosti na tem območju niso predvidene
in dopustne.
20. člen
(15) Območje individualnih stanovanjskih in kmetijskih
objektov III
Na predmetnem območju so obstoječi stanovanjski in
kmetijski objekti. Predmetne objekte je možno rekonstruirati,
prizidavati in nadzidavati, kakor tudi porušiti obstoječe objekte
in izvesti nove gradnje. Dejavnost, oziroma namembnost objektov je lahko le individualna stanovanjska gradnja, ter kmetijska
dejavnost. Druge dejavnosti na tem območju niso predvidene
in dopustne.
21. člen
(16) Mirno območje II
Na predmetnem mirnem območju niso predvideni nobeni
posebni posegi, razen izvedbe komunikacijskih in pešpoti, izvedba potrebne komunalne infrastrukture, ter postavitev klopi,
miz in tudi manjših nadstrešnic.
22. člen
(17) Območje izvedbe pomolov z manjšimi objekti
Na predmetnem območju se posega v vodo – jezero, in
sicer tako, da se izvedejo cca 4, 5 pomolov, do dolžine cca
15,00 m, na koncu katerih se izvedejo manjši objekti, v katerih
bodo savne ali prenočitveni objekti.
23. člen
(18) Območje izvedbe plavajočih platojev in privezov za
čolne.
Na predmetnem območju, se na jezeru izvede prireditveni
plavajoči plato, tlorisne velikosti do 15,00 x 15,00 m, kakor tudi
privezi za čolne, ter še po potrebi kakšni manjši plavajoči platoji. Čolnov, oziroma privezov za čolne bo do 15.
24. člen
Javna infrastruktura
Povezuje vsa zemljišča in jim zagotavlja dostop. Izvedejo
se ceste, ki se protiprašno uredijo (asfaltira ali tlakuje), vključno
s potrebnimi parkirnimi površinami, kakor tudi pešpoti in kolesarske poti. Po tem zemljišču se izvede tudi vsa gospodarska
javna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, telefon, CATV, elektrika ...).
Do vodnih površin mora biti zagotovljen neoviran dostop
po obstoječih pešpoteh. Kolikor se na obstoječe pešpoti namesti ovira (ograja), se mora zagotoviti alternativna najkrajša
pot okrog ovire.
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25. člen
Pomožni objekti
Pomožni objekti, to so enostavni in nezahtevni objekti se
lahko postavijo v velikosti in pod pogoji, ki jih določa Uredba
o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni
list RS, št. 18/13, 24/13 in 24/13), ter predpisih, ki predmetno
uredbo spreminjajo in dopolnjujejo, oziroma nasledijo. Objekte
je dopustno postavljati 2,00 m od parcelne meje, kolikor pa
soglaša lastnik sosednjega zemljišča, pa tudi na parcelno mejo.
Pomožni objekti se lahko postavljajo na vseh podobmočjih
OPPN.
Posamezna gradbena parcela ali več parcel skupaj, kakor
tudi celotna podobmočja se lahko ogradijo z leseno, žično ali
betonsko ograjo do višine 2,0 m, pod pogojem, da je zagotovljena preglednost in prevoznost v primeru intervencije. Ograjo
je dopustno postavljati do parcelne meje.
Prav tako se ob parcelni meji lahko zasadi »zelena ograja« – živa meja. Zasejana mora biti tako, da je mogoče vzdrževanje z investitorjevega zemljišča.
26. člen
Parcelacija
Zakoličba posameznih parcel se izvede skladno z grafičnim delom OPPN-ja. (Tehnični elementi za zakoličenje objektov
in gradbenih parcel – parcelacija). Parcele se lahko glede na
potrebe združujejo, ali pa se še posebej razdružujejo (drobijo)
za potrebe posamičnih gradenj, kar pa je razvidno iz projektov
za pridobitev gradbenega dovoljenja.
27. člen
Oblikovalski pogoji
Oblikovanje objektov na podobmočjih 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 17 in 18 je prosto, ter ni določenih oblikovalskih
pogojev. Upoštevati je le etažnost, ki je določena za vsako
podobmočje posebaj.
Na podobmočjih 5, 7, 14 in 15, kjer so že obstoječi objekti,
je dopustna gradnja objektov pravokotnih oblik, v razmerju
stranic od 1:1,1 do 1:2,5. Izvedejo se lahko tudi pritikline k
osnovnemu tlorisu. Streha nad stanovanjskimi, bivalnimi objekti
je dvokapnica, naklona od 30° do 45°. Sleme je vzporedno z
daljšo stranico objekta. Streha nad kmetijskimi objekti je lahko
manjšega naklona vendar ne manjše od 5° (od 5° do 45°). Na
strehi so lahko izvedeni strešni izzidki, frčade, kukerli …
Etažnost objektov na teh podobmočjih je lahko K+P+M,
ali K+P+1.
ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO
JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
28. člen
Promet
Za dovoz na območje OPPN-ja se ohrani obstoječa dovozna pot (v podobmočju 1), katera se priključuje na državno
cesto R2-439 na odseku št. 1305 Sveti Jurij ob Ščavnici–Cerkvenjak, ki se nahaja na južnem delu območja OPPN, ter
se primerno uredi. Prav tako se ohrani obstoječa dovozna
pot – občinska cesta, ki se nahaja na severovzhodnem delu
območja OPPN.
Primerno se uredi obstoječa dovozna pot, v podobmočjih
7, 8, 9 in 10, za potrebe funkcioniranja le-teh podobmočij, ki se
deloma izvede tudi na novo.
Po potrebi se uredi javno razsvetljavo opremljena s reduktorjem, ki omogoča obratovanje z zmanjšano močjo v nočnem času.
Odtekanje vode s ceste iz novih priključkov ne sme biti
ovirano. Meteorna in druga voda s priključka ne sme pritekati
na cesto ali na njej zastajati, zato je na priključku potrebno
urediti odvodnjavanje, če teren tako zahteva.
Pri načrtovanju OPPN so upoštevane smernice za načrtovanje s katerimi:
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– bo zagotovljeno varno odvijanje prometa vseh udeležencev v prometu,
– bo zagotovljena opremljenost s prometno signalizacijo,
ki udeležence v prometu pravočasno opozarja na spremenjene
razmere za varno odvijanje prometa,
29. člen
Mirujoči promet
Parkiranje osebnih vozil se uredi v podobmočju 1, ter
podobmočjih 9 in 10, kakor tudi v preostalih podobmočjih,
ob dovoznih poteh, kolikor se izkaže potreba, kar se predvidi
v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. V skladu s
predpisi je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest
za invalidne osebe.
30. člen
Vodovodno omrežje
Predvidena pozidava se lahko naveže na obstoječe javno
vodovodno omrežje Ductil DN 150, ki poteka po zemljišču parc.
št. 593/1 k.o. Blaguš. Uredi se hidrantno omrežje z nadtalnimi
hidranti, ki bodo zagotavljali zadostne količine in pritisk vode
v omrežju ob predvidenih objektih. Sekundarno omrežje (za
sanitarne in požarne vode) se navezuje na primarni vodovod.
Kolikor se ugotovijo druge možnosti navezave območja OPPN
na javno vodovodno omrežje, se le-to lahko izvede, kar se
predvidi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
31. člen
Kanalizacijsko omrežje
Območje OPPN ne leži na območju aglomeracije, kar
pomeni, da območje ne sovpada z Operativnim programom
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode – novelacija za
obdobje 2005 do 2017, in da na omenjenem območju ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega sistema. Na takih
območjih so lastniki objektov dolžni sami zagotoviti objekte za
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.
Glede na število stalnih uporabnikov, sezonskih gostov in
predvidenih nihanj, je predvideti čistilno napravo, ki bo glede
na pričakovana nihanja dotoka odpadnih voda sposobna očistiti odpadno vodov skladu z določili Uredbe o emisiji snovi pri
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav
(Uradni list RS, št. 98/07, 30/10).
Lastnik stavb mora za padavinsko vodo, ki odteka s streh
stavb, zagotoviti odvajanje neposredno v vode ali posredno v
podzemne vode, kadar je to izvedljivo. Lastnik objektov z utrjenimi, tlakovanimi ali drugimi materiali prekritimi površinami, s
katerih odteka odpadna padavinska voda, ki je tako onesnažena, da se v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje padavinska
vode z javnih cest, ne sme odvajati v vode, mora to vodo zajeti
v zadrževalniku padavinske odpadne vode, obdelati v lovilcu
olj in lovilcu peska.
Zbiranje in odvajanje odpadnih voda mora biti ločeno za
padavinske in komunalne vode. Industrijskih odpadnih vod na
območju OPPN ni.
Na območju campinga (podobmočje 6) se predvideva
izgradnja čistilne naprave za potrebe območja ureditve, predvsem iz podobmočij št. 6, 8, 9, 10 in 13. Predvidena velikost
čistilne naprave je do 200 PE. Prečiščena voda čistilne naprave
se odvaja v površinski odvodnik. Čistilna naprava se lahko izvaja tudi modularno, glede na zaključene celote, ki se priključujejo
na njo. Kolikor se v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja ugotovi, da odpadnih fekalnih vod za posamičen objekt,
ali več njih, ki so v navedenih podobmočjih, ni možno odvajati
v čistilno napravo, se za te objekte lahko izvedejo greznice, ki
se po potrebi praznijo, ali samostojne čistilne naprave. Kolikor
pa se ugotovi, da je možno iz katerega drugega podobmočja
speljati fekalne odpadne vode v čistilno napravo, se le-to lahko
izvede.
Čistilno napravo je potrebno zgraditi, ter na njih priključiti
objekte, ko bo z pozidavo dosežena 50% kapaciteta vseh podobmočij, ki bodo priključene na ČN (podobmočja št. 6, 8, 9, 10
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in 13). Do izpolnitve tega pogoja morajo za posamične objekte
biti grajene greznice, ki se po potrebi praznijo, ali samostojne
čistilne naprave. Lahko pa se ČN zgradi že prej.
Padavinske odpadne vode, ki odtekajo iz utrjenih površin (parkirišča, dovozne ceste, dvorišča), se preko lovilca olj
odvajajo v podzemne vode le posredno, in sicer razpršeno
(odvodni jarki, zelenice) ali preko ponikovalnic, ki morajo biti dimenzionirane na podlagi hidrogeološkega poročila, ali po javni
kanalizaciji padavinskih odpadnih voda (meteorni kanalizaciji)
neposredno v površinske vode (odvodnike).
Padavinske vode, ki odtekajo s streh se, po mehanskem
čiščenju (peskolovi), lahko zbirajo v zbiralnikih deževnice, ali
odvajajo v podzemne vode le posredno in sicer razpršeno
(odvodni jarki, zelenice) ali preko ponikovalnic, ki morajo biti dimenzionirane na podlagi hidrogeološkega poročila, ali po javni
kanalizaciji padavinskih odpadnih voda (meteorni kanalizaciji)
neposredno v površinske vode (odvodnike).
32. člen
Elektroenergetsko omrežje
Napajanje dela območja (OPPN) za Blaguško jezero bo
izvedeno po elektroenergetskem omrežju, predvsem iz TP Blaguš 2 – jezero. Trasa elektroenergetskih vodov je predvidena v
OPPN, dopustna pa so odstopanja v trasah elektroenergetskih
vodov, če se pri nadaljnjem načrtovanju poiščejo boljše rešitve
in pod pogojem, da so upoštevani predpisani odmiki in da se s
spremembo ne poslabšajo pogoji ostalih ureditev, ob soglasju
upravljalca elektroenergetskih vodov.
33. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Na območju OPPN ni obstoječih telekomunikacijskih vodov in bo v primeru priključitve objektov na javno telekomunikacijsko omrežje te potrebno izgraditi. Priključitev objekta na TK
omrežje se izvede v sklopu projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja za posamičen objekt, kjer se tudi določi mesto priključitve in trasa poteka TK omrežja.
34. člen
Omrežje CATV
Na območju OPPN ni obstoječih CATV vodov in bo v primeru priključitve objektov na CATV omrežje te potrebno izgraditi.
Priključitev objekta na CATV omrežje se izvede v sklopu projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja za posamičen objekt, kjer
se tudi določi mesto priključitve in trasa poteka CATV omrežja.
35. člen
Ogrevanje
Ogrevanje objektov in priprava sanitarne tople vode se
rešuje individualno.
Priporočljiva je uporaba obnovljivih virov energije, predvsem lesna biomasa ter toplotne črpalke sistema zrak – voda,
zemlja – voda in voda – voda, kakor tudi sončnih kolektorjev.
36. člen
Odpadki
Zbiranje in odvoz odpadkov je že urejeno v podobmočju 2,
kjer je urejen ekološki otok. Prav tako se še uredi ekološki otok
v podobmočju 6, ob objektu za potrebe campinga. Za posamične objekte, pa se odvoz odpadkov lahko uredi tudi na vsaki
posamezni parceli.
Nad ekološkim otokom je možno izvesti nadstrešnico,
brez oblikovalskih pogojev.
REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANE
KULTURNE DEDIŠČINE
37. člen
Obravnavane parcele ne ležijo v območju varstva kulturne
dediščine.
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REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH
VIROV IN OHRANJANJA NARAVE
38. člen
Na območju OPPN za Blaguško jezero ni evidentiranih
območij z naravovarstvenim statusom, so pa na območju evidentirane varovane živalske vrste, zato so za ohranitev teh vrst
podana varstvena priporočila.
39. člen
Varstvo pred hrupom
Celotno območje obdelave je uvrščeno v III. območje
varstva pred hrupom, zato v območju niso dopustne dejavnosti, ki bi presegale mejne ravni hrupa (podnevi 60 dBA, ponoči
50 dBA).
Vsi ukrepi zaščite proti hrupu morajo zagotoviti, da se ne
presegajo mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju določene
z Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list
RS, št. 121/04) in Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa
v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10).
40. člen
Varstvo zraka
Upoštevati je potrebno določila Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, 39/06, 70/08, 109/09), Uredbe o mejah, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni
list RS, št. 73/94) in Uredbe o emisiji snovi v zraku iz kurilnih
naprav (Uradni list RS, št. 73/94, 51/98, 83/98, 105/00, 50/01,
46/02, 49/03, 45/04). Izpusti v zrak ne smejo presegati z zakonom določenih mejnih vrednosti.
41. člen
Varstvo voda
Skladno s 5. členom Zakona o vodah (Uradni list RS,
št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-15,
57/08 (ZV-1A) in 57/12 (ZV-1B)) je potrebno rabo in druge
posege v vode, vodna in priobalna zemljišča ter kmetijska,
gozdna in stavbna zemljišča načrtovati in izvajati tako, da se ne
poslabšuje stanje voda, da se omogoči varstvo pred škodljivim
delovanjem voda, ohranjanje naravnih procesov, naravnega
ravnovesja vodnih in obvodnih ekosisemov.
Zbiranje in odvajanje odpadnih voda mora biti ločeno za
padavinske in komunalne odpadne vode.
Odvajanje padavinskih voda mora biti načrtovano na tak
način, da bo v čin večji možni meri zmanjšan hipni odtok
padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je treba
predvideti ukrepe za upočasnitev odtoka padavinskih voda v
površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni
bazeni, ponikanje …).
Neposredno odvajanje odpadnih vod v podzemne vode
(brez precejanja skozi zemljino, oziroma skozi kamnine) je
prepovedano.
Padavinske vode, ki odtekajo s streh (strešnica) se, po
mehanskem čiščenju (peskolovi), lahko zbirajo v zbiralnikih
deževnice, ali odvajajo v podzemne vode le posredno, in sicer
razpršeno (odvodni jarki, zelenice) ali preko ponikovalnic, ki
morajo biti dimenzionirane na podlagi hidrogeološkega poročila, ali po javni kanalizaciji padavinskih odpadnih voda (meteorni
kanalizaciji) neposredno v površinske vode (odvodnike), ki
mora biti ustrezno dimenzionirana za sprejem dodatnih količin
padavinskih vod.
Padavinske odpadne vode, ki odtekajo iz utrjenih površin
(parkirišča, dovozne ceste, dvorišča), se preko lovilca olj odvajajo v podzemne vode na enak način kot strešnica.
Ponikovalnice morajo biti dimenzionirane na podlagi hidrogeološkega poročila in izvedene skladno s 6. členom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest
(Uradni list RS, št. 47/05) in sicer tako, da bo plast nemočenih
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
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dviga, katerega višina ne sme biti manjša od 1,0 m (torej, to je
min 2,0 m nad gladino srednje visoke višine podtalnice).
Predvidena mora biti vgraditev standardiziranih lovilcev
olj. Lovilec olj je naprava za obdelavo odpadne vode za izločanje lahkih tekočin, katere velikost, vgradnja, obratovanje in
vzdrževanje je v skladu s SIST EN 858-2 in je kot gradbeni proizvod načrtovana, preizkušena in označena v skladu s predpisi,
ki urejajo gradbene proizvode.
Kanalizacijski sistem vseh vrst odpadnih vod mora biti
zgrajen v nepropustni izvedbi. Izvesti je treba preizkus tesnosti,
v skladu z veljavnim standardom EN 1610.
42. člen
Varstvo gozdov
Vsi posegi pri gradnji morajo biti načrtovani tako, da bo
povzročena minimalna škoda na gozdnem rastju, koreninah
gozdnega drevja in na gozdnih tleh. Drevje, ki se nahaja na
trasi gradnje je dovoljeno posekati. Drevje se lahko poseka
šele po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja. Drevje za posek označi in posek evidentira krajevno pristojni revirni gozdar
Zavoda za gozdove KE Radenci.
Sečnja drevja, obžagovanje vej in krčenje zarasti, se lahko izvaja izključno izven gnezdenja ptic, to je od konca meseca
septembra, do konca meseca februarja naslednjega leta.
Pri načrtovanju postavitve objektov v prostor, morajo biti
objekti, predvsem osrednji objekt (podobmočje št. 10) od gozdnega roba oddaljeni najmanj eno drevesno višino.
Zaradi izgube votlih teles, se naj v območju nastanitvenih
objektov in glampinga (podobmočje 8 in 13) osnuje nove ptičje
gnezdilnice.
Morebitne panje, ter odvečni odkopni material, ki bi nastal
pri gradnji, se ne sme trajno odlagati v gozd, ampak le začasno.
Trajno je ves odkopni material deponirati na urejene deponije,
ki morajo biti predvidene v projektni dokumentaciji.
43. člen
Način ravnanja s plodno in odvečno zemljo
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno
zemljo in jo deponirati na primernem mestu v nasipu višine največ 2 m ob gradbišču. Po končanih gradbenih delih se humus
uporabi za ureditev zunanjih zelenih površin.
REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
44. člen
Obramba
Ureditveno območje OPPN ni opredeljeno za potrebe
obrambe, zato posebni ukrepi niso predvideni.
45. člen
Požarna varnost
V projektni dokumentaciji za posamezen objekt je treba
skladno s predpisi s področja požarne varnosti upoštevati prostorske, gradbene in tehnične ukrepe.
Pri izdelavi projektne dokumentacije predvidene gradnje
je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– potrebne odmike med objekti (požarna ločitev objektov)
za zagotovitev pogojev za omejevanje širjenja ognja ob požaru,
– urediti prometne in delovne površine za intervencijska
vozila,
– zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje,
– zagotoviti predpisane odmike med komunalnimi vodi,
– upoštevati požarna tveganja zaradi povečane možnosti
nastanka požara zaradi morebitne uporabe požarno nevarnih
snovi in tehnoloških postopkov.
Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za
požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu –
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zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v
elaboratu – študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni
in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji
požarne varnosti.
46. člen
Varstvo pred potresom
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila
o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih
območjih.
ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
47. člen
OPPN se lahko izvaja v več etapah, ki so med seboj neodvisne glede na časovno zaporedje. Posebej se lahko izvaja
gradnja na posamičnih podobmočjih, saj vsak objekt ali izvedba
lahko predstavlja svojo etapo, možna je izvedba le dela etape,
kolikor se v projektni dokumentaciji dokaže, da takšen del smiselno predstavlja zaključeno celoto.
V okviru vsake posamezne etape je treba izvesti pripadajočo obvezno gospodarsko javno infrastrukturo (voda, dovoz
– dostop, odvajanje in čiščenje odpadnih voda) in naprave v
zadostnih kapacitetah.
Pri izvajanju del v etapah je treba zagotoviti ustrezne
ukrepe za varstvo bivalnega in delovnega okolja.
VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV
48. člen
Dopustna so odstopanja v trasah posameznih komunalnih
naprav, če se pri nadaljnjem načrtovanju poiščejo boljše rešitve
in pod pogojem, da so upoštevani predpisani odmiki in da se s
spremembo ne poslabšajo pogoji ostalih ureditev. Sprememba
parcelacije razvidne iz grafičnih prilog je dopustna. Parcele
se lahko glede na potrebe združujejo, ali pa se še posebej
razdružujejo (drobijo) za potrebe posamičnih gradenj, kar pa
bo razvidno iz Projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Na podobmočjih 6 in 8 se lahko izvedejo tudi drugi nastanitveni
objekti, s tem da se ne spremeni maksimalno določena nastanitvena kapaciteta. Kolikor se izkaže potreba, se lahko spremeni
velikost čistilne naprave.
USMERITEV ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN
49. člen
Do realizacije OPPN ostanejo vsa zemljišča v sedanji
rabi. Posegi, ki bi bili v nasprotju z OPPN, niso dovoljeni.
Po izgradnji vseh objektov in ureditev določenih v tem
OPPN se območje ureja s prostorskim načrtom Občine Sveti
Jurij ob Ščavnici.
KONČNE DOLOČBE
50. člen
Ta Občinski podrobni prostorski načrt je vsem zainteresiranim na vpogled na Občini Sveti Jurij ob Ščavnici.
51. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
52. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na tem območju veljati Odlok o ureditvenem načrtu za »Blaguško jezero«,
(Uradne objave št. 23/87 in Uradni list RS, št. 20/01).
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53. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici – Uradni list Republike
Slovenije.
Št. 3505-0001/2012-005
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 29. maja 2013
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

ŠKOFJA LOKA
1968.

Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi
odpadki na območju Občine Škofja Loka

Na podlagi 45. člena Odloka o načinu opravljanja obvezne
lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 45/12) in
16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10)
je Občinski svet Občine Škofja Loka na 23. redni seji dne 16. 5.
2013 sprejel

TEHNIČNI PRAVILNIK
o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju
Občine Škofja Loka
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
(1) Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki
na območju Občine Škofja Loka (v nadaljevanju: »Tehnični
pravilnik«) skladno z določbo 45. člena Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Škofja Loka (v nadaljevanju:
»Odlok«), obsega:
1. opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki;
2. tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja odpadkov;
3. tipizacijo predpisanih posod za odpadke, vključno z merili za določanje izhodiščne prostornine posod za posamezne
kategorije uporabnikov;
4. tipizacijo namenskih predpisanih vreč za odpadke in
pogoje njihove uporabe;
5. minimalne standarde za določitev prevzemnih mest in
zbiralnic, vključno s skupnimi prevzemnimi mesti na nedostopnih krajih;
6. podrobnejše pogoje prepuščanja komunalnih odpadkov
na prevzemnih mestih, zbiralnicah ločenih frakcij in v zbirnih
centrih;
7. podrobnejše pogoje prevzemanja kosovnih odpadkov,
nevarnih odpadkov, bioloških odpadkov;
8. podrobnejšo vsebino katastra zbirnih in prevzemnih
mest, zbiralnic in zbirnih centrov;
9. druge pogoje glede minimalnih oskrbovalnih standardov, ki so potrebni za ravnanje z odpadki skladno s predpisi in
nemoteno opravljanje javne službe.
(2) Določbe Tehničnega pravilnika se nanašajo pretežno
na storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.
(3) Izrazi, uporabljeni v Tehničnemu pravilniku, imajo naslednji pomen:
– izvajalec je izvajalec storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov;
– drugi uporabnik je vsak uporabnik, razen gospodinjstva;
– Občina je Občina Škofja Loka;
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– staro mestno jedro je ožje območje starega mestnega
jedra, kot je določeno v Odloku o razglasitvi starega mestnega
jedra Škofje Loke za kulturni spomenik in o razglasitvi naravnih
znamenitosti na njegovem območju.
2. člen
Storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov so:
– prevzem mešanih komunalnih odpadkov od uporabnikov na prevzemnih mestih,
– prevzem ločeno zbranih frakcij od uporabnikov na prevzemnih mestih,
– prevzem frakcij komunalnih odpadkov na zbiralnicah
ločenih frakcij,
– prevzem kosovnih odpadkov od uporabnikov na prevzemnih mestih,
– prevzem bioloških odpadkov na prevzemnih mestih
tistih uporabnikov, ki bioloških odpadkov ne kompostirajo sami,
– prevzem nevarnih odpadkov s premično zbiralnico v
akciji,
– zbiranje in prevzemanje vseh ločenih frakcij komunalnih
odpadkov v zbirnih centrih,
– transport do zbirnega centra (razen, če je slednji prevzemno mesto),
– tehtanje, opredelitev in evidentiranje vrste odpadkov ter
priprava predpisane spremne dokumentacije,
– vizualna kontrola in odbiranje odpadkov,
– predhodno razvrščanje in predhodno skladiščenje za
namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov,
– začasno skladiščenje odpadkov,
– prevoz odpadkov do zbiralca, obdelovalca ali odstranjevalca odpadkov,
– predaja odpadkov zbiralcu, obdelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov in
– obveščanje in ozaveščanje uporabnikov.
II. ZBIRANJE IN PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV
1. Tehnologija ravnanja z odpadki
3. člen
(tehnologije zbiranja komunalnih odpadkov)
(1) V občini se odpadki zbirajo ločeno na več načinov/tehnologij, odvisno od vrste in lastnosti odpadkov ter značilnosti
naselij. Uporabniki obvezno ločujejo odpadke na izvoru, izvajalec pa jih prevzema na način oziroma s tehnologijo, ki velja za
območje oziroma naselje, v katerem nastajajo odpadki.
(2) Zbiranje komunalnih odpadkov po sistemu »od vrat do
vrat« je osnovna tehnologija zbiranja odpadkov pri uporabnikih.
Primerna je predvsem za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, ločeno zbranih frakcij embalaže, biološko razgradljivih
kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, papirja in
kosovnih odpadkov.
Zbiranje – prevzem odpadkov po sistemu »od vrat do
vrat« se načeloma izvaja s:
– specialnim tovornim vozilom – smetarjem za prevzemanje odpadkov v zabojnikih volumna od 80 do 1.100 litrov,
in sicer tako pri uporabnikih iz gospodinjstev kot pri drugih
uporabnikih in
– specialnim tovornim vozilom – nakladalcem za prevzemanje odpadkov v zabojnikih volumna od 3,0 do 10,0 m³ pri
uporabnikih iz gospodinjstev, pri več stanovanjskih stavbah in
pri drugih uporabnikih.
(3) Zbiranje odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij je
osnovna tehnologija ločenega zbiranja odpadkov po geografsko zaključenih skupinah uporabnikov. Primerna je za strnjeno
naseljena območja in za ločeno zbiranje odpadkov na redkeje
poseljenih območjih. Zbiralnice ločenih frakcij so lahko stacionarne ali premične. Stacionarne zbiralnice ločenih frakcij
se uporabljajo za stalno zbiranje nenevarnih ločenih frakcij
komunalnih odpadkov, premične pa za občasno zbiranje ne-
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varnih frakcij komunalnih odpadkov iz gospodinjstev. Zbiranje
– prevzem odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij se izvaja v
odvisnosti od tipa zabojnikov s:
– specialnim tovornim vozilom – nakladalcem, opremljenim z mehansko roko in hidro motorjem (zvonasti zabojniki
volumna 1,2 do 3,3 m³, s katerimi so opremljene zbiralnice
ločenih frakcij) in
– specialnim tovornim vozilom – smetarjem za prevzemanje odpadkov v klasičnih zabojnikih volumna od 240 do
1.100 litrov.
(4) Akcija zbiranja odpadkov je tehnologija enkratnega
zbiranja odpadkov, ki lahko temelji na tehnologiji zbiranja »od
vrat do vrat« ali premični zbiralnici ločenih frakcij. Akcije se
lahko izvajajo na odpoklic ali pa so datumsko natančno načrtovane za posamezno poselitveno območje s koledarjem zbiranja
komunalnih odpadkov. Tehnologija akcije zbiranja odpadkov se
uporablja za zbiranje nevarnih frakcij komunalnih odpadkov s
premično zbiralnico.
(5) Zbiranje odpadkov v zbirnem centru je tehnologija zbiranja vseh vrst odpadkov, razen mešanih komunalnih odpadkov pod klasifikacijsko številko 20 03 01 in tistih vrst odpadkov,
ki jih ni mogoče reciklirati ali kako drugače predelati ali obdelati
in je edina možna končna oskrba odlaganje na odlagališčih.
Uporabnik sam pripelje odpadke v zbirni center in jih razvrsti v
ustrezno označene zabojnike.
(6) Način zbiranja komunalnih odpadkov na območju starega mestnega jedra se lahko prilagaja specifičnim zahtevam
in potrebam. Izvajalec za zbiranje in odvoz odpadkov uporablja
vozila z manjšimi negativnimi vplivi na okolje (vozila z motorji
najmanj EURO 5, vozila na električni pogon ali na obnovljive
vire energije).
2. Tehnologija, pogoji in način ločenega
zbiranja odpadkov
4. člen
(tehnologije, pogoji in načini ločenega zbiranja odpadkov)
(1) V skladu s predpisi s področja varstva okolja je obvezno ločevanje odpadkov na izvoru – pri uporabnikih.
(2) V okviru javne službe, se na območju občine zagotavljajo naslednji načini ločevanja odpadkov:
– zbiranje mešanih komunalnih odpadkov pri uporabnikih,
– zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in
zelenega vrtnega odpada pri uporabnikih,
– zbiranje plastične, kovinske in sestavljene embalaže ter
folij in embalažnega stiropora pri uporabnikih,
– zbiranje papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže pri uporabnikih,
– zbiranje v zbiralnicah ločenih frakcij,
– zbiranje v akcijah,
– zbiranje po naročilu z »dopisnico« in
– zbiranje v zbirnih centrih.
5. člen
(dinamika zbiranj po posameznih kategorijah odpadkov)
(1) Dinamika zbiranja odpadkov se določa na letnem
nivoju v programu zbiranja odpadkov. Podlaga za določanje
so količine zbranih odpadkov v preteklem letu in rezultati ocene odpadkov oziroma sortirnih analiz mešanih komunalnih
odpadkov v preteklem letu, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo
ravnanje z odpadki, izdeluje pooblaščeni izvajalec.
(2) Dinamika zbiranja odpadkov s tehnologijo »od vrat do
vrat« po vrstah odpadkov je praviloma sledeča:
– 13-krat letno za mešane komunalne odpadke za individualne stanovanjske objekte do vključno s tremi stanovanji;
– 26-krat letno za mešane komunalne odpadke za več
stanovanjske objekte s štirimi ali več stanovanji in za staro
mestno jedro;
– 52-krat letno za biološko razgradljive kuhinjske odpadke
in zeleni vrtni odpad v spomladanskem, poletnem in jesenskem
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času od meseca marca do oktobra in 26-krat letno v zimskem
času od novembra do februarja;
– 13-krat letno za odpadno embalažo (plastična, kovinska
in sestavljena embalaža, folije in embalažni stiropor) za individualne stanovanjske objekte do vključno s tremi stanovanji;
– 26-krat letno za odpadno embalažo (plastična, kovinska in sestavljena embalaža, folije in embalažni stiropor) več
stanovanjske objekte s štirimi ali več stanovanji in za staro
mestno jedro;
– 26-krat letno za odpadni papir (papir, karton, papirna in
kartonska embalaža) za več stanovanjske objekte s štirimi ali
več stanovanji.
(3) Minimalna dinamika praznjenja zbiralnic ločenih frakcij
je 13-krat letno. Izvajalec zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov je dolžan prilagajati dinamiko praznjenja zabojnikov na
zbiralnicah dejanskim potrebam.
(4) Minimalno število akcij zbiranja nevarnih odpadkov je
1-krat letno.
(5) Obratovanje zbirnega centra: 40 ur tedensko, kar
vključuje en dan v tednu tudi v popoldanskem času in ob sobotah v dopoldanskem času.
3. Tipizacija predpisanih posod za odpadke in merila
za določanje izhodiščne prostornine opreme
za zbiranje odpadkov
6. člen
(standardizacija predpisanih zabojnikov
in vreč za odpadke)
(1) Uporabniki so dolžni zbirati odpadke v tipiziranih zabojnikih, ki imajo certifikat, da so narejeni skladno z evropskimi
normami o zbirnih posodah za odpadke (EN-840-1 do 6).
(2) Standardne velikosti zabojnikov za zbiranje odpadne
embalaže in mešanih komunalnih odpadkov so:
– 80 litrov,
– 120 litrov,
– 240 litrov,
– 770 litrov in
– 1.100 litrov.
(3) Standardne velikosti zabojnikov za zbiranje biološko
razgradljivih odpadkov so:
– 120 litrov in
– 240 litrov.
(4) Tipska namenska vreča za mešane komunalne odpadke, volumna 50 ali 80 litrov je zelene barve z logotipom izvajalca javne službe in napisom »vreča za ostanek odpadkov«.
(5) Tipska namenska vreča za odpadno embalažo (plastično, kovinsko in sestavljeno embalažo, folije in manjše kose
embalažnega stiropora), volumna 50 ali 80 litrov, je rumene
barve z logotipom izvajalca javne službe in napisom »vreča za
odpadno embalažo«.
7. člen
(označevanje predpisanih zabojnikov)
(1) Barve za označevanje posameznih skupin zabojnikov
za sistem zbiranja »od vrat do vrat«, glede na ločeno frakcijo
komunalnega odpadka, ki se zbira v njem, so sledeče:
– za mešane komunalne odpadke: v celoti sivo-črne barve,
– za biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni
vrtni odpad: v celoti rjave barve,
– za odpadno embalažo (plastična, kovinska in sestavljena embalaža, folije in embalažni stiropor): telo zabojnika
sivo-črne barve, pokrov rumene barve,
– za papir in karton ter papirno in kartonsko embalažo:
telo zabojnika sivo-črne barve, pokrov rdeče barve,
– za stekleno embalažo: telo zabojnika sivo-črne barve,
pokrov zelene barve.
(2) Označevanje zabojnikov zaradi identifikacije uporabnika in frekvence praznjenja se izvede na enega od načinov:
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– trajno vtisnjena serijska številka,
– barvna nalepka na sprednji strani, s katero se označuje
frekvenca praznjenja,
– elektronski čip, ki se vgradi v utor na robu zabojnika,
izdelan za ta namen,
– črtna koda, ki se nalepi pod elektronskim čipom.

nobena oseba in v katerem ni stalno naseljena nobena oseba,
ampak je le v občasni uporabi (počitniška hiša).
(2) V sistem zbiranja odpadkov je vključen z minimalno
400 litri opreme na leto za zbiranje odpadne embalaže in 400 litri opreme na leto za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.

8. člen
(merila za določanje izhodiščnega volumna opreme
za odpadke v gospodinjstvih)
(1) Pri določanju vrste, števila in volumna zabojnika(ov),
ki ga uporablja posamezni uporabnik, se upošteva predvidena
količina, struktura in vrsta odpadkov, tehnologija in način zbiranja ter pogostost praznjenja.
(2) Za zbiranje odpadne embalaže iz gospodinjstva z eno
ali dvema osebama, ima tako gospodinjstvo tolikšno velikost
zabojnika, da lahko vanj odloži vso nastalo odpadno embalažo
med enim in drugim praznjenjem, vendar ne manj kot 80 litrov.
(3) Za zbiranje odpadne embalaže iz gospodinjstva s
tremi ali več osebami, ima tako gospodinjstvo tolikšno velikost
zabojnika, da lahko vanj odloži vso nastalo odpadno embalažo
med enim in drugim praznjenjem. Najmanjša možna velikost
opreme je 120 litrov in večja kot 5,00 litrov razpoložljivega
volumna na osebo na teden.
(4) Za zbiranje odpadne embalaže v več stanovanjskih
objektih s štirimi ali več stanovanjskimi enotami, uporabniki
uporabljajo skupno opremo, ki je tolikšne velikosti, da lahko vanjo odložijo vso nastalo odpadno embalažo med enim in drugim
praznjenjem. Velikost opreme je enaka ali večja kot 5,00 litrov
razpoložljivega volumna na osebo na teden.
(5) Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstva z eno ali dvema osebama, ima tako gospodinjstvo
tolikšno velikost zabojnika, da lahko vanj odloži vse nastale
mešane komunalne odpadke med enim in drugim praznjenjem,
vendar ne manj kot 80 litrov.
(6) Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstva s tremi osebami ali več, ima tako gospodinjstvo tolikšno
velikost zabojnika, da lahko vanj odloži vse povzročene količine
mešanih komunalnih odpadkov med enim in drugim praznjenjem. Najmanjša možna velikost opreme je 120 litrov in večja kot
5,00 litrov razpoložljivega volumna na osebo na teden.
(7) Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v večstanovanjskih objektih s štirimi ali več stanovanjskimi enotami,
uporabniki uporabljajo skupno opremo, ki je tolikšne velikosti,
da lahko vanjo odložijo vse povzročene količine mešanih komunalnih odpadkov med enim in drugim praznjenjem. Velikost
opreme je enaka ali večja kot 5,00 litrov razpoložljivega volumna na osebo na teden.
(8) Ne glede na določbe četrtega in sedmega odstavka
tega člena, gospodinjstvo v večstanovanjskem objektu za zbiranje odpadne embalaže in mešanih komunalnih odpadkov
lahko uporablja individualno opremo, če z objektom ne upravlja
upravnik in če je to v skladu z medsebojno pogodbo med lastniki – uporabniki več stanovanjskega objekta.
(9) Pri individualnih stanovanjskih objektih z eno do vključno tremi stanovanjskimi enotami, ima lahko vsaka stanovanjska
enota individualno opremo za zbiranje odpadne embalaže in
mešanih komunalnih odpadkov, ali uporabljajo skupno opremo,
z upoštevanjem gornjih meril.
(10) Za zbiranje odpadnega papirja (papir, karton, papirna
in kartonska embalaža) v večstanovanjskih objektih s štirimi
ali več stanovanjskimi enotami, uporabniki uporabljajo skupno
opremo, ki je tolikšne velikosti, da lahko vanjo odložijo vse
povzročene količine mešanih komunalnih odpadkov med enim
in drugim praznjenjem. Velikost opreme je enaka ali večja kot
3,00 litre razpoložljivega volumna na osebo na teden.

(merila za določanje izhodiščne opreme
za druge uporabnike)

9. člen
(objekt za občasno bivanje)
(1) Objekt za občasno bivanje je po temu Tehničnemu
pravilniku objekt, v katerem ni stalno ali začasno prijavljena

10. člen

(1) Za določitev najmanjše velikosti opreme posebej za
zbiranje odpadne embalaže ali odpadnih surovin in ločeno za
zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, se upošteva velikost
poslovnega prostora ter število zaposlenih v skladu z naslednjo
razpredelnico:
Volumen
opreme/teden
25 litrov
50 litrov
80 litrov
120 litrov
240 litrov
360 litrov
480 litrov
770 litrov
1.100 litrov

Površina poslovnih
prostorov
do 15 m²
od 16 do 30 m²
od 31 do 60 m²
od 61 do 80 m²
od 81 do 100 m²
od 101 do 200 m²
od 201 do 500 m²
od 501 do 750 m²
od 751 do 1.500 m²

Število
zaposlenih
od 0 do 2
od 0 do 2
od 3 do 4
od 3 do 4
od 5 do 6
od 7 do 12
od 13 do 20
od 21 do 30
več kot 31

(2) Uporabi se tisti kriterij iz gornje tabele, po katerem je
zahtevana večja velikost opreme.
(3) Za določitev velikosti opreme pri tistih uporabnikih,
pri katerih dejavnost zahteva pretežno skladiščne prostore, se
upošteva samo kriterij število zaposlenih oseb iz gornje tabele.
(4) Pri uporabnikih iz gostinske dejavnosti, se za določitev
velikosti opreme poleg števila zaposlenih upošteva tudi število
sedežev, pri tistih, ki imajo le stojišča, pa število stojišč, pri
čemer se dva sedeža oziroma dve stojišči štejeta za enega
zaposlenega.
(5) Drugi uporabnik lahko v primeru, če meni, da je najmanjša velikost opreme, določena iz gornje razpredelnice zanj
prevelika, poda izvajalcu pisno izjavo na posebnem obrazcu,
v katerem navede razloge za zmanjšanje velikosti opreme,
oziroma navede, da oprema ni potrebna, ker njegovo delovanje
ali dejavnost ne povzroča komunalnih odpadkov.
11. člen
(pogodbeni uporabniki)
(1) Pogodbeni uporabniki so tisti drugi uporabniki, ki presegajo merila zabojnika volumna 1.100 litrov iz prejšnjega
člena.
(2) Pogodbeni uporabniki z izvajalcem dogovorijo način
zbiranja in odvoza odpadkov in opremo za zbiranje ter z njim
sklenejo pogodbo.
12. člen
(lastništvo opreme za zbiranje odpadkov)
Lastništvo opreme za zbiranje odpadkov določa Odlok.
Uporabnik mora v primeru uničenja ali odtujitve opreme, katere lastnik je izvajalec, pri izvajalcu prevzeti in plačati ustrezno
novo opremo.
4. Uporaba namenskih predpisanih vreč za odpadke
13. člen
(uporaba tipiziranih vreč namesto zabojnika(ov))
Kjer ne poteka transportna pot specialnega tovornega
vozila za reden odvoz odpadkov, se uporabnik vključi v sistem
zbiranja odpadne embalaže in mešanih komunalnih odpadkov
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z namenskimi tipiziranimi vrečami. Izvajalec vsakemu uporabniku zagotovi ustrezen skupni razpoložljivi volumen tipiziranih vreč, ki je enak skupnemu izpraznjenemu volumnu
zabojnika(ov). Uporabnik mora zagotoviti, da bo vreča z ustreznimi odpadki na dan zbiranja pravočasno pripravljena za
prevzem ob transportni poti specialnega tovornega vozila –
smetarja in zavezana s trakom.

so skupna prevzemna mesta začasnega značaja, se opustijo
in sanirajo takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih so bila
določena. Tak način prepuščanja odpadkov ne vpliva na obračun storitve.

14. člen

(1) Če je zaradi del na transportni poti k prevzemnim
mestom začasno oviran dostop za komunalna vozila, mora
povzročitelj začasne ovire v soglasju z izvajalcem na svoje
stroške zagotoviti zbiranje odpadkov na primernem začasnem
prevzemnem mestu.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka je izvajalec javne
službe dolžan uporabnike obvestiti o spremenjenem prevzemnem mestu.

(spremenjene količine odpadkov)
(1) Če količine odpadne embalaže ali mešanih komunalnih odpadkov občasno presegajo prostornino opreme za
zbiranje, ki jo uporablja uporabnik, je uporabnik manjkajoči
volumen dolžan zagotoviti tako, da pri izvajalcu kupi tipizirane
vreče za odpadke.
(2) Če količine odpadne embalaže ali mešanih komunalnih odpadkov redno presegajo ali ne dosegajo prostornine obstoječe opreme za zbiranje odpadkov, ki jo uporablja uporabnik,
lahko izvajalec na predlog uporabnika ali pa sam, na podlagi
lastnih ugotovitev, zamenja obstoječo opremo, vendar, v primeru manjšega volumna, le do najmanjšega možnega volumna
opreme, določenega v 6. členu tega Tehničnega pravilnika.
5. Minimalni standardi za določitev prevzemnih mest
in zbiralnic vključno s skupnimi prevzemnimi mesti
za nedostopne kraje
15. člen
(minimalni standard za zbirna mesta)
(1) Individualno zbirno mesto je ustrezno urejen prostor,
praviloma na pripadajočem zemljišču k stavbi, kjer uporabniki
v času do prevzema odpadkov zbirajo odpadno embalažo,
biološko razgradljive odpadke in mešane komunalne odpadke
v za to namensko določenih zabojnikih ali v tipiziranih vrečah.
(2) Zbirno mesto oziroma individualna zbiralnica je tudi
ustrezno urejen prostor, kjer pogodbeni uporabniki iz 11. člena
Tehničnega pravilnika, v času do prevzema, poleg odpadkov iz
prejšnjega odstavka, zbirajo tudi nekomunalne odpadke.
16. člen
(prevzemno mesto za odpadke)
Prevzemno mesto je prostor, na katerega uporabniki postavijo opremo za zbiranje odpadkov za namen praznjenja ali
odložijo namenske tipizirane vreče za njihov odvoz.
17. člen
(določanje prevzemnih mest za odpadke)
(1) Prevzemno mesto mora biti izvajalcu prosto in neovirano dostopno v vseh letnih časih. Lokacija prevzemnega mesta
mora biti s transportne poti vidna.
(2) Ob določanju lokacij prevzemnih mest je treba upoštevati funkcionalne, estetske, higiensko-tehnične in požarno
varstvene predpise. Prevzemna mesta oziroma oprema na njih
ne sme ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah.
(3) Prevzemna mesta na Mestnem trgu so tik za vhodnimi
vrati posameznega objekta, ki mejijo na Mestni trg.
18. člen
(skupna prevzemna mesta za odpadke za odročna
in nedostopna območja)
Za uporabnike na območjih, ki so trajno ali začasno nedostopna za komunalna vozila, izvajalec v dogovoru z uporabniki določi skupna prevzemna mesta za odpadno embalažo
in mešane komunalne odpadke, zbrane v tipiziranih vrečah.
Ta prevzemna mesta izvajalec zbiranja in odvoza komunalnih
odpadkov uredijo tako, da oddani odpadki niso dosegljivi živalim. Uporabniki skupnih prevzemnih mest pravilno ločene
odpadke, zbrane v tipiziranih vrečah, na ta prevzemna mesta
dostavijo največ 5 dni pred predvidenim rednim odvozom. Če

19. člen
(začasna prevzemna mesta)

20. člen
(načrtovanje prevzemnih mest za odpadke)
Načrtovalci in projektanti morajo pri oblikovanju novih
stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri
prenovi zgradb in delov naselij, poleg splošnih normativov in
standardov, upoštevati tudi določbe Tehničnega pravilnika ter
obstoječo tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov, vključno
z opremo izvajalca.
21. člen
(minimalni standard zbiralnic ločenih frakcij)
(1) Zbiralnice ločenih frakcij morajo biti urejene v stanovanjskih območjih, ob trgovskih centrih ter na območju mestnega oziroma vaških jeder tako, da je na vsakih 500 prebivalcev
zagotovljena vsaj ena zbiralnica.
(2) Lokacije zbiralnic določi izvajalec v sodelovanju s
krajevno skupnostjo in oddelkom občinske uprave, pristojnim
za gospodarske javne službe.
(3) Zbiralnice se praviloma ureja na javnih površinah ali
zemljiščih, ki so v lasti občine, izjemoma pa tudi na zemljiščih
v lasti pravnih ali fizičnih oseb, če je pridobljeno pisno soglasje
lastnika/ov.
(4) Oprema na zbiralnicah ločenih frakcij mora biti enakega tipa in ustrezno označena. Iz oznake na zabojniku mora
biti razvidna vrsta ločene frakcije, ki jo povzročitelj sme odložiti
v zabojnik.
(5) Določena je oblika klasičnega zabojnika na štirih kolesih volumna 770 do 1.100 litrov in zvonasta tipska oblika
zabojnika volumna od 1,20 in 3,30 m³ in sledeče barve glede
na frakcijo odpadka:
– rumena barva – plastična, kovinska in sestavljena embalaža ter folije in embalažni stiropor (odpadna embalaža),
– rdeča barva – papir in karton ter papirna in kartonska
embalaža,
– zelena barva – steklena embalaža.
6. Pogoji prepuščanja odpadkov na prevzemnih mestih,
zbiralnicah ločenih frakcij in v zbirnih centrih
22. člen
(relacija zbirno–prevzemno mesto)
(1) Če zbirno mesto ni hkrati prevzemno mesto, so uporabniki dolžni zabojnike in namenske tipizirane vreče z odpadki
na dan odvoza prestaviti z zbirnega na prevzemno mesto.
(2) Uporabniki so dolžni zabojnike in namenske tipizirane
vreče, z zbirnega na prevzemno mesto postaviti pravočasno, to
je najkasneje do 7. ure na dan odvoza. Zabojnike za odpadke
morajo uporabniki po izpraznitvi isti dan vrniti nazaj na zbirno
mesto.
(3) V primerih višje sile ali drugih izrednih okoliščinah
(dalj časa trajajoča vročina, zapora cest itd. …) lahko izvajalec
uporabnike s predhodnim obvestilom, ki ga objavi na krajevno
običajen način, pozove, da zabojnike in/ali tipizirane vreče po-
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stavijo na odjemno mesto najkasneje do 6. ure na dan odvoza
ali določi druge termine odvoza odpadkov.
(4) V starem mestnem jedru izvajalec izprazni zabojnike
in pobere vreče najkasneje do 10. ure, razen v primerih višje
sile ali drugih nepredvidljivih okoliščinah.
23. člen
(relacija prevzemno mesto–transportna pot)
(1) Prevzemna mesta morajo biti dostopna tako, da lahko
izvajalec odpadke prevzame in jih s komunalnimi vozili odpelje.
Praviloma so locirana ob uvozih k objektom. Profil transportne
poti mora biti širok vsaj 3 m in imeti vsaj 3,60 m svetle višine.
Transportne poti rednega odvoza odpadkov potekajo po javnih
cestah z zagotovljenim ter urejenim rednim letnim in zimskim
vzdrževanjem za prevoz 3-osnega kamiona, ob kateri so najmanj trije uporabniki. Slepe ulice in ceste, pri katerih krožna
povezava predstavlja bistveno daljšo pot vozila, morajo imeti
možnost obračanja kamiona na javni površini.
(2) Izvajalec odpadke prevzame na prevzemnem mestu.
Mesto praznjenja je prostor, praviloma na transportni poti komunalnega vozila, kjer izvajalec izprazni zabojnike z odpadki
oziroma prevzame odpadke v tipiziranih vrečah. Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja ne sme biti tehničnih
– fizičnih ovir, ki bi izvajalcu ovirale prevoz zabojnikov od
odjemnega mesta do mesta praznjenja in nazaj (npr. neutrjena
površina, velik naklon, stopnice, zidovi, škarpe, ograje, žive
meje, robniki, korita, parkirana vozila ipd.).
24. člen
(vzdrževanje reda in čistoče na zbirnih
in prevzemnih mestih)
(1) Uporabniki so dolžni vzdrževati zbirna in prevzemna
mesta ter skrbeti za red in čistočo na teh mestih ter na dovoznih
poteh do prevzemnih mest.
(2) Uporabniki so dolžni po odložitvi ločeno zbranih odpadkov v zabojnike ali v namenske tipizirane vreče, ne glede
na to, ali so na zbirnem ali prevzemnem mestu, poskrbeti, da so
pokrovi zabojnikov zaprti, vreče pa zavezane s trakom.
(3) Uporabniki so dolžni tudi v zimskem času izvajalcu
zagotoviti nemoten dostop do prevzemnih mest.
(4) Izvajalec je dolžan izprazniti zabojnike za odpadke oziroma odpeljati tipizirane vreče tako, da ne ovira prometa več,
kot je nujno potrebno za opravljanje dejavnosti, da ne onesnaži
prevzemnega mesta in mesta praznjenja ter ne poškoduje
zabojnikov kot tudi ne okolice, kjer se opravlja delo. V primeru,
da izvajalec onesnaži prevzemno mesto ali mesto praznjenja,
ga je dolžan očistiti.
(5) Uporabnik je dolžan z zabojniki ravnati kot dober gospodar ter skrbeti za njihovo čistočo.
25. člen
(zbiralnice ločenih frakcij)
(1) Ločeno zbiranje odpadkov na zbiralnicah ločenih frakcij komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: zbiralnice) se izvaja
na celotnem območju občine.
(2) Ločeno zbiranje odpadkov na zbiralnicah poteka po
vrstah odpadkov, ki jih je možno predelati ali vrniti v ponovno
uporabo.
(3) Zbiralnica je prostor, kjer so nameščeni namenski
zabojniki za ločeno zbiranje posameznih ločenih frakcij. Namenski zabojniki na zbiralnicah so:
1. zabojnik z rdečim pokrovom za zbiranje papirja in
drobne lepenke, vključno z odpadno embalažo iz papirja ali lepenke. V zabojniku za papir se zbirajo pisarniški papir, časopisi,
revije, prospekti, papirnate vrečke, karton, lepenka, pisemski
in ovojni papir, pisma, kuverte, zvezki, knjige, embalažni papir,
zložena papirna in kartonska embalaža.
2. zabojnik z zelenim pokrovom za zbiranje steklene embalaže. V zabojniku za stekleno embalažo se zbirajo vse vrste
praznih in čistih steklenic in kozarcev brez pokrovčkov;
3. zabojnik z rumenim pokrovom za zbiranje odpadne
embalaže. V zabojniku za odpadno embalažo se zbirajo prazne
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pločevinke in konzerve, plastična folija in vrečke, plastenke,
plastični kozarci, sestavljena oziroma votla kartonska embalaža
tekočin (tetrapak) in embalažni stiropor.
(4) V zabojnike na zbiralnicah je prepovedano odlagati:
– v zabojnik za papir: tetrapak embalažo oziroma votlo
kartonsko embalažo tekočin, embalažo iz različnih materialov,
plastificiran in povoskan papir, celofan, tapete, folije, onesnažen ali navlažen papir ali karton, higienski papir, plenice, lepilne
trakove, vreče za cement, apno in druge vreče za gradbeni
material, vreče od krmil;
– v zabojnik za stekleno embalažo: stekleno embalažo
z vsebino, okensko ravno steklo, ogledala, svinčevo steklo,
armirano steklo, kristal, žarnice, porcelan, keramiko, glinene
izdelke, pločevinaste in plastične pokrovčke;
– v zabojnik za odpadno embalažo: plastenke in pločevinke z vsebino, papir, karton, steklo, plastično embalažo nevarnih
snovi, kosovne plastične odpadke.
(5) Zabojniki na zbiralnicah morajo biti opremljeni z navodili, kaj vanje sodi in kaj ne, podrobneje pa o tem izvajalec
uporabnike obvešča v okviru obveščanja in izobraževanja.
26. člen
(zbirni center)
(1) Zbirni center je namenjen vsem uporabnikom, ki so
vključeni v sistem ravnanja z odpadki na območju občine.
(2) Zbirni center upravlja in vzdržuje izvajalec.
(3) Zbirni center mora biti urejen v skladu z državnimi
predpisi, ki urejajo zbiranje komunalnih odpadkov.
(4) V zbirnem centru mora odpadke prevzemati oseba
izvajalca, usposobljena za ločeno zbiranje.
(5) Zbirni center mora biti urejen in vzdrževan tako, da
uporabniki nedvoumno ugotovijo, v kateri zabojnik razvrstijo posamezno nenevarno frakcijo in da uporabniki prepustijo
nevarne frakcije in kosovne odpadke usposobljeni osebi iz
četrtega odstavka tega člena.
(6) Izvajalec mora zagotavljati redno oddajo zbranih odpadkov skladno s predpisi.
(7) Uporabnik je dolžan po navodilih izvajalca pripeljane
odpadke razvrstiti v ustrezne zabojnike.
(8) V zbirnem centru se zbirajo naslednje vrste odpadkov:
– papir, karton, lepenka, papirna in kartonska embalaža
vseh oblik in velikosti,
– plastična, sestavljena in mešana embalaža, embalažni
stiropor,
– les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
– odpadki iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
– steklena embalaža,
– embalaža iz tekstila,
– embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi,
– kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren trden oklop,
vključno s praznimi tlačnimi posodami,
– izrabljene gume,
– steklo,
– biorazgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad,
– oblačila in tekstil,
– odpadne nagrobne sveče,
– topila,
– kisline,
– alkalije,
– fotokemikalije,
– pesticide,
– fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo
srebro,
– zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike,
– jedilno olje in maščobe,
– barve, tiskarske barve, črnila, lepila, kite in smole, ki ne
vsebujejo nevarne snovi,
– čistila, detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– zdravila,
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– baterije in akumulatorji,
– odpadna električna in elektronska oprema,
– plastika,
– kosovni odpadki,
– zemlja, kamenje, gradbeni odpadki (manjše količine),
– manjše količine odpadkov, ki vsebujejo trdno vezan
azbest, v skladu z veljavnimi predpisi in proti plačilu stroškov
končne oskrbe po veljavnem ceniku izvajalca.
(9) Drugi uporabniki lahko v zbirnem centru brezplačno oddajo le tiste vrste odpadkov, za katere tako določa državni predpis.

odstranitev ni predmet javne službe. Lokacija kompostnika mora
biti na primernem zračnem mestu, da je v največji možni meri
onemogočeno širjenje neprijetnih vonjav v okolico.
(2) Povzročitelji, ki biološko razgradljivih odpadkov in zelenega vrtnega odpada ne kompostirajo sami na lastnem vrtu, le te
zbirajo v tipskih zabojnikih, izvajalec pa zagotavlja reden odvoz
na skupno kompostarno skladno z določili Tehničnega pravilnika.

7. Pogoji prevzemanja kosovnih, nevarnih
in bioloških odpadkov

30. člen
(podrobnejše vsebine katastrov)
(1) Izvajalec vodi, v obliki elektronske baze podatkov, kataster zbirnih in prevzemnih mest, ki vsebuje sledeče podatke:
– ime in priimek ter naslov nosilca zbirnega mesta (predstavnika gospodinjstva) oziroma ime in sedež drugega uporabnika,
– ime poslovne enote drugega uporabnika, če zbirno mesto
ni na sedežu drugega uporabnika,
– število uporabnikov, ki gravitira na zbirno mesto (pri gospodinjstvu število članov gospodinjstva, pri drugih uporabnikih število
zaposlenih in površina poslovnih prostorov),
– vrste odpadkov, ki jih uporabniki zbirajo na zbirnem mestu,
– velikost zabojnikov ali tipiziranih vreč po vrstah odpadkov,
– podatek o tem ali uporabniki, ki uporabljajo evidentirano
zbirno mesto, kompostirajo biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad v hišnem kompostniku,
– podatek o vrsti objekta, ki ga uporabljajo uporabniki zbirnega mesta (stanovanjski, poslovni, industrijski …) in
– naseljenost objekta s časovno opredelitvijo aktivnosti zbirnega mesta po vrstah odpadkov (trajno, občasno itd.).
(2) Kataster zbiralnic ločenih frakcij vsebuje sledeče podatke:
– številko zbiralnice ločenih frakcij,
– naziv zbiralnice ločenih frakcij,
– vrsto odpadkov, ki se zbirajo v zbiralnici ločenih frakcij,
– velikost zabojnikov po vrstah odpadkov in
– lokacijo zbiralnice ločenih frakcij (Gauss - Krügerjeve koordinate).

27. člen
(zbiranje kosovnih odpadkov)
(1) Odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev se izvaja
na »dopisnice« po sistemu »od vrat do vrat«. Vsako gospodinjstvo, ki je vključeno v reden odvoz mešanih komunalnih
odpadkov, na začetku vsakega leta prejme in v posameznem
letu lahko uporabi dve dopisnici. Uporabnik lahko uporabi obe
dopisnici naenkrat ali vsako posebej. Na eno dopisnico lahko
odda en kosovni odpadek oziroma kosovne odpadke v skupni
količini do 1 m³. Pri več stanovanjskih objektih, kjer uporabljajo
skupno opremo za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov,
uporabniki na »dopisnice« lahko oddajo kosovne odpadke v
skupni količini do 1 m³ na stanovanjsko enoto.
(2) Uporabnik je dolžan kosovne odpadke pripraviti na
svojem prevzemnem mestu, zunaj objekta, razen na Mestnem
trgu, kjer jih pripravi tik za vhodnimi vrati posameznega objekta,
ki mejijo na Mestni trg. Upravnik večstanovanjskega objekta in
izvajalec se lahko dogovorita tudi za drugačen način priprave
kosovnih odpadkov za odvoz.
(3) Uporabnik mora s prevzemnega mesta odstraniti odpadke, ki niso kosovni odpadki in jih zato izvajalec v času
odvoza ni bil dolžan odpeljati, in sicer najkasneje naslednji dan.
(4) Uporabniki iz gospodinjstev lahko kosovne odpadke
tudi sami pripeljejo in z izročitvijo dopisnice, oddajo v zbirnem
centru.
(5) Odvoz kosovnih odpadkov, ki so količinsko večji od
količin iz prvega odstavka tega člena in kosovnih odpadkov od
drugih uporabnikov, se izvaja kot odvoz odpadkov po naročilu.
28. člen
(zbiranje nevarnih odpadkov)
(1) Izvajalec najmanj enkrat letno organizira akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s posebno prilagojeno
in opremljeno premično zbiralnico.
(2) Zbiranje nevarnih odpadkov poteka na način in v
skladu s terminskim planom, kot ga določi izvajalec. O načinu
in terminih zbiranja mora izvajalec uporabnike z obvestilom, ki
ga objavi na krajevno običajen način, obvestiti najmanj 14 dni
pred zbiranjem.
(3) Uporabniki iz gospodinjstev lahko nevarne odpadke
oddajo tudi v zbirnem centru.
(4) Izvajalec mora ločeno zbrane nevarne odpadke oddati
usposobljenim prevzemnikom, ki v nadaljevanju poskrbijo za
predelavo, uničenje oziroma odstranjevanje.
(5) Nevarni odpadki iz gospodinjstev so ostanki običajnih sredstev in pripomočkov, ki se v gospodinjstvu dnevno
uporabljajo. Zaradi nevarnih sestavin se ne smejo odlagati na
odlagališča nenevarnih odpadkov ali med ostale ločene frakcije
komunalnih odpadkov.
(6) Drugi uporabniki morajo za zbiranje in odvoz nevarnih
odpadkov skleniti posebno pogodbo z usposobljenim prevzemnikom nevarnih odpadkov.
29. člen
(zbiranje biološko razgradljivih odpadkov)
(1) Za biološko razgradljive odpadke in zeleni vrtni odpad,
povzročitelji prvenstveno sami zagotavljajo kompostiranje na lastnem vrtu. Način kompostiranja, uporaba komposta ali njegova

8. Vsebina katastra zbirnih in prevzemnih mest, zbiralnic
in zbirnih centrov

9. Drugi pogoji glede minimalnih oskrbovalnih standardov,
ki so potrebni za ravnanje z odpadki skladno s predpisi in
nemoteno opravljanje javne službe
31. člen
(javne prireditve, čistilne akcije in začasna prodajna mesta)
(1) Organizatorji prireditev na prostem, na katerih potekajo dejavnosti organizatorja ali udeležencev, pri katerih nastajajo
odpadki, morajo najmanj 14 dni pred prireditvijo o tem obvestiti
izvajalca. Pri prijavljanju prireditve morajo predložiti načrt prireditvenega prostora, v katerem je razvidno, da bo zagotovil zbirno
mesto z ustreznimi posodami za ločeno zbiranje odpadkov, skladno s Tehničnim pravilnikom.
(2) Velikost in število ustrezno označenih zabojnikov ali vreč
določi in zagotovi izvajalec javne službe izkustveno glede na vrsto
prireditve in na pričakovano število udeležencev. Ne glede na to je
minimalna količina odpadkov, za katere izvajalec zagotavlja storitev, 240 litrov za posamezno frakcijo, ki jo je obvezno zbirati ločeno na izvoru nastanka odpadka skladno s Tehničnim pravilnikom.
(3) Za prireditve s strežbo hrane in pijače je organizator dolžan sam poskrbeti za ustrezno ravnanje z biološko razgradljivimi
odpadki iz dejavnosti gostinstva skladno s predpisi, ki urejajo to
frakcijo odpadkov.
(4) Organizator prireditve mora po koncu prireditve vse zbrane odpadke, razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov,
predati izvajalcu.
(5) Stroške najema zabojnikov in prevzema odpadkov nosi
organizator prireditve.
(6) Organizatorji čistilnih akcij in sponzorji oziroma financerji čistilne akcije morajo v primeru, če bo izvajalec sodeloval
pri izvedbi čistilne akcije, najmanj 14 dni pred načrtovano akcijo
z izvajalcem skleniti dogovor o poteku akcije, načinu obdelave
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in odstranjevanja odpadkov ter predvidenih stroških in plačniku
stroškov. Stroški čistilne akcije ne smejo bremeniti stroškov gospodarskih javnih služb s področja ravnanja z odpadki.
(7) Izvajalci dejavnosti na začasnih prodajnih mestih si morajo v obdobju izvajanja dejavnosti priskrbeti posode oziroma vreče
glede na vrsto dejavnosti, ki jo izvajajo.
32. člen
(postopek izdajanja projektnih pogojev in soglasij)
(1) Izvajalec ima na zahtevo vlagatelja, skladno z zakonodajo, ki ureja graditev objektov in urejanje prostora, javno pooblastilo
za predpisovanje projektnih pogojev ter soglasij.
(2) Obvezna vsebina projektnih pogojev obsega:
– podatke o vlagatelju,
– podatke o investitorju,
– podatke o vrsti in namenu objekta ter zemljišča,
– podatke o projektantu in projektu in
– predpis pogojev glede na vrsto odpadkov, zbirnem mestu,
prevzemnem mestu in dostopni poti.
(3) Obvezna vsebina soglasja obsega:
– podatke o vlagatelju,
– podatke o investitorju,
– podatke o vrsti in namenu objekta ter zemljišča in
– soglasje k projektnim rešitvam z navedbo projektne dokumentacije, vključno z datumom izdelave.
33. člen
(gradbišča)
Investitorji oziroma izvajalci novogradenj ali obnov so tudi
uporabniki po tem Tehničnem pravilniku, kar pomeni, da izvajalec
storitev javne službe za potrebe delovanja gradbišča preskrbi
potrebno opremo za zbiranje komunalnih odpadkov. Investitor
oziroma izvajalec novogradnje ali obnove mora izvajalcu storitev
javne službe pred pričetkom izvajanja del sporočiti podatke o
potrebah po opremi za zbiranje odpadkov.
34. člen
(obveščanje in ozaveščanje uporabnikov)
(1) Izvajalec uporabnike obvešča o vseh zadevah, ki so
povezane z izvajanjem storitev zbiranja odpadkov. Pristop obveščanja mora temeljiti na večanju ozaveščenosti uporabnikov in
dvigovanju standardov ločevanja komunalnih odpadkov.
(2) Minimalni standard obveščanja in ozaveščanja je sledeči:
– spletna stran izvajalca,
– stalno osebno informiranje uporabnikov na terenu, v zbirnem centru, po elektronskih medijih in
– pisno komuniciranje s posameznimi uporabniki.
(3) Izvajalec praviloma sodeluje tudi pri izvedbi skupnih
akcij ozaveščanja v povezavi z vzgojnimi ustanovami, krajevnimi
skupnostmi, občino in ministrstvom (predstavitve, ogledi zbirnega
centra, razlage, članki …).
35. člen
(tehnologije, pogoji in pogostost pranja predpisanih zabojnikov
za odpadke)
(1) V skladu s predpisi o ravnanju z biološko razgradljivimi
kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom, izvajalec izvaja
pranje zabojnikov za to vrsto odpadkov v okviru storitev javne službe, minimalno 2-krat letno, in sicer s čistilno opremo, ki omogoča
pranje in dezinfekcijo zabojnika na mestu prevzemanja odpadkov
ter pri tem ne vpliva na bivalno okolje. Odplake, ki nastanejo pri
čistilnem procesu, mora zajeti in z njimi ravnati v skladu z veljavno
zakonodajo.
(2) Na zbiralnicah ločenih frakcij izvajalec zagotavlja redno
pranje in čiščenje zabojnikov minimalno 1-krat letno, oziroma
skladno z dejanskimi potrebami.
36. člen
(letni program ravnanja s komunalnimi odpadki)
(1) Potek zbiranja komunalnih odpadkov izvajalec določi
na letnem nivoju s programom zbiranja komunalnih odpadkov, ki
mora vsebovati:
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– izhodišča za pripravo programa zbiranja komunalnih
odpadkov,
– koledar zbiranja mešanih komunalnih odpadkov po naseljih,
– koledar zbiranja plastične, kovinske in sestavljene embalaže ter folij in embalažnega stiropora po naseljih,
– koledar zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada po naseljih,
– koledar zbiranja papirja, kartona in papirne ter kartonske
embalaže po naseljih,
– koledar zbiranja ločenih frakcij odpadkov po zbiralnicah
ločenih frakcij,
– podatke o zbiranju kosovnih odpadkov,
– koledar akcije zbiranja nevarnih frakcij komunalnih odpadkov s premično zbiralnico,
– koledar zbiranja odpadnih nagrobnih sveč na pokopališčih,
– postopek razdeljevanja namenskih tipiziranih vreč in
– plan obratovanja zbirnega centra.
(2) Letni program izdela izvajalec skladno z določbami
Odloka in Tehničnega pravilnika. Potrjen letni program izvajalec
objavi na svoji spletni strani.
37. člen
(način določitve vrste prevoza glede na vrsto odpadka)
(1) Vrsta prevoza je odvisna od vrste odpadka, gostote
odpadka in načrtovanega nadaljnjega ravnanja s prepeljanim
odpadkom. V enem zabojniku se lahko sočasno prevaža samo
ena vrsta odpadka.
(2) Pri določitvi vrste prevoza je potrebno upoštevati sledeče:
– ali se lahko odpadki, ki so predvideni za prevoz stiskajo,
ali morajo ostati nepoškodovani v razsutem stanju;
– ali so odpadki, ki so predvideni za prevoz samo od enega
ali od več drugih uporabnikov in
– gostoto odpadkov, predvidenih za prevoz in izbiro ekonomične kombinacije, razpoložljivi volumen, nosilnost specialnega
tovornega vozila in oddaljenost ter eventualni posebni pogoji
prevzemnika.
38. člen
(osnove za obračun storitev)
(1) Osnove za obračun storitev so: veljavne cene za storitve posamezne javne službe, volumen opreme za zbiranje
mešanih komunalnih odpadkov, volumen opreme za zbiranje
odpadne embalaže, volumen opreme za zbiranje bioloških odpadkov ali drugih vrst odpadnih surovin, frekvence praznjenja
ter dajatve, vezane na ravnanje z odpadki.
(2) Pri vseh uporabnikih je oprema za zbiranje mešanih
komunalnih odpadkov izhodiščna in je sodilo za obračunavanje
stroškov zbiranja vseh ločenih frakcij odpadkov na zbiralnicah
in v zbirnem centru.
(3) Teža na obdelavo odpeljanih mešanih komunalnih odpadkov in teža odloženih komunalnih odpadkov se na uporabnike razdeli na podlagi povprečne specifične teže odpadkov
glede na volumen vseh evidentiranih in vključenih zabojnikov
po vrsti odpadka, z upoštevanjem dinamike zbiranja odpadkov
(praznjenj zabojnika) v obračunskem obdobju.
(4) Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko 20 03 01, v zbirnem centru, ni vključeno v izhodiščno
posodo in je dodatno plačljiva storitev.
(5) Pri uporabi tipiziranih vreč za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in odpadne embalaže, se za obračun upošteva
enako, kot bi uporabnik uporabljal zabojnik (skupen volumen
tipiziranih vreč in frekvenca odvoza).
(6) Za druge uporabnike se pri obračunu upošteva, da niso
vključeni v odvoz kosovnih in nevarnih odpadkov.
(7) Pri uporabi tipiziranih vreč za zbiranje občasno povečanih količin mešanih komunalnih odpadkov ali odpadne embalaže, je v ceno tipizirane vreče že vključen celoten strošek storitev
za odvoz in končno oskrbo odpadkov.
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39. člen
(reklamacije)
(1) Uporabnik storitev zbiranja in prevoza odpadkov se lahko
pritoži na izvajanje storitve, in sicer na pravilnost in/ali pravočasnost opravljene storitve. Reklamacijo lahko najprej poda po
telefonu ali osebno pri pristojnem strokovnem delavcu na sedežu
izvajalca. Prav tako lahko na pristojnega delavca naslovi pisno
pritožbo po klasični ali elektronski pošti.
(2) O vsaki pritožbi pristojni strokovni delavec napiše uradni
zaznamek v katerem zapiše predmet pritožbe ter dogovorjeno
rešitev, oziroma ali sta z uporabnikom razrešila predmet pritožbe.
Uradni zaznamek oziroma povratna informacija o rešitvi pritožbe
se posreduje uporabniku na njegovo izrecno zahtevo. V primeru
obojestransko ustrezne rešitve pritožbe posreduje strokovni delavec ustrezni delovni nalog delavcu, ki izvede dogovorjeno rešitev.
(3) V primeru, če uporabnik ocenjuje, da njegova pritožba ni
bila ustrezno rešena, naslovi pisno pritožbo z natančnimi podatki
o predmetu pritožbe na sedež izvajalca. Izvajalec pisno odloči o
reklamaciji v roku 15 dni od prejema reklamacije.
(4) Uporabnik lahko poda pisni ugovor na izdani račun (reklamacija računa) v 8 dneh od dneva prejema računa. Vloženi
ugovor ne vpliva na zapadlost računa. V primeru, če se ugovor
nanaša na obračun storitev in izvajalec v postopku reševanja ugovora ugotovi, da je le-ta utemeljen, izstavi uporabniku dobropis v
znesku, ki predstavlja vrednost utemeljenega ugovora. V primeru,
če se ugovor nanaša na podatke, ki so podlaga za obračun storitev obdelave mešanih komunalnih odpadkov ali odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov, izvajalec
odstopi reševanje ugovora izvajalcu storitev obdelave mešanih
komunalnih odpadkov ali izvajalcu storitev odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
40. člen
(prekinitev izvajanja storitev)
(1) Drugemu uporabniku, ki zamuja s plačili računov, lahko
izvajalec pošlje pisni opomin pred prekinitvijo izvajanja storitev
in mu postavi rok za plačilo. Če drugi uporabnik kljub opominu
zapadlih računov ne plača v roku, navedenem v opominu, lahko
izvajalec s prvim dnem naslednjega meseca prekine z izvajanjem
storitev in odpelje opremo, če jo je drugi uporabnik imel v najemu,
ter začne ali nadaljuje s postopkom prisilne izterjave dolga.
(2) Prekinitev izvajanja storitev zbiranja in prevoza odpadkov
traja toliko časa, da drugi uporabnik plača vse zapadle račune s
pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi in vse druge stroške, ki so nastali izvajalcu zaradi neplačevanja računov.
(3) O prekinitvi izvajanja storitev izvajalec obvesti pristojni
inšpektorat.
41. člen
(vizualna kontrola)
Vizualno kontrolo izvaja izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, v zbiralnicah ločenih
frakcij in v zbirnem centru. V primeru ugotovljenih neskladnosti o
tem opozori povzročitelja, v primeru ponavljajočih neskladnosti pri
istem povzročitelju o tem obvesti prekrškovni organ.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
(oprema)
(1) Obstoječi zabojniki na zbiralnicah modre barve, prvotno
namenjeni zbiranju kovinske embalaže, se ustrezno označijo in
uporabljajo za isti namen, kot zabojniki rumene barve, to je za
odpadno embalažo.
(2) Vse določbe glede barve in označevanja opreme za
zbiranje komunalnih odpadkov, veljajo za vse nove nabave od
uveljavitve Tehničnega pravilnika dalje. Obstoječa oprema za
zbiranje odpadkov ostane v uporabi do porabe ali izrabe.
43. člen
(obvestilo izvirnim povzročiteljem)
Izvajalec z obvestilom, ki ga objavi na krajevno običajen način, pozove tiste izvirne povzročitelje, katerih delovanje ali dejav-
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nost povzroča nastajanje odpadkov, pa še niso ali niso ustrezno
vključeni v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki, da izvajalcu
sporočijo podatke, ki so skladno s predpisi, Odlokom in Tehničnim
pravilnikom potrebni, da se ustrezno vključi v sistem ravnanja s
komunalnimi odpadki in za vpis v evidenco uporabnikov.
44. člen
(prehodno obdobje)
Izvajalec mora zagotoviti izvajanje določb Tehničnega pravilnika najkasneje v roku devetih mesecev od njegove uveljavitve.
45. člen
(začetek veljavnosti)
Tehnični pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
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Sklep o cenah storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe zbiranje določenih
vrst komunalnih odpadkov na območju Občine
Škofja Loka

Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/98, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN in 57/11), 42. člena Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Škofja Loka (Uradni list RS,
št. 45/12) in 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list
RS, št. 33/10 in 2/13) je Občinski svet Občine Škofja Loka na
23. redni seji dne 16. 5. 2013 sprejel

SKLEP
o cenah storitev obvezne občinske gospodarske
javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih
odpadkov na območju Občine Škofja Loka
1. člen
Za storitve zbiranja ločenih frakcij in mešanih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: MKO), po sistemu »od vrat do
vrat«, se za gospodinjstva v individualnih in večstanovanjskih
objektih ter za objekte za občasno bivanje, uporabljajo naslednje cene:
– v €/mesec za storitve zbiranja odpadne embalaže in
MKO, ob uporabi opreme volumna 80–1100 litrov (cena vključuje tudi obrabnino opreme) in
– v €/kom. za storitve zbiranja odpadne embalaže in MKO
v tipiziranih vrečah, za občasno povečane količine odpadkov
(cena vključuje tudi strošek vreče), za vse uporabnike:
Volumen opreme
za odpadke in število
praznjenj na leto
0
80 litrov 13x
80 litrov 26x
120 litrov 13x
120 litrov 26x
120 litrov 52x
240 litrov 13x
240 litrov 26x

Zbiranje odpadne
Javna
embalaže in MKO infrastruktura
1
2
4,6090
0,0616
8,0567
0,1231
4,6740
0,0923
8,1868
0,1847
14,0515
0,3694
5,9806
0,1847
10,4683
0,3694
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Volumen opreme
za odpadke in število
Zbiranje odpadne
Javna
praznjenj na leto
embalaže in MKO infrastruktura
0
1
2
240 litrov 52x
17,9507
0,7387
770 litrov 13x
25,1396
0,5925
770 litrov 26x
42,3169
1,1850
770 litrov 52x
68,7090
2,3700
1100 litrov 13x
35,6293
0,8464
1100 litrov 26x
59,9785
1,6929
1100 litrov 52x
97,3976
3,3858
Vreča za zbiranje odpadne
embalaže 50 litrov (1 kom.)
0,8613
Vreča za zbiranje odpadne
embalaže 80 litrov (1 kom.)
1,3781
Vreča za zbiranje
MKO 50 litrov (1 kom.)
0,9364
*0,0355
Vreča za zbiranje
MKO 80 litrov (1 kom.)
1,4983
*0,0568
*samo za tipizirane vreče za zbiranje MKO
Pri cenah v tem členu tega sklepa je upoštevan prevoz
zbranih odpadkov do lokacije zbirnega centra in sortirnice odpadkov Draga, tehtanje, evidentiranje in nalaganje za prevoz
na večje razdalje.
2. člen
1. Vsako gospodinjstvo v individualnih in večstanovanjskih objektih plača na mesec:
– za zbiranje ločenih frakcij na zbiralnicah in njihovo
končno oskrbo 1,4049 €,
– za 2x letno zbiranje nevarnih odpadkov 0,6737 €,
– za uničenje zbranih nevarnih odpadkov 0,2067 €,
– za zbiranje, odvoz in oddajo kosovnih odpadkov v končno oskrbo 0,0536 €,
– za pokrivanje stroška obratovanja zbirnega centra
0,3404 €,
to je skupaj 2,6793 €/mesec na gospodinjstvo.
2. Uporabniku objekta za občasno bivanje, se storitve iz
prvega odstavka tega člena zaračunava v višini 33%.
3. člen
Za storitve zbiranja ločenih frakcij in mešanih komunalnih
odpadkov (v nadaljevanju: MKO), po sistemu »od vrat do vrat«,
se za dejavnost uporabljajo naslednje cene:
– v €/mesec za storitve zbiranja ločenih frakcij in MKO,
ob uporabi opreme volumna 80–1100 litrov (cena vključuje tudi
obrabnino opreme) in
– v €/mesec za zbiranje ločenih frakcij na zbiralnicah in v ZC:
Volumen
Zbiranje
opreme za
Zbiranje
ločenih
Zbiranje
Javna
odpadke in
ločenih
frakcij na
MKO
infrastruktura
število praznjenj frakcij
zbiraln. in
na leto
v ZC
0
1
2
3
4
80 litrov 13x
2,2394 2,3696
1,1635
0,0616
80 litrov 26x
3,8982 4,1585
2,3271
0,1231
120 litrov 13x
2,2394 2,4346
1,7453
0,0923
120 litrov 26x
3,8982 4,2886
3,4906
0,1847
120 litrov 52x
6,6353 7,4162
6,9812
0,3694
240 litrov 13x
2,7951 3,1855
3,4906
0,1847
240 litrov 26x
4,8437 5,6246
6,9812
0,3694
240 litrov 52x
8,1945 9,7562
13,9624
0,7387
770 litrov 13x
11,9435 13,1961
11,1990
0,5925
770 litrov 26x
19,9058 22,4111
22,3980
1,1850
770 litrov 52x
31,8492 36,8598
44,7960
2,3700
1100 litrov 13x 16,9199 18,7094
15,9986
0,8464
1100 litrov 26x 28,1998 31,7787
31,9972
1,6929
1100 litrov 52x
45,1198 52,2778
63,9943
3,3858
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1. Pri vsaki dejavnosti, vključeni v reden odvoz ločenih
frakcij ali MKO, se zaračunava cena iz 3. in 4. stolpca iz tabele
tega člena.
2. Pri cenah v tem členu tega Sklepa je upoštevan prevoz
zbranih odpadkov do lokacije zbirnega centra in sortirnice odpadkov Draga, tehtanje, evidentiranje in nalaganje za prevoz
na večje razdalje.
4. člen
1. Pri uporabi tipiziranih vreč za zbiranje odpadne embalaže in MKO namesto zabojnika, se za obračun uporablja
cena tistega zabojnika in frekvenca praznjenja, ki jo vreče
nadomeščajo, z upoštevanjem dejanskega skupnega volumna
vreč na leto.
2. Za eventualno uporabo vmesnih volumnov vreč in
zabojnikov, se za obračun upošteva cena najbližjega volumna
iz tabele v tem členu. Količina je v tem primeru količnik med
dejanskim volumnom opreme in volumnom iz cenika.
5. člen
Za storitve zbiranja, odvoza in končne oskrbe bioloških
odpadkov, se uporabljajo naslednje cene v €/mesec/1 posodo:
Volumen posode
Zbiranje
in frekvenca
Kompostiranje
Skupaj
in odvoz
praznjenja
120 litrov 52x
9,4355
4,7979
14,2334
120 litrov 104x
17,2122
9,5958
26,808
240 litrov 52x
12,9988
9,5958
22,5946
240 litrov 104x
23,8080
19,1916
42,9996
6. člen
Za zaključene pošiljke odpadkov, se za pokrivanje stroška javne infrastrukture in za storitve tehtanja, evidentiranja in
nalaganja na prekladališču Draga za potrebe prevoza na večje
razdalje, uporabljajo naslednje cene:
za pokrivanje stroška javne infrastrukture (rampe):
2,3509 €/t;
za storitev tehtanja, evidentiranja in nalaganja odpadkov:
9,4458 €/t.
7. člen
Cene za storitve izvajanja gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov po tem sklepu,
izražene v €/kg, so:
Cene za zbiranje komunalnih odpadkov:
– Cena javne infrastrukture je 0,0057 €/kg
– Cena storitve je 0,2425 €/kg.
Cene za zbiranje bioloških odpadkov:
– Cena javne infrastrukture je 0,0000 €/kg
– Cena storitve je 0,2089 €/kg.
8. člen
V tarifnih postavkah tega sklepa DDV in druge dajatve
niso zajete.
9. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem uvedbe
odvoza odpadne embalaže po sistemu “od vrat do vrat”.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep
o ceni ravnanja z odpadki na območju Občine Škofja Loka
št. 353-14/2000 z dne 5. aprila 2007, ki je bil 20. 7. 2007 objavljen v Uradnem listu RS, št. 65/07 v delu, ki velja za storitve
zbiranja in odvoza odpadkov.
Št. 354-0013/2013
Škofja Loka, dne 16. maja 2013
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.
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žave (v nadaljnjem besedilu: izrazito poslabšanje varnostnih
razmer).

Uredba o obrambnem načrtovanju

Na podlagi tretjega odstavka 69. člena Zakona o obrambi
(Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) in
drugega odstavka 22. člena Zakona o službi v Slovenski vojski
(Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o obrambnem načrtovanju
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S to uredbo se določajo nosilci obrambnega načrtovanja, obseg in vsebina obrambnega načrta ter odgovornost za
obrambno načrtovanje, s katerim se načrtuje obseg nalog za
delovanje obrambnega sistema v izrednem stanju, vojni ali
krizah.
2. člen
V tej uredbi uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. krizne razmere so razmere v regionalnem ali širšem
varnostnem okolju, ki jih ni mogoče obvladovati z običajnimi
sredstvi in ukrepi, v katerih so zaradi vojaških, ekonomskih,
socialnih in drugih razlogov ogrožene temeljne družbene vrednote in ki se lahko razširijo tudi čezmejno oziroma neposredno
ogrozijo druge države;
2. kriza je od človeka povzročeno časovno omejeno stanje, dogodek ali proces v državi ali zunaj nje, ki lahko resno
ogrozi nacionalno varnost oziroma povzroči nastanek izrednega stanja, ni pa ga mogoče obvladati z običajnimi sredstvi,
ampak je za zagotavljanje nacionalne varnosti treba angažirati
mehanizme kriznega upravljanja;
3. obrambno načrtovanje predstavlja celoto priprav in
ukrepov za potrebe obrambe države, organizacijskih, kadrovskih, materialnih in drugih aktivnosti nosilcev obrambnega
načrtovanja za ustrezen odziv in delovanje v kriznih razmerah;
4. obrambni načrt je celota rešitev in ukrepov za zagotovitev delovanja obrambnega sistema Republike Slovenije v
kriznih razmerah;
5. ukrepi kriznega odzivanja kot del ukrepov za pripravljenost države obsegajo nacionalne ukrepe kriznega odzivanja ter
ukrepe kriznega odzivanja v skladu s sprejetimi mednarodnimi
obveznostmi države (v nadaljnjem besedilu: ukrepi kriznega
odzivanja);
6. materialna in zdravstvena oskrba je oskrba Slovenske
vojske, prebivalstva, sil za zaščito, reševanje in pomoč ter
policije v vojni;
7. podpora države gostiteljice je civilna in vojaška pomoč, ki jo zagotavlja država gostiteljica zavezniškim silam in
organizacijam, ki se nahajajo ali gibljejo preko ozemlja države
gostiteljice, v njenih teritorialnih vodah ali zračnem prostoru, in
tam izvajajo operacije in vaje;
8. kritična infrastruktura državnega pomena v Republiki
Sloveniji obsega tiste zmogljivosti, ki so ključnega pomena za
državo in bi prekinitev delovanja ali njihovo uničenje pomembno vplivalo in imelo resne posledice na nacionalno varnost,
gospodarstvo, ključne družbene funkcije, zdravje, varnost in
zaščito ter družbeno blaginjo;
9. civilno krizno načrtovanje je načrtovanje uporabe civilnih virov pri odzivanju na krizne razmere v nacionalnem in
mednarodnem okolju;
10. izrazito poslabšanje varnostnih razmer v mednarodnem okolju je ocenjeno varnostno stanje države, ko je zaradi vojaške ogroženosti treba stopnji ogroženosti prilagoditi
obrambno načrtovanje in povečati obrambne zmogljivosti dr-

II. NOSILCI OBRAMBNEGA NAČRTOVANJA
3. člen
Nosilci obrambnega načrtovanja, ki izdelujejo obrambne
načrte, so ministrstva, Generalni sekretariat Vlade Republike
Slovenije, Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje,
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija, Služba Vlade
Republike Slovenije za zakonodajo, Banka Slovenije, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, katerih dejavnost
je po odločitvi Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) posebnega pomena za obrambo (v nadaljnjem
besedilu: nosilci načrtovanja).
4. člen
Vlada ali pristojni državni organi iz prejšnjega člena lahko
naložijo drugim organom, lokalnim skupnostim, gospodarskim
družbam, zavodom in drugim organizacijam, ki niso navedeni v
prejšnjem členu, izvajanje dodatnih nalog v izrednem stanju in
vojni za potrebe obrambe, kar vključuje tudi izdelavo potrebnih
dokumentov za izvršitev nalog.
III. OBRAMBNI NAČRT
5. člen
(1) Pri izdelavi obrambnega načrta nosilci načrtovanja
upoštevajo vire ogrožanja in tveganja nacionalne varnosti Republike Slovenije, opredeljene v strateških in drugih razvojno
usmerjevalnih dokumentih ter ocenah s področja nacionalne
varnosti.
(2) Ob spremembi virov ogrožanja in tveganja oziroma
ob sprejetju ocene ogroženosti države pred napadom so nosilci dolžni uskladiti obrambne načrte skladno z novo nastalimi
razmerami.
(3) Vzpostavljene rešitve za opravljanje dejavnosti in odzivanje na področjih iz pristojnosti nosilcev načrtovanja se lahko
upoštevajo kot del obrambnega načrta.
(4) Če je za uveljavitev posameznega ukrepa treba sprejeti ali spremeniti predpis, priprave obsegajo tudi izdelavo predloga predpisa ali njegovih sprememb.
6. člen
(1) Obrambni načrti ministrstev in vladnih služb iz 3. člena
te uredbe predstavljajo obrambni načrt vlade, ki skupaj z načrtom uporabe Slovenske vojske ter načrtom Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije tvorijo obrambni načrt države. Navedeni
načrti se hranijo pri nosilcih njihove izdelave.
(2) Načrt uporabe Slovenske vojske izdeluje Generalštab
Slovenske vojske in obsega ukrepe kriznega odzivanja, organizacijsko-mobilizacijski razvoj, mobilizacijo Slovenske vojske
in načrt delovanja Slovenske vojske. Načrt uporabe Slovenske
vojske sprejme minister, pristojen za obrambo. Načrt Štaba
Civilne zaščite Republike Slovenije izdeluje Uprava Republike
Slovenije za zaščito in reševanje v skladu s to uredbo in predpisi o izdelavi načrtov zaščite in reševanja.
(3) Psihološka obramba, gospodarska obramba in druge
oblike nevojaške obrambe se kot del obrambnega načrta države razdelajo v ukrepih kriznega odzivanja.
7. člen
(1) Vsebina obrambnih načrtov nosilcev načrtovanja iz te
uredbe v miru obsega:
1. ukrepe kriznega odzivanja,
2. priprave za zagotovitev obrambnih zmogljivosti:
– priprave za zagotovitev povečanih vojaških zmogljivosti,
– priprave za zagotovitev civilnih zmogljivosti.
(2) Vsebina obrambnih načrtov iz te uredbe se ob
izrazitem poslabšanju varnostnih razmer dopolni tako, da
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omogoči vzpostavitev povečanih obrambnih zmogljivosti za
delovanje.
(3) V obrambnem načrtu Ministrstva za obrambo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) se načrtuje zagotavljanje pogojev
za delo Predsednika Republike Slovenije, vlade in Državnega
zbora Republike Slovenije v vojni na podlagi njihovih izkazanih
potreb, ki jih skladno s predpisi ne zagotavljajo njihove strokovne službe in drugi organi.
1. Ukrepi kriznega odzivanja
8. člen
(1) Priprave za izvajanje ukrepov kriznega odzivanja ter
nosilce priprav določi vlada s sklepom. Z ukrepi kriznega odzivanja se zagotavlja sodelovanje države pri usklajenem odzivanju v kriznih razmerah v mednarodnem okolju ter postopen
prehod obrambnega sistema Republike Slovenije na delovanje
v izrednem in vojnem stanju.
(2) Dokumenti priprav za izvajanje ukrepov kriznega odzivanja obsegajo:
– opomnik,
– dokumente za posredovanje odločitev o izvajanju ukrepov kriznega odzivanja,
– pregled ukrepov kriznega odzivanja z aktivnostmi za
njihovo realizacijo in
– dokumente za sklic izvrševalcev ukrepov kriznega odzivanja.
(3) Vsebino dokumentov priprav za izvajanje ukrepov
kriznega odzivanja predpiše minister, pristojen za obrambo.
9. člen
(1) O izvajanju ukrepov kriznega odzivanja odloči vlada.
(2) Ministrstvo koordinira in usmerja priprave za izvajanje
ukrepov kriznega odzivanja ter je pristojno za posredovanje in
seznanjanje z odločitvami o ukrepih kriznega odzivanja.
2. Priprave za zagotovitev obrambnih zmogljivosti
10. člen
(1) Priprave za zagotovitev obrambnih zmogljivosti obsegajo priprave za zagotovitev povečanih vojaških zmogljivosti in
priprave za zagotovitev civilnih zmogljivosti.
(2) Ministrstvo je pristojno za usklajevanje načrtovanja in
organiziranja vojaških in civilnih zmogljivosti obrambnega sistema.
11. člen
Ministrstvo v okviru priprav za zagotovitev obrambnih
zmogljivosti vodi evidenco vojaških obveznikov, evidenco državljanov, razporejenih na delovno dolžnost, ter evidenco sredstev iz popisa skladno s predpisi.
2.1. Priprave za zagotovitev povečanih vojaških zmogljivosti
12. člen
(1) Slovenska vojska za potrebe načrtovanja povečanih
vojaških zmogljivosti in njihovega dopolnjevanja izdela organizacijsko-mobilizacijski razvoj Slovenske vojske, ki vključuje tudi
povečanje števila pripadnikov, njihovo usposabljanje, opremo
in oborožitev.
(2) Materialne rezerve za vzpostavitev povečanih vojaških
zmogljivosti obsegajo strateško rezervo oborožitve in vojaške
opreme, ki je izločena iz operativne uporabe Slovenske vojske,
ter infrastrukturne možnosti za vzpostavitev povečanih vojaških
zmogljivosti.
2.2. Priprave za zagotovitev civilnih zmogljivosti
13. člen
(1) Nosilci načrtovanja določijo svoje prednostne naloge
in dejavnosti v kriznih razmerah, za katere načrtujejo kadrovske, organizacijske ter materialne pogoje in rešitve.
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(2) Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije,
katerih dejavnost je po odločitvi vlade posebnega pomena za
obrambo, načrtujejo svoje prednostne naloge in dejavnosti v
kriznih razmerah na podlagi usmeritev pristojnega ministrstva.
14. člen
(1) Nosilci načrtovanja z razporejanjem državljanov
na delovno dolžnost zagotavljajo potrebne kadrovske zmogljivosti za neprekinjeno izvajanje in prilagajanje nalogam
oziroma opravljanje dejavnosti v izrednem stanju in vojni.
Razporejanje se izvaja skladno s predpisi o razporejanju na
delovno dolžnost.
(2) Seznam delavcev, potrebnih za izvajanje nalog oziroma opravljanje dejavnosti, in dokumenti o razporeditvi so
sestavni del obrambnih načrtov nosilcev načrtovanja.
15. člen
(1) Podpora države gostiteljice se načrtuje in izvaja
na podlagi načrta zagotavljanja podpore države gostiteljice
v Republiki Sloveniji, ki ga sprejme vlada na predlog ministrstva.
(2) Ministrstvo vodi skupno bazo podatkov za načrtovanje in izvajanje podpore države gostiteljice.
16. člen
(1) Nosilci načrtovanja načrtujejo in zagotavljajo civilne
zmogljivosti države gostiteljice v primeru, ko zahteve presegajo zmogljivosti Slovenske vojske.
(2) Nosilci načrtovanja načrtujejo in zagotavljajo podporo države gostiteljice na področjih, za katera so pristojni,
gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije pa na
podlagi odločitev pristojnih ministrstev ali pogodb.
(3) Obrambni načrti nosilcev načrtovanja obsegajo:
– pregled civilnih zmogljivosti s seznamom oseb za stike,
– seznam sklenjenih pogodb.
17. člen
(1) Ministrstva in vladne službe iz 3. člena te uredbe
v obrambnih načrtih opredelijo tudi kritično infrastrukturo
državnega pomena iz svoje pristojnosti.
(2) Nosilce zaščite kritične infrastrukture državnega
pomena v Republiki Sloveniji določi vlada s sklepom.
18. člen
(1) Obrambni načrti ministrstev in vladnih služb iz
3. člena te uredbe obsegajo:
– pregled kritične infrastrukture,
– pregled lastnikov in upravljavcev kritične infrastrukture,
– pregled ukrepov za zaščito kritične infrastrukture.
(2) Ministrstvo koordinira in usklajuje priprave za zaščito kritične infrastrukture državnega pomena v Republiki
Sloveniji.
19. člen
(1) Pristojna ministrstva, ki sodelujejo v delovnih telesih
na področju civilno kriznega načrtovanja v Evropski uniji in
Natu, so odgovorna za izvrševanje dogovorov o ukrepih za
obvladovanje kriz, ki se izvajajo na področju varnosti, obrambe, civilnega pomorskega, kopenskega in zračnega prometa,
energije, industrije, prehrane in kmetijstva, javnih komunikacijskih omrežij, zdravstvene oskrbe in civilne zaščite.
(2) Ministrstvo koordinira in usmerja civilno krizno načrtovanje z namenom doseči usklajenost priprav obrambnega
sistema in sistema notranje varnosti ter sistema varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami v državi za delovanje v
mednarodnih obrambnih in varnostnih integracijah.
20. člen
V obrambnem načrtu ministrstva se načrtuje organizacija in delovanje upravnih zvez skladno s predpisi.
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3. Vzpostavitev povečanih obrambnih zmogljivosti
za delovanje
21. člen
Ministrstvo ob izrazitem poslabšanju varnostnih razmer
na podlagi ocen ogroženosti v zavezništvu in državi predlaga
vladi v sprejem oceno ogroženosti države pred napadom,
ki je podlaga za dopolnjevanje obrambnih načrtov in za
sprejem odločitve o povečanju mirnodobnega obsega in
zmogljivosti Slovenske vojske oziroma uveljavitve obrambnih dolžnosti.
22. člen
(1) Ministrstvo na podlagi dodatno izkazanih predlogov
nosilcev načrtovanja izvede razporeditev državljanov na delovno dolžnost. S tem se zagotovijo potrebne kadrovske zmogljivosti za neprekinjeno izvajanje nalog oziroma opravljanje
dejavnosti v izrednem stanju in vojni, skladno s prioritetami
za razporejanje.
(2) Ministrstvo na podlagi predlogov Slovenske vojske,
sil za zaščito, reševanje in pomoč ter drugih nosilcev načrtovanja izvede razporeditev na materialno dolžnost.
(3) Izvajanje aktivnosti za primer ponovne uvedbe vseh
sestavin vojaške dolžnosti podrobneje uredi ministrstvo s
posebnim predpisom.
23. člen
(1) Po uveljavitvi vseh sestavin vojaške dolžnosti se
prične z načrtovanjem materialne in zdravstvene oskrbe.
(2) Za zagotavljanje materialne in zdravstvene oskrbe:
– Slovenska vojska, sile za zaščito, reševanje in pomoč
ter policija izkažejo potrebe,
– pristojna ministrstva za oceno potreb prebivalstva
pridobijo podatke organa, pristojnega za makroekonomske
analize in razvoj.
(3) Pristojna ministrstva na podlagi potreb iz prejšnjega
odstavka izdelajo:
– pregled izvajalcev materialne in zdravstvene oskrbe,
– seznam sklenjenih pogodb z izvajalci iz prejšnje alineje.
(4) Ministrstvo v sodelovanju z ostalimi ministrstvi podrobneje uredi postopke in način izvajanja nalog materialne
in zdravstvene oskrbe.
(5) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, sklepa z
gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi organizacijami
pogodbe za izvajanje materialne in zdravstvene oskrbe za
potrebe policije.
24. člen
Pristojna ministrstva za zagotovitev povečanih zmogljivosti Slovenske vojske, sil za zaščito, reševanje in pomoč,
policije ter potreb prebivalstva načrtujejo naloge na področju
zdravstva, gospodarstva s poudarkom na namenski proizvodnji, transporta, komunikacijskih povezav in energetske
oskrbe, če je potrebno, pa tudi na drugih področjih.
25. člen
(1) Mobilizacija pri nosilcih načrtovanja se izvede s sklicem odgovornih oseb in javnih uslužbencev oziroma zaposlenih, ki so potrebni za neprekinjeno izvajanje nalog oziroma
opravljanje dejavnosti.
(2) Odgovorne osebe za izvajanje nalog so vodja priprav
za obrambno načrtovanje (v nadaljnjem besedilu: vodja priprav) in njegov namestnik ter upravitelj obrambnega načrta
in njegov namestnik.
(3) Načine sklica opredeli nosilec načrtovanja.
26. člen
(1) Izvajanje mobilizacije Slovenske vojske podrobneje
uredi ministrstvo s posebnim predpisom. Mobilizacija Slovenske vojske obsega sklic mirnodobne sestave in vpoklic
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pripadnikov vojne sestave Slovenske vojske v skladu z organizacijsko-mobilizacijskim razvojem.
(2) Pozivanje imetnikov sredstev iz popisa se izvaja
skladno s predpisi, ki urejajo izvajanje materialne dolžnosti.
(3) Mobilizacija sil za zaščito, reševanje in pomoč se
izvaja skladno s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
(4) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, podrobneje
uredi priprave in izvajanje mobilizacije v policiji.
27. člen
(1) Ministrstvo koordinira in usmerja priprave ter izvajanje mobilizacije. Ministrstvo izvede posredovanje odločitev
o sklicu in mobilizaciji preko Nacionalnega centra za krizno
upravljanje.
(2) Določanje in usklajevanje mobilizacijskih zbirališč
ter vodenje evidenc uredi ministrstvo s posebnim predpisom.
28. člen
(1) Ministrstvo na podlagi ocene ogroženosti pred napadom na državo ustrezno prilagodi obseg delovanja upravnih
zvez.
(2) Za zagotavljanje zvez se uporabljajo vsi sistemi,
razen namenskih elektronskih komunikacijskih omrežij, ki se
uporabljajo za delovanje policije, Slovenske vojske, varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma posameznih
reševalnih služb.
(3) Pri zagotavljanju upravnih zvez lahko sodelujejo tudi
društva, ki delujejo na področju informacijsko-komunikacijskih
povezav.
IV. ODGOVORNOST ZA OBRAMBNO NAČRTOVANJE
29. člen
(1) Vodja priprav je predstojnik nosilca načrtovanja in je
odgovoren za stanje obrambnega načrtovanja, zagotavljanje
organizacijskih in drugih pogojev za opravljanje dejavnosti in
sprejemanje ustreznih odločitev iz pristojnosti nosilca načrtovanja.
(2) Obrambni načrt sprejme vodja priprav nosilca načrtovanja.
(3) Vodja priprav imenuje svojega namestnika za vodenje priprav, upravitelja obrambnega načrta in njegovega namestnika ter zagotovi, da se v izdelavo načrta vključijo za posamezna področja pristojni vodilni in drugi strokovni delavci.
(4) Upravitelj obrambnega načrta je oseba ali organ
nosilca načrtovanja, ki organizira, usmerja ter usklajuje izdelavo in dopolnjevanje obrambnega načrta, skrbi za njegovo
hranjenje in ustrezno varovanje.
(5) Ministrstvo vodi podatke o osebah iz tretjega odstavka tega člena skladno z zakonom.
30. člen
Ministrstvo skrbi za usmerjanje in usklajevanje obrambnega načrtovanja in strokovno pomoč pri izdelavi obrambnih
načrtov.
31. člen
(1) Upravitelj obrambnega načrta države je ministrstvo.
(2) Ministrstvu kot upravitelju obrambnega načrta države so ministrstva in vladne službe iz 3. člena te uredbe ter
nosilca izdelave načrta uporabe Slovenske vojske in načrta
Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije dolžni na zahtevo
posredovati vsebine oziroma dokumente iz svojih načrtov ter
o njih poročati.
32. člen
Za preverjanje priprav in ukrepov iz te uredbe se organizirajo vaje. Ministrstvo podrobneje uredi njihovo organizacijo
in način izvedbe s posebnim predpisom.
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V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
(1) Obrambne načrte je treba uskladiti s to uredbo v dvanajstih mesecih od dneva uveljavitve te uredbe.
(2) Dokumente za zaščito kritične infrastrukture je treba
uskladiti s to uredbo v dvanajstih mesecih po sprejemu sklepa
vlade iz 17. člena te uredbe.
(3) Pristojna ministrstva sprejmejo usmeritve iz 13. člena
te uredbe in jih dostavijo gospodarskim družbam, zavodom in
drugim organizacijam, katerih dejavnost je po odločitvi vlade
posebnega pomena za obrambo, v šestih mesecih od dneva
uveljavitve te uredbe.
34. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
obrambnih načrtih (Uradni list RS, št. 11/04).
35. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00718-5/2013
Ljubljana, dne 13. junija 2013
EVA 2013-1911-0003
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

1971.

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi
carinskih uradov v Republiki Sloveniji,
njihovem sedežu in krajevni pristojnosti

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o carinski
službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo,
113/05 – ZJU-B, 40/09, 9/11 in 96/12 – ZPIZ-2) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o določitvi carinskih
uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu
in krajevni pristojnosti
1. člen
V Uredbi o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti (Uradni list RS,
št. 45/04, 96/05, 120/05, 66/06, 31/08, 48/09, 42/10, 63/10,
71/11, 90/11 in 2/13) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
Carinski uradi Carinske uprave Republike Slovenije so:
1. Carinski urad Brežice, s sedežem na Obrežju, za območje upravnih enot: Brežice, Krško in Sevnica;
2. Carinski urad Celje, s sedežem v Celju, za območje
upravnih enot: Celje, Hrastnik, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Trbovlje, Velenje,
Zagorje ob Savi in Žalec;
3. Carinski urad Dravograd, s sedežem v Dravogradu, za
območje upravnih enot: Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na
Koroškem in Slovenj Gradec;
4. Carinski urad Jesenice, s sedežem na Jesenicah, za
območje upravnih enot: Jesenice, Radovljica in Tržič;
5. Carinski urad Koper, s sedežem v Kopru, za območje
upravnih enot: Izola, Koper in Piran;
6. Carinski urad Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, za
območje upravnih enot: Cerknica, Črnomelj, Domžale, Grosup
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lje, Kamnik, Kočevje, Kranj, Litija, Ljubljana, Logatec, Metlika,
Novo mesto, Ribnica, Škofja Loka, Trebnje in Vrhnika;
7. Carinski urad Maribor, s sedežem v Mariboru, za območje upravnih enot: Lenart, Maribor, Pesnica, Ptuj, Ruše in
Slovenska Bistrica;
8. Carinski urad Murska Sobota, s sedežem v Murski
Soboti, za območje upravnih enot: Gornja Radgona, Lendava,
Ljutomer, Murska Sobota in Ormož;
9. Carinski urad Nova Gorica, s sedežem v Vrtojbi, za območje upravnih enot: Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin;
10. Carinski urad Sežana, s sedežem v Sežani, za območje upravnih enot: Ilirska Bistrica, Postojna in Sežana.«.
2. člen
2.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»2.b člen
Za takojšnjo izvršitev odločb in za izvrševanje sklepov o
začasnem odvzemu vrednostnih papirjev ali premičnin, ki jih v
prekrškovnih postopkih izdajajo drugi prekrškovni organi, razen
tistih, ki jih izdaja Davčna uprava Republike Slovenije, so carinski uradi pristojni za celotno območje Republike Slovenije.«.
3. člen
V 3. členu se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Carinski urad Celje za izvajanje postopkov davčne izvršbe denarnih terjatev države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
ki se izterjujejo v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni
postopek, zakonom, ki ureja upravne takse, in zakonom, ki ureja
brezplačno pravno pomoč, ter drugih denarnih terjatev, ki niso
davki in jih izterjuje davčni organ po drugih predpisih, za obravnavo zahtevkov in izdajo enotnih dovoljenj za poenostavljene postopke (EDPP) ter za obravnavo zahtevkov in izdajo dovoljenj za
poenostavljene carinske postopke, za poenostavitve v tranzitnih
postopkih, razen za tiste poenostavitve v tranzitnih postopkih, za
katere je v tem členu določena pristojnost drugega carinskega
urada, in za pooblaščenega pošiljatelja za poenostavljeno dokazovanje skupnostnega statusa blaga;«.
Deseta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– Carinski urad Sežana za izvajanje postopkov davčne izvršbe denarnih terjatev države in samoupravnih lokalnih
skupnosti iz naslova denarnih kazni, ki se izterjujejo v skladu
z zakonom, ki ureja pravdni postopek, denarnih kazni, stroškov postopka in odvzema premoženjske koristi v skladu z
zakonom, ki ureja kazenski postopek, sodnih taks v skladu z
zakonom, ki ureja sodne takse, ter stroškov privedbe v skladu
z zakonom, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij.«.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija 2013.
Št. 00712-27/2013
Ljubljana, dne 13. junija 2013
EVA 2013-1611-0069
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

1972.

Uredba o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih
organizacijskih enot carinske službe v
Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem
področju

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o carinski
službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo,
113/05 – ZJU-B, 40/09, 9/11 in 96/12 – ZPIZ-2) izdaja Vlada
Republike Slovenije
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UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih
enot carinske službe
v Republiki Sloveniji,
in njihovem delovnem področju
1. člen
V Uredbi o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem
delovnem področju (Uradni list RS, št. 44/07, 23/08, 119/08,
16/09, 96/09, 30/11, 75/11 in 22/13) se 1. člen spremeni tako,
da se glasi:
»1. člen
Kot notranje organizacijske enote carinskih uradov v Republiki Sloveniji se ustanovijo naslednje izpostave:
1. na območju Carinskega urada Celje:
– Izpostava Celje;
2. na območju Carinskega urada Dravograd:
– Izpostava Dravograd;
3. na območju Carinskega urada Jesenice:
– Izpostava Plavški travnik;
4. na območju Carinskega urada Koper:
– Izpostava Luka Koper,
– Izpostava Koper,
– Izpostava Potniška luka Koper;
5. na območju Carinskega urada Ljubljana:
– Izpostava Kranj,
– Izpostava Letališče Brnik,
– Izpostava Novo mesto,
– Izpostava Pošta Ljubljana,
– Izpostava Terminal Ljubljana;
6. na območju Carinskega urada Maribor:
– Izpostava Maribor;
7. na območju Carinskega urada Murska Sobota:
– Izpostava Murska Sobota;
8. na območju Carinskega urada Nova Gorica:
– Izpostava Vrtojba;
9. na območju Carinskega urada Sežana:
– Izpostava Terminal Sežana;
10. na območju Carinskega urada Brežice:
– Izpostava Obrežje.«.
2. člen
V drugem odstavku 2. člena se besedilo »plačilnih sredstev« nadomesti z besedo »gotovine«.
3. člen
V 3. členu se točka e) črta.
4. člen
V prvem odstavku 4. člena se v točki a) za besedo »vložitvijo« doda besedilo »varnostne ter«.
5. člen
5.a člen se črta.
6. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(1) Carinjenje blaga, ki je vneseno iz tretje države
ali bo izneseno v tretjo državo po cevovodih, plinovodih,
daljnovodih in vodovodih se izvaja pri izpostavi, pristojni
glede na sedež uvoznika oziroma izvoznika tega blaga. Če
uvoznik oziroma izvoznik nima sedeža v Republiki Sloveniji,
se carinjenje blaga izvede pri izpostavi, pristojni glede na
kraj opravljanja dejavnosti uvoznika oziroma izvoznika v
Republiki Sloveniji.
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(2) Pri blagu, ki je izvoženo po transportnih sredstvih,
navedenih v prejšnjem odstavku, je urad izstopa izpostava,
določena v skladu z določbami v prejšnjem odstavku.«.
7. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je priloga in
sestavni del te uredbe.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
(1) Formalnosti, ki bi se morale opraviti pri izpostavi,
ukinjeni s to uredbo, se opravijo pri pristojni izpostavi, kot
sledi:
UKINJENE IZPOSTAVE

PRISTOJNE IZPOSTAVE
po 1. 7. 2013

CARINSKI URAD CELJE
– Izpostava Rogatec

CARINSKI URAD CELJE
– Izpostava Celje

CARINSKI URAD KOPER
– Izpostava Dragonja

CARINSKI URAD KOPER
– Izpostava Luka Koper
– Izpostava Potniška Luka
Koper za mejni prehod
Letališče Portorož

CARINSKI URAD
LJUBLJANA
– Izpostava Metlika
– Izpostava Petrina

CARINSKI URAD
LJUBLJANA
– Izpostava Novo mesto

CARINSKI URAD MARIBOR
– Izpostava Gruškovje
– Izpostava Zavrč

CARINSKI URAD MARIBOR
– Izpostava Maribor

CARINSKI URAD MURSKA
SOBOTA
– Izpostava Murska Sobota,
mejni prehod ŽP Lendava
– Izpostava Petišovci
– Izpostava Središče
ob Dravi

CARINSKI URAD MURSKA
SOBOTA
– Izpostava Murska Sobota

CARINSKI URAD SEŽANA
– Izpostava Jelšane
– Izpostava Starod

CARINSKI URAD SEŽANA
– Izpostava Terminal Sežana

CARINSKI URAD BREŽICE
– Izpostava Obrežje
– Izpostava ŽP Dobova

CARINSKI URAD BREŽICE
– Izpostava Obrežje

(2) Kjer je v dovoljenju, izdanem s strani Carinske uprave Republike Slovenije, navedena izpostava, ki se ukinja s to
uredbo, se šteje, da je pristojna izpostava, kot je določeno v
prejšnjem odstavku.
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija 2013.
Št. 00712-26/2013
Ljubljana, dne 13. junija 2013
EVA 2013-1611-0070
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
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PRILOGA:

»PRILOGA 1

Seznam opravil notranjih organizacijskih enot carinske službe
Opravila
Opravila
blagovnih izpostav mejnih izpostav
(4. člen)
(3. člen)

CARINSKI URAD CELJE
Izpostava Celje

a b c d
B B B B

   

CARINSKI URAD JESENICE
Izpostava Plavški travnik

   

CARINSKI URAD KOPER
   
Izpostava Koper
Izpostava Luka Koper
Izpostava Potniška luka Koper
Izpostava Potniška luka Koper, mejni prehod Piran
Izpostava Potniška luka Koper, mejni prehod Letališče
Portorož

CARINSKI URAD MARIBOR
Izpostava Maribor
Izpostava Maribor, mejni prehod Letališče Maribor

a b c d f
M M M M M

   

CARINSKI URAD DRAVOGRAD
Izpostava Dravograd

CARINSKI URAD LJUBLJANA
Izpostava Kranj
Izpostava Letališče Brnik
Izpostava Novo mesto
Izpostava Pošta Ljubljana
Izpostava Terminal Ljubljana

Stran















 

 











  




    
   

   
    

CARINSKI URAD MURSKA SOBOTA
Izpostava Murska Sobota

   

CARINSKI URAD NOVA GORICA
Izpostava Vrtojba

   

CARINSKI URAD SEŽANA
Izpostava Terminal Sežana

   

CARINSKI URAD BREŽICE
Izpostava Obrežje

   

Opomba:
1. V stolpcih »Opravila blagovnih izpostav« in »Opravila mejnih izpostav« okrajšave pomenijo:
aB
dovoljena opravila po 4/1/a členu;
bB
dovoljena opravila po 4/1/b členu;
cB
dovoljena opravila po 4/1/c členu;
dB
dovoljena opravila po 4/1/d členu;
aM
dovoljena opravila po 3/a členu;
bM
dovoljena opravila po 3/b členu;
cM
dovoljena opravila po 3/c členu;
dM
dovoljena opravila po 3/d členu;
fM
dovoljena opravila po 3/f členu.«.
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Uredba o spremembah Uredbe o sejninah
in povračilih stroškov v javnih skladih,
javnih agencijah, javnih zavodih in javnih
gospodarskih zavodih

Na podlagi četrtega odstavka 17. člena Zakona o javnih
skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B), drugega
odstavka 16. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS,
št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) in 6. člena ter
prvega in drugega odstavka 7. člena Zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 – ZDU-1G)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o sejninah in povračilih
stroškov v javnih skladih, javnih agencijah,
javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih
1. člen
V Uredbi o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih,
javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih
(Uradni list RS, št. 16/09, 107/10 in 66/12) se v drugem odstavku 7. člena v drugi alineji besedilo »v višini 80 odstotkov«
nadomesti z besedilom »v višini 50 odstotkov«.
2. člen
V tretjem odstavku 11. člena se drugi stavek spremeni
tako, da se glasi:
»Enaka je višini 8 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00712-28/2013
Ljubljana, dne 13. junija 2013
EVA 2013-1611-0056
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

1974.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o organih v sestavi ministrstev

Na podlagi 21. člena, petega odstavka 23. člena in drugega 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, 21/12, 21/13 – ZVRS-G
in 47/13) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah 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, 23/12, 82/12, 109/12, 24/13 in 36/13) se v
8. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opravlja upravne in strokovne naloge
ter naloge uradnega nadzora na področju varnosti, kakovosti

Uradni list Republike Slovenije
in označevanja kmetijskih pridelkov in živil, vključno z gensko
spremenjenimi živili, razen upravnih nalog na področju kakovosti kmetijskih pridelkov in živil, ki se nanašajo na pripravo
predlogov predpisov in drugih aktov in gradiv, vodenje registrov
in evidenc ter poročanje, in upravnih nalog na področju zaščite
kmetijskih pridelkov in živil (sheme kakovosti); na področju
varnosti, kakovosti in označevanja naravnih mineralnih vod,
krme; uporabe materialov ter izdelkov, namenjenih za stik z
živili v postopkih pridelave, predelave in distribucije živil, vključno s prodajo na drobno; 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, uporabe 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 obveščanja prebivalstva in izpolnjevanja mednarodnih obveznosti iz pristojnosti uprave. Uprava
Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo
rastlin opravlja tudi naloge inšpekcijskega nadzora na področju
varstva novih sort kmetijskih rastlin. Inšpekcijski nadzor znotraj
Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in
varstvo rastlin izvaja inšpekcija 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.«.
2. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(Ministrstvo za notranje zadeve)
(1) V sestavi Ministrstva za notranje zadeve so:
– Policija,
– Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve,
– Inšpektorat za javni sektor.
(2) Policija opravlja naloge na področjih varovanja življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi, preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj in prekrškov, odkrivanja in
prijemanja storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih
oseb ter njihovega izročanja pristojnim organom, zbiranja dokazov in raziskovanja okoliščin, ki so pomembne za ugotovitev
premoženjske koristi, ki izvira iz kaznivih dejanj in prekrškov,
vzdrževanja javnega reda, nadzora in urejanja prometa na
javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo
za javni promet, varovanja državne meje in opravljanja mejne
kontrole, tujcev, varovanja določenih oseb, organov, objektov
in okolišev; varovanja določenih delovnih mest in tajnosti podatkov državnih organov.
(3) Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem
predpisov na področju zasebnega varstva in detektivske dejavnosti ter področju upravnih notranjih zadev. Če zakon tako
določa, opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za notranje
zadeve na področju upravnih notranjih zadev naloge prekrškovnega organa.
(4) Inšpektorat za javni sektor opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanem predpisov in splošnih aktov
s področja delovnih razmerij javnih uslužbencev ter naloge
inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem Zakona o splošnem
upravnem postopku in drugih zakonov, ki urejajo upravne
postopke, nad izvajanjem Uredbe o upravnem poslovanju
in nad izvajanjem Zakona o dostopu do informacij javnega
značaja.«.
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(2) Novi četrti odstavek 16. člena Uredbe 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, 23/12, 82/12,
109/12, 24/13 in 36/13) se v delu, ki se nanaša na izvajanje nalog inšpekcijskega nadzora na področju proizvodnje in prometa
materialov ter izdelkov, namenjenih za stik z živili, in njihove
uporabe v postopkih proizvodnje in distribucije prehranskih
dopolnil ter živil za posebne prehranske oziroma zdravstvene
namene začne uporabljati 1. januarja 2014, do takrat pa se
uporablja do uveljavitve te uredbe veljavna ureditev.

»13. člen
(Ministrstvo za pravosodje)
(1) V sestavi Ministrstva za pravosodje je:
– Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih
sankcij.
(2) Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih
sankcij opravlja upravne in strokovne naloge na področju izvrševanja kazenskih sankcij ter varnostnih ukrepov.«.

Št. 00717-13/2013
Ljubljana, dne 13. junija 2013
EVA 2013-2030-0032

4. 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, proizvodnje in prometa materialov ter
izdelkov, namenjenih za stik z živili, in njihove uporabe v postopkih proizvodnje in distribucije prehranskih dopolnil ter 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 začasnih 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.«.

Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

1975.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o enotni metodologiji in obrazcih za obračun
in izplačilo plač v javnem sektorju

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 40/12
– ZUJF in 46/13) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni
metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo
plač v javnem sektorju

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Inšpektorat za javno upravo z dnem uveljavitve te uredbe
nadaljuje z delom kot Inšpektorat za javni sektor.

1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun
in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09,
23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12 in 24/13) se
v drugem odstavku 3. člena v preglednici vrste izplačil C020,
C040, D010, D020, D025, D026, G020, G051, H100, J050 in
J051 spremenijo tako, da se glasijo:

6. člen
(1) Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

»

C020 dodatek za delovno dobo dodatki

C040

dodatek za specializacijo,
dodatki
magisterij ali doktorat

0,0033

/

osnovna plača FJU
x (faktor x število
dopolnjenih let delovne
% od osnovne plače za
dobe)
obračun
25. člen ZSPJS,
1. člen ZSPJS-R,
35. člen KPJS

1

1

23,27 € –
specializacija,
36,21 € – magisterij,
59,47 € – doktorat
v znesku
(dodatek k osnovni
plači FJU)
(1) 27. člen ZSPJS,
37. člen KPJS,
(2) 20. člen ZSPJS-L
v povezavi z drugim
odstavkom 9. člena ZIU
7. člen ZDIU12
157. člen ZUJF

1

1
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redna delovna uspešnost
D010 za direktorje in javne
delovna uspešnost
uslužbence
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do 2

osnova za obračun
redne delovne
uspešnosti
posameznega javnega
uslužbenca je njegova
osnovna plača za
čas rednega dela v
ocenjevalnem obdobju
22. in 22.a člen ZSPJS,
2. člen ZSPJS-R

del plače za redno
delovno uspešnost lahko
letno znaša največ:
znesek od osnovne
plače iz decembra
preteklega leta x faktor

0

1

delovna uspešnost zaradi
povečanega obsega dela
in zaradi sodelovanja
D020
delovna uspešnost
na projektih, ki niso
posebni projekti – javni
uslužbenci

osnovna plača FJU x
faktor
(1) 22.d in 22.e člen
ZSPJS,
2. člen ZSPJS-R
(2) prva točka prvega
do 0,20 odstavka 2. člena
in prvi odstavek
4. člena Uredbe o
delovni uspešnosti iz
naslova povečanega
obsega dela za javne
uslužbence

znesek od osnovne
plače za obračun

0

1

delovna uspešnost zaradi
povečanega obsega dela
D025
delovna uspešnost
in zaradi sodelovanja na
projektih – direktorji

osnovna plača FJU x
faktor
(1) 22.d in 22.e člen
ZSPJS,
2. člen ZSPJS-R
(2) prva in druga
do 0,10, točka prvega
razen odstavka 2. člena
znesek od osnovne
izjem po in drugi odstavek
plače za obračun
zakonu 4. člena Uredbe o
delovni uspešnosti iz
naslova povečanega
obsega dela za javne
uslužbence
(3) 469. člen ZTFI-A
(4) 246. člen ZZavar-E

0

1

delovna uspešnost
zaradi sodelovanja pri
D026
delovna uspešnost
posebnih projektih – javni
uslužbenci

osnovna plača FJU x
faktor
(1) 22.d člen ZSPJS,
2. člen ZSPJS-R
(2) druga točka prvega
odstavka 2. člena
znesek od osnovne
do 0,30
in prvi odstavek
plače za obračun
4. člena Uredbe o
delovni uspešnosti iz
naslova povečanega
obsega dela za javne
uslužbence

0

1

/

veljavni predpisi,
62.a člen ZIPRS1314
velja za odsotnosti do
vključno 31. 5. 2013

v znesku

X

1

poškodba, ki ni povezana nadomestila v breme
G051
z delom – 90%
delodajalca

/

veljavni predpisi,
62.a člen ZIPRS1314
velja za odsotnosti do
vključno 31. 5. 2013

v znesku

X

1

nadomestilo za vojaške
vaje, civilno zaščito,
H100
gasilske vaje in gasilske
intervencije

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

boleznina v breme
G020
delodajalca – 90%

nadomestila v breme
delodajalca

nadomestila v breme
ZZZS, ZPIZ, MO,
MNZ, sodišča in
občine
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odpravnine zaradi
odpovedi pogodbe o
drugi dohodki iz
J050
zaposlitvi — obdavčene delovnega razmerja
PORABLJENO ČRTANO

odpravnine zaradi
odpovedi pogodbe
drugi dohodki iz
J051 o zaposlitvi —
delovnega razmerja
neobdavčene
PORABLJENO ČRTANO
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/

(1) prvi in četrti
odstavek 109. člena
ZDR,
(2) 144. člen ZPIZ-2,
v znesku
(3) 44. člen ZDoh-2,
(4) kolektivne pogodbe
dejavnosti

X

1

/

(1) prvi in četrti
odstavek 109. člena
ZDR,
(2) 144. člen ZPIZ-2,
v znesku
(3) 44. člen ZDoh-2,
(4) kolektivne pogodbe
dejavnosti

X

1

«,
za vrsto izplačila G085 se dodajo nove vrste izplačil
G086, G087 in G088, ki se glasijo:
»

G086

nadomestilo za čas
iskanja nove zaposlitve

nadomestilo v breme
delodajalca

nadomestilo ob odpovedi
pogodbe iz poslovnega nadomestilo v breme
G087
razloga ali razloga
delodajalca
nesposobnosti
nadomestilo zaradi
začasne nezmožnost
G088
zagotavljanja dela iz
poslovnega razloga

nadomestilo v breme
delodajalca

/

v znesku,
100% osnova
prvi odstavek 97. člena
po sedmem odstavku
ZDR-1
137. člena ZDR-1,
najmanj dve uri na teden

X

1

/

drugi odstavek
97. člena ZDR-1

v znesku,
70% osnove
po sedmem odstavku
137. člena ZDR-1,
najmanj en dan na teden

X

1

138. člen ZDR-1

v znesku,
80% osnove
po sedmem odstavku
137. člena ZDR-1,
čakanje na delo doma

X

1

/

«,

za vrsto izplačila J042 se dodajo nove vrste izplačil J043,
J044, J045, J046, J047 in J048, ki se glasijo:
»
/

kolektivne pogodbe
dejavnosti

v znesku, 120% od
zneska, določenega v
kolektivnih pogodbah
dejavnosti

X

0

jubilejna nagrada 10 let –
drugi dohodki iz
J044 obdavčena
delovnega razmerja
za člane sindikata

/

kolektivne pogodbe
dejavnosti

v znesku, 120% od
zneska, določenega v
kolektivnih pogodbah
dejavnosti

X

1

jubilejna nagrada 20 let – drugi dohodki iz
za člane sindikata
delovnega razmerja

/

kolektivne pogodbe
dejavnosti

v znesku, 120% od
zneska, določenega v
kolektivnih pogodbah
dejavnosti

X

0

jubilejna nagrada 20 let –
drugi dohodki iz
J046 obdavčena
delovnega razmerja
za člane sindikata

/

kolektivne pogodbe
dejavnosti

v znesku, 120% od
zneska, določenega v
kolektivnih pogodbah
dejavnosti

X

1

/

kolektivne pogodbe
dejavnosti

v znesku, 120% od
zneska, določenega v
kolektivnih pogodbah
dejavnosti

X

0

/

kolektivne pogodbe
dejavnosti

v znesku, 120% od
zneska, določenega v
kolektivnih pogodbah
dejavnosti

X

1

jubilejna nagrada 10 let – drugi dohodki iz
J043
za člane sindikata
delovnega razmerja

J045

J047

jubilejna nagrada 30 let
za člane sindikata

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

jubilejna nagrada 30 let –
drugi dohodki iz
J048 obdavčena
delovnega razmerja
za člane sindikata

«,
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za vrsto izplačila J051 se dodata novi vrsti izplačil J052
in J053, ki se glasita:

»

odpravnina zaradi
odpovedi pogodbe o
zaposlitvi iz poslovnih
J052
razlogov ali iz razloga
nesposobnosti —
obdavčena

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

/

odpravnine zaradi
odpovedi pogodbe o
zaposlitvi iz poslovnih
J053
razlogov ali iz razloga
nesposobnosti —
neobdavčene

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

/

v znesku,
1/5 osnove za vsako
leto, če je število let
(1)108. člen ZDR-1,
zaposlitve nad 1 letom
(2) 144. člen ZPIZ-2,
do 10 let, oziroma 1/4
(3) 44. člen ZDoh-2,
osnove za vsako leto, če
(4) kolektivne pogodbe je zaposlen več kot 10
dejavnosti
let do 20 let, oziroma 1/3
osnove za vsako leto,
če je zaposlen več kot
20 let
v znesku,
1/5 osnove za vsako
leto, če je število let
(1)108. člen ZDR-1,
zaposlitve nad 1 letom
(2) 144. člen ZPIZ-2,
do 10 let, oziroma 1/4
(3) 44. člen ZDoh-2,
osnove za vsako leto, če
(4) kolektivne pogodbe je zaposlen več kot 10
dejavnosti
let do 20 let, oziroma 1/3
osnove za vsako leto,
če je zaposlen več kot
20 let

X

1

X

1

«,

za vrsto izplačila J062 se doda nova vrsta izplačila J063,
ki se glasi:

»

odpravnina ob
drugi dohodki iz
J063 prenehanju pogodbe o
delovnega razmerja
zaposlitvi za določen čas

/

79. člen ZDR-1

v znesku,
J063 = A + B;
A (do 12 mes) = 1/5
osnove;
B (za 13 mesecev in
več) = A / 12 x število
mesecev;
(1/5 osnove iz četrtega
X
odstavka 79. člena
pri zaposlitvi do 12
mesecev) + (sorazmerno
povečanje za vsak
mesec nad enim letom);
velja za pogodbe,
sklenjene po 12. 4. 2013

za vrsto izplačila J083 se dodajo nove vrste izplačil J084,
J085, J086 in J087, ki se glasijo:

»

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

/

kolektivne pogodbe
dejavnosti

solidarnostna pomoč –
J085 obdavčena
za člane sindikata

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

/

kolektivne pogodbe
dejavnosti

solidarnostna pomoč ob
J086 smrti
za člane sindikata

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

/

kolektivne pogodbe
dejavnosti

solidarnostna pomoč ob
J087 smrti – obdavčena
za člane sindikata

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

/

kolektivne pogodbe
dejavnosti

J084

solidarnostna pomoč
za člane sindikata

v znesku, 120% od
zneska določenega v
kolektivnih pogodbah
dejavnosti
v znesku, 120% od
zneska določenega v
kolektivnih pogodbah
dejavnosti
v znesku, 120% od
zneska določenega v
kolektivnih pogodbah
dejavnosti
v znesku, 120% od
zneska določenega v
kolektivnih pogodbah
dejavnosti

2. člen
V 3.a členu se za dosedanjim besedilom, ki postane prvi
odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Vrsti izplačila G020 in G051 iz prejšnjega člena se
uporabljata za obračun nadomestila v breme delodajalca do
vključno 31. maja 2013.«.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:

1

«,

X

0

X

1

X

0

X

1
«.

Šifra

vse vrste izplačil tipa D
vse vrste izplačil tipa E

vse vrste izplačil tipa F

vse druge vrste izplačil tipa G

vse druge vrste izplačil tipa H
nadomestilo za skrajšani
delovni čas – refundirano
nadomestilo za skrajšani
delovni čas – poračun
razlika do minimalne plače pri
refundiranem nadomestilu

D
E

F

G

H

15,50

15,50

15,50

15,509

15,505,10

15,501

15,501

15,5010

15,50

15,50

15,50
15,50

15,50

15,50

15,505

Prispevek za
zdravstveno
zavarovanje
6,36

6,36

6,36

6,369

6,369

6,361

6,361

6,3610

6,36

6,36

6,36
6,36

6,36

6,36

6,369

6,36

Prispevek za
zaposlovanje
0,14

0,14

0,14

0,149

0,1410

0,141

0,141

0,1410

0,14

0,14

0,14
0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

Prispevek za
starševsko varstvo
0,10

0,10

0,10

0,109

0,1010

0,101

0,101

0,1010

0,10

0,10

0,10
0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

8,85

8,85

8,85

8,859

8,8510

8,859

8,859

8,8510

8,85

8,85

8,85
8,85

8,85

8,85

8,85

8,85

6,56

6,56

6,56

6,569

6,569

6,569

6,569

6,5610

6,56

6,56

6,56
6,56

6,56

6,56

6,569

6,56

0,0611

0,0611

0,0611

0,069

0,0610,11

0,069

0,069

0,0610,11

0,0611

0,0611

0,0611
0,0611

0,0611

0,0611

0,0611

0,0611

0,10

0,10

0,10

0,109

0,1010

0,109

0,109

0,1010

0,10

0,10

0,10
0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

Prispevek za
poškodbe pri delu in
poklicne bolezni
0,53

0,53

0,53

0,539

0,539

0,539

0,539

0,5310

0,53

0,53

0,53
0,53

0,53

0,53

0,539

0,53

Prispevek za
obvezno dodatno
pokojninsko
zavarovanje in
zavarovalna doba s
povečanjem
S

S

S

S9

S9

S9

S9

S10

S

S

S
S

S

S

S9

S

S1

S1

S1

S19

S19

S110

S110

S110

S1

S1

S1
S1

S1

S1

S19

S1
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I072

I021

I011

I

H120

H090

Prispevek za
pokojninsko
in invalidsko
zavarovanje

15,50

Prispevek za
pokojninsko
in invalidsko
zavarovanje

Davki

Št.

vse druge vrste izplačil tipa I
prehrana na delu nad
zneskom, določenim z uredbo
prevoz na delo – kilometrina
nad višino, določeno z uredbo
nadomestilo za ločeno
življenje – stroški prehrane
in stanovanja nad zneskom,
določenim z uredbo

vse vrste izplačil tipa C

C

H080

vse vrste izplačil tipa B

vse druge vrste izplačil tipa A
razlika med minimalno in
obračunano plačo

Vrsta izplačila

B

A030

A

Prispevek za
zdravstveno
zavarovanje

Prispevki od plače in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Prispevek za
zaposlovanje

Prispevki iz plače in drugih dohodkov iz
delovnega razmerja
Prispevek za
starševsko varstvo

Izplačila

Davčni odtegljaj

»

Uradni list Republike Slovenije
Stran

6005

J061

J052

J048

J046

vse druge vrste izplačil tipa J
jubilejna nagrada 10 let –
obdavčena
jubilejna nagrada 20 let –
obdavčena
jubilejna nagrada 30 let –
obdavčena
jubilejna nagrada 10 let –
obdavčena
za člane sindikata
jubilejna nagrada 20 let –
obdavčena
za člane sindikata
jubilejna nagrada 30 let –
obdavčena
za člane sindikata
odpravnina zaradi odpovedi
pogodbe o zaposlitvi–
obdavčena
odpravnina ob prenehanju
pogodbe o zaposlitvi po
sklepu

Prispevek za
pokojninsko
in invalidsko
zavarovanje
6,36
6,36

15,50

6,36

6,36

6,36

6,36

6,36

6,36

6,369

6,36

15,50

15,50

15,50

15,50

15,50

15,50

15,50

15,509

15,50

6,36

6,36

15,50

15,50

6,36

6,36

Prispevek za
zdravstveno
zavarovanje

15,50

15,50

Prispevek za
zaposlovanje
0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,149

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

Prispevek za
starševsko varstvo
0,1

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,109

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

8,85

8,85

8,85

8,85

8,85

8,85

8,85

8,85

8,859

8,85

8,85

8,85

8,85

8,85

6,56

6,56

6,56

6,56

6,56

6,56

6,56

6,56

6,569

6,56

6,56

6,56

6,56

6,56

0,10

0,0611

0,0611

0,0611

0,0611

0,0611

0,0611

0,0611

0,0611

0,1

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,109

0,10

0,0611
0,069

0,10

0,0611

0,10

0,10

0,0611

0,0611

0,0611

Prispevek za
poškodbe pri delu in
poklicne bolezni
0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,539

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

Prispevek za
obvezno dodatno
pokojninsko
zavarovanje in
zavarovalna doba s
povečanjem
S

S

S

S

S

S

S

S

S9

S

S

S

S

S

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S19

S1

S1

S1

S1

S1
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J044

J041

J031

J021

J

I901

I900

I110

I090

Vrsta izplačila

povračila stroškov za
službeno potovanje nad
zneskom, določenim z uredbo
povračila stroškov za
službeno potovanje nad
zneskom, določenim z uredbo
– poračun
terenski dodatek nad višino,
določeno z uredbo
povračilo stroškov – poračun
povračilo stroškov – poračun
nad višino, določeno z uredbo

Prispevek za
pokojninsko
in invalidsko
zavarovanje

Davki

Št.

Šifra

6006 /

I080

Prispevek za
zdravstveno
zavarovanje

Prispevki od plače in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Prispevek za
zaposlovanje

Prispevki iz plače in drugih dohodkov iz
delovnega razmerja
Prispevek za
starševsko varstvo

Izplačila

Davčni odtegljaj

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Šifra

15,5

15,50

15,50

15,50

15,50

15,50

15,50

15,50

15,50

15,50

15,50

15,50

15,50

15,50

15,50

15,50

Prispevek za
zdravstveno
zavarovanje
6,36

6,36

6,36

6,36

6,36

6,36

6,36

6,36

6,36

6,36

6,36

6,36

6,36

6,36

6,36

6,36

6,36

Prispevek za
zaposlovanje
0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

Prispevek za
starševsko varstvo
0,1

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,1

0,1

Prispevek za
pokojninsko
in invalidsko
zavarovanje
8,85

8,85

8,85

8,85

8,85

8,85

8,85

8,85

8,85

8,85

8,85

8,85

8,85

8,85

8,85

8,85

8,85

6,56

6,56

6,56

6,56

6,56

6,56

6,56

6,56

6,56

6,56

6,56

6,56

6,56

6,56

6,56

6,56

6,56

0,10
0,10
0,10
0,10

0,0611
0,0611
0,0611

0,0611

0,1

0,10

0,10
0,0611

0,0611

0,10
0,0611

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,1

0,1

0,0611

0,0611

0,0611

0,0611

0,0611

0,0611

0,0611

0,0611

0,0611

0,0611

Prispevek za
poškodbe pri delu in
poklicne bolezni
0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

Prispevek za
obvezno dodatno
pokojninsko
zavarovanje in
zavarovalna doba s
povečanjem
S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

Stran

J201

Prispevek za
pokojninsko
in invalidsko
zavarovanje

15,50
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J200

J170

J160

J151

J140

J120

Vrsta izplačila

odpravnina ob prenehanju
pogodbe o zaposlitvi –
obdavčena
odpravnina ob prenehanju
pogodbe o zaposlitvi za
določen čas – obdavčena
odpravnina ob upokojitvi nad
višino, določeno z uredbo
odpravnina po tretjem
odstavku 73. člena ZJU
odpravnina po osmem
odstavku 83. člena ZJU
solidarnostna pomoč –
obdavčena
solidarnostna pomoč ob smrti
– obdavčena
solidarnostna pomoč –
obdavčena
za člane sindikata
solidarnostna pomoč ob smrti
– obdavčena
za člane sindikata
odškodnina za letni dopust
odškodnina namesto
odpovednega roka
zamudne obresti
nadomestilo za uporabo
lastnih sredstev – obdavčeno
priznanje – denarna nagrada
odpravnina po sedmem
odstavku 83. člena ZJU-C
odpravnina po 93. členu ZObr
odpravnina po desetem
odstavku 93. člena ZObr

Prispevek za
zdravstveno
zavarovanje

Davki

Št.

J110

J087

J085

J083

J081

J074

J071

J070

J063

J062

Prispevek za
zaposlovanje

Prispevki od plače in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
Prispevek za
starševsko varstvo

Prispevki iz plače in drugih dohodkov iz
delovnega razmerja
Davčni odtegljaj

Izplačila

Uradni list Republike Slovenije

6007

vse druge vrste izplačil tipa M
prostovoljno dodatno
pokojninsko zavarovanje
(PDPZ) po ZPIZ-1

M

vse vrste izplačil tipa N

vse vrste izplačil tipa O

N

O

M011

vse vrste izplačil tipa L

Prispevek za
pokojninsko
in invalidsko
zavarovanje

15,50

15,505

15,50

15,509

15,50

15,50

15,50

15,50

15,50

15,50

15,50

15,50

15,5

Prispevek za
zdravstveno
zavarovanje
6,36

6,366

6,36

6,369

6,36

6,36

6,36

6,36

6,36

6,36

6,36

6,36

6,36

Prispevek za
zaposlovanje
0,14

0,14

0,14

0,149

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

Prispevek za
starševsko varstvo
0,10

0,106

0,10

0,109

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,1

8,85

8,85

8,85

8,859

8,85

8,85

8,85

8,85

8,85

8,85

8,85

8,85

8,85

6,56

6,56

6,56

6,569

6,56

6,56

6,56

6,56

6,56

6,56

6,56

6,56

6,56

0,0611

0,0611

0,0611

0,069

0,0611

0,0611

0,0611

0,0611

0,0611

0,0611

0,0611

0,0611

0,0611

0,10

0,10

0,10

0,109

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,1

Prispevek za
poškodbe pri delu in
poklicne bolezni
0,53

0,539

0,53

0,539

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

Prispevek za
obvezno dodatno
pokojninsko
zavarovanje in
zavarovalna doba s
povečanjem
S

S9

S

S9

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S1

S19

S19
S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1
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L

J901

J900

J260

J250

J240

J230

J220

Vrsta izplačila

enkratni znesek po tretjem
odstavku 65. člena ZSSLoV
posebna denarna nagrada
ob prvi sklenitvi pogodbe po
49. členu Zakona o službi v
Slovenski vojski (ZSSloV)
posebna denarna nagrada
ob podaljšanju pogodbe po
četrtem odstavku 61. člena
ZSSLoV
prejemek ob prenehanju
funkcije predsednika RS
plačilo za delo sindikalnega
zaupnika
odškodnina iz naslova
izgubljenega dohodka
drugi dohodki iz delovnega
razmerja – poračun do višine,
določene z uredbo
drugi dohodki iz delovnega
razmerja – poračun nad
višino, določeno z uredbo

Prispevek za
pokojninsko
in invalidsko
zavarovanje

Davki

Št.

Šifra

6008 /

J202

Prispevek za
zdravstveno
zavarovanje

Prispevki od plače in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Prispevek za
zaposlovanje

Prispevki iz plače in drugih dohodkov iz
delovnega razmerja
Prispevek za
starševsko varstvo

Izplačila

Davčni odtegljaj

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
1 – obračunava se fiktivno in se ne odvaja
2 – obračunava se fiktivno
3 – obračunava se od zneska, ki je večji od MAKS_ODP
4 – obračunava se od zneska, ki je večji od 70% plače
v Republiki Sloveniji
5 – plača delodajalec
6 – lahko plača delodajalec, lahko javni uslužbenec
7 – obračunava se od zneska, ki je večji od MAKS_
DNEVNICE
8 – obračunava se od zneska, ki je večji od MAKS_
TER_DOD
9 – se ne obračuna in ne plačuje
10 – se obračuna, odvede in povrne z refundacijo
11 – se ne obračuna v skladu s prvim odstavkom 39. člena ZUTD-A,
se obračuna v skladu z drugim odstavkom 39. člena ZUTD-A kot 5 x osnova x 0,06%,
se obračuna po stopnji 0,06% v vseh ostalih primerih
S – stopnja prispevka za obvezno dodatno pokojninsko
zavarovanje: prispevek se plačuje le za zavarovance, ki opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela ter dela, ki jih
po določeni starosti ni mogoče uspešno poklicno opravljati
S1 – stopnja za dohodnino«.
4. člen
Enaintrideseti odstavek 19. člena se spremeni tako, da
se glasi:
»(31) Ne glede na določitev vrst izplačil tipa izplačila
D (delovna uspešnost) iz 3. člena te uredbe se upoštevajo
omejitve izplačil v skladu s 6. in 7. členom Zakona o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10 in 110/11 – ZDIU12), v
skladu s 160. in 161. členom Zakona za uravnoteženje javnih
financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 105/12,
25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A in 47/13), v skladu s
50. in 69. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12 in
46/13) ter v skladu s 44.č in 44.d členom Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11,
40/12 – ZUJF in 46/13).«.

Št.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
ministrstev se s to uredbo uskladijo najkasneje v dveh mesecih
od njene uveljavitve.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-12/2013
Ljubljana, dne 13. junija 2013
EVA 2013-2030-0034
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

1976.

Uredba o spremembah Uredbe o notranji
organizaciji, sistemizaciji, delovnih
mestih in nazivih v organih javne uprave
in v pravosodnih organih

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 –
ZUJF) izdaja Vlada Republike Slovenije

6009

1. člen
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih
mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih
organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 –
popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07,
33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10,
17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13 in 36/13) se v
13. členu peta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– v Ministrstvu za notranje zadeve:
Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo
Direktorat za javni sektor
Direktorat za kakovost javne uprave
Direktorat za informatiko in e-storitve«.
Osma alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– v Ministrstvu za pravosodje:
Direktorat za pravosodno upravo
Direktorat za zakonodajo s področja pravosodja
Direktorat za investicije in nepremičnine«.

5. člen

Vlada Republike Slovenije

Stran

UREDBO
o spremembah Uredbe o notranji organizaciji,
sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih
v organih javne uprave in v pravosodnih organih

KONČNA DOLOČBA

Št. 00717-14/2013
Ljubljana, dne 13. junija 2013
EVA 2013-2030-0033
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1977.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti
bank

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena, četrtega odstavka 12. člena, šestega odstavka 22. člena, petega odstavka
23. člena, drugega odstavka 27. člena in petega odstavka
32. člena Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev
stabilnosti bank (Uradni list RS, št. 105/12) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank
1. člen
V Uredbi o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank
(Uradni list RS, št. 22/13) se drugi odstavek 4. člena spremeni
tako, da se glasi:
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»(2) Komisija da predlog iz prejšnjega odstavka vladi
vključno z informacijami Banke Slovenije o ukrepih nadzora,
ki jih je izrekla banki, in iz katerih izhajajo ugotovitve o dejstvih iz 1. točke prejšnjega odstavka, ter vključno z mnenjem
DUTB o tem, ali je banka, upoštevajoč dejstva iz prejšnjega
odstavka, primerna za začetek postopka izvedbe predlaganega ukrepa.«.
2. člen
V naslovu 5. člena se beseda »predlog« nadomesti z
besedo »pobuda«.
Uvodni stavek tretjega odstavka 5. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»Komisija na podlagi pobude banke in skladno z ukrepi
nadzora Banke Slovenije, iz katerih izhaja, da so pri banki
izpolnjene okoliščine iz prejšnjega člena, zahteva od banke,
da izdela podrobno uresničljivo poslovno strategijo za izvedbo predlaganih ukrepov ter skladno s smernicami delovanja
DUTB ter pravili o državnih pomočeh EU določi merila in
zahteve, ki jih mora upoštevati banka, ter elemente poslovne
strategije, zlasti:«.
6. točka se črta.
7. točka se spremeni tako, da se glasi:
»7. zmanjšanje stroškov poslovanja, vključno z opisom
sprememb glede politike prejemkov in nagrajevanj poslovodstva, zaposlenih in drugih,«.
10. točka se spremeni tako, da se glasi:
»10. določitve cene delnic ali drugih instrumentov banke,
ki se uporabijo za dvig kapitalske ustreznosti banke,«.
12. točka se črta.
14. točka se črta.
3. člen
Tretji in četrti odstavek 6. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»(3) Pred izvedbo ukrepov za povečanje osnovnega
kapitala banke ali drugih kapitalskih instrumentov banke, ki se
upoštevajo pri izračunu kapitala banke v skladu z ZBan-1, se
mora izguba banke pokriti v breme za to razpoložljivih sestavin kapitala banke in sredstev obstoječih imetnikov kapitalskih
instrumentov banke, ki se v skladu s pogodbeno podlago
lahko uporabijo za kritje izgube banke.
(4) Pri izvedbi ukrepov za povečanje osnovnega kapitala
banke ali drugih kapitalskih instrumentov banke, ki se upoštevajo pri izračunu kapitala banke v skladu z ZBan-1, se morajo
upoštevati učinki prenosa tveganih postavk na DUTB.«.
4. člen
V 7. členu se za drugim odstavkom dodata nov tretji in
četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Komisija v okviru presoje poslovne strategije upošteva tudi rezultate skrbnega pregleda aktive banke in dodatnih obremenitvenih testov, ki jih izvede zunanji izvajalec.
Stroške skrbnega pregleda plača banka.
(4) Obseg, pogoje in izvajalca skrbnega pregleda aktive
banke in obremenitvenih testov iz prejšnjega odstavka določi
komisija po posvetovanju z Evropsko komisijo in Evropsko
centralno banko.«.
5. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(sklenitev pogodbe in dodatne omejitve)
(1) Vlada na podlagi poslovne strategije banke in predloga komisije v zvezi s to poslovno strategijo ob presoji elementov poslovne strategije, kot jih določa 5. člen te uredbe, odloči
o izvedbi ukrepov v banki skladno s to uredbo in ZUKSB.
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(2) Komisija pripravi predlog iz prejšnjega odstavka na
podlagi ocene Banke Slovenije iz prvega odstavka 7. člena
te uredbe ter na podlagi skrbnega pregleda iz tretjega odstavka 7. člena te uredbe.
(3) Sklep vlade o uporabi ukrepa na podlagi te uredbe
vsebuje odložni pogoj, ki izvedbo ukrepa veže na prejem
pozitivnega mnenja Evropske komisije o skladnosti ukrepa
s pravili o državnih pomočeh EU.
(4) Vlada na podlagi mnenja Evropske komisije, iz
katerega izhajajo dodatne zahteve glede skladnosti ukrepa
s pravili o državnih pomočeh EU, lahko zahteva od banke
ustrezno prilagoditev poslovne strategije.«.
6. člen
Drugi in tretji odstavek 9. člena se črtata.
7. člen
Za besedilom 10. člena, ki postane prvi odstavek, se
dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Ukrep povečanja osnovnega kapitala banke in
drugih kapitalskih instrumentov lahko izvedeta Republika
Slovenija ali DUTB.
(3) Vrednost delnice za namen dokapitalizacije se določi na podlagi cenitvenega poročila neodvisnega cenilca, ki
ga imenuje Republika Slovenija ali DUTB.
(4) Pri določanju cene novih delnic oziroma drugih
kapitalskih instrumentov banke mora neodvisni cenilec iz
prejšnjega odstavka upoštevati učinke, ki bodo nastali zaradi
prenosa premoženja na DUTB.«.
8. člen
Drugi, tretji in četrti odstavek 11. člena se spremenijo
tako, da se glasijo:
»(2) Emisijska vrednost navadnih delnic banke na podlagi te uredbe se določi največ v višini, ki je določena za
novo delnico na podlagi cenitvenega poročila neodvisnega
cenilca iz 10. člena te uredbe.
(3) Donosnost drugih kapitalskih instrumentov banke na
podlagi te uredbe se določi na podlagi cenitvenega poročila
neodvisnega cenilca iz 10. člena te uredbe z upoštevanjem
profila tveganja banke, značilnosti kapitalskega instrumenta,
vključno z njegovo ravnijo podrejenosti, tveganja, donosnosti
ter drugih lastnosti instrumenta.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko Republika Slovenija ali DUTB izvedeta vplačilo navadnih delnic banke
tudi na podlagi odločbe Banke Slovenije o izrednem ukrepu
nadzora v banki, ki določa pogoje za povečanje osnovnega
kapitala banke skladno z ZBan-1. V tem primeru Republika
Slovenija ali DUTB izvedeta vplačilo novih delnic na podlagi
cenitve, ki jo za namene izvedbe povečanja osnovnega kapitala banke v skladu z ZBan-1 pridobi Banka Slovenije.«.
9. člen
V tretjem odstavku 12. člena se besedilo »s strani
DUTB« nadomesti z besedilom »s strani Republike Slovenije
ali DUTB«.
V četrtem odstavku se besedilo »DUTB vpiše« nadomesti z besedilom »Republika Slovenija ali DUTB vpišeta«.
10. člen
Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Med tvegane postavke se uvrstijo tudi sredstva ali
izvenbilančne postavke banke, ki ne izpolnjujejo zahtev za
uvrstitev med tvegane postavke, kot so določene v prvem in
drugem odstavku tega člena, če DUTB ali banka utemeljita,
komisija pa s tem predhodno soglaša, da bo pridobitev teh
sredstev ali zunajbilančnih postavk povečala učinkovitost
upravljanja DUTB ali povečala zaupanje v banko.«.
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11. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Banka in DUTB ob sodelovanju Banke Slovenije z
upoštevanjem meril iz prejšnjega člena te uredbe v poslovni strategiji določita predloge glede tveganih postavk, ki se
na podlagi te uredbe prenesejo na DUTB. Tako pripravljeni
predlog poslovne strategije banka predloži komisiji, ki lahko
zahteva spremembe poslovne strategije skladno z drugim
odstavkom 7. člena te uredbe.«.
12. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Tvegane postavke banke se za namen prenosa
tveganj v skladu s to uredbo ovrednotijo na podlagi realne
dolgoročne ekonomske vrednosti.
(2) Banka oceni realno dolgoročno ekonomsko vrednost
tveganih postavk za namen iz prejšnjega odstavka v skladu s
to uredbo, oceno pa potrdi pooblaščeni revizor. Ocena tveganih postavk se izvede po stanju na dan prenosa na DUTB, ki
se določi v pogodbi med DUTB in banko.
(3) Realna dolgoročna ekonomska vrednost tveganih
postavk je vrednost, ki jo je razumno pričakovati v stabilnem
finančnem sistemu, potem ko prenehajo krizni pogoji. Ocena
realne dolgoročne ekonomske vrednosti tvegane postavke
temelji na tržnih podatkih ter realističnih in primernih predpostavkah glede bodočih denarnih tokov skladno s pravili EU o
državnih pomočeh.
(4) Kadar se v skladu s to uredbo realna dolgoročna
ekonomska vrednost za namen prenosa tveganj določi na
podlagi cenitvenega poročila neodvisnega cenilca, morajo
biti ocene vrednosti sredstev, ki jih v skladu s to uredbo
izdela neodvisni cenilec, pripravljene za namen neprisilne
prodaje na delujočem trgu v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV), ki jih sprejema Odbor za
mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti (International
Valuation Standards Committee – IVSC). Realna dolgoročna ekonomska vrednost ustreza pojmu poštena vrednost,
ki predstavlja podlago vrednosti v okviru Mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti (MSOV). Cenitev iz prejšnjega
stavka mora biti izdelana na datum ocenjevanja vrednosti, ki
je enak datumu prenosa na DUTB.«.
13. člen
V 17. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji
odstavek, ki se glasi:
»(3) Stroški, ki se skladno s prvim odstavkom tega člena
prenesejo na banko, morajo biti razumni in utemeljeni ter se v
pogodbi med banko in DUTB določijo na podlagi predhodnega
mnenja komisije. Stroški po tem členu se prenesejo na banko
na način, da se upoštevajo pri izračunu cene ob prenosu tveganih postavk na DUTB, pri čemer se v pogodbi med banko
in DUTB lahko določi, da dogovorjeni del teh stroškov banka
založi pred izvedbo samega prenosa tveganih postavk na
DUTB.«.
14. člen
Besedilo 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Banka nepremičnine ovrednoti na podlagi cenitvenega poročila, ki ga izdela neodvisni cenilec in ki ni starejše
od enega leta. Če se stanje nepremičnine ali stanje na trgu
nepremičnin na dan prenosa na DUTB razlikuje od stanja, ki
je bilo upoštevano v zadnjem cenitvenem poročilu, banka za
namen prenosa na DUTB pridobi novo cenitev oziroma popravek cenitve, ki ga izdela neodvisni cenilec, pri čemer mora biti
datum ocenjevanja vrednosti enak datumu prenosa na DUTB.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek banka nepremičnine,
prejete v zavarovanje terjatev do dolžnikov v stečaju, ovrednoti na podlagi cenitve, ki je izdelana v okviru stečajnega
postopka. Če je v stečajnem postopku že opredeljena izklicna
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cena na javni dražbi, banka za vrednotenje nepremičnine
uporabi zadnjo izklicno ceno.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko neodvisni
cenilec kot oceno vrednosti (dokončane) stanovanjske nepremičnine uporabi posplošeno tržno vrednost, ki je določena z
uporabo metod množičnega vrednotenja nepremičnin in jo
objavlja Geodetska uprava Republike Slovenije. Posplošena
tržna vrednost se lahko kot ocena vrednosti nepremičnine
uporabi le za stanovanjske nepremičnine, če ta ne presega
vrednosti 500.000 eurov. Posplošeno tržno vrednost neodvisni cenilec popravi z uporabo ustreznega odbitka, kadar je to
potrebno. Neodvisni cenilec odbitek določi na osnovi preliminarne ocene vrednosti, ki mora odražati trenutno stanje ocenjevanih nepremičnin in stanje na trgu tovrstnih nepremičnin
na ocenjevani ali podobnih mikrolokacijah.
(4) Prvi odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi
za vrednotenje premičnin, na katerih so ustanovljene pravice
zavarovanja v korist banke za zavarovanje terjatev banke.«.
15. člen
Drugi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek banka kapitalsko
naložbo v družbo, v kateri ima pomemben vpliv pri upravljanju
(praviloma z 20- ali večodstotno udeležbo v kapitalu), ovrednoti na podlagi cenitvenega poročila neodvisnega cenilca
podjetij, ki ni starejše od enega leta. Če finančni položaj
družbe ali razmere na trgu kapitala iz prejšnjega stavka na
dan prenosa na DUTB pomembno odstopajo od finančnega
položaja te družbe ali razmer na trgu kapitala, ki so bile upoštevane v zadnjem cenitvenem poročilu, banka za namen
prenosa na DUTB pridobi novo cenitev oziroma popravek
cenitve, ki ga izdela neodvisni cenilec podjetij. Kot datum
ocenjevanja vrednosti se določi datum prenosa na DUTB.«.
16. člen
Besedilo 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Banka in DUTB v zvezi z ukrepi za povečanje
osnovnega kapitala banke ali drugih kapitalskih instrumentov
banke v skladu s to uredbo in upoštevanjem meril iz 14. in
15. člena te uredbe opredelita tvegane postavke, ki se odplačno prenesejo na DUTB, ter opredelita prenosno vrednost
teh postavk na podlagi te uredbe.
(2) Obseg tveganih postavk, ki izpolnjujejo merila iz
14. člena te uredbe in se prenesejo na DUTB, se določi v
skladu s 15. členom te uredbe, pri čemer se tvegane postavke
za namene prenosa na DUTB razvrščajo v skupine glede na
dejavnost, s katero se te tvegane postavke povezujejo in za
katere se določa skupna strategija upravljanja.
(3) Če ima banka do posameznega neplačnika poleg
terjatev, ki ustrezajo merilom iz 14. člena te uredbe, tudi kapitalske naložbe v tej osebi, ki z vidika upravljanja s tveganji
predstavljajo za banko poslovno celoto, se lahko te kapitalske
naložbe prenesejo na DUTB skupaj s prenesenimi terjatvami
ne glede na merila iz 14. člena te uredbe.«.
17. člen
Besedilo 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) DUTB zagotovi plačilo ustreznega nadomestila pri
odplačnem prevzemu tveganih postavk banke praviloma z
izdajo obveznic DUTB, za katere je izdano poroštvo Republike Slovenije. V tem primeru DUTB zagotovi nadomestilo
banki z izročitvijo obveznic DUTB banki, pri čemer je vrednost
glavnice izdanih obveznic enaka prenosni vrednosti na dan
prenosa.
(2) DUTB lahko za plačilo ustreznega nadomestila pri
odplačnem prevzemu tveganih postavk banke zagotovi banki
denarna sredstva, ki jih pridobi z zadolževanjem na finančnem
trgu skladno z ZUKSB, statutom in smernicami delovanja
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DUTB, vključno s posojilom pri banki, v kateri se izvajajo
ukrepi po tej uredbi.«.
18. člen
Prvi in drugi odstavek 23. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»(1) Vrednost sredstev, ki se kot tvegane postavke prenašajo na DUTB, se določi glede na ocenjeno realno dolgoročno ekonomsko vrednost teh sredstev, zmanjšano za
stroške refinanciranja in stroške upravljanja DUTB (prenosna
vrednost).
(2) Stroški refinanciranja DUTB se upoštevajo pri določanju prenosne vrednosti sredstev tako, da se ocenjena
realna dolgoročna ekonomska vrednost diskontira z uporabo
diskontne stopnje (netvegana obrestna mera povečana za
pribitek nad netvegano obrestno mero, ki ga DUTB plača
pri zadolževanju), pri čemer se upošteva doba unovčevanja
sredstev najpozneje do 31. decembra 2017.«.
19. člen
V prvem odstavku 28. člena se drugi stavek spremeni
tako, da se glasi:
»Pred postopkom zadolževanja mora DUTB pridobiti
soglasje ministrstva, pristojnega za finance.«.
20. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je priloga in
sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
21. člen
Postopki, ki so se v zvezi z izvajanjem ukrepov za krepitev stabilnosti bank začeli pred uveljavitvijo te uredbe, se
dokončajo skladno z določbami te uredbe.
22. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-32/2013
Ljubljana, dne 14. junija 2013
EVA 2013-1611-0073
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
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MINISTRSTVA
1978.

Pravilnik o psihološki pomoči in psihološki
podpori uslužbencem policije

Na podlagi tretjega odstavka 65. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13) izdaja minister
za notranje zadeve

PRAVILNIK
o psihološki pomoči in psihološki podpori
uslužbencem policije
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik opredeljuje vrste in oblike izvajanja ter izvajalce psihološke pomoči in psihološke podpore uslužbencem
policije, dogodke, ob katerih se zagotavlja psihološka pomoč
in psihološka podpora, ter obveznosti policije, psihologa in
policijskega zaupnika.
(2) Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi
za zagotavljanje psihološke pomoči in psihološke podpore
ožjim družinskim članom uslužbencev policije.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v tem pravilniku, imajo
naslednji pomen:
1. »psihološka pomoč« je znanstveno in strokovno utemeljena dejavnost za pomoč uslužbencem policije v duševni
stiski, ki jo izvaja psiholog,
2. »psihološka podpora« je dejavnost policijskega zaupnika za pomoč uslužbencem policije v duševni stiski,
3. »duševna stiska« je subjektivni občutek psihičnega
neugodja in nemoči,
4. »zaupni odnos« je odnos med psihologom in uslužbencem policije, kjer se spoštuje načelo poklicne tajnosti, smiselno
pa velja tudi za policijskega zaupnika,
5. »intervizija« je vrsta supervizije (metoda učenja, kjer
strokovnjaki usmerjajo skupino ali posameznika pri strokovnem
delu), kjer strokovnjaki na rednih oblikah srečanj izmenjujejo
izkušnje, mnenja, spoznanja in kjer nihče ne prevzame stalne
vloge supervizorja.
3. člen
(zagotavljaje psihološke pomoči in psihološke podpore)
V okviru psihološke pomoči in psihološke podpore se
uslužbencem policije zagotavlja pomoč ob duševni stiski, ki
je posledica hujših stresnih dogodkov na delovnem mestu ali
drugih dogodkov, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na opravljanje
dela uslužbencev policije, kot so:
– dogodki, v katerih je bilo ogroženo lastno življenje ali
življenje sodelavca,
– prisotnost pri smrti ali hujši poškodbi sodelavca,
– samomorilna ogroženost uslužbenca policije ali navzočnost pri poskusu samomora ali samomoru,
– uporaba prisilnih sredstev, ki ima za posledico posebno
hudo telesno poškodbo ali smrt druge osebe,
– lastna hujša telesna poškodba ali huda bolezen,
– obravnava prometne ali druge nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtjo,
– obravnava kaznivih dejanj zoper življenje in telo ter
kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, kjer so kot žrtve
udeleženi otroci, ter kaznivih dejanj in dogodkov, ki imajo za
posledico smrt ene ali več oseb,
– osebne težave in stiske,
– ogroženost uslužbenca policije ali njegovih bližnjih v
zvezi z delom uslužbenca policije,
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– primeri, ko uslužbenec policije želi svetovanje glede
vodenja zahtevnejših postopkov z ljudmi z motnjami v duševnem zdravju,
– kazenski postopek zoper uslužbenca policije,
– drugi hujši stresni dogodki.
4. člen
(zagotavljanje psihološke pomoči in psihološke podpore)
(1) Policija na področju psihološke pomoči in psihološke
podpore zagotavlja:
– 24-urno nujno psihološko pomoč,
– delovanje psihologov in policijskih zaupnikov v policiji,
– izvedbo preventivnih programov, namenjenih obvladovanju psihičnih obremenitev,
– izvedbo usposabljanja policijskih zaupnikov s področja
obvladovanja psihičnih obremenitev,
– pogoje za delo in strokovni razvoj izvajalcev psihološke
pomoči in psihološke podpore.
(2) Psihološko pomoč nudijo psihologi, ki so zaposleni
na ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve, in v policiji,
psihološko podporo pa policijski zaupniki.
(3) Usposabljanje uslužbencev policije za obvladovanje
psihičnih obremenitev poteka po programih, ki jih določi generalni direktor policije.
5. člen
(dejavnost psihologa)
(1) Psiholog nudi psihološko pomoč ob duševni stiski, ki
je posledica dogodkov iz 3. člena tega pravilnika.
(2) Oblike psihološke pomoči so:
– krizna intervencija,
– razbremenilni razgovor,
– psihološko svetovanje,
– psihoterapija,
– druge oblike, skladno s psihološko stroko.
(3) Psihologi so pri izvajanju psihološke pomoči samostojni.
6. člen
(dejavnost policijskega zaupnika)
(1) Policijski zaupnik je uslužbenec policije, ki je v policiji
zaključil program oblikovanja socialnih in osebnostnih kompetenc.
(2) Policijske zaupnike imenuje in razrešuje generalni
direktor policije na predlog notranje organizacijske enote generalne policijske uprave, pristojne za zagotavljanje psihološke
pomoči in psihološke podpore.
(3) Policijski zaupnik nudi psihološko podporo ob duševni
stiski, ki je posledica dogodkov iz 3. člena tega pravilnika.
(4) Psihološka podpora se izvaja v obliki svetovanja ali
razbremenilnega razgovora.
(5) Policijski zaupnik pri izvajanju psihološke podpore
sodeluje s psihologi.
(6) Nudenje psihološke podpore policistom ima prednost
pred drugimi nalogami policijskega zaupnika.
7. člen
(stik uslužbenca policije s psihologom
ali policijskim zaupnikom)
(1) Stik s psihologom ali policijskim zaupnikom lahko,
če so izpolnjeni pogoji iz 3. člena tega pravilnika, vzpostavi
uslužbenec policije v duševni stiski, njegov nadrejeni, pristojni
operativno komunikacijski center, sodelavec ali bližnji.
(2) Stik s psihologom se vzpostavi:
– s klicem na interventni telefon (24 ur dnevno),
– s telefonskim ali osebnim kontaktom s psihologom,
– preko elektronske pošte.
(3) Stik s policijskim zaupnikom se vzpostavi:
– s telefonskim ali osebnim kontaktom,
– preko elektronske pošte.
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(4) Številka interventnega telefona, telefonske številke
in elektronski naslovi psihologov in policijskih zaupnikov se
objavijo na intranetu policije.
8. člen
(obveznosti policije)
(1) V primeru, da je vodja policijske enote seznanjen z
duševno stisko uslužbenca policije, ki je posledica dogodkov
iz 3. člena tega pravilnika, v najkrajšem možnem času oziroma najkasneje v roku 48 ur poskrbi za psihološko pomoč
ali psihološko podporo in uslužbencu policije omogoči stik s
psihologom ali policijskim zaupnikom.
(2) Če so izpolnjeni pogoji iz 3. člena tega pravilnika,
lahko uslužbenec policije za psihološko pomoč oziroma psihološko podporo zaprosi tudi sam.
(3) V primerih, navedenih od prve do četrte alineje 3. člena tega pravilnika, psihologa takoj obvesti pristojni operativno
komunikacijski center.
9. člen
(obveznosti psihologa)
(1) Psiholog sodeluje s policijskimi zaupniki, jih usposablja in jim nudi intervizijo.
(2) Psiholog nudi uslužbencu policije strokovno pomoč v
najkrajšem možnem času.
(3) O začetku in zaključku nudenja psihološke pomoči
psiholog obvesti svojega vodjo.
(4) Če bi bilo zaradi dogodkov iz 3. člena tega pravilnika lahko ogroženo zdravje uslužbenca policije, psiholog s
soglasjem obravnavanega o svojih ugotovitvah obvesti vodjo
policijske enote, v katero je obravnavni razporejen.
(5) Če je zaradi dogodkov iz 3. člena tega pravilnika ogroženo življenje uslužbenca policije ali druge osebe,
psiholog o tem obvesti vodjo policijske enote, v katero je
obravnavani razporejen, po potrebi pa tudi pristojni operativno – komunikacijski center. Soglasje obravnavanega v tem
primeru ni potrebno.
(6) V primerih iz prve do četrte alineje 3. člena tega
pravilnika psiholog pred začetkom aktivnosti obvesti pristojni
operativno – komunikacijski center, če ta o dogodku še ni bil
obveščen.
(7) Psiholog notranji organizacijski enoti generalne policijske uprave, pristojni za zagotavljanje psihološke pomoči in
psihološke podpore, do petega dne v mesecu posreduje pisno
poročilo o dejavnostih iz tega pravilnika v preteklem mesecu,
ki vsebuje število obravnavanih zadev, število izvedenih oblik
psihološke pomoči ter število opravljenih ur.
10. člen
(obveznosti policijskega zaupnika)
(1) Policijski zaupnik o vsakem primeru sproti obvešča
dežurnega psihologa.
(2) Policijski zaupnik pri delu sodeluje s psihologi in
upošteva njihove strokovne napotke, navodila in usmeritve
za delo.
(3) Pri delu s posameznikom, skupino ali ustanovo policijski zaupnik vzpostavi zaupni odnos.
(4) Policijski zaupnik posreduje o svojem delu notranji
organizacijski enoti generalne policijske uprave, pristojni za
zagotavljanje psihološke pomoči in psihološke podpore, do
petega dne v mesecu pisno poročilo o dejavnostih iz tega pravilnika v preteklem mesecu, ki vsebuje število obravnavanih
zadev, število izvedenih oblik psihološke podpore ter število
opravljenih ur.
(5) O začetku in zaključku nudenja psihološke podpore
policijski zaupnik obvesti vodjo svoje policijske enote.
(6) Če bi bilo zaradi dogodkov iz 3. člena tega pravilnika
lahko ogroženo zdravje uslužbenca policije, policijski zaupnik
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s soglasjem obravnavanega o svojih ugotovitvah obvesti vodjo policijske enote, v katero je obravnavni razporejen.
(7) Če je zaradi dogodkov iz 3. člena tega pravilnika
ogroženo življenje uslužbenca policije ali druge osebe, policijski zaupnik o tem obvesti vodjo policijske enote, v katero
je obravnavani razporejen, po potrebi pa tudi pristojni operativno – komunikacijski center. Soglasje obravnavanega v tem
primeru ni potrebno.
(8) V primerih iz prve do četrte alineje 3. člena tega
pravilnika policijski zaupnik pred začetkom aktivnosti obvesti
pristojni operativno – komunikacijski center, če ta o dogodku
še ni bil obveščen.
11. člen
(poročanje vodstvu)
Notranja organizacijska enota generalne policijske uprave, pristojna za zagotavljanje psihološke pomoči in psihološke
podpore, do 31. marca posreduje generalnemu direktorju
policije in službi ministrstva, pristojni za varstvo in zdravje pri
delu, letno poročilo o delu psihologov in policijskih zaupnikov
za preteklo leto.
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-237/2012
Ljubljana, dne 14. junija 2013
EVA 2012-1711-0039
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve

1979.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev
s področja javne uprave v plačne razrede
znotraj razponov plačnih razredov

Za izvrševanje 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 − uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10,
35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – odl. US,
40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314 in 46/13) ter na podlagi
3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
(Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06,
128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09,
91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10 – ZIU, 10/11,
45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12 in 24/13) izdaja minister za notranje zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja
javne uprave v plačne razrede znotraj razponov
plačnih razredov
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 39/06, 79/06, 132/06,
47/07, 60/07, 17/09, 67/09, 93/09, 16/10, 104/10, 11/11, 29/11,
20/12, 97/12 in 47/13) se v drugem odstavku 2. člena v tabeli
»Tip osebe javnega prava: organ v sestavi ministrstva, Razpon
plačnega razreda: 50-57« vrstica:
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»
INŠPEKTORAT ZA
JAVNO UPRAVO
»

B017102

Direktor/inšpektor
OSM

54
«

nadomesti z novo vrstico, ki se glasi:

INŠPEKTORAT ZA
JAVNI SEKTOR

B017102

Direktor/inšpektor
OSM

»

54

«.
V tabeli »Tip osebe javnega prava: ministrstvo (generalni
direktorat), Razpon plačnega razreda: 56-57« se črta vrstica:
»
Direktorat za državno
tožilstvo
»

B017103

Generalni direktor
direktorata MIN

57
«,

vrstici:

Direktorat za
pravosodno upravo

57

Direktorat za investicije
Generalni direktor
B017103
in nepremičnine
direktorata MIN

57
«

se nadomestita z novima vrsticama, ki se glasita:

Direktorat za
pravosodno upravo

Generalni direktor
direktorata MIN

56

Direktorat za investicije
Generalni direktor
B017103
in nepremičnine
direktorata MIN

56

»

B017103

B017103

Generalni direktor
direktorata MIN

56

MINISTRSTVO ZA
NOTRANJE ZADEVE
IN JAVNO UPRAVO

56

«.
V Tabeli »Tip osebe javnega prava: ministrstvo (sekretariat), Razpon plačnega razreda: 55-56« se vrstica
»

»

B017104

Generalni
sekretar MIN

«

nadomesti z novo vrstico, ki se glasi:

MINISTRSTVO ZA
NOTRANJE ZADEVE

B017104

Generalni
sekretar MIN

56
«.

2. člen
Črtanje vrstice »Direktorat za državno tožilstvo« se začne
uporabljati z dnem uveljavitve akta o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest ministrstva, sprejetega v skladu z
Uredbo o spremembah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v
pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 51/13).
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

«,

za vrstico:

Direktorat za javni
sektor

Direktorat za kakovost
Generalni direktor
B017103
javne uprave
direktorata MIN

KONČNI DOLOČBI

Generalni direktor
B017103
direktorata MIN

»

se doda nova vrstica, ki se glasi:

57
«

Št. 0100-286/2013/17
Ljubljana, dne 13. junija 2013
EVA 2013-2030-0054
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve
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VSEBINA
1930.
1931.
1932.
1933.
1934.

1970.
1971.
1972.

1973.
1974.
1975.
1976.
1977.

1935.
1978.
1936.
1937.
1938.
1979.

1939.
1940.

1941.

1942.
1943.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA

Uredba o obrambnem načrtovanju
Uredba o spremembah Uredbe o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu
in krajevni pristojnosti
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot
carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem
delovnem področju
Uredba o spremembah Uredbe o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah,
javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
organih v sestavi ministrstev
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
Uredba o spremembah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v
organih javne uprave in v pravosodnih organih
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank

MINISTRSTVA

Pravilnik o usmerjanju in nadzoru policije
Pravilnik o psihološki pomoči in psihološki podpori
uslužbencem policije
Pravilnik o spremembi Pravilnika o dokumentaciji
v osnovni šoli
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o izvrševanju kazni zapora
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o vodenju podatkov evidence trga nepremičnin ter
načinu pošiljanja podatkov
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne
uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih
razredov
Sklep o začetku uporabe prilagojene evidence trga
nepremičnin
Odredba o veljavnosti prvega, drugega in tretjega
dodatka k osmi izdaji Evropske farmakopeje

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča

5865
5865
5866
5866
5866

5997

5997
6000
6000
6001

5866
6016
5871

1945.

1949.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig
za leto 2012
Odlok o rebalnasu proračuna Občine Ig
za leto 2013
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o začetku priprave Podrobnih meril in pogojev za
območje IG-08-2 po skrajšanem postopku

1951.

1952.
1953.
1954.

1956.

5882

6017
5883
5884

5884

1963.

1964.
1965.

5888
1966.
5888

1967.

1968.
5892
5892

KRANJ

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lendava za leto 2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Lendava

1962.

1969.

5900
5902
5903

KOSTANJEVICA NA KRKI

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine
Kostanjevica na Krki
Odlok o predkupni pravici Občine Kostanjevica na
Krki
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Kostanjevica na Krki za leto 2013 – rebalans I
Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Občine Kostanjevica na Krki v najem
Pravilnik o dodeljevanju tržnih stanovanj Občine
Kostanjevica na Krki v najem

1959.

1961.

5899

IG

Sklep o določitvi cene prevoznih storitev
Sklep o določitvi obveznih linij in voznega reda

1960.

5899

ČRENŠOVCI

1957.
1958.

5881

AJDOVŠČINA

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za
leto 2013
Sklep o ceni programa razvojnega oddelka vrtca

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Črenšovci za leto 2012

6009

OBČINE
1944.

1948.

1950.

5892

CELJE

Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

1955.
6009

BREZOVICA

Odlok o oskrbi s pitno vodo

1947.

5994

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Dodatek št. 7 h Kolektivni pogodbi za kovinsko
industrijo Slovenije
Skupni sporazum o pogojih in načinih uporabe
varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF v lokalnih
in regionalnih radijskih programih posebnega pomena ter o višini nadomestil za njihovo uporabo

1946.

5904
5959
5960
5961
5963
5965
5966

LENDAVA

5967
5971

LJUBLJANA

Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 382 – Stanovanjska
soseska Koseze

5971

METLIKA

Odlok o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine
Metlika za leto 2013
Sklep o določitvi cene nakupa grobnega mesta in
cene vzdrževanja pokopališč v Občini Metlika, ki
jih ureja Javno podjetje Komunala Metlika d.o.o.

5972
5973

RAZKRIŽJE

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2012
Odlok o dopolnitvi Odloka o predkupni pravici Občine Razkrižje

5974
5975

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

Odlok o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe
s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Blaguško jezero

5975
5978

ŠKOFJA LOKA

Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Škofja Loka
Sklep o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Škofja Loka

5985
5992
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Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 51/13
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidence sindikatov
Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

1815
1834
1837
1839
1858
1860
1861
1862
1863
1863
1864
1864
1865
1866
1867
1867
1867
1867
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