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Pravilnik o povračilu potnih stroškov
vabljenim osebam

(4) Policijska enota, katere policist je vabil osebo, zahtevek za povračilo potnih stroškov takoj pošlje organizacijski
enoti, pristojni za finančno poslovanje, ki poskrbi za izplačilo
upravičencu. Obrazec zahtevka je določen v prilogi 1, ki je
sestavni del tega pravilnika.

Na podlagi osmega odstavka 35. člena Zakona o nalogah
in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13) izdaja minister
za notranje zadeve

PRAVILNIK
o povračilu potnih stroškov vabljenim osebam
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik ureja postopek povračila in odmere potnih
stroškov, ki pripadajo osebam, vabljenim v uradne prostore
(v nadaljnjem besedilu: vabljena oseba) na podlagi 35. in
37. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list
RS, št. 15/13).
2. člen
(potni stroški)
(1) Potni stroški obsegajo stroške za prevoz z najcenejšim
javnim prevoznim sredstvom. Za javna prevozna sredstva se
po tem pravilniku štejejo vlak, avtobus, ladja in letalo.
(2) Če na poti ali delu poti javno prevozno sredstvo ne
vozi, se vabljeni osebi povrnejo stroški za prevožene kilometre
z lastnim prevoznim sredstvom.
(3) Potni stroški iz prvega in drugega odstavka tega člena (v nadaljnjem besedilu: potni stroški) obsegajo izdatke za
potovanje od dejanskega bivališča, do kraja, kjer je z vabljeno
osebo opravljen postopek, in za njeno vrnitev.
3. člen
(zahtevek za povračilo)
(1) Potni stroški se odmerijo in povrnejo na zahtevo vabljene osebe.
(2) Policist mora vabljeno osebo opozoriti na pravico do
povračila potnih stroškov.
(3) Policist opozorilo in izjavo vabljene osebe v zvezi z
zahtevkom za povračilo potnih stroškov vpiše v pisni dokument,
ki ga sestavi v zvezi s postopkom z vabljeno osebo (zapisnik,
uradni zaznamek).

Leto XXIII

4. člen
(odmera potnih stroškov)
poti.

(1) Potni stroški se povrnejo za potovanje po najkrajši

(2) Potni stroški se povrnejo v višini dejanskih izdatkov za
potovanje z javnim prevoznim sredstvom.
(3) Višina potnih stroškov se ugotavlja in določi na podlagi
vozovnice, veljavnih cenikov ali izjave vabljene osebe.
(4) Povrnitev potnih stroškov za prevožene kilometre se
obračuna v višini, ki za povračilo stroškov prevoza na delo in z
dela velja za javne uslužbence.
5. člen
(potni stroški spremljevalca)
(1) Če vabljena oseba zaradi bolezni, starosti ali invalidnosti potrebuje spremljevalca, se stroški, v obsegu in na
način, določen s tem pravilnikom, povrnejo tudi spremljevalcu.
(2) Določba prejšnjega odstavka velja tudi za spremljevalca vabljenega otroka ali mladoletnika.
6. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati
Pravilnik o povračilu potnih stroškov vabljenim osebam (Uradni
list RS, št. 79/06 in 15/13 – ZNPPol).
7. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije.
Št. 007-278/2013
Ljubljana, dne 4. novembra 2013
EVA 2013-1711-0042
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve
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Priloga 1
Glava policijske enote
Številka:
Datum:
Na podlagi 3. člena Pravilnika o povračilu stroškov vabljenim osebam (Uradni list RS, št.
94/13) vlagam
ZAHTEVEK
za povračilo potnih stroškov v zvezi z vabilom za dne __________ na policijski enoti
__________________________________.
Priimek in ime: _________________________________________________
Naslov: _______________________________________________________
EMŠO: _______________________________________________________
Davčna številka: ________________________________________________
Št. transakcijskega računa:_________________________________________
odprtega pri banki _______________________________________________
Uveljavljam povrnitev prevoznih stroškov:
� povračilo prevoznih stroškov z javnim prevoznim sredstvom na relaciji: _________
_____________________________________________________________________
� povračilo kilometrine _________km
Priloga (vozovnica, izpis iz cenika, itd.):_______________________________
Podpis vabljene osebe:_________________
______________________________________________________________________________

Vabljeni osebi se povrnejo zahtevani stroški: __________________________________________
Policist:

Vodja policijske enote

Uradni list Republike Slovenije
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvi
Pravilnika o varovanih območjih in izvajanju
uradnih sistematičnih raziskav na posebno
nadzorovanih območjih

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena in četrtega odstavka 13. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni
list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/10) izdaja
minister za kmetijstvo in okolje

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika
o varovanih območjih in izvajanju uradnih
sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih
območjih
1. člen
V Pravilniku o varovanih območjih in izvajanju uradnih
sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih območjih
(Uradni list RS, št. 91/03, 82/05 in 85/10) se v 1. členu tretja
alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Uredbo Komisije (ES) št. 690/2008 z dne 4. julija 2008
o priznavanju varovanih območij v Skupnosti, izpostavljenih
posebni nevarnosti za zdravstveno varstvo rastlin (Prenovitev)
(UL L št. 193 z dne 22. 7. 2008, str. 1), zadnjič spremenjeno z
Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 355/2012 z dne 24. aprila
2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 690/2008 o priznavanju varovanih območij v Skupnosti, izpostavljenih posebni nevarnosti
za zdravstveno varstvo rastlin (UL L št. 113 z dne 25. 4. 2012,
str. 2), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 690/2008/ES)«.
2. člen
V 2. členu se v drugi alineji besedilo »Fitosanitarni upravi
Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin«.
3. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(izvajalci posebnega nadzora)
Posebni nadzor nad škodljivimi organizmi izvajajo poleg
uprave tudi nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb, ki
lahko v okviru izvajanja posebnega nadzora jemljejo vzorce
rastlin, rastlinskih proizvodov in rastnih substratov.«.
4. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(programi posebnih nadzorov)
(1) Vrsto posebnega nadzora in škodljive organizme, za
katere se izvaja posebni nadzor, vsako leto določi predstojnik
uprave z letnim programom posebnih nadzorov, ki ga pripravi
uprava.
(2) Posamezen program posebnega nadzora določa zlasti:
– škodljivi organizem,
– koordinatorja posebnega nadzora,
– izvajalce posebnega nadzora,
– kraj, način in čas pregledov ter zbiranja vzorcev za
ugotavljanje zdravstvenega stanja rastlin glede na nevarnost
škodljivega organizma, laboratorijske analize in biologijo škodljivega organizma,
– kraj in obseg razširjenosti okužbe.«.
5. člen
V prvem odstavku 16. člena se besedilo »sistematične
raziskave« nadomesti z besedilom »posebnega nadzora«.
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6. člen
V prvem odstavku 18. člena se za besedilom »v okviru«
doda besedilo »posebnega nadzora in«.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-333/2013
Ljubljana, dne 7. novembra 2013
EVA 2013-2330-0098
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

3395.

Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi
cen

Na podlagi 9. točke 9. člena ter šestega, sedmega in
osmega odstavka 10. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list
RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za
gospodarski razvoj in tehnologijo

ODREDBO
o pošiljanju obvestil o spremembi cen
1. člen
Ta odredba določa obveznosti gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov in režijskih obratov, ki
proizvajajo in dobavljajo blago in storitve, navedene v 3. členu
te odredbe (v nadaljnjem besedilu: podjetja), da ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),
pošiljajo obvestila o spremembi cen.
2. člen
(1) Podjetja pošljejo na ministrstvo obvestilo o spremembi
cen pred uvedbo spremembe ali najpozneje drugi delovni dan
po spremembi cen.
(2) Proizvodna podjetja morajo sporočiti proizvajalčeve
prodajne cene brez davka na dodano vrednost (v nadaljnjem
besedilu: DDV). Če se proizvodna podjetja ukvarjajo tudi s
prodajo na debelo ali na drobno, morajo sporočiti tudi cene v
prodaji na debelo z DDV ali cene v prodaji na drobno z DDV.
Storitvena podjetja morajo za vse storitve, navedene v 3. členu
te odredbe, sporočiti cene na drobno z DDV. Če se storitvena
podjetja ukvarjajo s prodajo posameznih izdelkov izključno na
debelo, morajo sporočiti cene v prodaji na debelo z DDV.
(3) Podjetjem ni treba pošiljati obvestil o spremembi cen
zaradi akcijskega ali drugega promocijskega znižanja.
3. člen
Podjetja morajo poslati obvestilo o spremembi cen za
naslednje blago in storitve:
1. OSKRBA S PLINOM IN PARO
1.a povprečna cena zemeljskega plina iz prenosnega
omrežja,
1.b uparjeni utekočinjeni naftni plin (odvzem prek števca)
iz distribucijskega omrežja za gospodinjske odjemalce po odjemnih skupinah,
1.c para in topla voda za daljinsko ogrevanje;
2. PRODAJA GORIVA
2.a neosvinčeni motorni bencini (NMB-95, 98 ali več oktanski motorni bencin),
2.b dizelsko gorivo,
2.c ekstra lahko kurilno olje (KOEL),
2.d kurilno olje srednje (mazut),
2.e letalsko gorivo,
2.f utekočinjeni naftni plin v jeklenkah in plinohramih za
pogon in ogrevanje.
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4. člen
Podjetjem ni treba pošiljati obvestil o spremembi cen za
blago in storitve iz prejšnjega člena, če so zajeta že z drugim
ukrepom kontrole cen na podlagi 8. in 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo).
5. člen
(1) Podjetja morajo pošiljati obvestila o spremembi cen
ministrstvu na obrazcu Obvestilo o spremembi cen, ki je Priloga
in sestavni del te odredbe.
(2) Obvestila pošljejo podjetja po pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Sektor za storitve,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov:
gp.mgrt@gov.si.
6. člen
Ta odredba začne veljati 30. novembra 2013 in velja šest
mesecev.
Št. 007-214/2013-6
Ljubljana, dne 6. novembra 2013
EVA 2013-2130-0030
mag. Stanko Stepišnik l.r.
Minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo

Uradni list Republike Slovenije
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Priloga
OBVESTILO O SPREMEMBI CEN
Ime in sedež podjetja:
_______________________________________________________________________________________
Sprememba cene v občini:
_______________________________________________________________________________________

Blago ali storitev

ME*

Vrsta
cene **

Cena na dan
1. 1.
tekočega
leta v EUR

Trenutno
veljavna
cena v
EUR

Nova cena
v EUR

* ME je merska enota.
** Vrsta cene: A – proizvajalčeva prodajna cena brez DDV, B – veleprodajna cena z DDV, C – maloprodajna cena z DDV

Glavni razlogi za spremembo cene:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Datum zadnje spremembe cene: ___________________________________________________________
Datum začetka uporabe nove cene: ________________________________________________________
Kraj in datum: __________________________________________________________________________
Odgovorna oseba: ______________________________________________________________________
Obrazec izpolnil:
ime in priimek: ___________________ telefon: ______________ elektronska pošta: ________________
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Odredba o seznamu standardov, ob uporabi
katerih se domneva, da je proizvod varen
v skladu z Zakonom o splošni varnosti
proizvodov

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o splošni
varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03) izdaja minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo

ODREDBO
o seznamu standardov, ob uporabi katerih
se domneva, da je proizvod varen v skladu
z Zakonom o splošni varnosti proizvodov
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odredba določa seznam standardov, ob uporabi
katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom
o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03).
(2) Seznam standardov iz prejšnjega odstavka je v Prilogi,
ki je sestavni del te odredbe.
2. člen
(nadomestitev seznama)
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba
o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je
proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 107/12).
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-190/2013-6
Ljubljana, dne 7. novembra 2013
EVA 2013-2130-0049
mag. Stanko Stepišnik l.r.
Minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo

Naslov standarda

Zunanje pohištvo – Sedežno
pohištvo in mize za domačo in
javno uporabo ter taborjenje –
1. del: Splošne varnostne zahteve

Gimnastična oprema – Splošne
varnostne zahteve in preskusne
metode

Gimnastična oprema – Švedske
skrinje – Zahteve in preskusne
metode, vključno z varnostjo

Oznaka standarda

SIST EN 581-1:2006

SIST EN 913:1996

SIST EN 916:2003

EN 916:2003

EN 913:1996

EN 581-1:2006

Oznaka
referenčnega
standarda

15. 10. 2005

15. 10. 2005

22. 7. 2006

Prva objava UL

–

–

–

–

–

–

1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve
o skladnosti
Opomba 1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

Gymnastic equipment –
Vaulting boxes –
Requirements and test
methods including safety

Gymnastic equipment –
General safety requirements
and test methods

Outdoor furniture – Seating
and tables for camping,
domestic and contract use –
Part 1: General safety
requirements

Naslov referenčnega
standarda v angleškem
jeziku

Slovenski nacionalni standardi, pripravljeni na podlagi evropskih standardov (drugi odstavek 6. člena Zakona o splošni varnosti proizvodov):

ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov
(Uradni list RS, št. 101/03, ZSVP-1).

SEZNAM STANDARDOV,

PRILOGA
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Naslov standarda

Nepremična oprema za vadbo –
1. del: Splošne varnostne zahteve
in preskusne metode

Nepremična oprema za vadbo –
2. del: Oprema za vadbo moči,
dodatne posebne varnostne
zahteve in preskusne metode

Nepremična oprema za vadbo –
4. del: Klopi za vadbo moči,
dodatne posebne zahteve in
preskusne metode

Nepremična oprema za vadbo –
5. del: Oprema za vadbo
s pedalnimi gonili, dodatne posebne
zahteve in preskusne metode

Oznaka standarda

SIST EN 957-1:2005

SIST EN 957-2:2003

SIST EN 957-4:1998

SIST EN 957-5:1998

Stationary training equipment
– Part 5: Pedal crank training
equipment, additional specific
safety requirements and test
methods

Stationary training equipment
– Part 4: Strength training
benches, additional specific
safety requirements and test
methods

Stationary training equipment
– Part 2: Strength training
equipment, additional specific
safety requirements and test
methods

EN 957-5:1996

EN 957-4:1996

EN 957-2:2003

22. 7. 2006

22. 7. 2006

22. 7. 2006

22. 7. 2006

Prva objava UL

–

–

–

–

–

–

–

–

2

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve
o skladnosti
Opomba 1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

EN 957-1:2005

Oznaka
referenčnega
standarda

10260 /

Stationary training equipment
– Part 1: General safety
requirements and test
methods

Naslov referenčnega
standarda v angleškem
jeziku
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Naslov standarda

Nepremična oprema za vadbo –
6. del: Tekoče preproge, dodatne
posebne zahteve in preskusne
metode

Nepremična oprema za vadbo –
7. del: Naprave za veslanje,
dodatne posebne zahteve
in preskusne metode

Nepremična oprema za vadbo –8. del: Steperji, tekoče stopnice,
vzpenjalniki – Dodatne posebne
varnostne zahteve in preskusne
metode

Nepremična oprema za vadbo –
9. del: Pedalniki, dodatne posebne
varnostne zahteve in preskusne
metode

Oznaka standarda

SIST EN 957-6:2002

SIST EN 957-7:2002

SIST EN 957-8:2002

SIST EN 957-9:2003

Oznaka
referenčnega
standarda

Stationary training equipment
– Part 9: Elliptical trainers,
additional specific safety
requirements and test
methods

Stationary training equipment
– Part 8: Steppers,
stairclimbers and climbers Additional specific safety
requirements and test
methods

Stationary training equipment
– Part 7: Rowing machines,
additional specific safety
requirements and test
methods

EN 957-9:2003

EN 957-8:1998

EN 957-7:1998

Stationary training equipment EN 957-6:2001
– Part 6: Treadmills, additional
specific safety requirements
and test methods

Naslov referenčnega
standarda v angleškem
jeziku

22. 7. 2006

22. 7. 2006

22. 7. 2006

22. 7. 2006

Prva objava UL

–

–

–

–

–

–

–

–

3

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve
o skladnosti
Opomba 1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije
Št.

94 / 15. 11. 2013 /
Stran

10261

Pohištvo – Sklopne postelje –
Furniture – Foldaway beds –
Varnostne zahteve in preskušanje – Safety requirements and
1. del: Varnostne zahteve
testing – Part 1: Safety
requirements

Pohištvo – Sklopne postelje –
Furniture – Foldaway beds – EN 1129-2:1995
Varnostne zahteve in preskušanje – Safety requirements and
2. del: Preskusne metode
testing – Part 2: Test methods

Pohištvo – Zibelke za domačo
uporabo – 1. del: Varnostne
zahteve

Pohištvo – Zibelke za domačo
uporabo – 2. del: Preskusne
metode

SIST EN 1129-1:1996

SIST EN 1129-2:1996

SIST EN 1130-1:1996

SIST EN 1130-2:1996

EN 1130-2:1996

EN 1130-1:1996

24. 4. 2004

24. 4. 2004

15. 10. 2005

15. 10. 2005

–

–

–

–

–

–

–

–

4

–

–

94 / 15. 11. 2013

Furniture – Cribs and cradles
for domestic use – Part 2:
Test methods

Furniture – Cribs and cradles
for domestic use – Part 1:
Safety requirements

EN 1129-1:1995

22. 7. 2006

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve
o skladnosti
Opomba 1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

EN 957-10:2005

Prva objava UL

10262 /

Stationary training equipment
– Part 10: Exercise bicycles
with a fixed wheel or without
freewheel, additional specific
safety requirements and test
methods

Nepremična oprema za vadbo –
10. del: Sobna kolesa z
nepomičnim kolesom ali brez
prostega kolesa, dodatne posebne
varnostne zahteve in preskusne
metode

Oznaka
referenčnega
standarda

SIST EN 957-10:2005

Naslov referenčnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran
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Naslov standarda

Izdelki za otroke – Hojce –
Varnostne zahteve in preskusne
metode

Izdelki za otroke in nego otrok –
Dude za dojenčke in malčke –
1. del: Splošne varnostne zahteve
in informacije o izdelkih

Izdelki za otroke in nego otrok –
Dude za dojenčke in malčke –
2. del: Mehanske zahteve
in preskusi

Izdelki za otroke in nego otrok –
Dude za dojenčke in malčke –
3. del: Kemijske zahteve
in preskusi

Oznaka standarda

SIST EN 1273:2005

SIST EN 1400-1:2003

SIST EN 1400-2:2003

SIST EN 1400-3:2003

Oznaka
referenčnega
standarda

Child use and care articles –
Soothers for babies and
young children – Part 3:
Chemical requirements and
tests

Child use and care articles –
Soothers for babies and
young children – Part 2:
Mechanical requirements and
tests

Child use and care articles –
Soothers for babies and
young children – Part 1:
General safety requirements
and product information

EN 1400-3:2002

EN 1400-2:2002

EN 1400-1:2002

Child use and care articles –
EN 1273:2005
Baby walking frames – Safety
requirements and test
methods

Naslov referenčnega
standarda v angleškem
jeziku

24. 4. 2004

24. 4. 2004

24. 4. 2004

17. 2. 2009

Prva objava UL

–

–

–

–

–

–

–

–

5

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve
o skladnosti
Opomba 1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije
Št.

94 / 15. 11. 2013 /
Stran
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Jadralno padalstvo – Pasovi –
Varnostne zahteve in trdnostni
preskusi

Naprave, trdna goriva in naprave
za vžiganje žara – 1. del: Naprave
za razgrebljanje žara s trdnim
gorivom – Zahteve in preskusne
metode

Vžigalniki – Varnostna specifikacija
(ISO 9994:2005)

Gimnastična oprema – Konji
Gymnastic equipment –
in koze – Funkcionalne in varnostne Horses and bucks –
zahteve, preskusne metode
Functional and safety
requirements, test methods

SIST EN 1651:2002

SIST EN 1860-1:2004

SIST EN ISO 9994:2006

SIST EN 12196:2003

Oznaka
referenčnega
standarda

EN 1860-1:2003

EN 1651:1999

15. 10. 2005

22. 7. 2006

15. 10. 2005

15. 10. 2005

–

–

6

–

–

(30. 9. 2006)

–

–

EN ISO 9994:2002
Opomba 2.1

–

–

94 / 15. 11. 2013

EN 12196:2003

Lighters – Safety specification EN ISO 9994:2006
(ISO 9994:2005)

Appliances, solid fuels and
firelighters for barbecueing –
Part 1: Barbecues burning
solid fuels – Requirements
and test methods

Paragliding equipment –
Harnesses – Safety
requirements and strength
tests

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve
o skladnosti
Opomba 1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

24. 4. 2004

Prva objava UL

10264 /

Childcare articles – Carry cots EN 1466:2004
and stands – Safety
requirements and test
methods

Izdelki za otroke – Prenosne
posteljice in podstavki – Varnostne
zahteve in preskusne metode

SIST EN 1466:2004

Naslov referenčnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Gimnastična oprema – Letveniki,
plezalne lestve in plezalni sestavi –
Funkcionalne in varnostne zahteve,
preskusne metode

Gimnastična oprema – Gredi –
Gymnastic equipment –
EN 12432:1998
Funkcionalne in varnostne zahteve, Balancing beams – Functional
preskusne metode
and safety requirements, test
methods

Jadralno padalstvo – Varnostna
padala – Varnostne zahteve
in preskusne metode

SIST EN 12432:2002

SIST EN 12491:2002

Paragliding equipment –
Emergency parachutes –
Safety requirements and test
methods

Gymnastic equipment – Wall
bars, lattice ladders and
climbing frames – Safety
requirements and test
methods

EN 12491:2001

EN 12346:1998

EN 12197:1997

SIST EN 12346:2002

Gymnastic equipment –
Horizontal bars – Safety
requirements and test
methods

Gimnastična oprema – Drogovi –
Varnostne zahteve in preskusne
metode

Oznaka
referenčnega
standarda

SIST EN 12197:1998

Naslov referenčnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

15. 10. 2005

15. 10. 2005

15. 10. 2005

15. 10. 2005

Prva objava UL

–

–

–

–

–

–

–

–

7

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve
o skladnosti
Opomba 1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije
Št.

94 / 15. 11. 2013 /
Stran

10265

Popravek AC:2003 k standardu
SIST EN 12586:2002

Gimnastična oprema – Krogi –
Gymnastic equipment –
Funkcionalne in varnostne zahteve, Hanging rings – Functional
preskusne metode
and safety requirements, test
methods

SIST EN 12586:2002/
AC:2003

SIST EN 12655:2002

Buoyant aids for swimming
instruction – Part 2: Safety
requirements and test
methods for buoyant aids to
be held

Plavajoči pripomočki za učenje
plavanja – 2. del: Varnostne
zahteve in preskusne metode
za plavajoče pripomočke,
ki se držijo z rokami

Izdelki za otroke – Oprema za
nošenje dojenčkov – Varnostne
zahteve in preskusne metode –
1. del: Nahrbtniki z ogrodjem

SIST EN 13138-2:2003

SIST EN 13209-1:2005

EN 13209-1:2004

EN 13138-2:2002

EN ISO 12863:2010

EN 12655:1998

EN 12586:1999/
AC:2002

22. 7. 2006

15. 10. 2005

17. 11. 2011

15. 10. 2005

24. 4. 2004

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

8

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve
o skladnosti
Opomba 1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

94 / 15. 11. 2013

Child use and care articles –
Baby carriers – Safety
requirements and test
methods – Part 1: Framed
back carriers

Standard test method for
assessing the ignition
propensity of cigarettes
(ISO 12863:2010)

SIST EN ISO 12863:2010 Standardna preskusna metoda
za ocenjevanje nagnjenosti k vžigu
cigaret
(ISO 12863:2010)

Corrigendum AC:2002 to
EN 12586:1999

24. 4. 2004

Prva objava UL

Št.

EN 12586:1999

Oznaka
referenčnega
standarda

10266 /

Child care articles – Soother
holder – Safety requirements
and test methods

Izdelki za varstvo in nego otrok –
Držalo dude – Varnostne zahteve
in preskusne metode

SIST EN 12586:2002

Naslov referenčnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Naslov standarda

Potapljaška oprema – Globinomeri
in kombinirane naprave za merjenje
globine in časa – Funkcionalne
in varnostne zahteve ter preskusne
metode

Oprema za športe na koleščkih –
Kotalke – Varnostne zahteve
in preskusne metode

Dekorativne oljne svetilke –
Varnostne zahteve in preskusne
metode

Izdelki za otroke in nego otrok –
Otroški sedeži za kolesa –
Varnostne zahteve in preskusne
metode

Izdelki za otroke – Pripomočki
za pitje – 1. del: Splošne
in mehanske zahteve in preskusi

Oznaka standarda

SIST EN 13319:2000

SIST EN 13899:2003

SIST EN 14059:2004

SIST EN 14344:2005

SIST EN 14350-1:2005

Oznaka
referenčnega
standarda

EN 14059:2002

EN 13899:2003

EN 14350-1:2004

15. 10. 2005

15. 10. 2005

24. 4. 2004

15. 10. 2005

15. 10. 2005

Prva objava UL

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

9

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve
o skladnosti
Opomba 1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

Child use and care articles –
Drinking equipment – Part 1:
General and mechanical
requirements and tests

Child use and care articles –
EN 14344:2004
Child seats for cycles – Safety
requirements and test
methods

Decorative oil lamps – Safety
requirements and test
methods

Roller sports equipment –
Roller skates – Safety
requirements and test
methods

Diving accessories – Depth
EN 13319:2000
gauges and combined depth
and time measuring devices –
Functional and safety
requirements, test methods

Naslov referenčnega
standarda v angleškem
jeziku

Uradni list Republike Slovenije

94 / 15. 11. 2013 /
Stran
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Mestna in treking kolesa –
Varnostne zahteve in preskusne
metode

Gorska kolesa – Varnostne zahteve Mountain-bicycles – Safety
in preskusne metode
requirements and test
methods

Tekmovalna kolesa – Varnostne
zahteve in preskusne metode

Kolesa – Dodatna oprema
za kolesa – Prtljažniki

Plavajoči pripomočki za prosti čas,
ki se uporabljajo na vodi in v njej –
1. del: Razvrstitev, materiali,
splošne zahteve in preskusne
metode

SIST EN 14764:2006

SIST EN 14766:2006

SIST EN 14781:2006

SIST EN 14872:2006

SIST EN 15649-1:2010
+A1:2012

EN 14872:2006

EN 14781:2005

EN 14766:2005

EN 14764:2005

4. 9. 2013

22. 7. 2006

22. 7. 2006

22. 7. 2006

22. 7. 2006

–

–

–

–

10

–

–

–

–

–

EN 15649-1:2009
Opomba 2.1

(30. 6. 2008)

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve
o skladnosti
Opomba 1

EN 14682:2004
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

94 / 15. 11. 2013

Floating leisure articles for
EN 15649-1:2009
use on and in the water – Part +A1:2012
1: Classification, materials,
general requirements and test
methods

Bicycles –- Accessories for
bicycles – Luggage carriers

Racing bicycles – Safety
requirements and test
methods

City and trekking bicycles –
Safety requirements and test
methods

13. 4. 2011

Prva objava UL

Št.

EN 14682:2007

Oznaka
referenčnega
standarda

10268 /

Safety of children's clothing –
Cords and drawstrings on
children's clothing –
Specifications

Varnost otroških oblačil – Vrvice
in vezalke na otroških oblačilih –
Specifikacije

SIST EN 14682:2008

Naslov referenčnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Naslov standarda

Plavajoči pripomočki za prosti čas,
ki se uporabljajo na vodi in v njej –
2. del: Informacije za potrošnika

Plavajoči pripomočki za prosti čas,
ki se uporabljajo na vodi in v njej –
3. del: Dodatne posebne varnostne
zahteve in preskusne metode za
pripomočke razreda A

Plavajoči pripomočki za prosti čas,
ki se uporabljajo na vodi in v njej –
4. del: Dodatne posebne varnostne
zahteve in preskusne metode za
pripomočke razreda B

Plavajoči pripomočki za prosti čas,
ki se uporabljajo na vodi in v njej –
5. del: Dodatne posebne varnostne
zahteve in preskusne metode
za pripomočke razreda C

Oznaka standarda

SIST EN 15649-2:2010
+A1:2012

SIST EN 15649-3:2010
+A1:2012

SIST EN 15649-4:2010
+A1:2012

SIST EN 15649-5:2010

Oznaka
referenčnega
standarda

Floating leisure articles for
EN 15649-5:2009
use on and in the water – Part
5: Additional specific safety
requirements and test
methods for Class C devices

Floating leisure articles for
EN 15649-4:2010
use on and in the water – Part +A1:2012
4: Additional specific safety
requirements and test
methods for Class B devices

Floating leisure articles for
EN 15649-3:2009
use on and in the water – Part +A1:2012
3: Additional specific safety
requirements and test
methods for Class A devices

Floating leisure articles for
EN 15649-2:2009
use on and in the water – Part +A1:2012
2: Consumer information

Naslov referenčnega
standarda v angleškem
jeziku

4. 9. 2013

4. 9. 2013

4. 9. 2013

4. 9. 2013

Prva objava UL

–

–

–

–

–

11

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve
o skladnosti
Opomba 1

EN 15649-4:2010
Opomba 2.1

EN 15649-3:2009
Opomba 2.1

EN 15649-2:2009
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije
Št.

94 / 15. 11. 2013 /
Stran
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Plavajoči pripomočki za prosti čas,
ki se uporabljajo na vodi in v njej –
7. del: Dodatne posebne varnostne
zahteve in preskusne metode
za pripomočke razreda E

Cigarete – Ocenjevanje nagnjenosti Cigarettes – Assessment of
k vžigu – Varnostne zahteve
the ignition propensity –
Safety requirement

Avdio, video in sorodni elektronski
aparati – Varnostne zahteve
(IEC 60065:2001, spremenjen)

Dopolnilo A12:2011 k standardu
SIST EN 60065:2003

SIST EN 15649-7:2010

SIST EN 16156:2011

SIST EN 60065:2003

SIST EN 60065:2003/
A12:2011

Oznaka
referenčnega
standarda

EN 60065:2002/
A12:2011

EN 60065:2002

28. 2. 2012

4. 9. 2013

17. 11. 2011

4. 9. 2013

–

–

12

–

–

24. 1. 2013

–

–

Opomba 3

–

–

94 / 15. 11. 2013

Amendment A12:2011 to
EN 60065:2002

Audio, video and similar
electronic apparatus – Safety
requirements
(IEC 60065:2001, modified)

EN 16156:2010

Floating leisure articles for
EN 15649-7:2009
use on and in the water – Part
7: Additional specific safety
requirements and test
methods for class E devices

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve
o skladnosti
Opomba 1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

4. 9. 2013

Prva objava UL

10270 /

Floating leisure articles for
EN 15649-6:2009
use on and in the water – Part
6: Additional specific safety
requirements and test
methods for Class D devices

Plavajoči pripomočki za prosti čas,
ki se uporabljajo na vodi in v njej –
6. del: Dodatne posebne varnostne
zahteve in preskusne metode
za pripomočke razreda D

SIST EN 15649-6:2010

Naslov referenčnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Oprema za informacijsko
tehnologijo – Varnost –
1. del: Splošne zahteve
(IEC 60950-1:2005, spremenjen)

Dopolnilo A12:2011 k standardu
SIST EN 60950-1:2006

SIST EN 60950-1:2006

SIST EN 60950-1:2006/
A12:2011

Amendment A12:2011 to
EN 60950-1:2006

Information technology
equipment – Safety – Part 1:
General requirements
(IEC 60950-1:2005, modified)

Naslov referenčnega
standarda v angleškem
jeziku

EN 60950-1:2006/
A12:2011

EN 60950-1:2006

Oznaka
referenčnega
standarda

28. 2. 2012

4. 9. 2013

Prva objava UL

24. 1. 2013

–

–

Opomba 3

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve
o skladnosti
Opomba 1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

94 / 15. 11. 2013 /

13

Opomba 3: V primeru sprememb je referenčni standard EN CCCCC:YYYY, njegove morebitne prejšnje spremembe in nove citirane spremembe. Nadomeščeni
standard zato sestoji iz EN CCCCC:YYYY in njegovih morebitnih predhodnih sprememb, vendar brez nove citirane spremembe. Na določen datum za
nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije.

Opomba 2.1: Novi (ali spremenjeni) standard ima enak obseg kakor nadomeščeni standard. Na določen datum za nadomeščeni standard preneha veljati
domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije.

Opomba 1: Običajno bo datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica, ki ga določi Evropska organizacija za standardizacijo, vendar je
treba opozoriti uporabnike teh standardov na dejstvo, da je v nekaterih izjemnih primerih to lahko drugače.

Naslov standarda

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran
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Št.

94 / 15. 11. 2013
3397.

Uradni list Republike Slovenije
Odločba o prenehanju Ustanove fundacije
za pomoč invalidnim in drugim pomoči
potrebnim ljudem

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti izdaja na podlagi 3. člena in prvega odstavka 32. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno
prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi prenehanja Ustanove fundacije za pomoč invalidnim in drugim
pomoči potrebnim ljudem, s sedežem Ulica Matevža Haceta 3,
3000 Celje, naslednjo

ODLOČBO
S to odločbo Ustanova fundacija za pomoč invalidnim
in drugim pomoči potrebnim ljudem, s sedežem Ulica Matevža
Haceta 3, 3000 Celje, preneha.
Št. 01704-34/2005/5
Ljubljana, dne 11. novembra 2013
EVA 2013-2611-0081
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3398.

Obrazec za uvedbo postopka za uveljavljanje
pravic iz invalidskega zavarovanja, OBR. IZ 1

Na podlagi sedmega odstavka 181. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12
in 39/13) ter 22. in 25. člena Pravilnika o organizaciji in načinu delovanja izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 60/13)
izdaja generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

OBRAZEC
za uvedbo postopka za uveljavljanje pravic
iz invalidskega zavarovanja, OBR. IZ 1
Obrazec se uporablja z naslednjim dnem po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 13. novembra 2013
Marijan Papež l.r.
Generalni direktor
Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
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Priloga

……………………………………………………….

OBR. IZ 1

……………………………………………………….
Izvajalec zdravstvene dejavnosti, naslov

Datum: ………………………………………………

………………………………………..………..
Osebni zdravnik

PREDLOG ZA UVEDBO POSTOPKA
ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

PODAN: *
1)

na zahtevo zavarovanca

3)

na predlog imenovanega zdravnika

2)

na predlog osebnega zdravnika

4)

na predlog izvajalca medicine dela v

…………………………

soglasju z osebnim zdravnikom

…………………………

5)

………..………………..

ZARADI OCENE: *
1)

delovne zmožnosti

2)

potrebe po stalni pomoči in postrežbi drugega

3)

telesne okvare

4)

drugo: .…..…………………………………………….
…………………………………………………………

1. OSEBNI PODATKI O ZAVAROVANCU
Ime in priimek: ………………………………..……………………….…………, rojen.: ……...……….……….…………...
Priimek ob rojstvu: .……………………………....………………….……..……, EMŠO: ……..…..………..….…..…….….
Naslov stalnega prebivališča: ………..……………………………………………….……………..…………….…………....
Naslov začasnega prebivališča: ………………………………………………………………………………….……………..
2. PODATKI O ZAPOSLITVI
Zaposlen pri: ……………………………..…………………...…………………………………………..…….……………...
Delovno mesto: ……..……………………..………………………………………….…………………..…………….……...
Izobrazba: ………………….……..…………………………………………...………………………………..…..…………..
Dejavnost, ki je podlaga za zavarovanje: ..………………………...………………………………………………………...
3. PODATKI O DELOVNI DOBI *
Delovna doba v Republiki Sloveniji: ……………………………………………………….
Delovna doba v tujini: ………… let.

V kateri državi? …………………..………….………….……….……………

Brezposeln od: …..………………
Prijavljen pri Zavodu RS za zaposlovanje od: ……………………………
________________________________________________________________________________________________
* Ustrezno označite s križcem »X«

OPOMBA: PREDLOG MORA BITI NATISNJEN ALI IZPOLNJEN Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI!

1
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4. ALI ZAVAROVANEC PRVIČ UVELJAVLJA PRAVICE IZ INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA?
DA

NE

Če jih je že uveljavljal, kolikokrat in kakšne pravice so mu že bile priznane?
………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. ANAMNEZA
a) Osebna anamneza: …………………………………………..……………………...……………………………..…………
……………………………………………………………………..…………………………………………………..………..
……………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….….
b) Sedanje bolezni, poškodbe, poklicne bolezni, ki so razlog za predstavitev invalidski komisiji:…………………………...
……………………………………………..…………………………………………………………………………..…….…
…………………………………………….…….……………………………………………………………………….……..
……………………………………………..……………………………………………………………….…………………..
………………………………………………..………………………………………………………………………………...
………………………………………………..………………………………………………………………………………...
c) Razvade:

nikotin

alkohol

drugo: ………………………………………………………………

6. IZVID OSEBNEGA PREGLEDA ZAVAROVANCA*
Telesna višina: ..……cm

RR: ……………..mmHg

Telesna masa: ……… kg

Pulz: ……………na min.

STATUS*:
…………………………………..……………………….……………………………………………………………………..
………………………………………..……………………………………….………………………..………..……………..
………………………………………..……………………………………………………………………..………...………..
………………………………………..…………………………………………………………………………………….…..
………………………………………..………………………………………….……………………………………………..
………………………………..…………………………………………………………….…………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Morebitna opozorila osebnega zdravnika: ……………………………………..………………………………………………
…………………………………..…………….……………………………………….………………………………………..
………………………………………………………………………………….……………………………………………….
_______________________________________________________________________________________________
* Navedite le patološke ugotovitve in/ali morebitna odstopanja od statusov v priloženih specialističnih izvidih glede na stanje, ki ga ugotavljate;
katere trajne anatomske ali funkcijske okvare so predmet ocene potrebe po pomoči in postrežbi in/ali telesne okvare.

7. PODATKI O ZDRAVLJENJU
a) Zdravila, ki jih zavarovanec redno prejema: …...…………………..………..…………………….………………………..
………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
b) Drugi postopki zdravljenja v zadnjih treh letih: ……..………………..……………..…………………………………..….
……………………………………………………….……………………..…………………………………………………..
……………………………………………………….………..………………………………………………………………..
c) Zdravljenje v bolnišnici zaradi bolezni in /ali poškodb, ki vplivajo na delovno zmožnost:
…………………………………………………………..…………………………………………............…………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….
2
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d) Uspeh zdravljenja ali medicinske rehabilitacije in prognoza: …………..…………………………………..……………....
…………………………………………………………………………………..…………………......………………….....….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..……………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
e) Podatki o začasni zadržanosti z dela v zadnjih treh letih: ….………..…………………………………………..…………..
………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………..……………………………………………..….
……………………………………………………………………………………..…………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. DIAGNOZE PO MKB-10 Z USTREZNO ŠIFRO
GLAVNA bolezen,
ki bistveno vpliva na invalidnost
DRUGE bolezni, ki vplivajo
na delovno zmožnost

Naziv bolezni

Šifra *

……………………………………………………………………..

………………

……………………………………………………………………..

………………

……………………………………………………………………..

………………

……………………………………………………………………... ………………
……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………...
BOLEZNI**,
……………………………………………………………………...
ki ne vplivajo na delovno zmožnost
___________________________________________________________________________________________________

* Šifriranje diagnoz po MKB-10 v prvi in drugi rubriki je obvezno.
** Tiste bolezni, ki utegnejo biti pomembne za mnenje o preostali delovni zmožnosti ali so kontraindikacija za opravljanje določenih del.

9. MNENJE IN STALIŠČE OSEBNEGA ZDRAVNIKA IN/ALI IZVAJALCA MEDICINE DELA O DELOVNI
ZMOŽNOSTI ZAVAROVANCA ***
a) Ali je zavarovančeva delovna zmožnost zmanjšana?

DA

NE

b) Ali je zavarovančeva delovna zmožnost popolnoma izgubljena?

DA

NE

c) Ali je zavarovanec zmožen opravljati sedanje ali drugo delo s krajšim delovnim časom od
DA
NE
polnega ?
d) Ali je z ergonomsko ureditvijo sedanjega delovnega mesta
DA
NE
možno odstraniti vzroke zmanjšane delovne zmožnosti?
e) Navedite okvirno, katere delovne zahteve, obremenitve in škodljivosti niso v skladu z zavarovančevim zdravstvenim
stanjem: ………………………………………..………………………………………………..…………………............
……………..…………………………………………………….…………………………..………………...…………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….
f) Ali bi se s poklicno rehabilitacijo zavarovanec lahko usposobil za drugo delo ali za drug poklic:
s polnim delovnim časom?
s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj 4 ure dnevno ali 20 ur tedensko?
In če, okvirno za katero delo oz. poklic?……………………………..…………………….…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..……………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………….
g) Vzrok zmanjšane delovne zmožnosti in/ali telesne okvare je:
poklicna bolezen;

poškodba pri delu (obrazec prijave obvezno priložite!);

bolezen;

poškodba zunaj dela;

___________________________________________________________________________________________________________________________
*** Ustrezno označite s križcem »X«
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10. ALI ZAVAROVANEC POTREBUJE STALNO POMOČ IN POSTREŽBO DRUGEGA ? *
Ali je zavarovanec zmožen da:
se sam hrani?
se sam oblači?

NE

Ali je:
slep (obvezen je izvid okulista)?
se sam slači?

slaboviden (obvezen je izvid okulista)?

(čeprav s težavo in počasi)
se sam obuva?

DA

popolnoma nepokreten?
se sam sezuva?

Ali zaradi psihične prizadetosti potrebuje

se giba samostojno ali s pomočjo

stalni nadzor (obvezen je izvid psihiatra

medicinsko tehničnih pripomočkov:

ali nevrologa)?

- v stanovanju?

Ali potrebuje ob laičnem nadzoru tudi stalno

- zunaj?

strokovno nego (najmanj zdravstveni tehnik)?

samostojno skrbi za osebno higieno?

Če da, od kdaj (mesec, leto):

samostojno opravlja fiziološke potrebe?

…………………………..…..……………….

Navedite, katere od v oklepaju navedenih storitev strokovne nege so zavarovancu potrebne in kolikokrat na dan/teden:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
(npr. nega dekubitusne rane; nega umetne telesne odprtine kot npr. traheo-, gastro-, enterostoma; nastavitev infuzij; aplikacija intravenozne oz.
intramuskularne terapije; odvzem krvi za laboratorijske preiskave; nastavitev gastrične sonde; klizma; drugo)

Navedite kratko strokovno utemeljitev, zakaj zavarovanec ni zmožen samostojno opravljati osnovnih življenjskih opravil:
…….…………………....………………….……………………………………………………………………..…………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Zavarovanec/upokojenec osebno pregledan dne: ……….……….

na domu

v ambulanti

v DSO *

Poročilo patronažne službe: ….……..…………………………………………….…………………………………..………..
……………………………………..………………………………….………………………………………………………..
………………………………………..……………………………….………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podpis patronažne sestre:

Žig zdravstvenega zavoda
oziroma zasebne ambulante:

….. ……..…….…………………..
Podpis in žig
osebnega zdravnika:

………………………………………………..
Podpisani…………………………………………………..…………..……dovoljujem uporabo osebnih podatkov v zvezi
z mojim zdravstvenim stanjem zaradi uveljavljanja in varstva pravic iz invalidskega zavarovanja.
Telefonska številka kontaktne osebe: ………………………………………………………………………………………….
Datum: ………………………………

Podpis zavarovanca: …………..……………………………

________________________________________________________________________________________________________________________
* Ustrezno označite s križcem »X«

OPOMBA: OSEBNI ZDRAVNIK ZAVAROVANCA PRILOŽI ORIGINALNO MEDICINSKO DOKUMENTACIJO ALI REPRODUKCIJO
LE-TE, VENDAR S POTRDILOM, DA JE REPRODUKCIJA AVTENTIČNA.
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OBČINE
3399.

BOROVNICA

III. VPISNI SEZNAM

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

5. člen
Vrtec v roku 15 dni po prejemu vloge za vpis otroka v vrtec
starše pisno obvesti o prejemu vloge in šifri, pod katero se vodi
otrok v evidenci vpisanih otrok (vpisni seznam).

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10
– ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta
Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je
Občinski svet Občine Borovnica na 20. redni seji dne 7. 11.
2013 sprejel

PRAVILNIK
o sprejemu otrok v vrtec
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek vpisa in sprejema otrok v vrtec
pri Osnovni šoli dr. Ivana Korošca Borovnica, Enota vrtec (v
nadaljevanju: vrtec), sestavo in način dela komisije za sprejem
otrok, kriterije za sprejem otrok v vrtec ter izpis otrok iz vrtca.
II. VPIS IN SPREJEM OTROKA V VRTEC
2. člen
(1) Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje
programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto, najmanj enkrat letno pa objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto.
(2) Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost
najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do
starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
(3) Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v
vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo
posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v
obliki polne odsotnosti z dela.
(4) Vrtec lahko sprejme toliko otrok, kolikor dopuščajo
normativi za oblikovanje oddelkov.
(5) Kolikor ima vrtec oddelke na več lokacijah, se otroci
na določeno lokacijo vključujejo glede na starost, prosto mesto, program, ki se izvaja v posameznem oddelku na lokaciji,
ter normative za oblikovanje oddelkov, zato izbira lokacije ni
mogoča.
3. člen
(1) Vrtec praviloma v mesecu februarju tekočega leta
objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto.
(2) Javni vpis objavi vrtec tudi v primeru odprtja novega
oddelka vrtca med šolskim letom, če na čakalni listi ni dovolj
otrok.
(3) Javni vpis novincev vrtec objavi na spletni strani zavoda in na oglasni deski vrtca.
4. člen
(1) Starši oziroma skrbniki (v nadaljevanju: starši) vpišejo
otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo za vpis otroka v vrtec na
obrazcu, katerega vsebino določi vrtec.
(2) Vlogo za vpis otroka v vrtec dobijo starši na sedežu
vrtca ali na spletni strani zavoda.
(3) Vlogi morajo biti priložena zahtevana dokazila. Vlogo
odda eden od staršev oziroma otrokov skrbnik (v nadaljevanju:
vlagatelj).
(4) Vlogo za vpis otroka v vrtec lahko starši vložijo vse leto
na sedežu zavoda osebno ali jo pošljejo po pošti na naslov OŠ
dr. Ivana Korošca Borovnica, Enota vrtec, Paplerjeva ulica 15,
1353 Borovnica.

6. člen
(1) Če je število prispelih vlog za sprejem otrok v vrtec
manjše od števila prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj zavoda ali njegov pooblaščenec.
(2) Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih
mest, odloča o njihovem sprejemu komisija za sprejem otrok
v vrtec (v nadaljevanju: komisija) na podlagi kriterijev iz tega
pravilnika.
IV. SESTAVA IN DELO KOMISIJE
7. člen
(1) Komisijo s sklepom imenuje ravnatelj OŠ dr. Ivana
Korošca Borovnica.
(2) Komisija je sestavljena iz štirih članov, in sicer:
– en predstavnik občine ustanoviteljice, ki ga v imenovanje predlaga župan,
– dva predstavnika strokovnih delavcev zavoda, ki ju v
imenovanje predlaga ravnatelj,
– en predstavnik staršev, katerega otrok je vključen v
vrtec, ki ga v imenovanje predlaga svet staršev.
(3) Člani komisije so imenovani za dobo štirih let.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek, predstavniku staršev
preneha mandat v komisiji, ko njegov otrok ni več vključen v vrtec.
(5) Mandat predstavnika strokovnih delavcev zavoda je
vezan na zaposlitev v osnovni šoli oziroma vrtcu. Mandat predstavnika ustanovitelja je vezan na zaposlitev v občinski upravi
Občine Borovnica.
(6) Vsaj en član komisije mora imeti izpit iz splošnega
upravnega postopka.
8. člen
(1) Komisija dela na sejah, ki niso javne. Komisija na prvi
seji izmed imenovanih članov izvoli predsednika in namestnika
predsednika. Delo komisije vodi predsednik.
(2) Komisijo sklicuje predsednik komisije. Za organizacijo in pripravo seje skrbi pomočnik ravnatelja v vrtcu, administrativno-tehnične naloge za potrebe komisije pa opravlja
uprava šole.
(3) Komisija je sklepčna, če so na seji navzoči vsaj trije
člani komisije. Na seji komisije so lahko prisotni samo člani
komisije in zapisnikar.
(4) Komisija sprejema svoje odločitve s sklepi, ki jih sprejme z večino glasov navzočih članov.
(5) Komisija o svojem delu vodi zapisnik, ki mora vsebovati predvsem:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in uro seje komisije, na kateri se odloča o
sprejemu otrok v vrtec,
– imena članov komisije in drugih navzočih,
– število prostih mest v vrtcu po posameznih skupinah za
naslednje šolsko leto,
– število vlog za sprejem v vrtec,
– prednostni seznam otrok s številom zbranih točk,
– kratek potek postopka z navedbo listin, ki so podlaga
za odločanje,
– sprejete sklepe komisije.
(6) Zapisnik komisije podpiše predsednik komisije. Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca skladno z veljavnimi predpisi.

Stran

10278 /

Št.

94 / 15. 11. 2013

9. člen
(1) Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec praviloma enkrat letno, in sicer najkasneje do konca meseca maja tekočega
leta.
(2) Komisija odloča po določbah zakona, ki ureja splošni
upravni postopek, po skrajšanem ugotovitvenem postopku.
(3) Komisija obravnava vloge za vpis otrok v vrtec, ki vključno na dan 1. 10. ali v enem mesecu po dnevu odprtja novega oddelka, dopolnijo starosti najmanj 11 mesecev oziroma izpolnjujejo
ustrezne starosti za strukturo oddelka, kjer je prosto mesto in imajo starši ali eden od staršev skupaj z otrokom stalno ali začasno
prebivališče v Občini Borovnica ali zaselkih Pokojišče, Padež in
Zavrh. Ostale vloge ostanejo na vpisnem seznamu.
(4) Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi
oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk podatkov,
določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni
vrstni red otrok.
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V. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
10. člen
(1) Kriteriji se določijo s točkami.
(2) V skladu z odločbo pristojnega organa ima prednost
pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami. Prednost pri
sprejemu v vrtec ima tudi otrok, za katerega starši predložijo
mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega
položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu
s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine,
obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za
socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo
centri za socialno delo.
(3) Preostale vloge za vpis otrok v vrtec komisija obravnava in točkuje po naslednjih kriterijih:

Zap. št. Kriterij
1.
Starši ali eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno ali začasno prebivališče v Občini Borovnica.
2.
Starši ali eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno ali začasno prebivališče v zaselkih Pokojišče,
Padež in Zavrh.
3.
Starši ali eden od staršev se skupaj z otrokom seli v Občino Borovnica in bo imel stalno ali začasno
prebivališče v Občini Borovnica pred dnem vključitve otroka v vrtec.
4.
Starši ali eden od staršev se skupaj z otrokom seli v zaselek Pokojišče, Padež, Zavrh in bo imel
stalno ali začasno prebivališče v navedenih zaselkih pred dnem vključitve otroka v vrtec.
5.
Otroku je odloženo šolanje oziroma vstop v osnovno šolo (potrdilo, če otrok ni bil vključen v vrtec
Borovnica).
6.
Otrok je že bil uvrščen na prednostni seznam vrtca Borovnica in ni bil sprejet.
7.
a. vključitev otroka v vrtec v mesecu septembru tekočega leta (oziroma v enem mesecu odprtja
novega oddelka) ali
b. vključitev otroka v vrtec v mesecu oktobru tekočega leta (oziroma v mesecu po odprtju novega
oddelka) ali
c. vključitev otroka v vrtec v mesecu novembru tekočega leta (oziroma v dveh mesecih po odprtju
novega oddelka) ali
vključitev otroka v vrtec v mesecu decembru tekočega leta (oziroma v treh mesecih po odprtju
novega oddelka).
8.
Starši v razpisanem šolskem letu v vrtec hkrati vpisujejo dvojčke, trojčke ...
9.
Družina ima že vključenega otroka v vrtec Borovnica in v letu obravnave vloge ne bo šolski obveznik.
10.
a. Otrok obeh zaposlenih staršev ali

11.

Število točk
80
60
80
60
45
40
40
30
20
10
40
10
8

b. Otrok staršev, kjer sta oba študenta/dijaka ali

6

c. Otrok staršev, kjer je en zaposlen, drugi pa študent/dijak.
a. Otrok enega brezposelnega starša, ki je prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje, drugi starš
pa je zaposlen.

6
5

12.

b. Otrok obeh brezposelnih staršev – oba prijavljena na Zavodu RS za zaposlovanje kot aktivna
iskalca zaposlitve ali
a. En starš zaposlen, drugi starš nezaposlen in ni aktivni iskalec zaposlitve ali

4
2

13.

b. Oba starša nezaposlena in nista aktivna iskalca zaposlitve.
Eden ali oba starša sta skrbnika za posebni primer ali imata status družinskega negovalca.

0
10

(4) Podatke pod točko 1., 2., 5., 6. in 9. pridobi vrtec pri
pristojnih upravljavcih zbirk podatkov po uradni dolžnosti.
(5) V primeru, da se starši ali eden od staršev skupaj z
otrokom seli v Občino Borovnica in bo imel stalno prebivališče
v Občini Borovnica pred dnem vključitve otroka v vrtec, mora
vlogi za vpis otroka v vrtec priložiti listino, ki to izkazuje (najemna pogodba, prodajna pogodba, pravnomočno gradbeno
dovoljenje ipd.).
(6) Zaposleni starši morajo vlogi za vpis otroka v vrtec
priložiti potrdilo delodajalca o zaposlitvi z navedbo, ali gre za
zaposlitev za nedoločen ali določen čas. V primeru zaposlitve
za določen čas mora biti na potrdilu naveden dan, do katerega
je sklenjena pogodba o zaposlitvi.

V primeru podaljšanja pogodbe o zaposlitvi, ki je bila
sklenjena za določen čas, morajo starši vrtcu predložiti novo
potrdilo delodajalca, pred dnem zasedanja komisije.
(7) Starši, ki so študentje ali dijaki, morajo vlogi za vpis otroka
v vrtec priložiti originalno potrdilo o šolanju za tekoče šolsko leto.
(8) Starši, ki so brezposelni in so prijavljeni na Zavodu RS
za zaposlovanje kot aktivni iskalci zaposlitve, morajo vlogi za
vpis otroka v vrtec priložiti potrdilo zavoda.
(9) Starši, ki se bodo po poteku dopusta za nego in varstvo otroka ali posvojiteljskega dopusta prijavili na Zavodu RS
za zaposlovanje, morajo v roku 8 dni od izteka tega dopusta
vrtcu dostaviti originalno potrdilo, da je prijavljen na zavodu kot
aktivni iskalec zaposlitve.
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(10) Samozaposleni starši morajo vlogi za vpis otroka v
vrtec predložiti izpis iz poslovnega registra Slovenije AJPES.
Vloga se točkuje enako, kot pri zaposlenih starših.
(11) Kolikor je kateri od staršev določen za skrbnika za
posebni primer ali negovalca, mora vlogi za sprejem otroka
v vrtec priložiti odločbo, ki tako imenovanje izkazuje.
(12) Kolikor se družinske razmere otroka, za katerega je podana vloga za vpis v vrtec, od vložitve vloge pa
do obravnave vloge na komisiji spremenijo tako, da bi to
vplivalo na točkovanje po kriterijih, so starši dolžni vsako
spremembo podatkov sporočiti zavodu nemudoma.
11. člen
Če dva ali več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega seznama razporedi otroke po
starosti – prednost ima starejši otrok.
VI. ODLOČITEV KOMISIJE
12. člen
(1) Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če komisija
zaradi uporabe kriterijev potrebuje še druge podatke, lahko
starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge
tudi po elektronski pošti, telefonsko ali ustno, če starši pridejo v vrtec. O tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga
ni v roku dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka
odloči na podlagi podatkov, ki jih vloga vsebuje.
(2) Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih
vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost
podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov,
pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
(3) Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi
oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih
podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih.
VII. PREDNOSTNI VRSTNI RED
13. člen
(1) Komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem
številu točk od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se
vključujejo s prednostnega vrstnega reda glede na starost,
prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program
vrtca, ki se izvaja v posameznem oddelku.
(2) Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število
prostih mest po posameznih oddelkih in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec.
Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim
vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.
(3) Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in
čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih
straneh vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.
(4) Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– datum vključitve otroka v vrtec,
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem
postopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.
(5) Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema
otroka v vrtec, v 15 dneh po vročitvi obvestila v skladu s tem
pravilnikom, vložijo v vrtec ugovor,
– rok veljavnosti čakalnega seznama.
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VIII. OBVESTILO STARŠEM O PREDNOSTNEM
VRSTNEM REDU
14. člen
(1) Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije
obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok
ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno
pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski
naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
(2) Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem
vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z
navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet zavoda, ki o
ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora. Ugovor se
lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor
na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
(3) O ugovoru odloči svet zavoda ob smiselni uporabi
zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo, ki se vroči
staršem, kot to določa ta zakon. Zoper odločitev sveta zavoda
lahko starši sprožijo upravni spor.
IX. VPOGLED V ZAPISNIK KOMISIJE
15. člen
Vrtec mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled
v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otrok v vrtec,
vendar le v tisti del zapisnika in dokumentacije, ki se nanaša
na njihovo vlogo.
X. ČAKALNI SEZNAM
16. člen
(1) Otroci s prednostnega seznama, ki niso bili sprejeti v
vrtec, se uvrstijo na čakalni seznam.
(2) Med letom vrtec sprejema otroke s čakalnega seznama po prednostnem vrstnem redu pod pogojem, da otrok
izpolnjuje pogoje za sprejem v vrtec in da izpolnjuje ustrezno
starost za strukturo oddelka, kjer je prosto mesto.
(3) Če je v vrtcu prostor in na čakalnem seznamu ni kandidatov za sprejem, lahko vrtec sprejema novince, za katere
so starši dali vlogo za sprejem med letom in so vpisani na
vpisnem seznamu.
(4) Če je na vpisnem seznamu novincev več vlog, ki
izpolnjujejo pogoje za sprejem v vrtec, kot je prostih mest, se
sestane komisija in skladno z zgornjimi določbami ponovno
sestavi prednostni vrstni red.
(5) Čakalni seznam velja do naslednjega zasedanja komisije.
XI. POGODBA MED VRTCEM IN STARŠI
17. člen
(1) Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper
obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem
otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o
medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši (v
nadaljevanju: pogodba). V pozivu vrtec izrecno navede, da se
šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v
15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz
čakalnega seznama.
(3) S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da
je otrok vključen v vrtec.
(4) Otroci pričnejo obiskovati vrtec z dnem, ki se določi
v pogodbi.
(5) Uvajanje otrok se prične z dnem uradnega vpisa. Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra
o zdravstvenem stanju otroka.
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(6) Otroke, katerih starši so prejeli obvestilo o sprejemu
otroka v vrtec in sprejem odklonijo, se izbriše iz tekočega prednostnega seznama, v tem primeru obvestilo preneha veljati.
XII. OBJAVA INFORMACIJ O PROSTIH MESTIH
IN ČAKALNI DOBI NA SPLETNIH STRANEH VRTCA
18. člen
(1) Vrtec mora na svojih spletnih straneh objaviti informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o
številu prostih mest, ki so staršem na voljo, in podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec
do možnosti njegove vključitve v program vrtca.
(2) Vrtec informacije iz prejšnjega odstavka ob vsaki spremembi oziroma najmanj enkrat mesečno posreduje tudi Občini
Borovnica za namen javno dostopne evidence uporabnikom o
stanju kapacitet.
XIII. IZPIS OTROKA IZ VRTCA
19. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne
odpovedi.
XIV. VROČANJE
20. člen
Odločitve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja
otroka v vrtec se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko.
Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.
XV. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Borovnica dne 24. 3. 2011, preneha veljati z
uveljavitvijo tega pravilnika.
22. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2013
Borovnica, dne 7. novembra 2013
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

BREZOVICA
3400.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih
za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje
Gorice, Notranje Gorice (uradno prečiščeno
besedilo) (PUP-UPB-1)

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list
RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine Brezovica na 21. redni
seji dne 24. 10. 2013 potrdil uradno prečiščeno besedilo, ki
obsega:
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni
list RS, št. 87/06),
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– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica,
Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 101/06 –
popravek),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica,
Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 15/09),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica,
Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 104/09),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje
Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 58/11),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica,
Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 76/11),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica,
Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 36/12),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica,
Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 35/13)

ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice,
Notranje Gorice
(uradno prečiščeno besedilo) (PUP-UPB-1)
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji
za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje
Gorice (Uradni list RS, št. 87/06, 101/06 – popravek, 15/09,
104/09, 58/11, 76/11, 36/12, 35/13).
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
– v tekstualnem delu besedilo odloka in seznam območij
in objektov naravne in kulturne dediščine;
– v grafičnem delu prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem območju iz namenske rabe prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brezovica na načrtih DKN in DOF
v merilu 1:5000.
3. člen
Meje planske celote in posameznih območij urejanja so
določene v grafičnem delu sprememb prostorskih ureditvenih
pogojev za območje Občine Brezovica, izdelanih leta 2005 in
prikazanih v načrtih DKN in DOF, v merilu 1:5000.
4. člen
(1) Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto
V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice določajo merila
in pogoje za posege v prostor v naslednjih območjih urejanja:
VM10/1
Brezovica
VS10/1-1
Radna
VS10/1-2
Radna
VS 10/1-3
Ob Tržaški cesti
VS10/2
Radna
VS10/3
Mala vas
VS10/4
Komarija
VS10/5
Brezovica
VS10/6
Brezovica
VS10/7
Brezovica
VS10/8
Vnanje Gorice
VS10/9
Vnanje Gorice
VS10/10
Vnanje Gorice
VS10/11
Vnanje Gorice
VS10/12
Plešivica
VS10/13-1
Notranje Gorice
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VS10/13-2
Notranje Gorice
VS10/14-1
Notranje Gorice
VS10/14-2
Notranje Gorice
VS10/15
Notranje Gorice
VS 10/16
Bluše
VS 10/17
Kršljanov grad
VS 10/18
Plešivica
VS 10/19
Plešivica
VS 10/20
Plešivica
VT10/1
Avtocesta
VT10/2
Območje ŽG.
(2) Oznake pretežno gozdnih VG in pretežno kmetijskih
VK območij so določene na grafičnih kartah DKN, ki so sestavni
del tega odloka.
I. SKUPNI POGOJI
5. člen
(veljavnost skupnih meril in pogojev)
Skupna merila in pogoji veljajo za vsa območja urejanja
v Občini Brezovica, kolikor ni s posebnimi merili in pogoji določeno drugače.
6. člen
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kacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena
(Uradni list RS, št. 33/03), v nadaljevanju: CC-SI.
Terminologija in hierarhična struktura dopustnih in pogojno dopustnih dejavnosti je usklajena s predpisi o klasifikaciji
dejavnosti. Vrste dejavnosti so označene s šifro v skladu z
Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008 (Uradni
list RS, št. 69/07), v nadaljevanju: SKD.
V skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti
ima SKD naslednjo hierarhično razčlembo in določa naslednje
ravni dejavnosti:
– področje (označeno z enomestno črkovno oznako),
– oddelek (označen z dvomestno številčno oznako),
– skupina (označena s trimestno številčno oznako),
– razred (označen s štirimestno številčno oznako),
– podrazred (označen s petmestno številčno oznako).
7. člen
(1) Oznake na grafičnem delu odloka so sestavljene po
vrstnem redu iz pretežne namembnosti, sledi morfološka enota
glede vrste posegov in morfološka enota glede na oblikovanje
posegov.
(2) Oznaka za kmetijske in gozdne površine ne vsebuje
prikaza oznak za morfološke enote.
8. člen

(pojmi)
Pojmi imajo po tem odloku naslednji pomen:
1. Stanovanjska stavba je objekt, kjer je vsaj 80 % BEP
namenjenih koristnim stanovanjskim površinam.
2. Samostojna stanovanjska stavba je samostoječa hiša
(11100 CC-SI), ki obsega eno stanovanje in z do 20 % bruto
etažnih površin, ki so namenjene za okolje nemoteči poslovni
dejavnosti, in je po obliki in strukturi prilagojena gradbeni strukturi enodružinskih hiš.
3. Večstanovanjska stavba je objekt, ki obsega štiri in več
stanovanj s skupnimi prostori in je več kot 80 % BEP namenjene za stanovanjsko dejavnost.
4. Mansarda je del stavbe, katere prostori se nahajajo nad
zadnjim nadstropjem in neposredno pod poševno, dvokapno
streho.
5. Samostojno stoječi stanovanjski objekt je objekt, ki se
ne stika z nobeno stranico s sosednjim objektom.
6. Strnjena gradnja je gradnja stanovanjskih objektov, ki
se med seboj stikajo z vsaj eno stranico ali njenim delom.
7. Morfološka enota je območje, ki ima skupne oblikovne
značilnosti in skupno pretežno namensko rabo. Za posamezno morfološko enoto veljajo skupna določila glede dovoljenih
gradenj.
8. Dozidava objekta je dozidava do največ 50 % obstoječe
tlorisne površine objekta k obstoječemu objektu, ob upoštevanju drugih določb tega odloka. Dozidava površine, ki je večja od
50 % obstoječe tlorisne površine, ali dozidava površin z drugo
namensko rabo, kakor jo ima osnovni objekt, pomeni gradnjo
novega objekta.
9. Nadzidava objektov je nadzidava obstoječega objekta
do maksimalne višine objekta, določene v pogojih za oblikovanje objektov za posamezno morfološko enoto.
Obstoječi objekt je objekt zgrajen na gradbeni parceli z
gradbenim dovoljenjem.
10. Meja zazidljivosti je meja med stavbnim zemljiščem
in drugimi zemljišči.
11. Gradbena linija je črta, do katere lahko segajo objekti.
12. Regulacijska meja določa varovalni koridor posameznega objekta gospodarske javne infrastrukture.
13. Izrazi uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni
določen v prejšnjih odstavkih, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s področja urejanja prostora (Zakon o urejanju
prostora, Odlok o prostorskem redu Slovenije, Zakon o graditvi
objektov) ter drugi predpisi.
14. Objekti navedeni v tem odloku uporabljajo definicije in
razvrstitve glede na Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifi-
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(pretežna namembnost)
Območja urejanja imajo naslednje pretežne namembnosti:
VS –
VO –
VI –
VM –
VP –
VT –
VR –
VE –
VG –
VK –
SK –
VV –

površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti
površine za osrednje dejavnosti
površine za šolstvo, inštitute in zdravstvo
površine za obrtno-servisne dejavnosti, pokopališča
površine za obrtno-podjetniške, proizvodne in poslovne dejavnosti
površine za promet
parkovne, športne in rekreacijske površine
območja za površinsko pridobivanje rudnin
gozdne površine
kmetijske površine
površine za kmetijska gospodarstva
vodna zemljišča.
9. člen
(morfološke enote)

(1) Območja urejanja so glede vrste posegov v prostor in
glede na njihovo oblikovanje razčlenjena na morfološke enote.
(2) Glede vrste posegov v prostor imajo morfološke enote
naslednje oznake:
1 – območja za blokovno gradnjo
2 – območja za gradnjo stanovanjskih stavb
3 – območja za osrednje dejavnosti in stanovanja
4 – območja za mešane dejavnosti (stanovanja, poslovne
dejavnosti, drobno gospodarstvo)
5 – območja za šolstvo, inštitute, zdravstvo in varstvo
6 – območja za obrtno-podjetniške, proizvodne in poslovne dejavnosti
7 – območja za komunalne dejavnosti
8 – parkovna, športna in rekreacijska območja
9 – zelene površine in pokopališča
10 – območja za gradnjo kmetijskih gospodarskih stavb.
(3) Glede oblikovanja posegov imajo morfološke enote
naslednje oznake:
A – prostostoječa zazidava
B – strnjena zazidava
C – kompleksi s svojstveno zazidalno strukturo
D – vaška jedra
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E – hale in paviljoni
F – tehnološki objekti
G – dnevni kopi.
II. POGOJI GLEDE VRSTE POSEGOV V PROSTOR
10. člen
(območja za blokovno gradnjo)
V morfoloških enotah z oznako 1 so dovoljeni naslednji
posegi:
– novogradnja, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija večstanovanjskih objektov,
– gradnja objektov dopolnilnih dejavnosti, ki so dovoljene
v območju družinske stanovanjske gradnje.
11. člen
(območja za gradnjo stanovanjskih objektov)
V morfoloških enotah z oznako 2 so dovoljeni naslednji
posegi:
– gradnja enostanovanjskih stavb,
– gradnja objektov zdravstva, šolstva in varstva,
– gradnja objektov in naprav za potrebe delovanja organizacij in društev,
– gradnja objektov za šport in rekreacijo,
– gradnja sakralnih objektov,
– širitev pokopališč,
– gradnja kmetijskih gospodarskih objektov in hlevov v
vaških naseljih oziroma zaselkih. Parcela mora zagotavljati zadostne odmike od sosednjih objektov in dovolj veliko zemljišče
za dovoz in manipulacijo. Okna in ventilacijske odprtine hlevov
in gnojišča ne smejo biti usmerjene proti bivalnim pogojem
sosedov in proti sosednjim dvoriščem,
– gradnja trgovskih stavb in stavb za storitvene dejavnosti, poslovnih stavb, gostinskih stavb ter industrijskih stavb in
skladišč, ko se v postopku izdelave projektne dokumentacije
ugotovi, da nova dejavnost ne poslabšuje pogojev bivanja in
ima na voljo dovolj veliko gradbeno parcelo, na kateri zagotovi
potrebna parkirna mesta in ostale pogoje. Ne glede na oddaljenost predvidenega objekta, so mejaši stranski udeleženci pri
pridobivanju gradbenega dovoljenja.
12. člen
(območja za osrednje dejavnosti)
V morfoloških enotah z oznako 3 so dovoljeni naslednji
posegi:
– gradnja poslovnih objektov,
– gradnja objektov za osnovno oskrbo in specializirano
trgovino,
– gradnja objektov za storitvene in servisne dejavnosti,
gostinstvo, šport in rekreacijo,
– gradnja objektov družbenih dejavnosti,
– gradnja objektov in naprav za potrebe delovanja organizacij in društev,
– gradnja sakralnih objektov,
– gradnja parkirnih in garažnih objektov,
– gradnja stanovanj, v pritljičju je praviloma javni program.
13. člen
(območja mešanih dejavnosti)
V morfoloških enotah z oznako 4 je poleg posegov, ki so
dopustni v morfoloških enotah z oznako 2, dovoljene tudi:
– gradnja objektov drobnega gospodarstva,
– gradnja poslovno-servisnih objektov.
14. člen
(območja za šolstvo, inštitute, zdravstvo in varstvo)
(1) V morfoloških enotah z oznako 5 so dovoljeni naslednji
posegi:
– gradnja objektov za šolstvo, inštitute, zdravstvo in varstvo
– gradnja objektov za šport in rekreacijo.
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(2) Na meji objektov in območij šolstva, inštitutov, zdravstva in varstva ni dovoljeno locirati obrtnih, gostinskih, gospodarskih ter drugih objektov oziroma dejavnosti, ki lahko motilno
vplivajo na osnovno dejavnost.
(3) Novozgrajeni objekti morajo biti odmaknjeni od objektov šolstva, inštitutov, zdravstva in varstva vsaj 200 m in najmanj 5 m od parcelne meje.
15. člen
(območje za obrtno-podjetniške in proizvodne dejavnosti)
(1) V morfološki enoti z oznako 6 so dovoljeni naslednji
posegi:
– gradnja obrtno-podjetniških, servisnih, proizvodnih in
poslovnih dejavnosti ter drugih objektov, ki služijo osnovni
dejavnosti,
– postavitev začasnih in pomožnih objektov,
– postavitev reklamnih znamenj, turističnih oznak in spominskih obeležij,
– postavitev ograj,
– ureditev parkirišč,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez,
– vodnogospodarske ureditve,
– gradnja objektov za potrebe obrambe in zaščite,
– nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
– rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in vzdrževalna dela,
– rušitve in nadomestna gradnja.
(2) Za obstoječe in nove objekte, ki imajo lahko negativne
vplive na okolje, je treba pridobiti predhodne pogoje in soglasja
pristojnih služb.
16. člen
(območje za komunalne dejavnosti)
(1) V morfološki enoti z oznako 7 so dovoljeni naslednji
posegi:
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez, prodajni servisi, bencinske črpalke in
podobno,
– urejanje in širitev pokopališč ter znotraj njih, gradnja,
rekonstrukcija ali adaptacija pokopaliških in sakralnih objektov,
– postavitev začasnih in pomožnih objektov,
– postavitev turističnih oznak in spominskih obeležij,
– postavitev ograj,
– ureditev parkirišč,
– vodnogospodarske ureditve,
– gradnja objektov za potrebe obrambe in zaščite,
– nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
– rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in vzdrževalna dela,
– rušitve in nadomestna gradnja.
(2) Za obstoječe in nove objekte, ki imajo lahko negativne
vplive na okolje, je treba pridobiti predhodne pogoje in soglasja
pristojnih služb.
17. člen
(parkovna, športna in rekreacijska območja)
V morfoloških enotah z oznako 8 so dovoljeni naslednji
posegi:
– gradnja športnih in rekreacijskih objektov ter naprav in
urejanje površin za šport in rekreacijo,
– gradnja spremljajočih objektov in naprav, ki dopolnjujejo
osnovno športno-rekreacijsko dejavnost (parkirišča, sanitarije,
gostinski lokali),
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez,
– vodnogospodarske ureditve,
– urejanje zelenih površin,
– postavitev začasnih in pomožnih objektov,
– postavitev spominskih obeležij, reklamnih znamenj in
turističnih oznak,
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– postavitev mikrourbane opreme,
– nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
– rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in vzdrževalna dela,
– rušitve in nadomestna gradnja.
18. člen
(zelene površine)
V morfoloških enotah z oznako 9 so ob pogoju, da se ne
prizadene objektov naravne dediščine in objektov ter območij
kulturne dediščine, dovoljeni naslednji posegi:
– urejanje zelenih površin,
– urejanje utrjenih površin in rekreacijskih poti,
– postavitev mikrourbane opreme,
– postavitev spominskih obeležij in turističnih oznak,
– urejanje in širitev pokopališč ter znotraj njih, gradnja,
rekonstrukcija ali adaptacija pokopaliških in sakralnih objektov,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez ter servisnih in poslovnih dejavnosti,
– vodnogospodarske ureditve,
– nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
– rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in vzdrževalna dela,
– rušitve in nadomestna gradnja.
19. člen
(območja za gradnjo kmetijskih gospodarskih stavb)
V morfoloških enotah z oznako 10 so dovoljeni naslednji
posegi:
– gradnja kmetijskih gospodarskih stavb in hlevov v vaških naseljih oziroma zaselkih. Parcela mora zagotavljati zadostne odmike od sosednjih stavb in dovolj veliko zemljišče za
dovoz in manipulacijo. Okna in ventilacijske odprtine hlevov in
gnojišča ne smejo biti usmerjene proti bivalnim pogojem sosedov in proti sosednjim dvoriščem,
– postavitev turističnih oznak in spominskih obeležij,
– gradnja pomožnih objektov in postavitev nezahtevnih
in enostavnih objektov mora biti v skladu s predpisi o vrstah
objektov,
– postavitev ograj,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez,
– vodnogospodarske ureditve,
– gradnja objektov za potrebe obrambe in zaščite,
– nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
– rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in vzdrževalna dela,
– rušitve in nadomestna gradnja.
20. člen
(1) V morfoloških enotah z oznakami 1, 2, 3, 4 in 5 je
dovoljena tudi:
– postavitev začasnih in pomožnih objektov,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez,
– vodnogospodarske ureditve,
– gradnja objektov za potrebe obrambe in zaščite,
– nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
– rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in vzdrževalna dela,
– rušitve in nadomestna gradnja.
(2) V morfoloških enotah 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 in 10 ni dovoljeno postavljati reklamnih znamenj večjih od 2 m².
21. člen
(novogradnje, prizidave, nadzidave in nadomestne gradnje
v ureditvenih območjih naselij)
(1) Novogradnje objektov so dopustne na podlagi splošnih
in posebnih določil odloka. Prizidave, nadzidave, rekonstrukcije
in adaptacije objektov so dopustne samo pod pogojem, da so
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objekti zgrajeni z gradbenim dovoljenjem oziroma da so bili
zgrajeni pred letom 1967, če so le-te skladne z določili tega
odloka.
(2) Nadomestni objekti se lahko gradijo na površinah,
kjer so dovoljene novogradnje objektov. Za objekt, ki se ruši, je
treba izdelati posnetek obstoječega stanja tako, da se ugotovi
koristna površina in namembnost zgradbe namenjene za rušenje. Prvotni objekt je treba po izgradnji nadomestnega objekta
obvezno v celoti porušiti.
22. člen
(sprememba namembnosti obstoječih objektov
v ureditvenih območjih naselij)
Sprememba namembnosti obstoječih legalno zgrajenih
objektov je dovoljena v skladu z namembnostjo morfološke
enote:
– če je nova dejavnost skladna z morfološkim vzorcem in
pretežno namembnostjo morfološke enote,
– če so zagotovljeni vsi pogoji za nemoteno funkcioniranje
nove dejavnosti,
– če izkoriščenost zemljišča ustreza zahtevam nove dejavnosti.
Območja urejanja z oznakami VK in VG
23. člen
(najboljša kmetijska in varovana gozdna zemljišča)
(1) V območjih urejanja z oznakami VK in VG1, ki vključujejo najboljša kmetijska in varovana gozdna zemljišča, so
dovoljeni naslednji posegi:
– kmetijske in gozdnogospodarske prostorsko ureditvene
operacije,
– melioracija zemljišč,
– vodnogospodarske ureditve,
– gradnja objektov in naprave za potrebe komunale, prometa in zvez, ki bistveno ne prizadenejo obdelovanja kmetijskih
zemljišč (podzemni vodi, daljnovodi do napetosti 20 kV, vodna
črpališča, vodohrani, lokalne čistilne naprave, lokalne ceste do
širine 5,5 m, kolesarske poti in drugi za občino pomembni infrastrukturni objekti, ne pa tudi gradnja baznih postaj za potrebe
mobilne telefonije),
– postavitev naprav za potrebe raziskovalne in študijske
dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov),
– postavitev začasnih objektov in nadstreškov ob postajališčih javnega prometa,
– sanacija peskokopov in gramoznic,
– postavitev enojnih in dvojnih kozolcev, čebeljnakov,
kmečih lop in skednjev,
– na obstoječih legalno zgrajenih objektih so dovoljena
tekoča vzdrževalna dela, adaptacije in nujne funkcionalne dopolnitve, pri čemer je treba ohranjati značilne arhitektonske
elemente. Nadomestne gradnje dotrajanih objektov so dovoljene pod pogojem, da se stari objekt v celoti ali delno poruši in
nadomesti z novim v enakih ali manjših gabaritih. Namembnost
objektov se praviloma ne sme spreminjati. Ustreznost eventualne spremembe namembnosti presodi občinska služba za
urbanizem v postopku izdelave projektne dokumentacije.
(2) Postavitev reklamnih panojev, spominskih objektov in
turističnih oznak na kmetiskih zemljiščih ni dovoljena.
24. člen
(drugo kmetijsko območje in gospodarski gozd)
(1) V ostalih kmetijskih zemljiščih (drugo območje) in v
gospodarskem gozdu so dovoljeni tile posegi:
– ureditev zelenih in parkovnih površin, trim steze, smučišča in podobno,
– gradnja lovskih, ribiških, planinskih domov in gozdarskih
objektov,
– urejanje ribnikov in akumulacij za namakanje kmetijskih
površin,
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– kmetijske in gozdnogospodarske prostorsko ureditvene
operacije,
– melioracija zemljišč,
– vodnogospodarske ureditve,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez, ki bistveno ne prizadenejo obdelovanja kmetijskih
zemljišč (podzemni vodi, daljnovodi do napetosti 20 kV, vodna
črpališča, vodohrani, lokalne čistilne naprave, lokalne ceste
do širine 5,5 m, kolesarske poti in drugi za občino pomembni
infrastrukturni objekti),
– postavitev spominskih objektov in turističnih oznak,
– postavitev naprav za potrebe raziskovalne in študijske
dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov),
– postavitev začasnih objektov in nadstreškov ob postajališčih javnega prometa,
– sanacija peskokopov in gramoznic,
– postavitev enojnih in dvojnih kozolcev, čebeljnakov,
kmečih lop in skednjev,
– izkoriščanje in sanacija črpališč mineralnih surovin na
podlagi presoje vplivov na okolje,
– na zemljiščih, ki niso posebej zavarovana in kjer obstajajo pogoji za rekreacijsko dejavnost, je dovoljena gradnja
oziroma urejanje posameznih športnih naprav in spremljajočih
objektov (garderobe, parkirišča in podobno).
(2) Izjemoma se lahko gradijo:
– objekti, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji kot
hlevi, silosi, strojne lope, če za to ni možno uporabiti zemljišč
znotraj območij naselij oziroma zaselkov, če prosilec izpolnjuje pogoje, določene v Zakonu o kmetijskih zemljiščih. Pod
enakimi pogoji, ob upoštevanju meril in pogojev tega odloka,
se lahko gradijo enostanovanjski objekti za potrebe kmetov,
vendar mora stanovanjski objekt predstavljati strnjeno celoto z
ostalimi objekti kmetije;
– objekti za zaščito in reševanje v naravnih in drugih
nesrečah;
– širitev pokopališč.
25. člen
(pogoji za lociranje izjemnih posegov)
(1) Lokacija kmetijskih in spremljajočih objektov, ki jih
je izjemoma dopustno graditi na ostalih kmetijskih zemljiščih,
mora poleg zahtev, ki jih določa Zakon o kmetijskih zemljiščih,
izpolnjevati tudi tele projektne pogoje:
– čim bližje naselja oziroma zaselka,
– ne sme posegati v strnjeni kompleks nepozidanih zemljišč,
– ne sme posegati v krajinsko izpostavljeno območje in v
območje posebne krajinske vrednosti ter v druga zavarovana
območja (vodni viri ipd.),
– zagotavljati mora minimalno komunalno opremljenost
zemljišča (dostopna cesta, pitna voda, elektrika, primerno urejeno odvajanje odplak).
(2) Kot podlago za presojo ustreznosti lokacije je treba
za vse navedene izjemne posege izdelati strokovno gradivo.
(3) Strokovno gradivo za presojo ustreznosti lokacije
mora vsebovati tudi organizacijsko shemo kmetije v merilu
1:1000 oziroma 1:500 ter podatke o kapacitetah in namembnosti objektov ter velikosti zemljišča, ki pripada novi kmetiji.
Parcele, ki pripadajo novi kmetiji, morajo biti označene na kopiji
katastra. Priložen mora biti tudi posestni list.
26. člen
(gradnja na kmetijskih oziroma gozdnih zemljiščih,
ki so v zemljiški knjigi vpisana kot stavbišče)
Na parcelah, ki se nahajajo izven stavbnih zemljišč in
predstavljajo v naravi kmetijsko oziroma gozdno zemljišče, v
zemljiškem katastru pa so vpisane kot stavbišče, je dovoljena
gradnja objektov le, če je skladna s splošnimi določili odloka.
Dejstvo, da zemljiški kataster ni bil ažuriran, ne pomeni pravice
do uveljavljanja nadomestne gradnje na posameznem kmetijskem oziroma gozdnem zemljišču.
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27. člen
(gozdni rob)
(1) Za vse posege v gozd in gozdni prostor oziroma v
25 m širok pas ob gozdnem robu, je treba pridobiti soglasje
oziroma mnenje organa pristojnega za gozdove.
(2) Ob načrtovanju in gradnji objektov ali drugih del je treba omogočiti neoviran dostop in dovoz do posameznih gozdnih
zemljišč po obstoječih poteh. V primeru ukinitve obstoječih poti
je treba le-te nadomestiti z novimi.
28. člen
(razpršena gradnja)
(1) Na območjih razpršene gradnje (R), ki so določena z
dolgoročnim planom, so dovoljene: novogradnje, nadomestne
gradnje, spremembe namembnosti, prizidave in nadzidave, ter
postavitev pomožnih objektov. Dovoljena je tudi gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez.
(2) Za posege v prostor veljajo splošna določila tega
odloka.
29. člen
(začasni in pomožni objekti)
(1) Začasne objekte in naprave, namenjene sezonski
turistični ponudbi ali prireditvam in podobno, je dovoljeno postaviti v skladu s predpisi o vrstah objektov, na zemljiščih, ki so
prometno dostopna za največ 90 dni.
(2) Pomožne, nezahtevne in enostavne objekte je dopustno graditi v skladu s predpisi o vrstah objektov.
(3) Če se pomožni objekti nahajajo v varovalnem pasu
infrastrukturnega objekta ali območju, ki je opredeljen z naravno ali kulturno dediščino, je pred posegom v prostor obvezno
pridobiti pogoje in soglasje pristojnega soglasodajalca.
30. člen
(splošna obramba in družbena zaščita)
(1) Način gradnje je treba prilagoditi projektnemu pospešku tal, ki za Občino Brezovica znaša:
– 0,25 za naselje Brezovica,
– 0,225 za naselja Vnanje Gorice, Notranje Gorice, Jezero, Podpeč, Preserje, Kamnik pod Krimom in njihova bližnja
naselja,
– 0,2 za naselje Rakitna.
(2) Pri projektiranju in gradnji je treba zagotoviti:
– Pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja.
– Potrebne odmike med objekti ali potrebno protipožarno
ločitev.
– Dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska
vozila.
– Vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(3) V primeru obstoječega hidratnega omrežja se voda za
gašenje zagotavlja iz hidratnega omrežja v skladu s predpisi, ki
urejajo to področje; v nasprotnem primeru se voda za gašenje
dovaža z gasilnimi vozili.
(4) Na območju Občine Brezovica ni erozijskih območij.
(5) Območja poplavne nevarnosti so prikazana v Prikazu
stanja, in sicer v opozorilni karti poplavne nevarnosti.
(6) Vsakdo ki živi na območjih, izpostavljenih nevarnostim
poplav, mora tudi sam poskrbeti za preventivne ukrepe na podlagi informacij o ogroženosti. Ti prebivalci naj samoiniciativno
ali na alarmni znak za nevarnost poplav pričnejo z izvajanjem
osnovnih zaščitnih ukrepov za zaščito premičnega premoženja,
kamor sodijo: evakuacija materialnih dobrin iz kletnih etaž,
umik vozil ter večjega vrednejšega premičnega premoženja
s poplavnega območja, obveščanje občinskega štaba civilne
zaščite o situaciji in problematiki v njihovem bivalnem okolju,
pomoč bližnjim sosedom, ki so pomoči potrebni, umik ljudi
(otrok, bolnih in starejših) na varno, spremljanje razvoja nesreče (osebno in preko medijev) in priprava na poplave (napotki
občanom, kako ravnati pred, med in po poplavi).
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(7) Vse ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti se
načrtujejo z državnim prostorskim načrtom (DPN) ali občinskim
podrobnim prostorskim načrtom.
(8) V poplavnem območju se prepove gradnja kleti oziroma je gradnja kleti dovoljena če se s tehničnim načinom
gradnje zagotovi varnost pred poplavitvijo kleti objekta.
(9) Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv
na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno
ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu
pred škodljivim delovanjem voda.
31. člen
(varstvo pred požari)
(1) Za varstvo pred požarom je treba upoštevati požarnovarstvene predpise, zlasti pa je treba:
– Zagotoviti potrebne odmike med objekti oziroma izvesti
ustrezno požarno ločitev objektov, pri čemer bodo zagotovljeni
pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru.
– Zagotoviti dostop interventnih vozil najmanj s treh strani
objekta ali naprave (minimalni radij 11,5 m, širina utrjenih poti
3,5 m, ob objektih 5,0 m).
– Zagotoviti takojšnjo izvedbo cest, interventnih poti in
dostopov, da bo omogočena vožnja interventnega vozila (vsaj
3,5 m širina ter osni pritisk do 10 t).
– Zagotoviti zadostne količine požarne vode iz obstoječega oziroma predvidenega hidratnega omrežja.
– Zagotoviti ob objektih in napravah zadosten zunanji
prostor, ki omogoča morebitno evakuacijo ljudi in dobrin iz
objektov.
– Upoštevati razdalje, čas in oddaljenost najbližje gasilske
enote.
(2) Na območjih brez hidratnega omrežja je treba zagotoviti bazene ali druge ureditve, ki zagotavljajo požarno varnost.
(3) Zagotoviti je potrebno protipožarne ločitve ali gradbene ukrepe z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje
objekte.
(4) Za objekte, ki so določeni v predpisu o študiji požarne
varnosti, je treba v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja
izdelati študijo požarne varnosti. Pri stavbah, za katere študija požarne varnosti ni zahtevana, pa mora doseganje predpisane ravni
požarne varnosti izhajati iz elaborata »Zasnova požarne varnosti«.
32. člen
(oblikovanje objektov in drugih posegov v prostor)
(1) Pri novogradnjah, nadzidavah, prizidavah, postavitvi
pomožnih in začasnih objektov ter pri drugih posegih v prostor
je treba zagotoviti oblikovno homogenost in identiteto območja
ter se prilagajati ureditvam po:
– zasnovi izrabe zemljišč,
– odmiku od sosednjih objektov,
– sestavi stavbnih mas,
– višinskim gabaritom in gradbeni črti,
– razmerju dimenzij fasad in njihovi orientaciji,
– merilu in razporeditvi fasadnih elementov, zlasti oken
in vrat,
– barvi in teksturi streh in fasad,
– načinu ureditve odprtega prostora,
– načinu izvedbe ograj in drugih posegov v prostor.
(2) Na fasadah objektov se dovoli uporaba svetlih barv
v spektru sivih barv in v spektru različnih zemeljskih barv.
Uporaba kričečih in neavtohtonih barv na fasadah objektov ni
dovoljena. Barva fasade objekta mora biti usklajena z barvo
strešne kritine objekta, čemur naj se prilagodi tudi barva stavbnega pohištva. Obenem se mora barva fasade prilagoditi barvi
fasad obstoječih ohranjenih objektov v naselju. Poslikava fasad
je dovoljena zgolj na objektih, ki so del družbene infrastrukture
občine (objekti namenjeni za zdravstvo, izobraževanje, kulturno, športno in turistično dejavnost, gasilski domovi in sakralni
objekti) ali drugih objektih, ki so za občino simbolnega ali ope-
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rativnega pomena. Barva fasade mora biti določena v projektu
za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Streha stavb mora biti dvokapnica s slemenom po
dolžini objekta, naklon 35 do 45 stopinj. Kritina mora biti temne
barve; opečna, betonska – sive ali opečne barve ali druga
temna kritina, ki je kompatibilna s tradicionalno. Dovoljena so
strešna okna in frčade. Naklon strešin frčade se ne pogojuje z
osnovnim naklonom strehe. Štirideset odstotkov strehe stavbe
je lahko drugačne oblike in naklona. Strehe nezahtevnih, enostavnih, energetskih, vodnogospodarskih, prometnih, komunalnih, objektov, ter objektov za potrebe obrambe in zaščite nimajo
predpisanega naklona in oblike strehe.
(4) V območju VS20 Podpeč, VS21 Preserje, VS22 Prevalje, VS23 Dolenja in Gorenja Brezovica in V24 Rakitna, mora
biti streha stavb dvokapnica s slemenom po dolžini objekta,
naklon 35 do 45 stopinj. Kritina mora biti temne barve; opečna,
betonska – sive ali opečne barve ali druga temna kritina, ki
je kompatibilna s tradicionalno. Dovoljena so strešna okna in
dvokapne frčade; naklon strešin frčad mora biti enak osnovnemu naklonu strehe. Trideset odstotkov strehe stavbe je lahko
drugačne oblike in naklona. Strehe nezahtevnih, enostavnih,
energetskih, vodnogospodarskih, prometnih, komunalnih,
objektov, ter objektov za potrebe obrambe in zaščite nimajo
predpisanega naklona in oblike strehe.
(5) Pri legalizacijah obstoječih objektov in prizidavah k
obstoječim objektom, višina ne sme presegati višine sosednjih
objektov oziroma obstoječega objekta. Naklon strešine prizidka
se prilagodi naklonu obstoječega objekta.
(6) Pri novogradnjah, nadzidavah in prizidavah višina
objektov ne sme presegati višine sosednjih objektov oziroma
objekt lahko obsega največ 3 etaže.
(7) Sosednji objekti so objekti oddaljeni največ 30 m od
predvidenega posega v prostor.
33. člen
(odmiki)
(1) Odmiki manj zahtevnih oziroma zahtevnih objektov od
mej sosednjih zemljišč morajo biti najmanj štiri metre, razen za
gradbeno-inženirske objekte. Manjši odmiki stavb so dovoljeni
le v soglasju z lastniki sosednjih zemljišč in ob pogoju, da so
zagotovljeni požarno-varnostni odmiki od meje parcel.
(2) Gradnja novih gradbeno-inženirskih objektov mora biti
od meje sosednjih parcel oddaljena najmanj 0,5 m, ob soglasju
mejaša pa izjemoma tudi manj.
(3) Enostavni in nezahtevni objekti morajo glede odmika
od sosednjih zemljišč izpolnjevati naslednje zahteve:
pri objektih za lastne potrebe:
– od meje sosednjih zemljišč morajo biti oddaljeni najmanj
1,5 m; če je odmik manjši, je treba pred začetkom gradnje pridobiti
pisno soglasje lastnika oziroma lastnikov sosednjih zemljišč;
pri ograjah, škarpah in podpornih zidovih:
– ograja, škarpa in podporni zid je lahko postavljena največ do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi, vendar tako,
da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče;
– ograja, škarpa in podporni zid, ki je medsosedska in
označuje potek meje, se lahko gradi na meji, vendar le, če se
lastniki zemljišč, ki jih razmejuje, o tem pisno sporazumejo;
– objekte in naprave naj se na vodotokih, stoječih vodah
in drugih hidroloških pojavih namešča oziroma njihovo delovanje zagotavlja tako, da se ne prekinja zveznosti vodnega
toka, da se ne spreminja ali bistveno spreminja količine vode
in hitrosti pretoka, prostorske in časovne razporeditve vode,
smeri toka, oblike in dna struge vodotoka, da se bistveno ne
spremenijo vodne in funkcionalne lastnosti naravne vrednote;
pri pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektih:
– od meje sosednjih zemljišč morajo biti oddaljeni najmanj
1,5 m; če je odmik manjši, je treba pred začetkom gradnje pridobiti
pisno soglasje lastnika oziroma lastnikov sosednjih zemljišč;
pri spominskih obeležjih:
– od meje sosednjih zemljišč morajo biti oddaljeni najmanj
1,5 m; če je odmik manjši, je treba pred začetkom gradnje
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pridobiti pisno soglasje lastnika oziroma lastnikov sosednjih
zemljišč;
pri urbani opremi:
– od meje sosednjih zemljišč, razen v primeru, ko je sosednje zemljišče javna cesta, mora biti oddaljena najmanj 0,5 m;
če je odmik manjši, je treba pred začetkom gradnje pridobiti
pisno soglasje lastnika oziroma lastnikov sosednjih zemljišč;
– če je sosednje zemljišče javna cesta, je za postavitev urbane opreme potrebno pridobiti soglasje upravljavca javne ceste.
34. člen
(ograje in oporni zidovi)
(1) Ograje in oporne zidove je dopustno graditi v skladu s
predpisi o vrstah objektov.
(2) Kadar gre za oporni zid ali ograjo vzdolž ceste, je
treba poleg mejašev pridobiti tudi soglasje upravljalca ceste
in občine.
(3) Ograje so lahko samo lesene, žičnate ali kamnite
z uporabo betona – betonski parapet do 30 cm višine nad
terenom.
(4) Višinske razlike na zemljišču morajo biti premoščene s
travnatimi brežinami in le izjemoma z opornimi zidovi.
(5) Izgradnja opornega zidu višjega od 1,2 metra je dopustna le takrat, kadar pristojna služba s področja geotehnike
ugotovi nevarnost rušenja terena. Če je zaradi terenskih razmer
višina opornega zidu večja od 2 metrov, je treba izvedbo zidu
izpeljati v kaskadah. Oporni zid mora biti intenzivno ozelenjen.
35. člen
(urbana oprema)
Urbana oprema (začasni objekti, stojnice, telefonske govorilnice, postajališča javnega prometa, nadstreški, klopi, smetnjaki, svetila, reklamni panoji, turistične oznake in spominska
obeležja) mora biti oblikovana enotno.
Pogoji glede določanja velikosti gradbenih parcel
in funkcionalnih zemljišč
36. člen
(gradbena parcela)
(1) Gradbena parcela je tisti del zemljiške parcele, na
kateri je zgrajen objekt, vključno z zemljiščem, ki je potrebno
za njegovo uporabo (funkcionalno zemljišče).
(2) Gradbena parcela vključuje glavni objekt in pomožne
objekte.
(3) Gradbena parcela objekta oziroma njegovo funkcionalno zemljišče mora biti v celoti vključeno v območje, kjer je
gradnja v skladu z določili tega odloka dopustna.
(4) Velikosti gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč se
določi v projektni dokumentaciji oziroma v posebnem upravnem
postopku.
(5) Pri tem je treba upoštevati:
– namembnost in velikost objekta na parceli, zahteve glede pomožnih objektov, konfiguracijo terena, trase komunalnih
vodov in druge omejitve rabe zemljišč,
– urbanistične zahteve (funkcionalni dostopi, parkirna
mesta, utrjene površine ob objektih in funkcionalno zelenje: pri
javnih objektih tudi zelenice in zelene ureditve, pri družinskih
stanovanjskih objektih zelenjavni vrt),
– sanitarno-tehnične zahteve (vpliv bližnje okolice, osončenje v odnosu do gostote zazidave, prezračevanje – proste
površine, intervencijske poti).
37. člen
(pozidanost gradbene parcele)
Gradbena parcela je lahko pozidana največ 40 %, kar
vključuje tako glavni objekt in pomožne objekte.
Gradbena parcela objekta oziroma njegovo funkcionalno
zemljišče mora biti v celoti vključeno v območje, kjer je gradnja
v skladu z določili tega odloka dopustna.
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Merila in pogoji glede varovanja kulturne dediščine
38. člen
(pogoji za varovanje kulturne dediščine)
(1) Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo
usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo, ohranjanje oziroma
vzdrževanje nepremičnine kulturne dediščine, navedene v strokovnih zasnovah s področja varstva kulturne dediščine za Občino Brezovica (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
OE Ljubljana, marec 2005) in evidenca enot kulturne dediščine
v tabelarični obliki, dopolnjena s podeljenimi evidenčnimi številkami dediščine iz Registra nepremične kulturne dediščine
(Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana,
marec 2005), ki sta priloga temu odloku in se hranita na sedežu Občine Brezovica in Zavodu za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, OE Ljubljana.
(2) Vse enote kulturne dediščine so razvidne tudi iz grafičnega dela prostorsko-ureditvenih pogojev.
(3) Pred vsakim posegom v evidentiran objekt ali območje
kulturne dediščine je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
kulturnovarstveno soglasje pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine. Enako je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojnega zavoda za
varstvo kulturne dediščine tudi pred načrtovanjem gradenj in
prostorskih ureditev, ki lahko vplivajo na režim varstva, ohranjanja in vzdrževanja nepremične kulturne dediščine.
(4) S kulturnovarstvenimi pogoji se določijo zahteve, ki jih
mora vsebovati projektna dokumentacija za gradnjo novih in
rekonstrukcijo obstoječih objektov oziroma dokumentacija, ki
je potrebna za izvedbo drugih posegov v prostor.
(5) Pred izdajo dovoljenja za gradnjo se na osnovi kulturnovarstvenih pogojev projekt oziroma projektna dokumentacija
dokončno potrdi s kulturnovarstvenim soglasjem.
(6) Na objektih in območjih kulturne dediščine, ki so
razglašeni za kulturne spomenike, so posegi dovoljeni v skladu z zakonskimi določili oziroma z določili razglasitvenega
dokumenta.
(7) Pri varovanju naselij in posameznih objektov se upoštevajo in varujejo značilne vedute, silhuete in dominante, kar
je povezano z določeno nezazidljivostjo posameznih območij.
Prav tako je potrebno varovati zgodovinsko pogojeno parcelacijo, prostorsko urejenost ter izoblikovano gradbeno linijo. Novogradnje se morajo z merskimi razmerji, višinskim gabaritom,
strešinami in rastrom fasad prilagoditi obstoječim ohranjenim
objektom v naselju.
(8) V vplivnih območjih kulturne dediščine ni namen ustaviti prostorski razvoj, temveč ga usmerjati na način, ki bo
omogočal ohranjanje že prepoznanih prostorskih kvalitet in
razmerij ter sanacijo degradiranih površin. Nova poselitev naj
bo prostorsko in strukturno podrejena obstoječemu poselitvenemu vzorcu.
Usmeritve za varovanje prostorskih kvalitet na vplivnih
območjih:
– ohranjati kvalitetne poglede na prostorske dominante,
– ohranjati značilno naselbinsko, krajinsko in arhitekturno
tipologijo in morfologijo,
– ohranjati kozolce v njihovem razmerju do prostora in
naselij,
– ohranjati travniške sadovnjake ob robu naselij,
– ohranjati večja in pomembnejša drevesa v naselju, ob
znamenjih in sredi kmetijskih površin,
– ohranjati živice,
– poleg kulturne dediščine upoštevati tudi druge kakovostne starejše grajene ali kako drugače ustvarjene prostorske
prvine,
– usmerjati izvajanje dejavnosti tako, da ustvarjajo ali
ohranjajo kvalitetna razmerja in strukture v krajini ter predstavljajo prostorsko ter časovno kontinuiteto,
– pospeševati dejavnosti, ki pripomorejo k ohranitvi vrednot kulturne krajine ter omejevati ali preprečevati tiste, ki jih
načenjajo,
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– usmerjati dejavnost v vplivnem območju tako, da ne
povzročijo degradacije ali uničenja površinskih vodotokov,
– preprečiti spremembe vodnega režima na pretežno
naravno ohranjenih vodotokih,
– upoštevati izjemne, tipične in kompleksne naravno kot
tudi kulturno pomembne pojavne oblike površinskih in podtalnih
vod, vodnatost in čistost voda in vodni rob,
– na urbaniziranih površinah v čim večji meri ohranjati
naravne prvine.
Ti objekti in območja so našteti v prilogi tekstualnega
dela PUP.
Merila in pogoji glede varovanja naravne dediščine
39. člen
(Posegi v naravne prvine prostora in ohranjanje narave)
(1) Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo
usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravne dediščine
in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti
navedeni v strokovnem gradivu Naravovarstvene smernice
za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih – za planske celote V10 Brezovica, Vanje
Gorice, Notranje Gorice (ZRSVN, OE Ljubljana, marec 2005)
in V20 Podpeč, V21 Preserje,V22 Prevalje, V23 Brezovica
in V46 Vnanje Gorice (ZRSVN, OE Ljubljana, marec 2005)
ter V24 Rakitna (ZRSVN, OE Ljubljana, oktober 2004), ki so
priloga temu odloku in se hranijo na sedežu Občine Brezovica.
(2) Za gradnjo objektov na območju, ki ima na podlagi
predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, je
treba pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje na način in po postopku, kakor je za pridobitev projektnih
pogojev in soglasij določeno s predpisi s področja graditve
objektov.
(3) Naravovarstveno soglasje je treba pridobiti tudi:
– če za gradnjo enostavnega objekta v skladu s predpisi
s področja graditve objektov gradbeno dovoljenje ni potrebno,
če je tako določeno v predpisih s področja ohranjanja narave,
ki dajejo območjem poseben status, pri čemer je treba vlogi
za izdajo naravovarstvenega soglasja priložiti idejno zasnovo
nameravane gradnje objekta ali,
– če za gradnjo objekta v skladu s predpisi s področja graditve objektov ni treba pridobiti projektnih pogojev in soglasja,
če gre za posege v naravo, za katere je treba skladno s predpisi s področja ohranjanja narave izvesti presojo sprejemljivosti
ali določiti pogoje izvedbe.
(4) Ne glede na to naravovarstveno soglasje ni treba
pridobiti, če je tako določeno v predpisih s področja ohranjanja
narave, in sicer glede na vrsto ali obseg objekta v povezavi z
delom obravnavanega območja.
(5) Naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje
daje pristojna ustanova na področju ohranjanja narave.
(6) Za posege na zavarovanih območjih, za katere ni
potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja in akt o zavarovanju tako določa, izda soglasje pristojna ustanova na področju
ohranjanja narave.
Pogoji glede prometnega urejanja
40. člen
(prometne površine)
(1) Ceste oziroma grajeno javno dobro se lahko gradijo in
prenavljajo v rezervatih oziroma v varstvenih pasovih cest na
podlagi splošnih določil odloka.
(2) V rezervatih cest in varovalnih pasovih je dovoljeno
graditi le s soglasjem upravljalca prometne infrastrukture. Na
obstoječih objektih so dovoljena le vzdrževalna dela.
40.a člen
(1) Posegi v varovalne pasove državnih cest so dopustni le na podlagi soglasja upravljavca državne ceste (DRSC,
DARS, d.d.).
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(2) V varovalnih pasovih državnih cest je dopustno načrtovati le takšne dejavnosti, ki ne bodo negativno vplivale na
cesto. Poleg tega ni dopustno načrtovanje tiste rabe v stavbah
in objektih, na katero bi bil vpliv ceste lahko moteč (hrup, plini,
paršni delci).
Pri načrtovanju novih oziroma rekonstrukciji obstoječih
priključnih cest iz območja urejanja PUP-V10, na regionalno
cesto R3-742/4806, je potrebno upoštevati zahteve Direkcije
RS za ceste, podana v dokumentih in soglasju, št. 37167553/2007/37, z dne 31. 7. 2009, ki se nanašajo na obravnavano
območje urejanja.
(3) Zaradi bodoče širitve avtoceste A1, je v širini 7,00 m
obojestransko od meje cestnega sveta dopustna le ureditev
zelenih površin.
(4) Upravljavci državnih cest ne bo zagotavljali dodatnih
ukrepov varstva pred hrupom za območje PUP V-10, kakor tudi
ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so oziroma bodo
posledica obratovanja državnih cest. Izvedba vseh ukrepov za
morebitno zaščito območja, zaradi emisij prometa na državnih
cestah je obveznost investitorja posameznega posega – gradnje v območju PUP V-10.
41. člen
(varovalni pas cest)
Širine varovalnih pasov cest se merijo od zunanjega roba
cestnega sveta in znašajo:
– 40 m varovalni pas za avtocesto
– 35 m varovalni pas za hitro cesto
– 25 m varovalni pas za glavno cesto
– 15 m varovalni pas za regionalno cesto
– 5 m za državne kolesarske poti
– 10 m varovalni pas pri lokalnih cestah
– 5 m varovalni pas pri javnih poteh.
42. člen
(varovalni pas železnice)
(1) Širina varovalnega pasu obstoječe železniške proge
je 200 m od skrajnega tira. V območjih postaj se varovalni pas
ustrezno razširi, glede na število tirov in območje ostalih železniških naprav in objektov. Prav tako se varovalni pas ustrezno
razširi, če v skupnem varovalnem pasu potekata cesta in obstoječa železnica.
(2) Posege v varovalnem pasu obstoječe železniške proge je dovoljeno izvajati le v soglasju z upravljalcem železniške
proge.
42.a člen
(varovalni pas avtoceste)
Smernice in opozorila, ki jih je potrebno upoštevati:
– Upoštevati je potrebno obstoječo AC, vse spremljajoče
prometnice in objekte ter komunalno, telekomunikacijsko in
energetsko infrastrukturo.
– Upoštevati je potrebno Uredbo o DPN za priključek
Brezovica na AC odseku Ljubljana–Vrhnika, Uradni list RS,
št. 102/10.
– Državnim cestam je v skladu z Zakonom o cestah
določen varovalni pas, ki meri za AC 40 m od roba cestnega
sveta na vsako stran. Vse posege v varovalni pas AC je možno izvajati le po predhodnem soglasju DARS d.d. oziroma
upravljavca ceste.
– Posegi v varovalni pas AC ne smejo biti v nasprotju z
njenimi koristmi, ne smejo prizadeti interesov varovanja ceste
in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja
prometa ter varovanja njenega videza.
– Upoštevati je potrebno bodočo širitev AC za en vozni
pas, to je min. 7 m od roba cestnega sveta obojestransko.
– Skladno z Zakonom o cestah v varovalnem pasu AC
ni dovoljeno postavljati tabel, napisov in drugih objektov ali
naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje.
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– V varovalnem pasu AC je potrebno načrtovati takšne
dejavnosti, ki ne bodo negativno vplivale na cesto. V varovalnem pasu naj se ne načrtuje objektov in dejavnosti, za katere
bi bil vpliv ceste lahko moteč, pri tem izrecno opozarjamo na
obremenitve s hrupom zaradi prometa.
– V varovalnem pasu AC ni dopustna sprememba namenske rabe prostora v stavbna zemljišča namenjena stanovanjski
gradnji oziroma gradnji za hrup občutljivih objektov. Gradnja novih stanovanjskih objektov v varovalnem pasu AC ni dovoljena.
– Nove posege je potrebno načrtovati skladno z veljavnimi
predpisi s področja varstva pred hrupom, ki določajo mejne
vrednosti obremenitev s hrupom, glede na rabo prostora ter ob
vedenju in poznavanju obstoječih in predvidenih obremenjenosti okolja, da ne prihaja do nasprotja med rabami v prostoru.
To pomeni, da je potrebno od AC načrtovati rabo prostora na
način, da bodo upoštevane načrtovane obremenitve okolja
zaradi predvidenega naraščanja prometa v dolgoročnem obdobju (20-letno plansko obdobje). Kolikor se izkaže, da bodo
obremenitve s hrupom presegale dovoljene ravni, je potrebno predvideti ustrezne protihrupne ukrepe. Kolikor za objekte
oziroma območje ni mogoče zagotoviti ustreznih protihrupnih
ukrepov, stanovanjska gradnja in gradnja za hrup občutljivih
objektov na tem območju ni dovoljena.
– Upravljavec AC ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov
varstva pred hrupom, zaradi prometa na že zgrajenih infrastrukturnih objektih, za nove objekte in njihove funkcionalne
površine, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi,
ki so ali bodo posledica obratovanja AC, glede na že izvedene
oziroma načrtovane ukrepe zaščite v sklopu njene izgradnje.
Izvedba vseh ukrepov za zaščito novih objektov in njihovih
funkcionalnih površin je obveznost investitorjev teh objektov.
43. člen
(širine lokalnih cest)
(1) Zasebni dovozi do največ dveh objektov so široki
najmanj 3,5 m.
(2) Lokalni dovozi do treh ali več objektov v naselju so
široki najmanj 4,5 m.
(3) Lokalni dovoz do gospodarskih in kmetijskih objektov
mora biti širok najmanj 5 metrov.
(4) Lokalne dvopasovne ceste z enostranskim hodnikom
za pešce so široke najmanj 6,7 m (cestišče 5,5 m, enostranski
hodnik za pešce 1,2 m).
44. člen
(dovozi in priključki)
(1) Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti urejeni
tako, da je zagotovljena potrebna varnost v prometu. Uredijo se
v soglasju s pristojnim upravnim organom in upravljalcem ceste. Slepo zaključene ceste morajo imeti zagotovljen neoviran
dostop in odhod interventnih in komunalnih vozil.
(2) Vsaka gradbena parcela mora imeti zagotovljen dovoz
za motorna vozila. V projektni dokumentaciji se določi tehnična
rešitev dostopa od objekta do javne ceste.
(3) V primeru, če dovoza na parcelo ni možno zagotoviti
neposredno z javne ceste, je treba v projektni dokumentaciji
opredeliti najprimernejši dostop preko sosednjih zemljišč.
(4) Možnost uporabe dostopa preko sosednjih zemljišč
investitor dokaže z vpisom služnostne pravice oziroma s pogodbo. Dvorišča morajo biti za urgentni dovoz dostopna neposredno z javne ceste ali posredno preko sosednjih zemljišč.
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(3) Potrebno število garažnih oziroma parkirnih mest (PM):
1. 3 PM za samostojno stanovanjsko stavbo,
2. 2 PM na stanovanje če gre za stanovanjsko stavbo s
stanovanji,
3. poslovni prostori (pisarne) 3 PM na 30 m2 neto površine,
4. poslovni prostori z obiskom strank 2 PM na 20 m2 neto
površine,
5. gostilna 1 PM na 4 sedeže in 1 PM na 1 tekoči meter
točilnega pulta.
Pogoji glede vodnega urejanja
46. člen
(vodne površine)
(1) Vsi vodotoki, hudourniki, melioracijski jarki in njihova poplavna območja, prikazana v grafičnem delu odloka (inundacijska
območja poplavne vode 100 l. pogostnosti), predstavljajo območja
varovalnega režima. Za poseg v ta prostor je potrebno pridobiti posebne pogoje in soglasje službe, pristojne za vodno gospodarstvo.
(2) Vse površinske vode, ki pritekajo na območje urejanja
ali ga prečkajo, je treba urediti tako, da se zagotovi varnost stanovanjskih in drugih objektov pred 100-letnimi poplavnimi vodami. Zbrane vode je treba speljati vse do naravnega recipienta,
ki jih je sposoben sprejeti brez škode za dolvodna območja.
47. člen
(zunanja meja priobalnih zemljišč celinskih voda)
(1) Zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah
1. reda 15 metrov od meje vodnega zemljišča, na vodah 2. reda
pa 5 metrov od meje vodnega zemljišča.
(2) Priobalna zemljišča so tudi vsa zemljišča med visokovodnimi nasipi. Na vodnem in priobalnem zemljišču ter na območju
presihajočih jezer ni dovoljeno posegati v prostor, razen za:
1. gradnjo objektov javne infrastrukture,
2. gradnjo objektov grajenega javnega dobra po Zakonu o
vodah (Uradni list RS, št. 67/02) ali drugih zakonih,
3. ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških
in bioloških lastnosti površinskih voda,
4. ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
5. gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, zagotovitev
varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih,
6. gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem in
7. gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in
reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.
48. člen
(gradnja objektov na vodotokih)
Na vodotokih je dovoljeno graditi objekte, vezane na
vodotok (ribogojnica, mlin, žaga, mala hidrocentrala ipd.) le
na podlagi predhodne pozitivne presoje vplivov na okolje in
soglasja pristojnih služb.
49. člen
(regulacije vodotokov)
(1) Regulacije vodotokov z izključno gradbenimi posegi
niso dopustne. Tak poseg ne sme prizadeti ekološke vrednosti
ter krajinske tipike vodotokov. Oblikovanje brežin in struge
mora izhajati iz podobnosti glede na prvotno stanje.
(2) Regulacije vodotokov, izsuševanje močvirij, gradnja
ribnikov in spreminjanje rastiščnih pogojev so dopustne le ob
soglasju pristojne službe za ohranjanje narave.

45. člen
(parkirne površine)
(1) Pri javnih in zasebnih objektih morajo biti zagotovljene
zadostne parkirne površine na gradbeni parceli uporabnika.
(2) Pri novogradnjah in pri spremembi namembnosti
objektov je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest
v skladu z veljavnimi normativi in pridobiti soglasje pristojnega
upravnega organa.

III. POGOJI GLEDE KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA
UREJANJA TER TELEKOMUNIKACIJ
50. člen
(splošna določila)
(1) Komunalne, energetske in prometne objekte in naprave je dovoljeno obnavljati in graditi na celotnem območju
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planske celote. To določilo velja tudi za urejanje in ev. širitev
obstoječih pokopališč.
(2) Gradnja objektov je dopustna le na komunalno opremljenih zemljiščih. Šteje se, da je komunalno zemljišče opremljeno, ko je komunalna infrastruktura, ki zagotavlja najmanj
oskrbo s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto, zgrajena in predana
v upravljanje izvajalcu javne službe na podlagi uporabnega
dovoljenja, kot ga opredeljuje Zakon o graditvi objektov.
(3) Obstoječe in predvidene objekte je treba obvezno
priključiti na zgrajeno komunalno in energetsko infrastrukturo
(kanalizacijsko omrežje, vodovodno omrežje, električno omrežje). Poteki komunalnih in energetskih vodov morajo biti medsebojno usklajeni.
(4) Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture,
pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke.
(5) V rezervatih in varovalnih pasovih obstoječih in predvidenih energetskih ter komunalnih vodov ni dovoljena gradnja
novih objektov in naprav, prizidav in nadzidav razen izjemoma
ob soglasju upravljalca oziroma predlagatelja posameznega
voda.
Na obstoječih objektih so dovoljena le tekoča vzdrževalna
dela.
(6) Posamezni komunalni objekti in naprave, kot so transformatorske postaje, črpalne postaje, sanitarni kioski, vodni
zbiralniki ipd., morajo biti postavljeni tako, da niso vidno izpostavljeni, praviloma v sklopu kakega drugega objekta, neposredno poleg njega ali pod nivojem javne površine.
51. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Vsi objekti morajo biti priključeni na javno kanalizacijo.
Na območjih varstvenih pasov vodnih virov morajo biti objekti
priključeni na kanalizacijo.
(2) Sanitarne odplake je treba speljati do čistilne naprave,
tehnološko onesnažene vode pa je možno priključiti le, če so
predhodno očiščene do mere, kot to določa sanitarno soglasje.
(2) Do izgradnje kanalizacije je na območjih, ki niso opredeljeni z vodovarstvenimi območji možno sanitarne in tehnološke vode začasno zadržati samo v vodotesnih nepretočnih,
troprekatnih greznicah, ki jih je treba redno čistiti. Vsebino greznic je treba odvažati na ustrezno opremljeno čistilno napravo.
(3) Upravljalec javne službe na področju odvajanja in
čiščenja odpadnih voda izda posebno soglasje v projektni
dokumentaciji o ustreznosti lokacije in izvedbi nepretočne troprekatne greznice.
(4) Gradnja malih čistilnih naprav je dovoljena samo pod
posebnim pogojem Občine Brezovica in pod pogojem, da ima
investitor sklenjeno pogodbo z deponijo za odlaganje grezničnega mulja.
(5) Vse meteorne vode z utrjenih površin, kjer se odvija
motorni promet, je treba speljati preko maščobnikov v meteorno kanalizacijo ali v ponikovalnico.
(6) Meteorne vode z drugih utrjenih površin, zelenih površin in streh je treba speljati v ponikovalnico oziroma v odprte
jarke.
51.a člen
(1) Pri nadaljnem projektiranju na zemljiščih parc.
št. 372/65, 372/56, 372/57, k.o. Brezovica, je potrebno upoštevati interni dokument JP vodovod-kanalizacija: TIDD01 –
projektiranje, tehnična izbedba in uporaba javnega kanalizacijskega sistema, ki so javno dostopna.
(2) Območje, kjer je predvidena gradnja na zemljiščih
parc. št. 372/65, 372/56, 372/57, k.o. Brezovica, bo vsa kanalizacija zgrajena v ločenem sistemu. Vsi objekti se priključujejo
na javni kanalizacijski sistem – zbiralnik A7 ob pogoju, da
bo zgrajeno črpališče ob Podpeški cesti, dograjen tlačni vod
čez avtocesto do zbiralnika A7. V primeru, da se povezava z
zbiralnikom A7 in izgradnja črpališča še ne bo realizirala, se
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zgradi začasna komunalna mala čistilna naprava, ki pa se jo
po navezavi na zbiralnik A7 ukine. Velikost čistilne naprave se
določi na osnovi predvidenih programov.
(3) Predvidena interna kanalizacija se izvede v ločenem
sistemu. Odtoki iz pritličij in nadstropij predvidenih objektov
se priključujejo direktno z gravitacijskim internim priključkom,
kleti pa preko internega črpališča. Komunalne odpadne vode
iz objektov se odvajajo v javno kanalizacijo za odvod odpadnih
voda. Padavinske vode s streh, cest in manipulacijskih površin
se odvajajo preko javne kanalizacije v bližnji preko cevnega
podzemnega zadrževalnika pred izstokom v melioracijski jarek.
(4) Za obravnavano območje mora biti izdelana projektna
naloga, ki jo pred izdelavo projektne dokumentacije potrdi
upravljavec kanalizacijskega omrežja: JP Vodovod-Kanalizacija
d.o.o.
(5) Pred priključitvijo predvidenih objektov na javno kanalizacijsko omrežje, je potrebno zaprositi upravljavca javne
kanalizacije za soglasje k priključitvi, ter ob vlogi za soglasje
priložiti izvedbeno dokumentacijo.
52. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Hidrantno omrežje ne sme biti manjše od profilov
O 80, graditi ga je treba skladno s pravilnikom o požarni zaščiti
naselij.
(2) Predvidene vodovode je treba načeloma graditi ob
obstoječih in predvidenih javnih površinah.
(3) Uporabniki tehnološke vode morajo uporabiti zaprte
sisteme.
52.a člen
(1) Območje, kjer je predvidena gradnja na zemljiščih
parc. št. 372/65, 372/56, 372/57, k.o. Brezovica, je z vodo
oskrbovano iz ljubljanskega centralnega vodovodnega sistema,
in sicer iz vodarne Brest. Na širšem območju je zgrajeno javno
vodovodno omrežje. Iz smeri severa proti jugu Brezovice in
preko predmetnih zemljišč potekata vodovoda AC DN 80 in
primarni vodovod DN 400, iz materialov PVC, JE in NL, ki je bil
zgrajen v obdobju 1990 do 2007.
(2) Oskrba predvidenih nestanovanjskih objektov s pitno,
sanitarno in požarno vodo bo zagotovljena preko vodovodov
iz smeri Male vasi na Brezovici. Investitor gradnje nestanovanjskih stavb je dolžan izdelati novo projektno dokumentacijo
izgradnje vodovodnega omrežja, ter jo v celoti uskladiti z upravljavcem vodovoda: javnim podjetjem Vodovod-Kanalizacija
d.o.o. Za priklop predvidenih objektov na vodovodno omrežje
bo potrebno zgraditi sekundarno vodovodno omrežje in hišne
vodovodne priključke za vsak objekt posebej.
(3) Pred priključitvijo predvidenih objektov na javno vodovodno omrežje, je potrebno zaprositi upravljavca javnega
vodovoda za soglasje k priključitvi, ter ob vlogi za soglasje
priložiti izvedbeno dokumentacijo.
53. člen
(električno omrežje)
Treba je ščititi rezervate daljnovodov. Posege v varovalnih
pasovih daljnovodov je možno izvajati le v soglasju z upravljalcem električnega omrežja.
53.a člen
(1) Napajanje na predvidenih objektih na zemljiščih parc.
št. 372/65, 372/56, 372/57, k.o. Brezovica, se bo zagotovilo
v odvisnosti od večjega števila dejavnikov, katerih pogoje bo
potrebno upoštevati pri pripravi IDP in projektne dokumentacije
za posamezne objekte. Kolikor skupna priključna moč predvidenih objektov na obravnavanem območju ne bo presegla
150 kW se napajanje območja lahko zagotovi preko novega
nizkonapetostnega izvoda iz obstoječe transformatorske postaje TP 20/0,4 kV Brezovica nadvoz, pri čemer bo potrebno
pred pričetkom projektiranja preveriti stanje obremenjenosti
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omenjene transformacije. Predviden NN izvod pa mora biti
izveden z minimalnim prerezom Al 150 mm2.
(2) V primeru izkazanih potreb po večji priključni moči območja pa bo potrebna izgradnja nove transformatorske postaje
20/0,4 kV prehodne izvedbe, s srednjenapetostnim (20 kV)
priključnim vodom in pripadajočimi (0,4 kV) nizkonapetostnimi
razvodi. Predvidena TP 20/0,4 kV se bo gradila v montažni
betonski (kovinski) izvedbi kot samostojen objekt na lastnem
odmerjenem zemljišču, do katere bo možen stalen dostop z
osebnimi vozili in gradbeno mehanizacijo in katere lokacijo bo
potrebno zagotoviti v središču obtežbe.
(3) Vključitev nove TP 20/0,4 kV v distribucijsko omrežje
se zagotovi z vzankanjem le-te v načrtovan srednjenapetostni
(20 kV) zemeljski vod tipa Al 150 mm2, ki bo potekal v cestnem
svetu Podpeške ceste (parc. št. 3533/5, k.o. Brezovica) med TP
Brezovica nadvoz in nadomestno TP Brezovica sever. Za vzankanje oziroma vključitev predvidene TP 20/0,4 kV v SN omrežje
bo potrebno uporabiti 20 kV zemljske vodnike tipa Al 150 mm2.
(4) Zemljski vodi namenjeni napajanju obravnavanega
območja se praviloma uvlečejo v njim namenjeno kabelsko
kanalizacijo s kabelskimi jaški ustreznih dimenzij, kjer to dopuščajo tehnični pogoji pa se lahko položijo v prosto zemljo.
(5) Pred izdajo soglasja k projektnim rešitvam za novogradnjo na posameznem ureditvenem delu je potrebno izdelati
še idejni projekt (IDP), v katerem bo natančno obdelan način
priklopa novogradnje na celotnem območju. Za izdelavo idejnega projekta je potrebno zagotoviti ustrezne realne podatke
o predvidenih objektih in potrebnih priključnih močeh. Izdelan
idejni projekt je potrebno pri pripravi tehničnih rešitev v projektni
dokumentaciji tudi upoštevati.
(6) Zaradi visoke obremenjenosti obstoječih srednje napetostnih napajalnih vodov na širšem obravnavanem območju,
bo priključevanje in napajanje novih objektov iz elektroenergetskega omrežja na predmetnem ureditvenem območju, do
izgradnje ustreznih ojačitev (nov srednjenapetostni izvod v
smeri Notranjih Goric iz RP 20 kV Kozarje in povezave RP
20 kV Kozarje–RTP 110/20 kv Vič), omenjeno do zapolnitve
razpoložljivih prenosnih zmogljivosti v obstoječem srednjenapetostnem omrežju.
54. člen
(javna razsvetljava)
Ob glavnih cestah je treba zgraditi javno razsvetljavo, ki
bo zagotovila minimalne vrednosti srednje osvetljenosti v skladu s tehničnimi predpisi z ozirom na gostoto prometa.
55. člen
(kabelsko-razdelilni sistem)
Za sprejem televizijskih programov prek satelita in distribucijo signala se dopušča zgraditi razdelilno kabelsko omrežje
in ga povezati na glavno antensko postajo s sprejemnim sistemom.
56. člen
(bazne postaje)
Bazne postaje mobilnih telekomunikacijskih operaterjev,
ter ponudnikov brezžičnega interneta je dovoljeno postavljati
samo izven poselitvenih območij, in sicer v razdalji najmanj
200 m od meje poselitvenega območja prikazanega v grafičnem delu odloka.
V območju polmera 900 m je dovoljena gradnja samo ene
bazne postaje, ki mora služiti večim ponudnikom.
Pri umestitvi bazne postaje občinski svet izda posebno
soglasje.
57. člen
(plinovod)
(1) Nadzorovani pas magistralnega plinovoda je 100 m
širok pas na vsako stran od osi plinovoda, v katerem ima
upravljavec plinovoda pravico nadzirati dejavnosti uporabnikov
prostora in drugih oseb ter načrtovanje in graditev objektov.
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(2) Za odmike (odmik je odmik med osjo plinovoda in
objektom merjeno od tlorisne razdalje skrajne točke gabarita
objekta), ki so večji ali enaki varnostnemu odmiku in obenem
znotraj nadzorovanega pasu, je potrebno pridobiti soglasje
upravljavca plinovoda.
(3) Za vse graditve, katerih odmiki so manjši od varnostnih odmikov, je potrebno vložiti vlogo ministru, pristojnemu za energetiko. Obvezna priloga k takšni vlogi je mnenje
upravljavca plinovoda. O dovolitvi ali zavrnitvi novih objektov,
katerih odmik je manjši od varnostnega odmika, odloči minister,
pristojen za energetiko v upravnem postopku.
(4) Varnostni pas omogoča varno obratovanje plinovoda
in sega 5 m na vsako stran od osi plinovoda. V tem pasu ima
upravljavec vedno pravico dostopa do plinovoda.
(5) Pas z omejitvijo kmetijske dejavnosti sega 2,5 m na
vsako stran od osi plinovoda. V tem pasu je prepovedano:
– saditi rastline, katerih korenine segajo več kot 1 m
globoko;
– obdelovati zemljišče globlje kot 0,5 m oziroma ne globlje
kot 0,5 m nad temenom cevi;
– postavljati opore, namenjene kmetijstvu in sadjarstvu.
(6) Objekte na obravnavanih območjih bo po izgradnji
srednjetlačnega plinovodnega omrežja možno priključiti na plinovodno omrežje za potrebe ogrevanja, hlajenja, priprave tople
sanitarne vode, kuhe in tehnologije.
(7) V primeru gradnje objektov pred izgradnjo srednjetlačnega plinovodnega omrežja zemeljskega plina je možno
začasno predvideti postavitev samostojnih ali skupnih postaj
uparjenega naftnega plina. Za oskrbo posameznih objektov iz
skupnih postaj se predvidi izgradnja srednjetlačnega plinovodnega omrežja, ki se do uvedbe zemeljskega plina napaja iz
skupne postaje uparjenega naftnega plina.
(8) Za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo plinovodov ali priključnih plinovodov ter priključitve na plinovodni
sistem, bo potrebno na osnovi idejne (idejnega projekta) ureditve območja, potrebno predhodno pridobiti projektne pogoje
s strani Energetike Ljubljana d.o.o.
(9) Pred izdajo projektnih pogojev bo potrebno pri Energetiki Ljubljana d.o.o. za predvidene objekte naročiti izdelavo
idejne zasnove (programske rešitve) gradnje plinovodnega
omrežja.
57.a člen
(1) Objekti na območju, kjer je predvidena gradnja na
zemljiščih parc. št. 372/65, 372/56, 372/57, k.o. Brezovica, se
za potrebe ogrevanja, pripravo tople sanitarne vode, kuho in
tehnologijo, razen v primeru uporabe obnovljivih virov energije,
priključijo na sistem zemeljskega plina. V primeru, da stavbe
zadovoljujejo potrebe po ogrevanju in pripravi sanitarne tople
vode samo delno z obnovljivimi viri energije, za preostali del
potreb še vedno velja obveznost priključitve na distribucijsko
omrežje zemeljskega plina.
(2) Glavni distribucijski plinovod PE225 S2800 poteka južno od obravnavanega območja v cestišču Komarijske poti in po
zmogljivosti omogoča zanesljivo oskrbo predvidenih objektov
z zemeljskim plinom.
(3) Za oskrbo objektov z zemeljskim plinom bo potrebno
po območju urejanja zgraditi glavno plinovodno omrežje in
priključne plinovode, ki se zaključijo z glavno plinsko zaporno
pipo v omarici na fasadi objekta. Gradnja glavnih plinovodov po
območju urejanja je predmet komunalnega opremljanja.
(4) Za obravnavano območje mora biti izdelana idejna zasnova oskrbe območja z zemeljskim plinom, ki jo pred izdelavo
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja
potrdi upravljavec distribucijskega plinovodnega omrežja: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.
(5) Plinovodno omrežje in notranje plinske napeljave morajo biti izvedeni v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 65/07), Pravilnikom
o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje pli-
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novodov z najvišjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni
list RS, št. 26/02 in 54/02), Splošnimi pogoji za dobavo in odjem
zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko
območje Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 25/08) in Tehničnimi zahtevami za graditev glavnih in priključnih plinovodov
ter notranjih plinskih napeljav (Energetika Ljubljana, d.o.o.).
IV. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
58. člen
(splošna določila)
Gradnja novih objektov, prizidave, nadzidave in spremembe namembnosti oziroma dejavnosti v obstoječih objektih in vsi
ostali posegi v prostoru so dovoljeni, če ne povzročajo v okolju
večjih motenj, kot so s predpisi dovoljene. Pri vseh posegih je
treba upoštevati normativne določbe glede zaščite okolja.
59. člen
(varstvo zraka)
Treba je:
– ustrezno locirati nove programe oziroma dejavnosti in
sanirati onesnaževalce zraka.
60. člen
(varstvo pred hrupom)
Treba je:
1. zmanjšati prekomerni hrup pri izvoru,
2. ustrezno locirati nove proizvodne programe oziroma
dejavnosti,
3. izvesti aktivno ali pasivno zaščito s protihrupnimi nasipi,
s postavitvijo protihrupnih ograj ali izboljšanjem izolacijske sposobnosti objektov povsod, kjer hrup presega dovoljene ravni,
predvsem pa ob cestah in železniški progi,
4. spremeniti namembnosti ali dejavnosti tako, da se v
posameznih območjih ne presežejo ravni hrupa, ki ustrezajo
stopnji hrupne obremenjenosti po veljavnih predpisih, kadar
le-ti motijo okolje.
61. člen
(varstvo voda in vodnih virov)
(1) Uporabniki prostora, ki na svojem zemljišču vršijo
manipulacijo oziroma skladiščijo nevarne snovi (goriva, olja,
kemikalije), lahko to opravljajo le v pokritih prostorih.
(2) Manipulacijske površine morajo biti urejene tako, da
se ob eventuelnem razlitju snovi lahko ta v celoti prestreže.
(3) Uporabniki prostora, ki v tehnološkem procesu uporabljajo strupene snovi, odnosno imajo lastne čistilne naprave,
morajo voditi dnevnik in redno vršiti analizo odpadnih voda, ki
jih spuščajo v javno kanalizacijo ali v naravni recipient. Prepovedano je odlaganje odpadkov v opuščene struge – rokave
potokov ali na zamočvirjena kmetijsko manj vredna zemljišča.
(4) Varstvena območja vodnih virov z določitvijo varstvenih pasov so prikazana v grafičnem delu prostorskih ureditvenih pogojev.
(5) Meje varstvenih pasov vodnih virov so določene v
grafičnem delu odloka M 1:5000.
62. člen
(ukrepi za varovanje podtalnice)
(1) Vodovarstveno območje – 1. stopnja varovanja
V vodovarstvenem območju vodnega telesa s 1. stopnjo
varovanja so dovoljene le dejavnosti, ki služijo oskrbi s pitno
vodo. Območje mora biti ograjeno in opremljeno z opozorilno
tablo. Kakršenkoli poseg v prostor, razen za potrebe vodovoda,
je prepovedan. Dostop v območje je dovoljen le pooblaščenim
osebam upravljalca vodovoda, inšpekcijskim organom ter pooblaščenim delavcem zdravstvenih organizacij za nadzor in
spremljanje kakovosti vode.
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V območju ni dovoljena uporaba kemičnih sredstev za
zaščito in uravnavanje rasti rastlin, uničevanje podrasti in škodljivcev ter organsko gnojenje.
(2) Vodovarstveno območje – 2. stopnja varovanja
V vodovarstvenem območju vodnega telesa z 2. stopnjo
varovanja je prepovedano izvajati posege v prostor in graditi
objekte za dejavnosti, ki imajo lahko negativne vplive na vodni
vir. To velja tudi za gradnje novih kmetij in cest. Dovoljene so le
prizidave in nadzidave obstoječih stanovanjskih hiš in njihove
funkcionalne dopolnitve.
(3) Vodovarstveno območje – 3. stopnja varovanja
V vodovarstvenem območju vodnega telesa s 3. stopnjo
varovanja je prepovedano graditi:
– proizvodne, obrtne in servisne dejavnosti, ki lahko predstavljajo nevarnost za vodni vir;
– skladišča nafte in derivatov;
– nove komunalne in čistilne naprave;
– izkop gramoza.
(4) V vodovarstvenem območju vodnega telesa z 2. in
3. stopnjo varovanja je treba graditi:
– vodotesno kanalizacijo in nanjo priključiti vse (obstoječe
in nove) objekte;
– utrjene prometne in manipulacijske površine s kontroliranim odvodom meteorne vode;
– greznice za individualne stanovanjske hiše (dokler javna
kanalizacija ni zgrajena) v skladu z veljavnimi predpisi.
(5) Za vse dopustne posege v vodovarstveno območje
vodnega telesa z 2. in 3. stopnjo varovanja, razen za gradnjo
individualnih stanovanjskih hiš, mora investitor pridobiti oceno
vpliva posega na vodni vir, ki jo izdela Inštitut za varovanje
zdravja RS.
63. člen
(odstranjevanje odpadkov)
(1) Komunalne odpadke je treba zbirati v smetnjakih.
(2) Pri odstranjevanju komunalnih odpadkov je treba upoštevati:
– da so odjemna in zbirna mesta, ki se določijo na osnovi
veljavnih predpisov, dobro prometno dostopna in niso na prometni površini,
– odjemno oziroma zbirno mesto mora biti praviloma na
funkcionalnem zemljišču povzročitelja komunalnih odpadkov.
V naseljih s pretežno individualno zazidavo je lahko odjemno
mesto na javni površini,
– da mora biti odjemno oziroma zbirno mesto na utrjeni
površini, zaščiteno z nadstrešnico, opremljeno z vodo za občasno čiščenje in odtokom z lovilcem olj.
(3) Posebne odpadke je dovoljeno skladiščiti v območju
proizvodnih obratov le v posebnih namensko zgrajenih skladiščih do končne dispozicije na deponijo posebnih odpadkov.”
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
64. člen
(1) Ne glede na grafični del Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice,
Notranje Gorice je na parcelah številka 587/13, 587/11, 587/9,
vse k.o. Brezovica, dovoljena izključno gradnja enostanovanjskih stavb.
(2) Ne glede na določila 11. člena je na zemljiščih parc.
št. 372/65, 372/56, 372/57, k.o. Brezovica, dovoljenja gradnja storitvenih, servisnih, poslovnih, trgovskih, upravnih in
obrtnih stavb, ter drugih stavb, ki služijo osnovni dejavnosti,
pri čemer maksimalni gabarit novih stavb ne sme presegati
višinskih gabaritov stavbe, v kateri je locirana Pošta Slovenije
na Brezovici. V stavbah je dovoljena izvedba kleti oziroma je
dovoljeno zagotoviti parkirna mesta tudi v kleteh posameznih
stavb. V stavbah je dovoljeno opravljati vse dejavnosti, ki so
vezane na dejavnost namembnosti stavbe oziroma pretežno
namembnost stavbe, v primeru večnamenske stavbe, vezano
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na metodološko pojasnila in navodila za razvrščanje objektov
po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI). Na zemljiščih parc.
št. 372/65, 372/56, 372/57, k.o. Brezovica, je dovoljena tudi
izvedba ravnih streh.
(3) Ne glede na določbe 37. člena tega odloka, se dovoli
na zemljišču parc. št. 1123/8, 1123/9, k.o. Brezovica, pozidanost gradbene parcele največ 60 % – za gradnjo gasilskega
doma.
(4) Ne glede na določbe prve alineje prvega odstavka
11. člena tega odloka, se dovoli gradnja dvo- ali večstanovanjskih objektov – legalizacija že zgrajenih stanovanjskih objektov,
na naslednjih zemljiščih:
– parc. št. 1095/16, 1095/17, 1095/18, 1095/19, 371/76,
371/77, 371/78, 2936/12, 215/4, 215/5, 369/52, 369/1, 266/1,
3530/5, 3530/7, 759/4, 759/13, vse k.o. Brezovica.
(5) Ne glede na določbe prve alineje prvega odstavka
11. člena tega odloka, se dovoli neskladna gradnja večstanovanjskih objektov, ki predstavlja že zgrajen večstanovanjski
objekt s tremi zgradbami po tri stanovanja s skupno enotno
kletjo na naslednjih zemljiščih 272/27, 272/28, 272/33, 272/34,
vse k.o. Brezovica, ki je bil zgrajen po gradbenem dovoljenju
št. 351-281/2008-10, z dne 7. 4. 2008.
Neskladnost gradnje po gradbenem dovoljenju
št. 351-281/2008-10, z dne 7. 4. 2008, se nananša na:
– etažnost: K+P+N+M oziroma N + podstrešje – terasa
– največja višina objekta (od terena do slemena) je
14,85 m
– streha je dvokapna z različnima naklonoma – min. naklon znaša 16 stopinj, max. pa 60 stopinj
– faktor zazidanosti je lahko večji od 40 %
– dovoljena je gradnja lomljenih opornih zidov.
65. člen
(1) 2. točka 6. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje
Gorice se razlaga tako:
»da je samostojna stanovanjska stavba enostanovanjska
stavba (11100 CC-SI), ki se v medsebojnem razmaku vsaj
4 m ne stika z nobeno stranico s sosednjo enostanovanjsko
stavbo.«
(2) Določbe prvega odstavka 50. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V10 Brezovica,
Vnanje Gorice, Notranje Gorice se razlagajo in razumejo tako:
»da so energetski objekti lahko tudi objekti z dejavnostjo
35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro – le podrazred
35.119 v skladu s predpisom o standardni klasifikaciji dejavnosti, ter da se gradnja energetskih objektov razreda – CC-SI
35119 predpisa o klasifikaciji stavb lahko gradi na celotnem
območju planskih celot, med katere spadajo tudi planske celote, ki so namenjene območju za gradnjo stanovanjskih stavb z
morfološko enoto z oznako 2.«
66. člen
(prenehanje uporabe)
Vsa določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za
plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 87/06, 101/06 – popravek,
15/09, 104/09, 58/11, 76/11, 36/12, 35/13, prenehajo veljati z
dnem uveljavitve tega odloka.
67. člen
(dokončanje postopkov)
(1) Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja na
upravni enoti, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in končajo po določbah prejšnjih odlokov.
(2) Postopki izdaje smernic in projektnih pogojev nosilcev urejanj prostora in soglasodajalcev, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in končajo po določbah
tega odloka.
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68. člen
(vpogled)
Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri Občini Brezovica in Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Vič - Rudnik.
69. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljata Inšpektorat
RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor ter
občinska inšpekcija.
70. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. izv. 38/2013
Brezovica, dne 6. novembra 2013
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

BREŽICE
3401.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta
za Stanovanjsko naselje Kaptol Dobova

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt, 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, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) in
19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09,
3/10) župan Občine Brežice sprejema

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za Stanovanjsko naselje
Kaptol Dobova
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Na območju priprave OPPN velja Odlok o zazidalnem
načrtu za Dobovo – sever (Uradni list SRS, št. 14/79, 17/80,
Uradni list RS, št. 57/96, 66/00 – Odločba US, 27/12), v nadaljevanju: »ZN«.
Veljavni prostorski akt je star že 32 let. V tem času so se
spremenile družbeno-gospodarske razmere v prostoru, prav
tako se je področje prava in prostorske zakonodaje bistveno
spremenilo. Vsebina, obseg ter nivo obdelave ZN bistveno
odstopajo od danes predpisanih za prostorski akt. Nove »gradbene parcele« niso določljive, saj iz grafik ni razviden takrat
veljaven kataster. Poleg tega grafike niso ustrezne glede na
tekstualni del. ZN predvideva nekatere ureditve, ki za investitorje niso več interesantne, nekatere izvedene gradnje pa so
onemogočile izvedbo infrastrukture območja po ZN.
Z zadnjim odlokom o spremembah in dopolnitvah ZN
so bile narejene le najnujnejše spremembe, s katerimi so že
obstoječim objektom omogočeni nekateri posegi, gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov ipd.
Ker bo občina po sprejemu novega občinskega prostorskega načrta (OPN) zaradi neusklajenosti na obravnavanem
območju razveljavila veljavni ZN, je smiselno pripraviti nov
izvedbeni akt, ki bo načrtoval gradnjo na tem območju. V skladu z veljavno zakonodajo in OPN-jem v pripravi je to občinski
podrobni prostorski načrt – OPPN.
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2. člen
(območje urejanja in obseg priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta)
Območje v približni velikosti 4,06 ha zajema v večji meri
še nepozidani del med Kapelsko cesto na vzhodu, Cvetno
ulico na jugu, Gabersko potjo na zahodu in Kaptolsko potjo na
severu. Omenjene ceste in infrastruktur izven območja OPPN
niso predmet OPPNja.
Natančnejša meja območja se uskladi z območjem v predlogu OPN in določi v postopku priprave OPPN.
Obravnavano območje zajema parcele št. 243/1, 244/1,
244/2, 244/3, 244/4, 244/6, 244/7, 245/1, 246/1, 247/1, 250/1,
251/1, 252/1, 252/4, 253/3, 255/1, 255/4, 255/6, 256/1,
256/2, 257/1, 257/12, 257/13, 257/14, 257/2, 258/2, 258/7,
259/5, in dele parcel št. 253/1, 248, 249, 245/2, 246/2, 250/2,
252/5, 256/3 ter manjši del parcel št. 253/2, 252/3, 255/2, vse
k.o. Gabrje.
Kolikor se pokaže kot potrebno, se ureditve gospodarske
in okoljske infrastrukture izvedejo tudi izven območja obravnave OPPN. Kolikor se na podlagi pridobljenih smernic ugotovijo
potrebe, se območje tega OPPN lahko dopolni in natančneje
opredeli v fazi priprave dopolnjenega osnutka OPPN.
3. člen
(strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)
Na podlagi predstavitve lastnikom in KS ter njihovega
izkazanega interesa, prikaza stanja, lastniške in parcelne strukture ipd. so bile izdelane 3 konceptualne variante zasnove območja, ki zajema gradnjo stanovanjskih hiš, ob Kepelski cesti,
s tolerancami dopustno tudi gradnjo namenjeno centralnim
dejavnostim manjših dimenzij ter prometne površine z infrastrukturo. V OPPN se predvidi fleksibilna zasnova še nepozidanega območja z robnimi pogoji. Kot izhodišče se upoštevajo
tudi splošni pogoji OPN in PIPov na širšem območju.
Občinski prostorski akti:
Dolgoročni in srednjeročni plan Občine Brežice za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88, 13/91 (z dne
29. 3. 1991) in Uradni list RS, št. 37/94, 29/96, 77/97, 79/97,
47/98, 61/98, 10/99, 59/00, 27/01, 50/01, 4/02, 55/02, 110/02,
42/03, 58/03, 99/04, 104/04, 123/04, 59/08, 78/08, 104/09).
Namenska raba: Območje stavbnih zemljišč.
Ureditveno območje: B5-10S1.
Način urejanja: ZN (v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo OPPN).
Obstoječi PIA:
– Odlok o zazidalnem načrtu za Dobovo – sever, Uradni
list SRS, št. 14/79, 17/80, Uradni list RS, št. 57/96, 66/00 –
Odločba US, 27/12.
– V neposredni bližini vzhodno od območja je veljavni
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Športne
površine ob osnovni šoli Dobova« (UI RS 74/10).
– V neposredni bližini severovzhodno od območja je
veljavni Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za »Območje šolskega kompleksa OŠ Dobova«, Uradni list
RS, št. 36/11.
Obstoječe stanje:
Infrastrukturna opremljenost območja: Na obrobju je izgrajena prometna mreža, prav tako so izgrajene ceste in poti do
obstoječih hiš. V neposredni bližini območja in na pozidanem
delu območja je vodovod, izgrajena je nova fekalna kanalizacija, elektro, TK in plinovodno omrežje.
Varovalni pasovi in varovana območja:
– Varovalni pasovi infrastrukture in
– TP – trafo postaja
– Železniška proga – mednarodni prehod Dobova (v
varovalnem pasu)
– Kulturna dediščina: Dobova – arheološko območje –
arheološko najdišče – 9804
– Varstvo narave: NI
– Hidrografija: podzemne vode Brežiškega polja.
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4. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Okvirni roki za pripravo OPPN:
FAZA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Izdelava idejne zasnove območja
Izdelava osnutka odloka OPPN,
obveznih prilog
Pridobivanje smernic in odločbe
o CPVO
Usklajevanje smernic in izdelava
dopolnjenega osnutka
Javna razgrnitev in javna obravnava
Priprava stališč do pripomb
Predstavitev na OS in odborom
– 1. branje
Izdelava predloga
Pridobivanje mnenj
Priprava usklajenega predloga
Predstavitev na OS in odborom
– sprejem
Izdelava končnega dokumenta
Objava v Uradnem listu

ROKI
(dni max):
75
45
40
20
40
15
(**)
30
40
10
(**)
14

(**) Prilagoditev terminom zasedanj OS in odborov
Terminski plan ne vključuje čas postopka CPVO. Kolikor
bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili
veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur
se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave OPPN. Predviden
rok za sprejem akta je 12 mesecev od uvedbe v delo in je odvisen od odzivnosti nosilcev urejanja prostora in dinamike sej
občinskega sveta.
Program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo
občina izvede naknadno in ni predmet tega postopka.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci
urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje,
Sektor za CPVO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (varstvo okolja);
2. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Agencija RS
za okolje, Urad za upravljanje z vodami – Oddelek območja
spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto (varstvo voda, ogrožena
območja);
3. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana (varstvo kulturne dediščine);
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične
ukrepe, Vojkova c. 61, Ljubljana (varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami);
5. Slovenske železnice, d.o.o., Področje za nepremičnine,
Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana (varovalni progovni pas);
6. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško
(električna energija);
7. Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8250
Brežice (področje vodooskrbe, področje odvajanja in čiščenja
odpadnih vod, ravnanja z odpadki na lokalnem nivoju);
8. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta
prvih borcev 9, 8250 Brežice (področje lokalnega cestnega
omrežja, za infrastrukturno opremljanje s toplovodnim omrežjem lokalnega pomena ter urejanja);
9. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
(razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture).
Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:
10. Krajevna skupnost Dobova, Ulica bratov Gerjovičev 48,
8257 Dobova;
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11. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo
mesto, (telekomunikacije).
Če se v postopku priprave OPPN načrta ugotovi, da je
potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti
v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo
v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice
k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh
od prejema poziva.
6. člen
(obveznost financiranja)

Uradni list Republike Slovenije
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 22 % davek
na dodano vrednost.
Celje, dne 1. novembra 2013
ENERGETIKA CELJE
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l.r.
direktor

Pripravljavec OPPN:
Občina Brežice
Naročnik OPPN:
Občina Brežice
Sredstva za izdelavo OPPN zagotovi naročnik.
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani
Občine Brežice.
Št. 3505-1/2013
Brežice, dne 6. novembra 2013
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

CELJE
3402.

Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih
prostorov

Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva 1,
Celje, skladno s 97. členom Energetskega zakona objavlja

CENIK
daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
OBČINA CELJE
obračun po merilcih
brez DDV
z DDV
variabilni del cene
0,0548 0,0669 €/KWh
priključna moč – fiksni del
cene
1,6973 2,0707 €/KW/mes.
števnina za toplotne števce (za stanovanjski odjem)
0,0094 0,0115 €/m2 /mes.
Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini Celje za variabilni del cene, velja od 1. 11. 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
0,0722 0,0881 €/KWh
priključna moč – fiksni del
cene
1,7093 2,0853 €/KW/mes.
števnina za toplotne števce (za stanovanjski odjem)
0,0094 0,0115 €/m2/mes.
Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini Štore za variabilni del cene, velja od 1. 11. 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

KRANJ
3403.

Obvezna razlaga 1.1. točke 35. člena
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za morfološke celote Dobrave, Sorško polje,
Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove
Golnika

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 33/07) in Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje
in urbanistične zasnove Golnika (Uradni list RS, št. 72/04,
68/05, 22/06 – popr., 16/07 – avt. razlaga, 64/08 in 33/10) je
Svet Mestne občine Kranj na 27. seji dne 23. 10. 2013 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
1.1. točke 35. člena Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za morfološke celote
Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje
in urbanistične zasnove Golnika
1. člen
Predmet obvezne razlage so določbe 1.1 točke 35. člena
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote
Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične
zasnove Golnika in se nanaša na opredelitev pojma dopolnilne
gradnje v Odloku PUP podeželje.
2. člen
35. člen se tolmači tako, da so do sprejema LN v območju
LN Brdo dopustni posegi:
– dozidave obstoječih stavb,
– dopolnilne in nadomestne gradnje na obstoječih, gradbenih parcelah določenih s planom,
– postavitve začasnih objektov, razen objektov namenjenih skladiščenju in
– ureditve zelenih površin.
Pri čemur dopolnilna gradnja, v skladu z namensko rabo
stavbnih zemljišč, pomeni novogradnjo objektov in naprav.
3. člen
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-5/2013-3-48/01
Kranj, dne 25. oktobra 2013
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

Uradni list Republike Slovenije
3404.

Sklep o spremembi in dopolnitvi
Ugotovitvenega sklepa o stanju postopka
priprave občinskega prostorskega načrta
Mestne občine Kranj

Na podlagi 46. člena ter prvega in drugega odstavka
98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list
RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP,
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13)
ter 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS,
št. 33/07) župan Mestne občine Kranj sprejema

SKLEP
o spremembi in dopolnitvi Ugotovitvenega
sklepa o stanju postopka priprave občinskega
prostorskega načrta Mestne občine Kranj
V Ugotovitvenem sklepu o stanju postopka priprave občinskega prostorskega načrta Mestne občine Kranj (Uradni list
RS, št. 17/10) se:
– v 1. točki besedilo drugega odstavka dopolni in spremeni tako, da se glasi:
»V skladu s prehodnimi določbami iz 98. člena Zakona
o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami), (v nadaljevanju: ZPNačrt) bo Mestna občina Kranj,
glede na to, da prostorska akta še nista bila razgrnjena, postopek sprejema SPR MOK in PR MOK nadaljevala po določbah
ZPNačrt. V nadaljevanju se oba prostorska akta združita v
Občinski prostorski načrt Mestne občine Kranj (v nadaljevanju:
OPN MOK), ki ga bosta sestavljala Odlok o strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj ter Odlok o izvedbenem
prostorskem načrtu Mestne občine Kranj.«;
– v drugem odstavku točke 1.2 besedilo drugega stavka
spremeni tako, da se glasi:
»OPN vsebuje strateški in izvedbeni del, zato bo zaradi
različnih vsebinskih določil sestavljen iz Odloka o strateškem
prostorskem načrtu Mestne občine Kranj in Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj.«.
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu in na svetovnem
spletu in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 350-0009/2007-5-48/01
Kranj, dne 25. oktobra 2013

Št.

3405.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o nagradah študentom Občine
Medvode

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list
RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/13) je Občinski svet Občine Medvode na 23. seji dne 29. 10. 2013 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o nagradah študentom Občine Medvode
1. člen
V Pravilniku o nagradah študentom Občine Medvode
(Uradni list RS, št. 29/06, 56/10 in 67/10 – popr.) se prvi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
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»Višina nagrade za leto 2013 znaša:
– za doktorat znanosti (raven 8/2)
1.300,00 evrov
– za magisterij znanosti ali specializacijo
po prejšnjih univerzitetnih programih (raven 8/1) 1.001,00 evrov
– za magisterij stroke, specializacijo po
prejšnjih visokošolskih in diplomo na prejšnjih
univerzitetnih programih (raven 7)
743,00 evrov
– za magisterij stroke na enovitem
magistrskem študiju (raven 7)
850,00 evrov
– za diplomo na visokošolskih
in univerzitetnih programih (raven 6/2)
495,00 evrov
– za opravljen letnik dodiplomskega
študija
249,00 evrov.«
2. člen
V prvem odstavku 7. člena se besedilo »do 10. oktobra« črta.
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Študentje na dodiplomskem študiju, ki se izobražujejo na
izobraževalnih institucijah s sedežem zunaj Republike Slovenije in uveljavljajo pravico do nagrade za opravljen letnik, morajo
vlogi priložiti dokazilo o akreditiranosti izobraževalne ustanove
in javne veljavnosti izobraževalnega programa, ki ga pridobijo
s strani institucije, ki izdaja taka dokazila v državi izobraževanja, prevod dokumentacije ter ustrezno primerjavo vrednotenja
uspešnosti študija v tujini z ocenami oziroma vrednotenjem v
Republiki Sloveniji.
Študentje na podiplomskem študiju, ki so pridobili naslov
na izobraževalnih institucijah s sedežem zunaj Republike Slovenije, morajo vlogi priložiti mnenje, ki ga v postopku vrednotenja izobraževanja na podlagi tuje listine o izobraževanju izda
za to pristojni organ v Republiki Sloveniji.«
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
3. člen
V 9. členu se črta drugi stavek.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 414-42/06-6
Medvode, dne 29. oktobra 2013
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.
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3406.

Pravilnik o spremembah Pravilnika
o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev
za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav na območju
Občine Medvode

Na podlagi 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list
RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/13) je Občinski
svet Občine Medvode na 23. seji dne 29. 10. 2013 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o dodelitvi
nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje
nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih
naprav na območju Občine Medvode
1. člen
V Pravilniku o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za
sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih
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naprav na območju Občine Medvode (Uradni list RS, št. 68/12)
se v 5. členu šesta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– dodelitev nepovratnih finančnih sredstev velja za obstoječe stanovanjske objekte in novogradnje;«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-215/2012-4
Medvode, dne 29. oktobra 2013

CENIK
storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene
daljinskega ogrevanja

Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

I.
S tem cenikom se oblikujejo nove cene storitev oskrbe s
paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, ki jih zaračunava Komunala javno podjetje d.o.o., kot distributer toplote
in upravljavec kotlovnice Lendavska sever v Murski Soboti.

MURSKA SOBOTA
3407.

Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo
za namene daljinskega ogrevanja

V skladu s 97. členom Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 51/04, 26/05 – UPB1, 118/06, 9/07 –

Proizvod – storitev

popr., 27/07 – UPB2, 70/08, 22/10, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L),
Soglasjem Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, k
tarifnim postavkam ob prehodu na obračun fiksnega dela po
priključni moči, št. 38005-003/2005, z dne 21. 4. 2005, Uredbo
o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode
za namene daljinskega ogrevanja za tarifne porabnike (Uradni
list RS, št. 28/12) in v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09,
22/10 – EZ-D in 57/11) distributer toplote objavlja

II.
Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene
daljinskega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih postavkah:

Cena brez DDV
na enoto

Dodatek na povečanje energetske
učinkovitosti na
enoto*

Končna cena
brez DDV
na enoto

Končna cena
z DDV na enoto

– stanovanjski odjem

63,0000

0,5000

63,5000

77,4700

– ostali odjem

81,0433

0,5000

81,5433

99,4828

Enota

Variabilni del:
Dobavljena toplota

EUR/MWh

Fiksni del:
Priključna moč

EUR/kW/mesec

– stanovanjski odjem

1,5100

1,5100

1,8120

– ostali odjem

1,5100

1,5100

1,8120

* S 1. februarjem 2010 se v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS,
št. 114/09, 22/10 – EZ-D in 57/11), na obračunane količine toplote po merilniku toplote, zaračuna prispevek k ceni toplote za
povečanje energetske učinkovitosti.

III.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik
storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega
ogrevanja, št. C0-031/2013-DP, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 66/13.
IV.
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od 1. novembra
2013 dalje.
Zap. št. C0-032/2013-DP
Murska Sobota, dne 23. oktobra 2013
KOMUNALA javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota
Direktor
mag. Drago Šiftar l.r.

PTUJ
3408.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Lekarne Ptuj

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91-I-ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93 – ZP, 66/93
– ZP, 8/96, 31/00 – ZP, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)
in 9. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS,
št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo), so Mestni svet Mestne
občine Ptuj na 29. seji dne 20. 5. 2013, Občinski svet Občine
Destrnik na 20. seji dne 1. 10. 2013, Občinski svet Občine
Kidričevo na 22. seji dne 12. 9. 2013, Občinski svet Občine
Majšperk na 25. seji dne 19. 9. 2013, Občinski svet Občine
Videm na 20. seji dne 3. 9. 2013, Občinski svet Občine Žetale
na 14. seji dne 29. 8. 2013 sprejeli

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Lekarne Ptuj
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj
(Uradni list RS, št. 72/09 in 109/12) se 1. člen spremeni tako,
da se glasi:
»(1) S tem odlokom občine ustanoviteljice:
– Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj,
– Občina Destrnik, Vintarovci 50, Destrnik,
– Občina Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25, Kidričevo,
– Občina Majšperk, Majšperk 39, Majšperk,
– Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, Videm pri Ptuju in
– Občina Žetale, Žetale 4, Žetale
ustanavljajo javni zavod Lekarne Ptuj (v nadaljevanju: zavod).
(2) Ustanoviteljstvu javnega zavoda Lekarne Ptuj so se
kljub določbi sedmega odstavka točke III/3 Sporazuma o razdelitvi premoženja Občine Ptuj (Uradni list RS, št. 38/03) s sklepi
občinskih svetov odpovedale občine Hajdina, Markovci, Gorišnica, Juršinci, Dornava, Podlehnik, Trnovska vas, Sv. Andraž
v Slov. goricah in Zavrč.«.
2. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kot pravni naslednik javnega zavoda Lekarne Ptuj,
ustanovljenega z odlokom Skupščine Občine Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 22/93) in javnega zavoda Lekarne
Ptuj, ustanovljenega z odlokom občin Destrnik, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Videm, Žetale in Mestne občine Ptuj (Uradni
list RS, št. 19/05) zavod nadaljuje delo s sredstvi, ki jih že ima
v upravljanju.
(2) Zavod ima v upravljanju premičnine in nepremičnine,
katerih lastnice so občine ustanoviteljice in za kar sklene zavod
z ustanoviteljicami ustrezno pogodbo o predaji v upravljanje.
(3) Nepremičnine v upravljanju so:
– garsonjera, vpisana pri podvložku št. 759/2, k.o. Šentilj
pod Turjakom (v bungalovu Jagoda 3, Razborca 74 c, Mislinja,
zgrajenem na parc. št. 1110/9, k.o. Šentilj pod Turjakom),
– enosobno stanovanje tip A na lokaciji 126, z oznako
številka 126108 (parc. št. 565, 553/19, 564/3, 479/120, 553/21,
560/9, 529 in 563, vse k.o. Vodnjan, Republika Hrvaška) in
– Lekarna Majšperk (Breg 6b, Majšperk, parc. št. 258/18,
k.o. Skrblje).
3. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Premoženje zavoda se deli po deležih, izračunanih
po kriteriju števila prebivalcev po posameznih občinah ustanoviteljicah:
– Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, v 53,79 odstotnem deležu,
– Občina Destrnik, Vintarovci 50, Destrnik, v 6,00 odstotnem deležu,
– Občina Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25, Kidričevo, v
15,06 odstotnem deležu,
– Občina Majšperk, Majšperk 39, Majšperk, v 9,28 odstotnem deležu,
– Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, Videm pri Ptuju, v
12,81 odstotnem deležu in
– Občina Žetale, Žetale 4, Žetale, v 3,06 odstotnem
deležu.
(2) Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren
vsaki od občin glede na delež premoženja.
(3) S premičnim premoženjem upravlja in razpolaga zavod samostojno.«.
4. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad
odhodki odloča na predlog direktorja svet zavoda. Ta sredstva
se uporabljajo le za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda.
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(2) Občine ustanoviteljice zavoda ne odgovarjajo za primanjkljaj zavoda.«.
5. člen
Drugi odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Z občinami, ki so se ustanoviteljstvu odpovedale,
lahko zavod sklene pogodbo o izvajanju in financiranju dejavnosti za to občino.«.
6. člen
Ta odlok začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmejo
mestni svet in občinski sveti občin ustanoviteljic ter naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-04-19/03
Ptuj, dne 20. maja 2013
Župan
Mestne občine Ptuj
dr. Štefan Čelan l.r.
Št. 900-11/2013-20R-9/11
Destrnik, dne 1. oktobra 2013
Župan
Občine Destrnik
Vladimir Vindiš l.r.
Št. 014-2/2007
Kidričevo, dne 12. septembra 2013
Župan
Občine Kidričevo
Anton Leskovar l.r.
Št. 0320-1/2013-9
Majšperk, dne 19. septembra 2013
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.
Št. 014-1/2013-2(0203)
Videm, dne 3. septembra 2013
Župan
Občine Videm
Friderik Bračič l.r.
Št. 032-0014/2013-4
Žetale, dne 29. avgusta 2013
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

ROGAŠKA SLATINA
3409.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje P3 z okolico (ZD7)
v Rogaški Slatini

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
– ZPNačrt (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) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Rogaška
Slatina na 28. redni seji dne 30. 10. 2013 sprejel
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ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Šmarje pri Jelšah za območje Občine Rogaška
Slatina za obdobje 1986–2000 dopolnjen 2002 (Uradni list
RS, št. 83/03), sprejme občinski podrobni prostorski načrt za
območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini (v nadaljevanju:
OPPN), ki ga je izdelalo podjetje API ARHITEKTI d.o.o., v
marcu 2013 pod številko projekta API-585/513.
(2) Na območju OPPN je predvidena ureditev infrastrukture, odstranitev dotrajanih objektov ter gradnja novih objektov
za potrebe turistične ponudbe zdravilišča.
2. člen
Sestavni deli OPPN
(1) OPPN obsega tekstualni del, grafični del in obvezne
priloge iz 19. člena ZPNačrt-a (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08
– ZVO-1B in 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11
– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A).
(2) Tekstualni del obsega:
– Opis prostorske ureditve
– Umestitev načrtovane ureditve v prostor
– Opis vplivov in povezav prostorskih ureditev s sosednjimi območji
– Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
– Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
– Zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno
javno dobro
– Rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine
– Rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in
ohranjanje narave
– Način, vrsto in namen prenove naselja ali njegovega
dela
– Rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
– Etapnost izvedbe prostorske ureditve
– Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
– Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti podrobnega načrta.
(3) Grafični del obsega:
– Izsek iz grafičnega načrta kartografskega
dela občinskega prostorskega načrta s prikazom
lege prostorske ureditve na širšem območju
– Območje podrobnega načrta z obstoječim
parcelnim stanjem
– Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi
območji
– Zazidalna oziroma ureditvena situacija,
Varianta A
– Zazidalna oziroma ureditvena situacija,
Varianta B
– Prerezi, Varianta A
– Prerezi, Varianta B
– Prikaz ureditev glede poteka omrežij
in priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro
– Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje
okolja, naravnih virov in ohranjanja narave

M 1:1000
M 1:1000
M 1:2000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000

– Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo
ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
vključno z varstvom pred požarom
– Načrt parcelacije

M 1:1000
M 1:1000.

(4) Priloge obsegajo:
– Mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora
– Fotografije območja urejanja
– Elaborat geodetskega načrta; Številka: GB2012043; Odgovorni geodet: Darko Ratej, inž. geod. (Geo-0350); Podjetje:
GEODET BIRO d.o.o., Strma cesta 1a, 3250 Rogaška Slatina
– Geomehansko poročilo; Številka: 2828/2012; Odgovorni
predstavnik podjetja: Milan Žerjal, univ. dipl. inž. geol.; Podjetje:
i-n-i d.o.o.; Bravničarjeva 20, 1000 Ljubljana
– Idejna zasnova: TP 20/0,4 kV s SN in NN kablovodi,
javna razsvetljava in TK cevna kanalizacija; Številka: 12923;
Odgovorni projektant: Bojan Potočnik, inž. el.; Podjetje: bp biro,
Bojan Potočnik s.p.; Spodnje Jablane 7, 2326 Cirkovce
– Idejna zasnova: Plinovod del. tlak < 4bar; Številka: 1/13;
Odgovorni projektant: Rudi Pavlič, univ. dipl. inž. str.; Podjetje
Enerko pro d.o.o.; Kraigherjeva ulica 19a, 2230 Lenart
– Idejna zasnova: Načrt kanalizacije in vodovoda; Številka: 585/513; Odgovorni projektant: Zvonimir Junež, univ. dipl.
inž. grad.; Podjetje: API ARHITEKTI d.o.o.; Barjanska cesta 62,
1000 Ljubljana
– Smernice požarne varnosti; Številka: SmPV-9-4210RB/13;
odgovorni izvajalec: Danilo Fras, univ. dipl. inž. el.; Podjetje: Varnost Maribor d.d.; Kraljeviča Marka 5, 2000 Maribor.
II. OBMOČJE OPPN
3. člen
Območje urejanja
(1) Območje OPPN se nahaja v osrednjem delu mesta
Rogaška Slatina zahodno od obstoječega območja zdravilišča
od katerega ga ločuje cesta RIII-685/7495 Tekačevo–Rogaška
Slatina in regionalna železniška proga št. 32 Grobelno–Stranje–Rogatec d.m.
(2) Obravnavano območje so trenutno pretežno stavbna zemljišča namenjena proizvodnim dejavnostim. Občinski
prostorski načrt za obravnavano območje predvideva širitev
zdraviliških kapacitet.
(3) Velikost območja OPPN je približno 3 ha. Ureditveno območje zavzema zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi
številkami: 793/1, 789, 790/1, 786/1, 782, 786/2, 787/1, 792/1,
784, 783, 793/3, 791/1, 793/2, 784, 788, 790/2, 791/2, 787/2,
793/4, 784, 784, 784, 790/3, 784, 786/1, 786/1, 786/1, 784,
784, 790/5, 784, 784, 790/4, 793/5 in 792/2 – vse parcele so
del k.o. Rogaška Slatina.
(4) Ureditve javne gospodarske in okoljske infrastrukture
s priključitvami ter krajinske ureditve lahko segajo tudi izven
območja.
4. člen
Vplivno območje
Vplivno območje bo v času gradnje in obratovanja objektov znotraj območja urejanja OPPN, razen v območjih priključevanja predvidene javne gospodarske infrastrukture na
obstoječo.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
Vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji
(1) Predvidene prostorske ureditve se povezujejo s sosednjimi območji preko obstoječe občinske ceste LC-356221 ter
ostale infrastrukture.
(2) Cesta RIII-685/7495 Tekačevo–Rogaška Slatina in regionalna železniška proga št. 32 Grobelno–Stranje–Rogatec d.m.
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predstavljata večjo oviro pri povezovanju z obstoječim zdraviliščem, kar pa je nedavno bilo omiljeno z ureditvijo zavarovanega
železniškega prehoda.
(3) Ureditve predvidene z OPPN bodo povečale zmogljivost in ponudbo obstoječega zdravilišča.
6. člen
Rešitve načrtovanih objektov in površin
S tem OPPN je predvideno:
– odstranitev manj kvalitetnih in za turistično dejavnost
neprimernih objektov znotraj območja urejanja, kot je prikazano
v grafičnem delu (list št. 3 – Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji);
– gradnja hotela s podzemno garažo (objekt št. 1), kot je
prikazano v grafičnem delu (list št. 4 – Zazidalna oziroma ureditvena situacija);
– gradnja koncertne dvorane (objekt št. 2), kot je prikazano v grafičnem delu (list št. 4 – Zazidalna oziroma ureditvena
situacija);
– rekonstrukcija obstoječega objekta (objekt št. 3), kot je
prikazano v grafičnem delu (list št. 4 – Zazidalna oziroma ureditvena situacija);
– gradnja hotelskih depandans (objekti št. 4, 5, (6)), kot
je prikazano v grafičnem delu (list št. 4 – Zazidalna oziroma
ureditvena situacija);
– gradnja in rekonstrukcija prometne infrastrukture ter električne, vodovodne, kanalizacijske, plinske in telekomunikacijske
infrastrukture;
– parkovna ureditev, ki povezuje območje urejanja z okoliškim parkovnim gozdom.
7. člen
Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
(1) Pri gradnji je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo s področja graditve objektov.
(2) Hotel s podzemno garažo (objekt št. 1) je predviden s
tem odlokom v horizontalnih gabaritih 96,8 x 39,1 m. Vertikalni
gabariti so največ K+P+4N. Strehe so lahko ravne ali z naklonom maksimalno do 10°. Mogoča je variantna gradnja hotela v
manjših gabaritih 64,8 x 39,1 m.
(3) Koncertna dvorana (objekt št. 2) je predviden s tem odlokom v horizontalnih gabaritih 29,4 x 29,0 m. Vertikalni gabariti
so največ K+P. Strehe so lahko ravne ali z naklonom maksimalno do 10°. Mogoča je variantna gradnja objekta v manjših gabaritih oziroma z drugo namembnostjo. Parkiranje je predvideno na
terenu ali v objektu št. 1.
(4) Rekonstrukcija in dozidava obstoječega objekta (objekt
št. 3) je predvidena s tem odlokom v horizontalnih gabaritih
63,3 x 6,4+8,85 m. Vertikalni gabariti so največ K+P+1N. Oblika
strehe obstoječega objekta se ohranja, pri dozidavi naj bo streha
ravna. Prakiranje je predvideno na terenu.
(5) Hotelske depandanse (objekti št. 4, 5, (6)) so predvidene s tem odlokom v horizontalnih gabaritih 29 x 21,8 m.
Vertikalni gabariti so največ K+P+1N. Streha je lahko ravna ali
z naklonom maksimalno do 10°. Parkiranje je predvideno na
terenu ali v objektu št. 1. Mogoča je gradnja dveh ali treh enot
hotelske depandanse, odvisno od velikosti objekta št. 1 (hotela).
(9) Nad višinskimi gabariti objektov je dovoljeno postaviti
naprave in opremo ter dostope do njih in podobno, če so od roba
objekta postavljeni tako, da je kot med najvišjo točko takega
prostora ali naprave ter kapjo objekta enak ali manjši 30°.
(10) Horizontalni gabariti in umestitev v prostor lahko tudi
odstopajo od navedenih v prejšnjih odstavkih tega člena in
prikazanih v grafičnih listih št. 4a in 4b – Zazidalna oziroma
ureditvena situacija, vendar pa morajo v vsakem primeru biti
izpolnjeni naslednji pogoji:
– Upoštevana mora biti gradbena meja, prikazana v grafičnih listih št. 4a in 4b, preko katere ne smejo segati nadzemni
deli stavb
– Faktor izrabe območja urjenja ne sme presegati vrednosti 1,5, pri čemer velja:
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– Faktor izrabe je razmerje med bruto tlorisno površino
vseh stavb in celotno površino območja urejanja brez gozdnih
površin. V izračunu faktorja izrabe se ne upoštevajo bruto
tlorisne površine kleti, ki so namenjene servisnim prostorom
objekta (garaže, kolesarnice, prostori za inštalacije, shrambe,
manipulativne površine ipd.).
– Odstotek zelenih površin mora znašati najmanj 15 %,
pri čemer velja:
– Faktor zelenih površin je razmerje med površino zelenih površin na raščenem terenu in celotno površino območja
urejanja brez gozdnih površin.
– Raščen teren so zunanje površine, ki ohranjajo neposreden stik z geološko podlago in s tem sposobnost zadrževanja in ponikanja vode ter omogočajo zasaditev visoke
vegetacije.
– Zagotovljeno mora biti ustrezno število parkirnih mest.
Na terenu se glede na prikaze v grafičnem delu lahko poveča
število parkirnih mest do 10 %. Ostala parkirna mesta morajo
biti zagotovljena pod nivojem terena. Upoštevani morajo biti
naslednji normativi:
– 1 parkirno mesto na namestitveno enoto depandanse
(objekti št. 4, 5, (6)).
– 0,7 parkirnega mesta na namestitveno enoto hotela
(objekt št. 1) pod nivojem terena ob upoštevanju, da so skladno z grafičnim delom izvedena parkirna mesta na terenu ob
železniški progi.
– Dodatek na dvorano (objekt št. 2) 1 parkirno mesto
na 10 sedežev.
8. člen
Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov
(1) Dopustna je gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov potrebnih za nemoteno funkcioniranje objektov v skladu s
predpisi, ki urejajo gradnjo tovrstnih objektov.
(2) Pri tem ne sme biti oviran koncept ureditve oziroma
njegova skazitev.
9. člen
Ograje
(1) Znotraj območja urejanja OPPN ni dovoljeno postavljati ograj. Omogočen mora biti javen dostop do parkovnih
ureditev in okoliških gozdov.
(2) Izjemoma je dovoljena postavitev ograj za zaščito pred
padci v primeru večjih višinskih razlik na terenu po predhodnem
soglasju pristojne službe Občine Rogaška Slatina.
10. člen
Fasade
(1) Fasade novogradenj naj bodo sodobne izvedbe s
sodobnimi materiali, vendar morajo upoštevati gabarite in sporočilnost obstoječih stavb v bližnjem območju zdravilišča. Po
višini in dolžini naj bodo členjene.
(2) Barve fasad morajo biti klasične, brez vzorcev in v
umirjenih naravnih barvnih tonih. Kričeči barvni toni niso dopustni.
11. člen
Pogoji in usmeritve za krajinsko ureditev
(1) Krajinska ureditev mora biti izvedena po načrtu celovite zasnove krajinske ureditve, ki je prikazana v grafičnem delu
(list št. 4 – Zazidalna oziroma ureditvena situacija) z možnostjo
odstopanj pri prilagajanju arhitekturnim rešitvam posameznih
objektov, kar se definira v projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
(2) Ureditev območja na mejah ne predvideva bistvenih
posegov v obstoječi teren in vegetacijo. Po celotnem južnem in
zahodnem robu, se gozdni rob očisti podrasti, odstranijo stara
ali poškodovana drevesa, vrzeli pa se po potrebi zasadi z novo
avtohtono drevnino (od dreves: gaber, bukev, jesen, hrast).
Drevje na robovih se med gradnjo ustrezno zaščiti, posebej ob
izkopu kletne etaže.
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(3) Odstrani se pas smrek na severnem robu, kjer bo urejeno novo parkirišče in ob njem zasadi drevoredna poteza z javorji.
(4) Parkovne ureditve znotraj nove pozidave so omejene
na speljavo/povezavo med glavnimi ploščadmi in vhodi v objekte. Predvidena je glavna pot v smeri V–Z. V sredini območja se
brežino zasadi z grmovnicami, pokrovno drevnino in trajnicami.
Gredice s trajnicami in drugimi cvetočimi rastlinami so omejene
na robove ploščadi.
(5) Nova drevesa so sajena samo v vrzeli med objekti,
število je majhno, ker je celotno območje zaradi svoje severne
lege na pobočju v senci in dodajanje drevesnih mas ni zaželeno.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO
JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
12. člen
(1) Znotraj območja urejanja OPPN je potrebno upoštevati vso obstoječo in predvideno komunalno infrastrukturo.
Vsa križanja se morajo izvesti v skladu s predpisi, oziroma po
pogojih upravljavcev, ki jih podajo kot mnenje k temu OPPN.
Pred gradnjo je potrebno obstoječe vode zakoličiti in določiti
njihovo natančno lego. Detajlne rešitve se obdelajo v projektni
dokumentaciji PGD, PZI.
(2) Možna so odstopanja od predvidenih rešitev opredeljenih v tem odloku, če so rešitve utemeljene iz tehničnega in
ekonomskega vidika in ne vplivajo na koncept ostalih rešitev.
Rešitve infrastrukture se prilagajajo konkretnim arhitekturnim
rešitvam podanim v fazi projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
(3) Predvideni objekti morajo imeti najmanj priključek na
cesto, kanalizacijo, vodovod in elektriko.
(4) Za vsak poseg v varovanih pasovih javne infrastrukture in grajenega javnega dobrega je potrebno pridobiti soglasje
k projektni dokumentaciji s strani tangiranega soglasodajalca.
(5) Ob železniški progi potekajo železniški signalno varnostni in telekomunikacijski kabli, ki jih je potrebno sondirati
in zakoličiti, zato je potrebno vsa dela izvajati pod nadzorom
delavcev Slovenskih železnic – Infrastruktura d.o.o., Sekcije
SVTK Celje.
(6) Potek predvidenih tras infrastrukturnih vodov in ceste
znotraj območja urejanja je prikazan v grafičnem delu (list št. 6
– Prikaz ureditve glede poteka omrežij in priključevanja objektov
na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro).
13. člen
Prometna ureditev
(1) Od zavarovanega železniškega prehoda oziroma priključka na regionalno cesto poteka proti jugu občinska cesta
LC-356221, ki se znotraj območja urejanja po potrebi rekonstruira z naslednjim tipičnim profilom, ki se prilagaja zavojem
in lokalnim razmeram:
vrtni robnik
pločnik
betonski robnik
vozišče
betonski robnik

6/20 cm
š = 1.00 m
15/25 cm
2,50 + 2,50 = 5,00 m
15/25 cm.

(2) Predviden je odcep iz občinske cesta LC-356221 do
parkirišča na terenu za 12 parkirnih mest na terenu, ki so prvenstveno namenjena depandansam.
(3) Ob severnem robu je predvidena nova cestna povezava od obstoječega zavarovanega železniškega prehoda proti
uvozu v garažo/manipulacijo in dovozu objekta št. 1. Širina
vozišča je predvidena 3,00 + 3,00 = 6,00 m. Proti južni strani je
predviden hodnik za pešce š = 1,00 m (minimalno) proti severni
strani pa cca 36 parkirnih mest na terenu postavljenih prečno
na predvideno novo cestno povezavo. Ta cestna povezava ni
predvidena kot javno dobro.
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(4) Obstoječa makadamska pot ob južnem robu območja
urejanja se po potrebi rekonstruira za potrebe intervencije
in sovpadanja funkcij gozdnega gospodarstva in rekreacije
skladno z zahtevami Zavoda za gozdove in Uprave Republike
Slovenije za zaščito in reševanje.
(5) Vse nove utrjene povozne površine morajo biti izvedene v vodotesni izvedbi z urejenimi peskolovi, predčiščenjem in
zadrževanjem meteorne vode, pred iztokom v naravo.
(6) Vse cestne povezave služijo tudi za interventne dostope.
(7) Mirujoči promet za potrebe posameznih objektov znotraj območja urejanja je predpisan pri vsakem objektu posebej
v sedmem členu tega odloka.
(8) Območje urejanja se nahaja v varovalnem pasu regionalne ceste RIII-685, odsek št. 7495 Tekačevo–Rogaška
Slatina od km 2,220 do km 2,485. Na obravnavanem območju
se ne dovoli novih cestnih priključkov na regionalno cesto.
(9) Razen priključkov na javno gospodarsko infrastrukturo s tem odlokom ni predvidenih posegov znotraj cestnega
sveta in preglednega trikotnika na obstoječem kanaliziranem
priključku.
14. člen
Kanalizacija
(1) Vse odpadne vode morajo biti priključene na javno
kanalizacijo.
(2) Projektne rešitve odvajanja in čiščenja padavinskih
in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z Uredbo o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
(Uradni list RS, št. 88/11), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni
list RS, št. 47/05 in 45/07) oziroma z zakonodajo, ki ureja področje odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih voda.
(3) Odvod padavinskih voda iz cestišča in utrjenih površin mora biti izveden po vodotesni kanalizaciji preko objektov
predčiščenja (peskolovi, lovilci olja in zadrževalnika) v vodotok.
V skladu z določili 92. člena Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list
RS, št. 67/02) je treba v čim večji možni meri zmanjšati odtok
padavinskih voda z utrjenih površin, kar pomeni, da je potrebno
predvideti zadrževanje padavinskih voda pred izlivom v vode.
(4) Direktni izpust meteornih voda v vodotok mora biti
načrtovan tako, da ne sega v svetli profil vodotoka. Iztočna
glava mora biti oblikovana pod naklonom brežine vodotoka.
Na območju iztoka mora biti struga ustrezno zavarovana pred
vodno erozijo. Način izvedbe iztoka mora biti v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja in v projektni
dokumentaciji za izvedbo tekstualno in grafično ustrezno obdelan in prikazan.
(5) Kanalizacijsko omrežje v naselju Rogaška Slatina je
zgrajeno v mešanem sistemu. Obstoječi kanalizacijski kolektor
DN 1000, ki severno od območja urejanja poteka ob desnem
bregu Ratanskega potoka, je spojen na čistilno napravo Rogaška Slatina.
(6) Revizijski jašek, kjer je možna priključitev odtokov
odpadne in padavinske vode, se nahaja na parceli št. 464/4,
k.o. Rogaška Slatina.
(7) Odpadne vode iz objektov je treba neposredno odvajati v kanalizacijo, padavinske vode pa ustrezno zadrževati.
(8) Zasnova kanalizacije predvideva:
– povezovalni kanal od priključnega jaška na kolektorju do
zbirnega jaška na parceli lastnika, poteka pod lokalno cesto in
železnico v preboju ZCK 400,
– razbremenilnik z zadrževalnim bazenom sestavlja cevni
zadrževalnik ABC 1400 V = 60 m3 in cevno dušilko PVC 150 v
razbremenilnem jašku,
– razbremenilni kanal z izpustno glavo v vodotok Negonjščica je kanal PVC 400, poteka od RJ do izpustne glave
v brežini vodotoka,
– zbirni kanali padavinskih voda so PVC 200–PVC 400,
potekajo od ZB do vsakega posameznega objekta,
– zbirni kanali odpadnih voda so PVC 200, potekajo od
zbirnega jaška do vsakega posameznega objekta,
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– hišni priključek odpadnih voda objekta se sestoji iz
zbirnih jaškov lociranih praviloma ob objektu in priključnega
kanala, ki bo neposredno s fazonskimi kosi priključen na zbirni
kanal za odpadne vode,
– hišni priključek padavinskih voda se sestoji iz sifonskega jaška, lovilca peska in priključnega kanala, ki bo neposredno
s fazonskimi kosi priključen na zbirni kanal za padavinske vode.
(9) Hišni priključki so predmet faze PZI.
(10) Kanalizacija mora biti položena na minimalno globino
1,40 m do temena cevi (meteorna kanalizacija) oziroma 1,60 m
(fekalna kanalizacija).
(11) Na tej globini bodo omogočena križanja z ostalo
infrastrukturo brez posebnih ukrepov.
(12) Odvodnjavanje padavinskih voda iz cestišča bo preko lovilcev peska v padavinski kanal.
15. člen
Vodovod
(1) Celotno območje urejanja bo oskrbovano s pitno vodo
iz javnega vodovodnega omrežja, ki poteka med regionalno
cesto in vodotokom po parceli št. 457/5, k.o. Rogaška Slatina.
(2) Od priključnega mesta na obstoječem javnem vodovodnem omrežju je predviden oskrbovalni vodovod PEHD 125, ki
v podboju prečka najprej lokalno cesto in potem še železniško
progo ter se zaključi vodomernim jaškom (VJ) na zelenici pred
parkiriščem ob objektu št. 3. Od tod naprej sta predvideni dve
oskrbovalni veji, ki se zaključujeta z vodomernim jaškom in
nadzemnim hidrantom.
(3) Na prečkanju ceste in železnice bo vodovod položen s
tehnologijo podvrtanja v jekleno zaščitno cev ZCV 200 na globino 1,5 m pod lokalno cesto in ≥ 2,20 m pod železniško progo.
(4) Za potrebe protipožarne zaščite predvidenih objektov
bo zagotovljena predpisana količina vode.
(5) Polaganje cevi vodovoda se vrši na minimalno globino
1,20 m do temena cevi.
16. člen
Električno omrežje
(1) Znotraj območja urejanja se nahaja obstoječa transformatorska postaja TP 20/0,4 kV Mizarstvo 012, katera je
priključena na 20 kV mrežo v obstoječi TP 20/0,4 kV Sonce
029 v obstoječi SN vodni celici št. 4.
(2) Z odstranitvijo večine stavb znotraj območja urejanja se tudi demontira obstoječa transformatorska postaja
TP 20/0,4 kV Mizarstvo 012 s priključnim kablovodom 20 kV
izvedenim z zemeljskim kablom 3 x XHE 49 A 1 x 150 mm2.
(3) Električna energija za napajanje območja urejanja
se zagotovi iz RTP 110/20 kV Rogaška Slatina, in sicer po
obstoječem kablovodu 20 kV RTP Rogaška Slatina–TP Donat–TP Pošta–TP Sonce. Znotraj območja urejanja je glede na
predvideno odjemno moč električne energije predvidena nova
transformatorska postaja TP 20/0,4 kV; 2 × 1000 kVA.
(4) Mogoča je postavitev montažne betonske transformatorske postaje kot npr. SAVA 5, 20/0,4 kV, 2 × 1000 kVA s
transformatorjem 2 x 1000 kVA in 4 celični SN stikalni blok (Vz,
M,T, T) ali pa integracija v obstoječ oziroma predviden objekt.
(5) Za kabelske povezave med transformatorsko postajo
Sonce in predvideno TP 20/0,4 kV se uporabijo kabli tipa 3 x
NA2XS(F)2Y 1 x 150/25 mm2, 20 kV, ki imajo prenosno moč
(napetostni nivo 20 kV) 12,4 MVA. Z upoštevanjem korekcijskega faktorja kabla 0,8 dobimo prenosno moč kablovoda 10 MVA.
(6) Nizkonapetostni izvodi iz predvidene TP bodo predvidoma izvedeni s kabli tipa NA2XY. Primarni priključni kablovodi
naj bodo minimalnega prereza 150 mm2. Primarni priključni
kablovodi bodo položeni do predvidenih do glavnih razdelilcev
RG v obbetonirani kabelski kanalizaciji.
(7) Meritve bodo izvedene v priključno merilnih omaricah,
ki bodo locirane na posameznih predvidenih objektih.
(8) Priključno merilne omarice in vrste dovodnih vodnikov
bodo projektno obdelane v projektni dokumentaciji elektroinštalacij objektov v skladu s tehničnimi pogoji, kateri bodo podani
v elektroenergetskem soglasju.
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17. člen
Javna razsvetljava
(1) Predvidena razsvetljava bo osvetljevala javne ceste v
okolici hotelskega kompleksa. Napajališče JR bo v predvideni
prostostoječi omarici PS-RJR, locirani v neposredni bližini predvidene TP 20/0,4 kV.
(2) Za napajanje JR je predviden en izvod iz PS – RJR,
ki bo napajal svetilke ob dovozni cesti hotelskega kompleksa.
18. člen
Telekomunikacijsko omrežje
(1) Uporabniki telekomunikacijskih storitev na območju
urejanja bodo priključeni na telefonsko centralo v Rogaški Slatini. Na tem območju poteka kabelska kanalizacija. Ob cesti na
parcelni št.: 890/3 se nahaja obstoječ telefonski jašek. Iz njega
se položita dve PVC cevi Ø 110 mm. V prvo se položi TK kabel
za objekt številka 2, v drugi pa TK kabel do nove razdelilne telefonske omarice, iz katere se izvede TK povezava za vse ostale
nove objekte, razen za objekt št. 1. Objekt št.: 1 (kulturno-turistično središče) ima telekomunikacije že projektno obdelane.
Vodniki za povezavo se definirajo v projektni dokumentaciji
telekomunikacij objektov.
(2) Znotraj območja urejanja poteka obstoječe TK omrežje
v severnem in vzhodnem delu.
(3) Obstoječe TK omrežje za obstoječ objekt Mizarstvo bo
po porušitvi objekta delno demontirano.
(4) Predvideno TK omrežje bo znotraj območja urejanja
potekalo v kabelski kanalizaciji izvedeni s predvidoma PVC
cevmi Ø 110 mm, ki bodo obbetonirane.
(5) Odjemno mesto za TK sistem hotelskega kompleksa
bo v severozahodnem delu kompleksa v predvidenem kabelskem jašku JTK 1. Predvidena trasa TK kabelske kanalizacije
poteka od predvidenega jaška JTK1 preko predvidenih jaškov
JTK-J2; JTK 3, JTK 4, JTK5 do JTK7 do predvidenega hotela.
Poleg tega se od hotela do posameznih predvidenih objektov
JKT 7 do JKT 13 izdela enocevna kanalizacija iz obbetonirane
PVC cevi.
(6) Trasa predvidene kabelske kanalizacije tako, da ne bo
ovirala izgradnje ostalih predvidenih in obstoječih komunalnih
vodov.
19. člen
Plinovod
(1) Energetska oskrba novo načrtovanih objektov za potrebe ogrevanja se predvidi z zemeljskim plinom iz javnega
distribucijskega omrežja v kombinaciji z obnovljivimi viri.
(2) Investitor razširitve plinovodnega omrežja bo sistemski
operater distribucijskega omrežja.
(3) Gradnja plinovodnega omrežja bo izvedena na osnovi
določil koncesijske pogodbe ter sprejetih aktov sistemskega
operaterja.
(4) Sistemski operater krije sorazmerne stroške gradnje,
od investitorja pa lahko zahteva kritje morebitnih nesorazmernih stroškov gradnje plinovodnega omrežja na način, kot to
določa koncesijska pogodba.
(5) Za vsako priključitev načrtovanih objektov na distribucijsko plinovodno omrežje sistemski operater izda "Soglasja
za priključitev".
(6) Način priključevanja predvidenih objektov se izvede po
postopku in na način, kot to določajo Splošni pogoji za dobavo
in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega plinovodnega
omrežja in Sistemska obratovalna navodila, ki jih je izdal sistemski operater.
(7) Priključitev objektov na distribucijsko plinovodno
omrežje se izvede na osnovi sklenjenih Pogodb o priključitvi
na distribucijsko omrežje s končnimi odjemalci.
(8) Za vsak objekt se praviloma predvidi samostojen priključni plinovod, katerega lastnik bo končni odjemalec.
(9) Obstoječ plinovod PR-PEI60, delovnega tlaka
100 mbar, poteka severno-vzhodno območja urejanja z možnostjo priključitve na parceli št. 1791/12, k.o. Rogaška Slatina.
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(10) Izvede se prečkanje regionalne ceste ter železniške
proge s podvrtavanjem ceste in železniške proge v globini
cca 1,5 m.
(11) Plinovod se zaključi pred objektom s PE kapo, po
izgradnji objekta pa se naveže preko prehodnega kosa na
požarno pipo montirano na fasadi ali kleti objekta. V omarici se
vgradi požarna pipa, reducirni ventil in plinomer.
(12) Navezava oskrbovalnega plinovoda se izvede preko
podzemnega zapornega ventila.
(13) Novozgrajeni plinovod bo obratoval z delovnim tlakom 100 mbar.
(14) Podzemno položen cevovod se v celoti izvede iz PE
cevi v globini min 1 m.
(15) Projektanti in izvajalci gradbenih del morajo v varovalnem pasu plinovodov in priključnih plinovodov, ki po energetskem zakonu IEZ-DI znaša 5 m od osi plinovodov, obvezno upoštevati zahteve sistemskega operaterja in Pravilnik
o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje
plinovodov z največjim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list
RS, št. 26/02).
(16) Sistemskemu operaterju mora biti omogočen stalen
nadzor gradbišča v varovalnem pasu obstoječih plinovodov.
(17) V bližini plinovoda in priključnih plinovodov ni dovoljen strojni izkop ali miniranje ter trajno odlaganje ali posnetje
materiala nad njim.
20. člen
Odpadki
Vsak nov objekt mora imeti zagotovljeno mesto za prevzem in odvoz odpadkov skladno z Odlokom o ravnanju s
komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS,
št. 91/09) oziroma s predpisom, ki bi ga nadomestil. Odjemna
mesta ne smejo biti vizualno izpostavljena. Natančna lokacija
in izvedba mesta za prevzem odpadkov se določi v fazi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja na katerega mora
investitor pridobiti soglasje pristojne službe za odvoz odpadkov.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
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(3) Zavarovano območje nima dodatnega naravovarstvenega statusa.
(4) Gradnja stavb na varovanem območju ni predvidena.
(5) Infrastrukturni vodi se morajo odmakniti od koreninskega sistema dreves.
(6) Za zasaditev naj se prednostno uporabljajo avtohtone
in lokalnim rastiščnim razmeram prilagojene drevesne in grmovne vrste z navezavo na obstoječe drevesne vrste v okolici.
(7) Sestavni del OPPN je krajinska ureditev, ki je vključena v ureditveno situacijo.
(8) Do območja mestnih gozdov naj bo omogočen dostop
za sprehajalce.
(9) Zunanje osvetljevanje območja naj bo prostorsko
omejeno, upoštevaje določila Uredbe o mejnih vrednostnih
svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07,
109/07, 62/10).
23. člen
Varstvo nadzemnih in podzemnih voda
(1) Ureditveno območje OPPN se nahaja izven vodovarstvenega območja.
(2) Ob skrajnem zahodnem robu območja urejanja OPPN
v dolžini cca 40 m se vije potok Negojščica. Neposredno ob
potoku ni predvidena gradnja stavb ali utrjenih površin.
(3) Območje urejanja ni poplavno.
(4) Vse s tem odlokom predvidene gradnje in ureditve morajo biti izvedene skladno z veljavno zakonodajo s področja gradnje objektov. S tem bo zagotovljeno, da predvidena gradnja in
ureditve ne bodo imele negativnega vpliva na vode in vodni režim.
(5) Pri gradnji je dovoljeno uporabljati samo takšne materiale, ki ne morejo ogroziti podtalnice. Preprečeno mora biti
odvajanje odpadnih vod v naravo brez predhodnega čiščenja.
(6) V času gradnje je potrebno zagotoviti zaščitne ukrepe v
primeru razlitja nevarnih in škodljivih tekočin iz delovnih strojev.
(7) Vsak poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno
vplival na vodni režim ali stanje voda, se skladno s 150. in
153. členom Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02),
lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja, ki ga izda
Agencija RS za okolje oziroma pristojni organ.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

24. člen
Varstvo tal
(1) Za začasne prometne in gradbene površine se uporabi
površine na katerih so tla manj kvalitetna.
(2) Ureditve previdene z OPPN ne bodo vplivale na geološko strukturo tal kolikor bodo izvedene skladno z izsledki
Geomehanskega poročila (i-n-i d.o.o., številka: 2828/2012), ki
je sestavni del tega OPPN. Prisotni bodo vplivi na pedološke
značilnosti tal zaradi odstranitve vrhnje plasti tal in njenega začasnega deponiranja. Do večjih vplivov med pripravljalnimi deli
lahko pride zaradi možnega onesnaževanja rodovitne plasti tal
pri njenem odstranjevanju in deponiranju, ki ga povzročajo gradbeni stroji. Zato je treba zagotoviti tehnično brezhibnost vozil, ki
se bodo uporabljala na območju OPPN. Humus z območja gradnje se odstrani in deponira za kasnejšo sanacijo in rekultivacijo.
(3) V primeru nepredvidenih izpustov nevarnih snovi je
treba nastalo situacijo takoj sanirati. Snovi je treba ustrezno
pobrati in predati pooblaščenim organizacijam.

22. člen
Ohranjanje narave in naravnih vrednot
(1) Območje urejanja OPPN obkrožajo primestni gozdovi,
ki so zavarovani z Odločbo o zavarovanju drevesnih in gozdnih
parkov zdravilišča Rogaška Slatina ter gozdov v njegovi okolici
(Uradni list LRS, št. 29/52 ter Odlokom o uskladitvi odločbe o
zavarovanju drevesnih in gozdnih parkov zdravilišča Rogaška
Slatina ter gozdov v njegovi okolici s sklepom o ustanovitvi
katastrske Občine Rogaška Slatina (Uradni list SRS, št. 50/71).
(2) V varovano območje segajo parcele oziroma deli
parcel št. 782, 787/1, 787/2, 788, 789, 793/1, 793/3, 793/4 in
793/5, k.o. Rogaška Slatina.

25. člen
Varstvo pred hrupom
(1) Ureditveno območje OPPN, je glede na Uredbo o
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS,
št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10), v II. območju varstva pred
hrupom, kjer je dovoljena mejna raven hrupa 55 (dBA) podnevi
in 45 (dBA) ponoči. Glavni izvor bodo predstavljali delovni stroji
med izgradnjo in promet motornih vozil po izgradnji. Obvezna
je uporaba brezhibnih in s predpisi skladnih delovnih strojev.
(2) Dodaten vir hrupa predstavljata tudi regionalna cestna
in železniška povezava severno od območja urejanja. Z arhitekturno zasnovo je predvidena omilitev teh virov hrupa.

21. člen
Zavarovana kulturna dediščina
(1) Območje urejanja se v manjšem delu nahaja znotraj
zavarovanega območja zdravilišča z ESD 628 in režimom
spomenika.
(2) V primeru najdbe arheoloških ostalin so najditelji,
lastniki zemljišč, investitorji ali odgovorni vodja del takoj po
odkritju dolžni o tem obvestiti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in prekiniti zemeljska dela do
izvedbe raziskave arheoloških ostalin.
(3) Pri izvajanju predvidenih gradenj je potrebno upoštevati varstvene usmeritve za evidentirano kulturno dediščino.
(4) Za vse posege, ki jih predvideva ta odlok je potrebno
pridobiti kulturnovarstveno soglasje.
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26. člen
Varstvo zraka
Na onesnaženost zraka bodo v fazi gradbenih del vplivala
dela pri izkopu in dovozu materiala. Vpliv bo intenzivnejši, če
se bodo dela izvajala v vetrovnem in sušnem obdobju. Zaradi
aktivnosti delovne opreme in tovornih vozil v času pripravljalnih
del in gradnje bodo prisotne obremenitve zraka s prašnimi delci
ter izpušnimi plini vozil. S transportnih in gradbenih površin je
potrebno preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin ob
sušnem in vetrovnem vremenu. Po izgradnji predvidenih objektov ni pričakovati znatnega vpliva na kvaliteto zraka.
27. člen
Ravnanje z odpadki
(1) V času gradnje je treba z odpadki ravnati skladno z
Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
(Uradni list RS, št. 34/08). V času gradnje je treba uvesti sistem ločenega zbiranja gradbenih in drugih odpadkov glede na
možnosti ponovne uporabe posameznih frakcij. Neuporabne
preostanke gradbenih odpadkov in gradbenih odpadkov iz
zemeljskih izkopov je treba odlagati na odlagališčih, skladno
s predpisi o ravnanju z odpadki. Oddane odpadke je treba
spremljati preko evidenčnih listov in voditi predpisane evidence. Nevarne odpadke je treba skladiščiti v zaprti posodi in jih
redno predajati pooblaščenemu odjemalcu nevarnih odpadkov,
skladno s predpisi o ravnanju z nevarnimi odpadki.
(2) Na območju je urejeno redno odvažanje komunalnih
odpadkov.
28. člen
Ureditve v območju kmetijskih zemljišč
Znotraj območja urejanja ni kmetijskih zemljišč.
29. člen
Ureditve v območju gozdov
(1) Ureditveno območje se stika z območjem gozdov s
posebnim namenom z dovoljenim ukrepanjem, zato je treba
posege v robna območja izvesti tako, da se v kar največji meri
ohrani oziroma oblikuje sonaraven zaprt gozdni rob.
(2) Pri izdelavi projektne dokumentacije je treba predvideti
vpliv gradnje na robno drevje in v primeru, ko krčitve gozdnega
roba ni mogoče odobriti, prilagoditi predvideno gradnjo.
(3) Za potrebe gospodarjenja z gozdovi je potrebno zagotoviti ustrezne dostope do gozdnih površin.
(4) V južnem delu območja urejanja, kjer se nahaja obstoječa prometnica, mora le-ta biti rekonstruirana tako, da bo
po njej poleg dostopa intervencije in sprehajanja obiskovalcev
omogočen tudi izvoz lesa z možnostjo začasnih deponij lesa
površine vsaj 0,03 ha.
(5) Poseganje v gozd ali na gozdni rob z začasnim ali
trajnim deponiranjem odkopnega ali drugega materiala ni dovoljeno.
(6) Za vse posege v gozd in gozdni prostor je potrebno
pridobiti soglasje Zavoda za gozdove Slovenije, Območna
enota Celje.
(7) Gozdno drevje, katerega bo potrebno zaradi izgradnje
predvidene prostorske ureditve posekati, mora pred posekom
evidentirati delavec Zavoda za Gozdove Slovenije. Evidentiranje, s tem pa posek drevja zardi potreb izvedbe posega je
možno po izdaji dokončnega gradbenega dovoljenja.
VII. NAČIN, VRSTA IN NAMEN PRENOVE NASELJA
ALI NJEGOVEGA DELA
30. člen
Ureditveno območje OPPN se nahaja znotraj mesta Rogaška Slatina. Ta del naselja se v manjšem delu prenavlja
z rekonstrukcijo objekta št. 3 in večinoma z novogradnjami.
Namembnost novih objektov mora biti za potrebe turizma. V
objektih znotraj območja OPPN so dovoljene tudi centralne
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dejavnosti prvenstveno namenjene uporabnikom teh objektov.
Namen prenove je homogenizacija grajene strukture naselja,
zagotovitev novih turističnih kapacitet in hortikulturna ureditev
danes opuščenih površin.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
IN OBRAMBO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
31. člen
Obramba
Ministrstvo za obrambo nima smernic s področja obrambe, ki bi jih bilo potrebno upoštevati pri izdelavi OPPN.
32. člen
Varstvo pred poplavami
Znotraj območja urejanja ni vodotokov in poplavno ogroženih območij.
33. člen
Varstvo pred erozivnostjo
(1) Sestavni del tega OPPN je Geomehansko poročilo, ki
ga je 9. 1. 2013 pod št. 2828/2012 izdelalo podjetje ini d.o.o., ki
je sestavni del tega OPPN in ga je potrebno v celoti upoštevati
pri s tem odlokom predvidenih ureditvah.
(2) Ob upoštevanju Geomehanskega poročila območje ni
erozijsko in plazovito ogroženo.
(3) Pred izvedbo posameznih gradenj znotraj območja
urejanja je potrebno izdelati natančnejšo geomehansko poročilo za posamezno gradnjo.
34. člen
Varstvo pred razlitjem nevarnih snovi
Na obravnavanem območju je na povoznih površinah mogoče razlitje olj. Pri izvedbi mora biti zagotovljeno prestrezanje
teh snovi s kanaletami in lovilci olj.
35. člen
Varstvo pred potresi
Obravnavano območje se nahaja po karti potresne nevarnosti v VII. stopnji EMS, kjer se upošteva računska vrednost
potresnega pospeška tal agR = 0,150 x g. Vsi objekti morajo
biti grajeni tako, da so varni glede na predvideno ogroženost.
36. člen
Zaklonišča
Znotraj območja urejanja so predvideni objekti za katere
skladno z Uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni
list RS, št. 57/96) ni potrebno graditi zaklonišč. Ker pa se območje urejanja nahaja znotraj mesta Rogaška Slatina z več kot
5000 prebivalci, se mora stropna konstrukcija nad kletjo graditi
tako, da zdrži rušenje objektov nanjo.
37. člen
Varstvo pred požarom
(1) Za predvidene objekte bo v fazi priprave projektne dokumentacije potrebno izdelati študije oziroma zasnove požarne
varnosti, v kateri bodo skladno s Pravilnikom o požarni varnosti
v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, spremembe Uradni list RS,
št. 10/05, 83/05 in 14/07) načrtovani požarno varnostni ukrepi
na naslednjih področjih:
– širjenje požara na sosednje objekte,
– nosilnost konstrukcije in širjenje požara po stavbah,
– evakuacijske poti in sistemi za javljanje ter alarmiranje,
– naprave za gašenje in dostop gasilcev.
(2) Pri izdelavi projektne dokumentacije in izvedbi je treba
upoštevati prostorske, gradbene in tehnične ukrepe s katerimi
bodo zagotovljeni:
– odkrivanje, obveščanje, omejitev širjenja in učinkovito
gašenje požara,
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– varen umik ljudi s požarno ogroženih prostorov,
– preprečevanje ali zmanjšanje škodljivih posledic požara
za ljudi in premoženje,
– vzpostavitev ekonomskih razmerij med predpisanimi
preventivnimi ukrepi varstva pred požarom in pričakovano požarno škodo.
(3) Ukrepi za zahteve v zvezi s požarno zaščito se smiselno uporabijo tudi v primeru drugih nesreč, kot so katastrofalni
potres ali vojna.
(4) Glede na razpoložljive podatke bo gasilna voda zagotovljena iz obstoječega vodovodnega omrežja. Hidranti morajo
biti praviloma nadtalni. Do njih mora biti zagotovljen stalen
dostop, lokacija pa mora biti označena s tablicami, izdelanimi
po standardu SIST 1007. Razdalja med hidranti se določi tako,
da je mogoče požar na stavbi gasiti iz najmanj enega hidranta,
za požarno zahtevne stavbe pa iz najmanj dveh hidrantov.
Razdalja med hidrantoma ne sme biti večja od 80 m. Razdalja
med hidranti in stavbo ne sme biti manjša od 5 m in ne večja
od 80 m. Praviloma se vgrajujejo nadtalni hidranti DN80 ali
DN100. Podtalni hidranti DN80 se vgrajujejo samo izjemoma,
če nadtalni hidrant predstavlja preveliko oviro (npr. za promet).
Premer vodovodne cevi, na katero je priključen hidrant, ne sme
biti manjši od DN hidranta. Zagotoviti je treba takšno količino
vode, ki zadostuje za dvourno gašenje požara v stavbi in za
varovanje sosednjih objektov. V času projektiranja PGD je potrebno izvesti meritve, s katerimi se ugotovi natančna količina
vode in glede na to upošteva pri projektiranju.
(5) Obstoječe in predvidene cestne povezave znotraj
območja urejanja OPPN se uporabljajo tudi za intervencijski
dostop. Dovozne poti za gasilska vozila morajo biti utrjene tako,
da lahko po njih vozijo gasilska vozila z osno obremenitvijo
do 10 t. Ravni deli dovozne poti za gasilska vozila morajo biti
široki najmanj 3 m.
(6) Lokacije predvidenih hidrantov in delovne površine za
gasilska vozila so prikazane v grafičnem delu list št. 8 – Prikaz
ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.
(7) Ureditve za varstvo pred požarom lahko v projektni
dokumentaciji odstopajo od rešitev prikazanih v Smernicah
požarne varnosti, če so skladne z veljavno zakonodajo, pravili
stroke in zagotavljajo enako stopnjo požarne varnosti tako za
predvideno novogradnjo, kot tudi okolico.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
38. člen
Faznost gradnje
(1) Izvedba načrtovanih gradenj in posegov predvidenih
s tem OPPN se lahko izvaja etapno.
(2) V primeru etapnega izvajanja posegov predvidenih s
tem OPPN mora vsaka etapa zagotoviti izvedljivost končnega
stanja in ne sme imeti negativnega vpliva na vode in vodni
režim ter erozivno ogroženost območja.
X. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV
39. člen
Tolerance
(1) Vse stacionaže in dimenzije se morajo natančneje
določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
(2) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od rešitev:
– ± 1.00 m pri upoštevanju gradbene meje;
– ± 2.00 m v horizontalnih gabaritih predvidene novogradnje stavb (objekti številka 4, 5, (6));
– ± 1.00 m v vertikalnih gabaritih stavb;
– ± 2.00 m v horizontalnih in vertikalnih gabaritih cestnega
omrežja;
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– kleti je dopustno izvesti v več nivojih (etažah), če geomehanski pogoji terena to dopuščajo;
– horizontalni gabariti kletnih etaž lahko odstopajo od prikazanih v grafičnih prilogah, če s tem ni onemogočen končen
koncept ureditve in ne segajo izven območja urejanja;
– pri gradnji podzemnih infrastrukturnih vodov in njihovih
prestavitvah so dovoljena tudi večja odstopanja, če z njimi ni
onemogočeno končno stanje s tem OPPN predvidene ureditve.
(3) Dopustna je gradnja objekta št. 1 v večji ali manjši varianti. Posledično je dopustna gradnja objektov št. 4 in 5 oziroma
objektov 4, 5 in 6.
(4) Ostala večja odstopanja in tehnične rešitve so izjemoma dovoljena ob soglasju Občine Rogaška Slatina, projektanta
prostorskega akta in pristojnih nosilcev urejanja prostora, katere odstopanje tangira. Če se pri nadaljnjem podrobnejšem
proučevanju poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše iz
cestnega, prometno tehničnega, okoljevarstvenega in oblikovalskega vidika, se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske
razmere. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi
interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih
ta odstopanja zadevajo.
XI. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PROSTORSKEGA AKTA
40. člen
Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev so v območju
tega OPPN na objektih dopustna investicijsko vzdrževalna dela
ter postavljanje nezahtevnih in enostavnih objektov, za katere
je potrebno poleg ostalih soglasij pridobiti tudi soglasje Občine
Rogaška Slatina.
XII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
41. člen
(1) Razmerja med Občino Rogaška Slatina in investitorji
za komunalno opremo zemljišč, se uredijo v urbanistični pogodbi.
(2) Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih členih tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalcev med
gradnjo in po njej:
– promet med gradnjo in rekonstrukcijo cest in objektov
organizirati tako, da ne bo večjih zastojev na obstoječem prometnem omrežju;
– med gradnjo zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe
in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje
okolja in voda, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in
uporabe goriv in drugih škodljivih snovi. Ob morebitni nezgodi
zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev;
– pred začetkom gradnje skupaj z upravljavci evidentirati
stanje obstoječe infrastrukture;
– omogočiti dostop do vseh objektov in zemljišč med
gradnjo in po njej;
– med gradnjo zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav;
– zavarovati gradbišča tako, da bodo zagotovljeni varnost in
nemotena uporaba sosednjih objektov ter nemoten odtok vode;
– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem
možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale
zaradi gradnje;
– o pričetku del oziroma gradnje obvestiti vse upravljavce,
katerih objekti in naprave so s predvidenim posegom tangirani.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
OPPN je na vpogled na Občini Rogaška Slatina. OPPN
razen njegovih prilog, pripravljavec z dnem njihove uveljavitve
posreduje ministrstvu pristojnem za urejanje prostora in krajevno pristojni upravni enoti.
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43. člen
Nadzor nad izvajanjem OPPN izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
44. člen
Ureditve, ki so potrebne za funkcioniranje obravnavanega območja in se nahajajo izven območja urejanja OPPN, se
urejajo skladno z določbami tega odloka.
45. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0320-008/2013-01
Rogaška Slatina, dne 30. oktobra 2013
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.
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ODLOK
o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave
Občine Rogaška Slatina
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 133/04).
2. člen
V drugem odstavku 5. člena se doda alineja:
– Oddelek za razvoj in investicije.
3. člen
Za 14. členom se doda 14.a člen z naslednjim besedilom:
Oddelek za razvoj in investicije opravlja naloge, ki se
nanašajo predvsem na:
– pripravo osnov in podlag za razvojne dokumente občine,
– priprava strokovnih podlag in koordinacijo dela na področju načrtovanja in izvajanja razvoja v povezavi z Razvojno
agencijo Savinjske regije,
– sodelovanje z regionalnimi agencijami in drugimi organi
ter institucijami s področja razvoja,
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– načrtovanje, vodenje in koordiniranje razvojnih ter ostalih projektov in pridobivanje sredstev iz Evropske unije,
– sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju upravnih in
strokovno tehničnih nalog za pravilno in pravočasno izvajanje
aktivnosti s področja investicij,
– izdelovanje metodologije načrtovanja, spremljanja, izvedbe in nadzora posameznih investicij,
– izvajanje zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
v povezavi z javnimi naročili,
– zagotavljanje izvajanja investicij in opravljanje nalog
investicijskega vzdrževanja nepremičnega premoženja, razen
tistih, za katere je s posebnim predpisom določeno drugače,
– opravljanje drugih nalog in opravil po nalogu tajnika
občinske uprave in župana.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 0320-0007/2013-02
Rogaška Slatina, dne 30. oktobra 2013
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

Odlok o spremembi Odloka o organizaciji
in delovnem področju občinske uprave Občine
Rogaška Slatina

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72-2629/93, 6-289/94, 45-1778/94, 57-2035/94,
14-677/95, 20-905/95, 63-2924/95, 73-3384/95, 9-425/96,
39-2530/96, 44-2776/96, 26-1562/97, 70-3373/97, 78-3694/97,
10-437/98, 34-1491/98, 68-3302/98, 74-3725/98, 59-2824/99,
70-3308/00, 28-1694/01, 87-4449/01, 51-2484/02, 108-4734/03,
72-3216/05, 21-832/06, 14-600/07, 60-3208/07, 27-997/08,
76-3347/08, 79-3437/09, 51-2763/10, 40-1700/12) in Uredbo o
notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, 582931/03, 81-3879/03, 109-4798/03, 43-2001/04, 138-5937/04,
35-1236/05, 60-2653/05, 72-3222/05, 112-4922/05, 49-2093/06,
140-6107/06, 9-390/07, 33-1276/08, 66-2865/08, 88-3801/08,
8-210/09, 63-2987/09, 73-3242/09, 11-450/10, 42-2177/10,
82-4379/10, 17-759/11, 14-594/12, 17-685/12, 23-909/12,
98-3794/12, 16-557/13, 18-655/13, 36-1410/13, 51-1976/13,
59-2362/13) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na
28. redni seji dne 30. 10. 2013 sprejel
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Odlok o spremembah Odloka o ravnanju
s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška
Slatina

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD,
66/06 – odl. US, 112/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 –
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in
97/12 – odl. US), 21., 29., 61. in 62. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10
– odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 3. in 7. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 3. in
26. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 43/11 – odl. US in 21/13), 3. člena Odloka
o gospodarskih javnih službah na območju Občine Rogaška
Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) in Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Rogaška
Slatina na 28. redni seji dne 30. 10. 2013 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o ravnanju
s komunalnimi odpadki
v Občini Rogaška Slatina
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS,
št. 91/09).
V 2. točki 41. člena se za besedo »letno«, črta besedilo
»ali dveletno«.
2. člen
V 3. točki 42. člena se za besedilom pravna oseba za vejico doda besedilo: »samostojni podjetnik oziroma posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost«.
V 4. točki 42. člena se za besedilom Pravne osebe za vejico doda besedilo: »samostojni podjetniki oziroma posamezniki,
ki samostojno opravljajo dejavnost«.
Besedilo 5. točke se spremeni tako, da se glasi:
»OKP Rogaška Slatina d.o.o. ceno zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov, izraženo v kg, zaračuna uporabnikom
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sorazmerno glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza zabojnika, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno razdeli
masa v zadnjem obračunskem obdobju zbranih komunalnih
odpadkov na uporabnike glede na prostornino zabojnika in
pogostost odvoza tega zabojnika.
Izračun se izvede ločeno za določene vrste komunalnih
odpadkov in ločeno za biološko razgradljive kuhinjske odpadke
ter zeleni rez.
Pogostost odvoza določenih vrst komunalnih odpadkov
ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada določi izvajalec javne službe v letnem programu
ravnanja z odpadki.
V primeru manjšega števila oseb (1, 2 oziroma 3) se
povprečno število odvozov, ki predstavlja osnovo za izračun
volumna, zmanjša, in sicer je za 1 osebo pogostost odvoza
4-krat manjša od povprečnega števila odvozov, za 2 osebi
2-krat manjša in za 3 osebe 1,3-krat manjša.«
Besedilo 6. točke se spremeni tako, da se glasi:
V primeru večstanovanjskih objektov, ko si več uporabnikov deli zabojnik, se za razdelitev uporablja število članov v
gospodinjstvu. Obračunski volumen na osebo se pri določenih
vrstah komunalnih odpadkov in pri biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkih ter zelenem vrtnem odpadu določi v višini,
ki je enak volumnu, ki se uporablja za stanovanjsko hišo z
1 uporabnikom.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0007/2013-03
Rogaška Slatina, dne 30. oktobra 2013
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.
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Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun
storitev ravnanja s komunalnimi odpadki
v Občini Rogaška Slatina

Na podlagi Uredbe o metodologiji oblikovanja cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni
list RS, št. 87/12, 109/12), 41. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS,
št. 91/09) ter Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS,
št. 26/12) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 28. redni
seji dne 30. 10. 2013 sprejel

PRAVILNIK
o tarifnem sistemu za obračun storitev
ravnanja s komunalnimi odpadki
v Občini Rogaška Slatina
I. PREDMET TARIFNEGA SISTEMA
1. člen
S tem pravilnikom se določi tarifni sistem za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina, ki določa način
oblikovanja postavk tarifnega sistema in način obračunavanja
storitev za:
– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje zbiranje:
– ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in
kosovnih odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže
ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
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– ločeno zbrane odpadne embalaže,
– biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada in
– mešanih komunalnih odpadkov.
2. člen
Cene storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov oblikuje koncesionar podjetje Simbio
d.o.o. kot izvajalec te službe in jih zaračunava javnemu podjetju
OKP Rogaška Slatina d.o.o.
Izvajalec javne službe odlaganja komunalnih odpadkov
obračunava tudi strošek okoljske dajatve.
Stroški obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov ter okoljske dajatve, ki jih koncesionar Simbio d.o.o.,
zaračunava javnemu podjetju OKP Rogaška Slatina d.o.o.
so sestavni del stroškov javne službe zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov (razen biološko razgradljivih kuhinjskih
odpadkov in zelenega vrtnega odpada) in jih javno podjetje
upošteva pri kalkulaciji cen storitev te javne službe.
3. člen
Cena storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov je sestavljena iz:
1. cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki
vključuje ceno zbiranja:
– ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter
biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega
odpada,
– ločeno zbrane odpadne embalaže in
– mešanih komunalnih odpadkov;
in
2. cene zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada.
Na računu se ločeno prikazujeta ceni iz 1. in 2. točke.
Vsaka zgoraj navedena cena je sestavljena iz cene javne
infrastrukture ter cene opravljanja storitev posamezne javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki, ki se na računu prikazujeta ločeno.
Višina cene storitev se oblikuje v skladu z veljavnimi predpisi na področju oblikovanja cen.
II. OBSEG RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI
4. člen
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: zbiranje) obsega:
– zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov iz
gospodinjstev,
– zbiranje in prevoz ločeno zbranih frakcij iz gospodinjstev, z ekoloških otokov in iz zbirnih centrov na zbirni center
Tuncovec,
– zbiranje in prevoz biološko razgradljivih odpadkov,
– zbiranje in prevoz kosovnih odpadkov,
– zbiranje in prevoz nevarnih odpadkov,
– delovanje zbirnih centrov,
– obdelavo biološko razgradljivih odpadkov v skladu s
predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki,
– obdelavo drugih frakcij komunalnih odpadkov, če obdelava posamezne frakcije ni določena z drugimi predpisi,
– prevoz ostankov komunalnih odpadkov na regijsko odlagališče,
– prevoz ločenih frakcij v predelavo,
– razstavljanje kosovnih odpadkov in njihova obdelava,
– začasno skladiščenje ločenih frakcij ter kosovnih in
nevarnih odpadkov pred oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
– pretovarjanje vseh frakcij odpadkov,
– sledljivost volumna preostanka odpadkov s sodobnim
računalniškim sistemom,
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– analitično obdelavo podatkov,
– nabavo in vzdrževanje opreme za zbiranje,
– obveščanje in osveščanje uporabnikov.
V obseg ravnanja z odpadki sodi tudi strošek obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, z vključeno
okoljsko dajatvijo, ki jo javnemu podjetju zaračuna izvajalec te
službe.
III. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI
ODPADKI ZA GOSPODINJSTVA
5. člen
Cena se v delu, ki se nanaša na opravljanje storitev javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki, in v delu, ki se nanaša
na stroške javne infrastrukture, oblikuje na kg opravljene storitve iz 1. člena in se uporabnikom zaračuna glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza.
Pogostost odvoza določenih vrst komunalnih odpadkov
ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada določi OKP Rogaška Slatina d.o.o. kot izvajalec
javne službe, v letnem programu ravnanja z odpadki.
V primeru manjšega števila oseb (1, 2 oziroma 3) se povprečno število odvozov za potrebe obračuna zmanjša, in sicer
je za 1 osebo pogostost odvoza 4-krat manjša od povprečnega števila odvozov, za 2 osebi 2-krat manjša in za 3 osebe
1,3-krat manjša.
V primeru večstanovanjskih objektov, ko si več uporabnikov deli zabojnik, se za razdelitev uporablja število članov v
gospodinjstvu. Obračunski volumen po osebi se pri MKO in pri
BIO odpadkih določi v višini, ki je enak volumnu, ki se uporablja
za stanovanjsko hišo z 1 uporabnikom.
OKP Rogaška Slatina d.o.o. ceno zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov razen biološko razgradljivih kuhinjskih
odpadkov in zelenega vrtnega odpada, izraženo v kg, zaračuna
uporabnikom sorazmerno glede na prostornino zabojnika za
mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza zabojnika, in
sicer tako, da se najmanj enkrat letno razdeli masa v zadnjem
obračunskem obdobju zbranih komunalnih odpadkov na uporabnike glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne
odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika. Izvajalec javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki mora prikazati porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki med uporabnike. Obvestilo o tem mora
biti objavljeno na krajevno običajen način in stalno dostopno
na spletni strani izvajalca javne službe OKP Rogaška Slatina
d.o.o.
Izračun sodila za porazdelitev količin opravljenih storitev
posamezne javne službe ravnanja z odpadki med uporabnike
se izračuna na naslednji način:
Sodilo za določene vrste
komunalnih odpadkov v kg/m³

=

masa zbranih
odpadkov* v kg
obračunska
prostornina v m³

*določene vrste komunalnih odpadkov razen biološko
razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada
OKP Rogaška Slatina d.o.o. ceno zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
izraženo v kg, zaračuna uporabnikom sorazmerno glede na
prostornino zabojnika za biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad ter pogostost odvoza navedenega zabojnika, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno razdeli masa
v zadnjem obračunskem obdobju zbranih biološko razgradljivih
kuhinjskih odpadkov in zelenega reza na uporabnike glede na
prostornino navedenega zabojnika in pogostost odvoza tega
zabojnika. Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki mora prikazati porazdelitev količine opravljenih storitev
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike.

94 / 15. 11. 2013 /

Stran

10307

Obvestilo o tem mora biti objavljeno na krajevno običajen način
in stalno dostopno na spletni strani izvajalca javne službe.
Sodilo za biološko razgradljive
odpadke v kg/m³

=

masa zbranih
BIO odpadkov* v kg
obračunska
prostornina v m³

Izračun mesečnega stroška v individualni hiši:
Izračun mesečnega stroška posamezne storitve se izračuna na naslednji način:
Mesečni strošek posamezne storitve v EUR (brez DDV)
= cena v EUR/kg x sodilo kg/m³ x volumen posode v m³ x povprečno število odvozov na mesec.
Izračun mesečnega stroška v večstanovanjski hiši:
Izračun mesečnega stroška posamezne storitve se izračuna na naslednji način:
Mesečni strošek posamezne storitve v EUR (brez DDV) =
cena v EUR/kg x sodilo kg/m³ x volumen/osebo v m³ x število
oseb.
Izvajalec ima pravico vpogleda v razpoložljive evidence
o številu prebivalcev na posameznem naslovu, kot je centralni
register prebivalstva. Izvajalec po potrebi obnavlja podatke o
številu prebivalcev na posameznem naslovu.
Pooblaščeni delavec izvajalca lahko kontrolira dejanski
volumen odloženega ostanka komunalnih odpadkov in v primeru ponavljajočih se povečanih količin odredi plačilo dejanskega
volumna.
Dejansko količino povzročenih odpadkov na osebo ugotavlja izvajalec javne službe v skladu z veljavnim Odlokom o
ravnanju z odpadki v Občini Rogaška Slatina.
Cena ravnanja z odpadki je na računu razčlenjena v skladu s 3. členom tega pravilnika oziroma z veljavnimi republiškimi
predpisi.
6. člen
Za gospodinjstva, ki odlagajo odpadke v 120 l tipiziranih
vrečkah na skupno odjemno mesto zaradi nemožnosti individualnega odvoza, se cena zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in
zelenega vrtnega izračunava tako, da se pri izračunu upošteva
korekcijski faktor 0,9.
Izračun mesečnega stroška v individualni hiši, ki uporablja
vreče:
Izračun mesečnega stroška storitve zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada se izračuna na
naslednji način:
Mesečni strošek storitve v EUR (brez DDV) = cena v
EUR/kg x sodilo kg/m³ x volumen vreče v m³ x povprečno število odvozov na mesec x korekcijski faktor.
7. člen
Za stavbo, v kateri ni stalno prijavljenih prebivalcev in za
katero ni podatka o velikosti zabojnika, se za porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki upoštevata najmanj ena tretjina najmanjše velikosti
zabojnika in najmanjša pogostost odvoza.
Izračun mesečnega stroška za stavbo, kjer ni stalno prijavljenih prebivalcev:
Izračun mesečnega stroška storitve zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada se izračuna na
naslednji način:
Mesečni strošek storitve v EUR (brez DDV) = cena v
EUR/kg x sodilo kg/m³ x volumen najmanjšega zabojnika/3 v
m³ x najmanjše število odvozov na mesec.
8. člen
V primeru občasnih povečanih količin mešanih odpadkov,
lahko uporabnik pri izvajalcu nabavi dodatne namenske zelene
120 l vreče z logotipom izvajalca, ki jo nastavi ob zabojnik.
Cena zelene vreče za mešane odpadke z logotipom izvajalca vsebuje vse stroške storitve ravnanja z odpadki.
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IV. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI
ODPADKI, KI NE NASTAJAJO V GOSPODINJSTVIH
9. člen
Obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, ki ne
nastajajo v gospodinjstvih, se izvaja na podlagi medsebojne
pogodbe med izvajalcem in povzročiteljem.
Osnova za obračun je volumen in število posod, število
odvozov in lastna cena storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.
Izračun mesečnega stroška storitve zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov:
Izračun mesečnega stroška posamezne storitve se izračuna na naslednji način:
Mesečni strošek posamezne storitve v EUR (brez DDV) =
cena v EUR/kg x sodilo kg/m³ x volumen posod v m³ x število
odvozov na mesec.
pri čemer se volumen posod izračuna z zmnožkom števila
posod in volumna posod.
Če se dejavnost opravlja v objektu, kjer se nahaja tudi gospodinjstvo, se v pogodbi določi tudi delitev izračunane količine
odpadkov, na del, ki pripada gospodinjstvu in del, ki pripada
pravni osebi ali drugemu pravnemu subjektu ali samostojnemu podjetniku oziroma posamezniku, ki samostojno opravljajo
dejavnost, v primeru, ko se uporablja skupen zabojnik za
odlaganje komunalnih odpadkov. V tem primeru je minimalna
velikost posode, ki se obračuna za odpadke, ki nastajajo pri izvajanju dejavnosti 0,12 m³ mesečno z upoštevanjem pogostosti
odvoza na podlagi letnega razporeda, ki ga določi izvajalec, za
odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvu pa minimalna količina na
osebo na mesec, kot se uporablja za večstanovanjske objekte.
10. člen
Obračun storitev ravnanja z odpadki se opravi glede na
dejansko posodo oziroma najmanj za 0,12 m³ mesečno z upoštevanjem pogostosti odvoza na podlagi letnega razporeda, ki
ga določi izvajalec javne službe.
Če več povzročiteljev odlaga odpadke v skupno posodo,
se sorazmerno oziroma po dogovoru volumen (litri) razdeli med
posamezne povzročitelje, vendar je v tem primeru najmanjša
velikost posode, ki se povzročitelju obračuna, 0,12 m³ mesečno
z upoštevanjem pogostosti odvoza na podlagi letnega razporeda, ki ga določi izvajalec.
Za počitniške kapacitete, ki se oddajajo v najem, se
obračunava storitev ravnanja z odpadki za 0,48 m³ mesečno
na posamezno počitniško enoto (stanovanje, apartman ipd.).
Izračun mesečnega stroška za počitniške kapacitete, ki
se oddajajo v najem:
Izračun mesečnega stroška storitve zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada se izračuna na
naslednji način:
Mesečni strošek storitve v EUR (brez DDV) = cena v
EUR/kg x sodilo kg/m³ x volumen 0,48 m³.
Za uporabo zabojnikov za potrebe kulturnih, športnih in
drugih javnih prireditev se obračun odvoza odpadkov določa
po številu in velikosti izpraznjenih zabojnikov za odpadke po
naslednji formuli:
Strošek posamezne storitve v EUR (brez DDV) = cena v
EUR/kg x sodilo kg/m³ x volumen posod v m³ x število odvozov.
11. člen
Na podlagi oblikovanih postavk tarifnega sistema izvajalec javne službe predlaga višine tarifnih postavk. Sklep o višini
tarifnih postavk sprejme Občinski svet Občine Rogaška Slatina.
V. OBRAČUN STROŠKOV NABAVE, ZAMENJAVE
IN VZDRŽEVANJA TIPIZIRANIH POSOD
12. člen
Na podlagi 3. točke 20. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina se v tarifnem pravilniku določijo stroški zamenjave in vzdrževanja tipiziranih posod.
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Tipizirane posode za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (zelene posode) lahko uporabniki nabavijo pri izvajalcu
javne službe OKP Rogaška Slatina d.o.o., in sicer:
– z odkupom z enkratnim plačilom,
– z odkupom s plačilom v dveh enakih mesečnih obrokih.
Odkup se izvede po vsakokratnem ceniku posod, ki ga
določi OKP Rogaška Slatina d.o.o. na podlagi nabavne cene
tipiziranih posod.
Povzročitelji odpadkov pa lahko tipizirane posode, ki so
last izvajalca javne službe, vzamejo v najem. Najemnina za
posode se obračunava mesečno skupaj s ceno storitev ravnanja s komunalnimi odpadki. Najemnina se obračunava ves čas
izvajanja storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega
vrtnega odpada. Najeto tipizirano posodo izvajalec javne službe brezplačno zamenja, ko ta postane neuporabna, vendar ne
prej kot v petih letih po pričetku uporabe. Če uporabnik posodo
poškoduje ali jo uniči in jo je potrebno zamenjati prej kot v petih
letih, mora plačati sorazmerni del cene nove posode.
Rjavi zabojnik za zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih
odpadkov in zelenega vrtnega odpada ter zabojnik z rumenim
pokrovom se gospodinjstvom dodelijo brezplačno. Kolikor jih
uporabnik poškoduje oziroma uniči pred potekom petih let,
mora nabavo nove posode plačati po maloprodajni ceni po
ceniku izvajalca.
Za uporabo skupnih posod iz 2. točke 20. člena Odloka
o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina,
uporabniki plačujejo najemnino, ki je enaka najemnini 120 l
posode za mešan komunalni odpad.
Najemnina se plačuje po ceniku izvajalca javne službe
OKP Rogaška Slatina d.o.o., ki ga potrjuje Svet ustanoviteljev
OKP Rogaška Slatina d.o.o..
VI. NADZOR
13. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega pravilnika opravljajo
pristojne nadzorne službe v okviru svojega delovnega področja
in zakonskih pooblastil, ki lahko pri opravljanju nadzora izdajajo
odločbe ter odrejajo druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti
izvrševanje določb odloka.
Sankcije za kršitelje pravilnika so navedene v Odloku o
ravnanju z odpadki v Občini Rogaška Slatina.
Izvajalec storitve bo po predhodnem nadzoru in v skladu
s tem pravilnikom uporabniku storitve zaračunal trikratno ceno
dejanskega volumna zabojnika za mešane komunalne odpadke in stroške presortiranja po m³ po veljavnem ceniku izvajalca
javne službe v primeru, ko odpadki ne bodo ustrezno ločeni.
VI. KONČNE DOLOČBE
14. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja z odpadki v Občini Rogaška
Slatina (Uradni list RS, št. 98/09).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad
nem listu Republike Slovenije, cene oblikovane na podlagi tega
pravilnika se pričnejo uporabljati po sprejetju sklepa Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina, v skladu z republiškim
predpisom oblikovanja cen komunalnih storitev.
Št. 0320-007/2013-3
Rogaška Slatina, dne 30. oktobra 2013
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.
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Pravilnik o denarni pomoči tistim udeležencem
socialno-varstvenih programov, ki niso
upravičeni do kakršnih koli drugih zakonsko
opredeljenih možnosti za povračilo stroškov
prevoza in prehrane

Na podlagi 21., 21.a, 29. in 65. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09,
51/10) ter 7. in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1, 53/10) je Občinski svet
Mestne občine Slovenj Gradec na 28. redni seji sprejel

PRAVILNIK
o denarni pomoči tistim udeležencem socialnovarstvenih programov, ki niso upravičeni
do kakršnih koli drugih zakonsko opredeljenih
možnosti za povračilo stroškov prevoza
in prehrane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
(Vsebina pravilnika)
1. člen
Ta pravilnik določa:
– upravičence do denarne pomoči v zvezi s povračilom
stroškov prevoza in prehrane v času njihove vključitve v socialno-varstveni program,
– višina in način dodeljevanja denarne pomoči v zvezi s
povračilom stroškov prevoza in prehrane za tiste udeležence
socialno-varstvenih programov, ki niso upravičeni do kakršnih
koli drugih zakonsko opredeljenih možnosti za povračilo teh
stroškov,
– postopek za uveljavljanje pravice do denarne pomoči
v zvezi s povračilom stroškov prevoza in prehrane za tiste
udeležence socialno-varstvenih programov, ki niso upravičeni
do kakršnih koli drugih zakonsko opredeljenih možnosti za
povračilo teh stroškov,
– prehodne in končne določbe.
2. člen
V tem pravilniku zapisani izrazi, zapisani v moški slovnični
obliki, so uporabljani kot nevtralni za moške in ženske.
(Upravičenec)
3. člen
Upravičenec do denarne pomoči v zvezi s povračilom
stroškov prevoza in prehrane po tem pravilniku je tista oseba,
za katero velja, da:
– je občan Mestne občine Slovenj Gradec, s stalnim prebivališčem v Mestni občini Slovenj Gradec,
– je duševno ali telesno prizadeta oseba, ki potrebuje pomoč druge osebe za samostojno življenje in delo, kar dokazuje
z ustrezno odločbo pristojnega organa,
– in je vključena v kakršno koli obliko socialno-varstvenega programa, za katero velja, da ne obstaja zakonske
možnosti za to, da bi dobila povrnjene stroške v zvezi z
povračilom prevoza in prehrane ob vključitvi v ta socialno-
varstveni program.
(Višina in način dodeljevanja denarne pomoči)
4. člen
Upravičencu se denarna pomoč v zvezi s povračilom
stroškov prevoza krije v višini kilometrine, ki velja za prevoz na
delo in iz dela za javne uslužbence.
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Za razdaljo, za katero lahko upravičenec oziroma njegov
zakoniti zastopnik zaprosi za denarno pomoč v zvezi s povračilom stroškov prevoza, se šteje razdalja od kraja, kjer upravičenec dejansko biva, do kraja, kjer se nahaja socialnovarstveni
zavod in kamor se upravičenec dejansko tudi vozi. Dolžina se
določi na podlagi enotnega daljinomera.
V primeru, da je upravičenec vključen v organiziran prevoz s strani socialno-varstvenega zavoda, potem se denarna
pomoč v zvezi s povračilom stroškov prevoza upravičencu izplačuje v funkcionalni obliki direktno na TRR izvajalca prevoza.
V primeru, ko prevoz upravičenca v socialno-varstveni zavod ni organiziran s strani socialno varstvenega zavoda in mora
zanj poskrbeti upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik
sam, potem se denarna pomoč v zvezi s povračilom stroškov
prevoza nakazujejo na TRR upravičenca oziroma njegovega
zakonitega zastopnika.
Denarna pomoč v zvezi s povračilom stroškov prevoza
se izplačuje na podlagi podatka o prisotnosti upravičenca v
socialno varstvenem zavodu, ki ga upravičenec obiskuje, in
sicer najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec. Mesečni
podatek o prisotnosti upravičenca v socialno-varstvenem zavodu, organu, pristojnemu za odločanje, poda socialno-varstveni
zavod, v katerega je vključen upravičenec.
Kolikor je znesek denarne pomoči nižji od 10 EUR na
mesec, se upravičencu, njegovemu zakonitemu zastopniku
oziroma izvajalcu storitve denar nakaže v skupni vsoti za obdobje treh mesecev.
5. člen
Višina denarne pomoči v zvezi s povračilom prehrane po
tem pravilniku je enaka višini regresa za prehrano, ki ga prejemajo javni uslužbenci na podlagi zakona.
Stroški denarne pomoči v zvezi s povračilom prehrane se
upravičencu izplačujejo v funkcionalni obliki direktno na TRR socialno-varstvenega zavoda, v katerega je vključen upravičenec.
Stroški denarne pomoči v zvezi s povračilom prehrane
se izplačujejo na podlagi podatka o prisotnosti upravičenca v
socialno varstvenem zavodu, ki ga upravičenec obiskuje, in
sicer najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec.
(Postopek za uveljavljanje denarne pomoči)
6. člen
Denarno pomoč v zvezi s povračilom stroškov prevoza in
prehrane uveljavlja upravičenec oziroma njegov zakonit zastopnik na podlagi »Vloge za uveljavitev pravice do denarne pomoči
v zvezi z povračilom stroškov prevoza in prehrane«, ki je upravičencem oziroma njihovim zakonitim zastopnikom na voljo na
Oddelku za negospodarstvo pri Mestni občini Slovenj Gradec
oziroma na spletnih straneh Mestne občine Slovenj Gradec.
7. člen
Pisno vlogo poda upravičenec oziroma njegov zakoniti
zastopnik za vsako tekoče leto na predpisanem obrazcu iz
prejšnjega odstavka, ki mora vključevati tudi:
– dogovor o vključenosti upravičenca v socialno-varstveni
zavod,
– izjavo socialno-varstvenega zavoda, da upravičenec ni
upravičen do povračila stroškov prevoza in prehrane iz katerega koli drugega zakonsko določenega vira,
– davčno številko upravičenca, njegovega zakonitega
zastopnika oziroma izvajalca storitve,
– TRR upravičenca, njegovega zakonitega zastopnika
oziroma izvajalca storitve.
Priloge iz četrte alineje tega člena mora upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik pristojnemu organu predložiti
sam, vse ostale priloge pa si lahko pristojni organ pridobi sam
po uradni dolžnosti na podlagi pisne privolitve stranke.
8. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do denarne pomoči
iz 1. člena tega pravilnika vodi Oddelek za negospodarstvo pri
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Mestni občini Slovenj Gradec po določilih, ki urejajo splošni
upravni postopek, z odločbo.
Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba, ki jo upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik naslovi na župana
Mestne občine Slovenj Gradec. Pritožba se lahko vloži v roku
8 dni od prejema odločbe na Urad župana Mestne občine
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, oziroma pri organu, ki je odločbo izdal. Pritožba ne zadrži izvršitve
odločbe.
9. člen
Sredstva za denarno pomoč v zvezi s povračilom stroškov prevoza in prehrane za udeležence socialno-varstvenih
programov, ki niso upravičeni do kakršnih koli drugih zakonsko
opredeljenih možnosti za povračilo teh stroškov, se zagotavljajo
s sprejetjem proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za vsako tekoče leto posebej.
(Prehodna določba)
10. člen
Po objavi tega pravilnika poda upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik vlogo za uveljavljanje pravice do denarne pomoči v zvezi s povračilom stroškov prevoza in prehrane
za tekoče koledarsko leto na Oddelku za negospodarstvo pri
Mestni občini Slovenj Gradec. O pravicah odloči pristojni organ
za obdobje od 1. 11. 2013 dalje za tekoče koledarsko leto.
Ob začetku novega koledarskega leta mora upravičenec
oziroma njegov zakoniti zastopnik na Oddelku za negospodarstvo pri Mestni občini Slovenj Gradec podati novo vlogo za
uveljavljanje pravice do denarne pomoči v zvezi s povračilom
stroškov prevoza in prehrane. O pravicah odloči pristojni organ
za obdobje novega koledarskega leta.
(Končna določba)
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 11.
2013.
Št. 100-8/2013-302
Slovenj Gradec, dne 29. oktobra 2013
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

3414.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(št. 7.1 – 452)

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1, 53/10), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) v zvezi z razpolaganjem s stvarnim
nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 28. seji
dne 29. 10. 2013 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra (št. 7.1 – 452)
(1) S tem sklepom se ukine status javnega dobra na
zemljišču s parc. št. 1319/0, k.o. 862 – Brda (ID 3928594), v
izmeri 1.367 m2, in na zemljišču s parc. št. 1312/2, k.o. 862
– Brda (ID 574677), v izmeri 449 m2.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Nepremičnini iz 1. točke tega sklepa prenehata imeti
značaj javnega dobra in postaneta last Mestne občine Slovenj
Gradec.
(3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-27/2013
zveza spis št. 478-1/2008
Slovenj Gradec, dne 30. oktobra 2013
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

3415.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(št. 7.2 – 453)

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1, 53/10), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) v zvezi z razpolaganjem s stvarnim
nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 28. seji
dne 30. 10. 2013 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra (št. 7.2 – 453)
(1) S tem sklepom se ukine status javnega dobra na
zemljišču s parc. št. 1613/6, k.o. 847 – Vrhe (ID 1327245), v
izmeri 127 m2.
(2) Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj Gradec.
(3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-27/2013
zveza spis št. 478-17/2013
Slovenj Gradec, dne 30. oktobra 2013
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

3416.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(št. 7.3 – 454)

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1, 53/10), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) v zvezi z razpolaganjem s stvarnim
nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 28. seji
dne 29. 10. 2013 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra (št. 7.3 – 454)
(1) S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zem
ljišču s parc. št. 1107/0, k.o. 861 – Dobrava pri Šmartnem (ID
5344248) v izmeri 141 m2.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti
značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj
Gradec.
(3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-27/2013
zveza spis št. 478-66/2013
Slovenj Gradec, dne 30. oktobra 2013
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

SLOVENSKE KONJICE
3417.

Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2
v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec
Slovenske Konjice v šolskih letih 2013/2014
in 2014/2015

Na podlagi 22. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 47/13) in
16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski
svet Občine Slovenske Konjice na 24. redni seji dne 20. 6.
2013 sprejel

SKLEP
o manjši notranji igralni površini od 3 m2
v javnem vzgojno-varstvenem zavodu
Vrtec Slovenske Konjice v šolskih letih
2013/2014 in 2014/2015
1. člen
Javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Slovenske Konjice
zaradi zagotovitve notranje igralne površine (najmanj 3 m2 na
otroka), določene v Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ne bi mogel sprejeti
vseh vpisanih otrok v vrtec. Zato Občina Slovenske Konjice
izvaja aktivnosti za pridobitev dodatnih prostorov.
2. člen
Ker dosledno zagotavljanje notranje igralne površine (najmanj 3 m2 na otroka) ne bi omogočilo sprejema vseh vpisanih
otrok v vrtce, soglašamo z manjšo notranjo igralno površino
od 3 m2 na otroka v enotah vrtca v šolskih letih 2013/2014 in
2014/2015, in sicer:
– 3 m2 notranje igralne površine na otroka do drugega
leta starosti,
– 2,6 m2 notranje igralne površine na otroka od drugega
do tretjega leta starosti in
– 1,75 m2 notranje igralne površine na otroka od tretjega
leta starosti do vstopa v šolo.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
veljati pa začne z dnem soglasja ministra, pristojnega za področje predšolske vzgoje.
Št. 014-0009/2013-1(120)
Slovenske Konjice, dne 20. junija 2013
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.
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SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
3418.

Pravilnik o sofinanciranju programov društev
na področju kmetijstva v Občini Sveti Jurij
ob Ščavnici

Na podlagi Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08,
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR), 15. člena Statuta Občine Sveti
Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00, 77/02) je Občinski
svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 4. izredni seji dne 30. 10.
2013 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju programov društev na področju
kmetijstva v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila
za vrednotenje, razdelitev in nadzor nad porabo sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov društev, klubov, združenj, zvez društev, ali drugih oseb, registriranih po Zakonu
o društvih (v nadaljevanju: društva) ki opravljajo registrirane
nepridobitne dejavnosti na področju podeželja oziroma kmetijstva in imajo sedež na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici,
oziroma imajo člane tudi iz območja Občine Sveti Jurij ob
Ščavnici. Sredstva za sofinanciranje programov na področju
kmetijstva v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici se zagotavljajo v
občinskem proračunu za tekoče leto.
2. člen
Za sofinanciranje dejavnosti morajo društva iz 1. člena
tega pravilnika izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirana po zakonu o društvih,
– da delujejo najmanj eno leto,
– da delujejo v javnem interesu,
– da kot glavno dejavnost opravljajo dejavnosti, povezane
s pospeševanjem, razvojem in promocijo kmetijstva, kmetijskih
dopolnilnih dejavnosti, razvojem podeželja nasploh, oziroma s
kmetijstvom povezane dejavnosti, kot so lov, ribolov, čebelarstvo, gozdarstvo itd.,
– da imajo sedež v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, oziroma
imajo člane tudi iz območja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakonodaja,
– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.
3. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih programov društev s strani občine. Investicije društev niso predmet
tega pravilnika.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
4. člen
(1) Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa,
praviloma ob koncu koledarskega leta, za izvedene aktivnosti in
programe izvedene v obdobju od javnega razpisa v preteklem
letu, do aktualnega javnega razpisa. Razpis se objavi na oglasni
deski občine in na spletni strani Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
Razpisna dokumentacija se objavi skupaj z razpisom na spletni
strani občine, možno pa jo je dvigniti tudi na sedežu občine.
(2) Razpisana dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom najmanj 14 dni pred rokom za oddajo prijave.
(3) Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene aktivnosti iz drugih proračunskih virov, ne more uveljavljati te pravice
ponovno preko tega razpisa. Ravno tako ne sme društvo, ki so
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mu bila odobrena sredstva iz naslova tega razpisa, kandidirati
z istimi aktivnostmi za druga sredstva proračuna občine.
5. člen
(1) Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo naročnika;
– okvirno višino finančnih sredstev;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji;
– navedbo, da gre za programe s področja pospeševanja
razvoja podeželja;
– rok za prijavo.
(2) Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji, so pogoji
določeni s tem pravilnikom, lahko pa se v besedilu javnega
razpisa določijo tudi podrobnejši pogoji, če niso v nasprotju s
tem pravilnikom.
6. člen
(1) Pregled in ocenitev predloženih prijav za razpis opravi
Komisija za kmetijstvo pri Občinskem svetu Občine Sveti Jurij
ob Ščavnici (v nadaljevanju: komisija). O delu komisije se vodi
zapisnik.
(2) Komisija lahko posameznega vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge, če je le-ta nepopolna. Vlagatelj mora svojo vlogo
dopolniti najkasneje v 8 dneh od prejema poziva.
(3) Komisija pregleda vloge, jih točkuje in pripravi predlog
razdelitve sredstev, ki ga najkasneje v roku 15 dni po zaključku razpisa posreduje občinski upravi. Na podlagi predloga
komisije o razdelitvi sredstev občinska uprava izda odločbo o
sofinanciranju dejavnosti društev.
(4) Po pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega odstavka
izbrana društva sklenejo pogodbo o sofinanciranju dejavnosti
društva, ki jo podpiše župan. Pogodba vsebuje:
– naziv in naslov društva;
– navedbo programa, ki se sofinancira;
– višino dodeljenih sredstev in način financiranja;
– način nadzora;
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev;
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja
programa.
III. MERILA IN KRITERIJI
7. člen
(1) Po ugotovitvi pravočasnosti prijave na razpis in popolnosti vloge komisija ocenjuje izvedene aktivnosti in programe,
navedene v vlogi po merilih in kriterijih, ki jih določi Občinski
svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici s sklepom.
(2) Samostojne prireditve morajo biti dostopne vsem občanom in ne smejo biti omejene le na člane društva in njihove
družinske člane.
8. člen
Posameznemu društvu se dodelijo sredstva občinskega
proračuna za delovanje društva po kriterijih, določenih s sklepom iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki se ovrednotijo
na podlagi pisnih dokazil. Vrednost točke se določi na podlagi
določene višine sredstev za tekoče leto in skupnega števila
zbranih točk na javnem razpisu.
9. člen
Društvom se dodelijo sredstva na podlagi števila doseženih točk in izračunane vrednosti sofinanciranja dejavnosti
društva. Sredstva se društvu nakažejo na podlagi sklenjene
pogodbe o sofinanciranju dejavnosti društva za tekoče leto.
IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
10. člen
(1) Upravičenci so dolžni izvajati svoje programe v skladu
s tem pravilnikom le za namene, opredeljene v pogodbi.

Uradni list Republike Slovenije
(2) V primeru nenamenske porabe sredstev ali ugotovitve, da je prejemnik za pridobitev sredstev navajal neresnične
podatke, mora prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva
nakazila do dneva vračila sredstev. Tako društvo tudi ne more
kandidirati za sredstva iz občinskega proračuna na naslednjem
javnem razpisu občine.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem namenske porabe sredstev za Občino Sveti Jurij ob Ščavnici izvaja občinska uprava. V primeru
ugotovitve nepravilnosti občinska uprava izda ustrezno odločbo.
Zoper odločbo lahko izvajalec programa vloži pritožbo pri županu.
V. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 330-0001/2013-001
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 30. oktobra 2013
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

ŠALOVCI
3419.

Sklep o višini letnega povračila za najem
groba in vzdrževanje pokopališča

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list
RS, št. 38/06) in 39. člena Odloka o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 51/09) je Občinski svet
Občine Šalovci na 4. dopisni seji dne 11. novembra 2013 sprejel

SKLEP
o višini letnega povračila za najem groba
in vzdrževanje pokopališča
1. člen
Letno povračilo za najem groba in vzdrževanje pokopališča za leto 2013 znaša z DDV-jem:
– za enojni, otroški in žarni grob 18,00 EUR
– za dvojni grob 22,00 EUR.
2. člen
Letno povračilo se poravna v roku 30 dni po plačilnem
nalogu na račun Občine Šalovci. Plačilne naloge izstavi občinski pristojni organ.
3. člen
Zbrana sredstva iz 1. člena tega sklepa se namensko
uporabljajo za vzdrževanje in urejanje pokopališč.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013.
Št. 354-6/2013
Šalovci, dne 11. novembra 2013
Župan
Občine Šalovci
Iztok Fartek l.r.

Uradni list Republike Slovenije
ŠENTJUR
3420.

Odlok o subvencioniranju gradnje malih
komunalnih čistilnih naprav na območju
Občine Šentjur

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list
RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) in v skladu z
32. členom Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Šentjur (Uradni list RS, št. 46/08)
ter Operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih
voda v Občini Šentjur, ki je bil sprejet 16. 10. 2012 je Občinski
svet Občine Šentjur na 20. redni seji dne 22. 10. 2013 sprejel

ODLOK
o subvencioniranju gradnje malih komunalnih
čistilnih naprav na območju Občine Šentjur
1. člen
(1) Predmet tega odloka je subvencioniranje dela stroškov gradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju:
MKČN) za čiščenje komunalnih odpadnih voda iz stanovanjskih
stavb.
(2) Občina zagotavlja proračunska sredstva skladno z
Operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda v
Občini Šentjur, ki je bil sprejet 16. oktobra 2012 (v nadaljevanju:
operativni program), za namen subvencioniranja gradnje malih
(individualnih ali skupnih) čistilnih naprav velikosti do 50 populacijskih enot na poselitvenih območjih. Populacijski ekvivalent
(v nadaljnjem besedilu: PE) je enota za obremenjevanje vode,
izražena v BPK(5). Za uporabo tega odloka je PE uporabljena
kot enota za obremenjevanje vode, ki približno ustreza onesnaževanju, katerega povzroči en prebivalec na dan. Ena PE
je enaka 60 g BPK(5)/dan.
2. člen
(1) Skupna višina sredstev, namenjenih subvencioniranju
gradnje MKČN, se določi s proračunom občine za tekoče leto.
(2) Višina subvencije znaša 500,00 EUR za posamezno
stanovanjsko stavbo.
(3) V primeru čiščenja odpadnih voda iz dveh ali več
stanovanjskih stavb z eno MKČN znaša subvencija za vsako
posamezno stanovanjsko stavbo 500,00 EUR, vendar ne več
kot znaša nabavna vrednost MKČN z DDV.
3. člen
(1) Do subvencije je upravičena fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Občini Šentjur in je lastnik, solastnik ali skupni
lastnik stanovanjske stavbe, ki stoji na območju Občine Šentjur,
kjer po operativnem programu ni predvidena izgradnja javnega
kanalizacijskega omrežja. Upravičenec je do subvencije upravičen samo enkrat za posamezno stanovanjsko stavbo, ne glede
na to, ali je vlogo podal sam, kot udeleženec pri gradnji skupne
MKČN ali pa je bil udeležen kot solastnik.
(2) Do subvencije ni upravičena fizična oseba, ki ustreza pogojem iz prejšnjega odstavka in je lastnik ali investitor
gradnje stanovanjske stavbe, za katero je že izdano gradbeno
dovoljenje in je z njim predvidena gradnja MKČN ali priključitev
na javno kanalizacijsko omrežje.
(3) Subvencija se lahko izjemoma odobri lastniku stavbe
na območju, kjer je javno kanalizacijsko omrežje že zgrajeno
ali pa je gradnja načrtovana, priključitev nanj pa ni tehnično
možna ali ekonomsko upravičena, kar mora predhodno potrditi izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih
voda v občini.
(4) Prednost pri obravnavi in dodelitvi subvencije imajo v
naslednjem vrstnem redu:
1. vlagatelji, katerih stanovanjski objekti se nahajajo na
vodovarstvenih območjih,
2. vlagatelji, ki so vključeni v gradnjo skupnih MKČN.

Št.
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Stran
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4. člen
(1) Upravičenec iz 3. člena tega odloka mora imeti za
stanovanjsko stavbo, za katero se ureja odvajanje in čiščenje
odpadnih voda z MKČN, ustrezno gradbeno dovoljenje.
(2) Sofinanciranje bo odobreno za MKČN, ki ima pridobljeno izjavo o skladnosti s standardi iz Uredbe o emisiji snovi
pri odvajanju odpadne vode iz malih čistilnih naprav (Uradni list
RS, št. 98/07 in 30/10) in je izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov.
Seznam MKČN, ki ustrezajo tem pogojem, objavlja Zbornica
komunalnega gospodarstva, upravičenec pa je zavezan ustreznost izkazati s certifikatom.
(3) V primeru gradnje skupne MKČN morajo upravičenci
razpolagati z zemljiščem za postavitev MKČN in vlogi priložiti
podpisan in notarsko overjen medsebojni dogovor vseh uporabnikov o gradnji, uporabi, vzdrževanju in kasnejšem monitoringu MKČN, s katerim morajo določiti osebo, ki bo zadolžena
za njeno upravljanje in poročanje. Medsebojni dogovor mora
vsebovati tudi ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo.
(4) Gradnja MKČN s strani investitorja, ki želi uveljavljati
subvencijo po tem odloku, ne sme biti izvedena pred objavo
javnega razpisa.
5. člen
(1) Občina lahko v tekočem letu objavi enega ali več
javnih razpisov, s katerimi lahko določa ožji krog upravičencev, glede na prioritete, določene z operativnim programom.
Z javnim razpisom se določijo tudi roki in ostali pogoji razpisa.
(2) Odločanje o upravičenosti do subvencije se presoja na
podlagi in skladu z razpisom po pravilih splošnega upravnega
postopka. Vloge se obravnavajo in subvencije odobrijo po vrstnem
redu prispelih popolnih vlog, ob upoštevanju prednosti upravičencev iz četrtega odstavka 3. člena tega odloka. Sredstva se dodelijo
do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen.
(3) Upravičenec, ki je podal popolno vlogo v tekočem letu
in zaradi porabe sredstev ni prejel subvencije, ima ob ponovni
prijavi na razpis prednost v vrstnem redu na podlagi datuma
prispelih popolnih vlog in ob upoštevanju prednosti upravičencev iz četrtega odstavka 3. člena tega odloka.
6. člen
(1) Upravičenec v namen izplačila subvencije posreduje
zahtevek po izgradnji MKČN v skladu s pogoji posameznega
razpisa, vendar najkasneje do 15. novembra tekočega koledarskega leta.
(2) Pred izplačilom subvencije bo strokovna oseba ali
organizacija, ki jo bo določil pristojni organ občinske uprave,
preverila ustreznost zgrajene MKČN glede na področno zakonodajo in zahteve tega odloka.
(3) V primeru neizpolnjevanja pogojev iz prejšnjih dveh
odstavkov tega člena, upravičenec do izplačila subvencije ni
upravičen.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2013(260)
Šentjur, dne 22. oktobra 2013
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

3421.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur
za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl.

Stran

10314 /

Št.

94 / 15. 11. 2013

Uradni list Republike Slovenije

US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 40. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 110/11 – ZDIU12) in četrtega odstavka 112. člena
Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Šentjur na 20. redni
seji dne 22. 10. 2013 sprejel

402 Izdatki za blago in storitve

41

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV za leto 2013
Skupina/Podskupina kontov

I.

70

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

13.790.500,00

DAVČNI PRIHODKI

11.889.034,00

700 Davki na dohodek in dobiček

10.945.814,00

72

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

1.026.266,00

711 Takse in pristojbine

10.000,00

712 Globe in druge denarne kazni

16.000,00

78

II.
40

42

III.

848.200,00

KAPITALSKI PRIHODKI

332.000,00

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

8.893.930,43

INVESTICIJSKI TANSFERI

265.381,00

431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

141.711,00

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

123.670,00

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

750 Prejeta vračila danih posojil
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443+444)

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

PREJETE DONACIJE

0,00

C.

730 Prejete donacije iz domačih virov

0,00

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE

TRANSFERNI PRIHODKI

4.215.433,00

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

2.151.417,55

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sred. EU

2.064.015,45

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

0,00

787 Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij

0,00

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI

38.500,00
38.500,00

0,00

POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

VI.

326.000,00

–1.435.464,51

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

440 Dana posojila
6.000,00

807.529,00
1.020.410,00
8.893.930,43

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752+753)

44

3.688.000,00

INVESTICIJSKI ODHODKI

IV.

V.

25.000,00

0,00

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

75

5.540.939,00

414 Tekoči transferi v tujino

B.

1.000,00

714 Drugi nedavčni prihodki

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredm. dolg. sred.

74

385.500,00
1.901.466,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

73

557.720,00

NEDAVČNI PRIHODKI

713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev

TEKOČI TRANSFERI

413 Drugi tekoči domači transferi

Rebalans 2013
18.337.933,00

704 Domači davki na blago in storitve
71

328.335,72

412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

43

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

703 Davki na premoženje

409 Rezerve

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šentjur za leto 2013 (Uradni list RS, št. 27/13) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako
da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:
I.

141.000,00

410 Subvencije

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Šentjur
za leto 2013

3.612.711,36

403 Plačila domačih obresti

0,00

38.500,00
1.500.000,00

500 Domače zadolževanje

1.500.000,00

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

460.000,00

55
IX.

ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga

460.000,00

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

–356.964,51

19.773.397,51

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

1.040.000,00

5.073.147,08

XI.

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

1.435.464,51

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

850.920,98

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

140.179,02

Stanje sredstev na računih
31. 12. 2012

356.964,51
«

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Odlok s prilogami se objavi na spletni strani Občine Šentjur.
Št. 410-0012/2012
Šentjur, dne 22. oktobra 2013

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredm. dolg. sred.
73

74

Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.
78

3422.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Šentjur za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12) in tretjega odstavka
112. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 –
uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Šentjur
na 20. redni seji dne 22. 10. 2013 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Šentjur za leto 2014

I.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV za leto 2014
Skupina/Podskupina kontov

I.

70

71

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

19.523.840,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

14.095.567,00

DAVČNI PRIHODKI

11.817.034,00

700 Davki na dohodek in dobiček

10.945.814,00

703 Davki na premoženje

557.720,00

704 Domači davki na blago
in storitve

313.500,00

NEDAVČNI PRIHODKI

2.278.533,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

1.143.933,00

711 Takse in pristojbine

10.000,00

712 Globe in druge denarne kazni

16.000,00

713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72

Spremembe
proračuna 2014

KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

1.000,00

6.000,00

TRANSFERNI PRIHODKI

4.996.273,00

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

2.725.527,81

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sred. EU

2.270.745,19

PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE

0,00

787 Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij

0,00

401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost

140.179,02
165.000,00

409 Rezerve

294.584,00

TEKOČI TRANSFERI

412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

25.000,00
3.647.500,00
812.629,00
1.012.710,00
0,00

INVESTICIJSKI ODHODKI

8.980.782,64

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

8.980.782,64

INVESTICIJSKI TANSFERI

239.970,00

431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki

131.300,00

432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom

108.670,00

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

670.000,00

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752+753)

44

5.497.839,00

414 Tekoči transferi v tujino

B.

V.

2.691.289,36

403 Plačila domačih obresti

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

75

4.135.248,36
844.195,98

410 Subvencije

III.

18.853.840,00

400 Plače in drugi izdatki
zaposlenim

402 Izdatki za blago in storitve

1.107.600,00
432.000,00

0,00

TEKOČI ODHODKI

43

426.000,00

730 Prejete donacije iz domačih
virov

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

42

10315

0,00

40

41

Stran

PREJETE DONACIJE

II.

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šentjur za leto 2014 (Uradni list RS, št. 27/13) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako
da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:

94 / 15. 11. 2013 /

0,00

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443+444)

0,00

POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila

0,00

Stran

10316 /

VI.

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE

Št.

94 / 15. 11. 2013

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
(vsebina in oblika OPPN)
0,00
0,00

500 Domače zadolževanje

0,00

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

670.000,00

55
IX.

ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga

670.000,00

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

0,00

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–670.000,00

XI.

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

–670.000,00

Stanje sredstev na računih 31. 12.
2012

0,00
«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Odlok s prilogami se objavi na spletni strani Občine Šentjur.
Št. 410-0013/2012
Šentjur, dne 22. oktobra 2013
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

ŠMARJEŠKE TOPLICE
3423.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Konjeniški center Brezovica

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
– ZPNačrt (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, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) ter
17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS,
št. 21/07 in 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice
na 26. redni seji dne 22. 9. 2013 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Konjeniški center Brezovica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarješke Toplice (Uradni list
RS, št. 91/12; v nadaljnjem besedilu: OPN) in Sklepa županje
Občine Šmarješke Toplice št. 350-0002/2013/3 z dne 7. 2. 2013
sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Konjeniški center
Brezovica (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) OPPN je izdelal Acer Novo mesto d.o.o. pod
št. OPPN‑L2/2013.

(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del. Izdelana sta
v digitalni in analogni obliki.
(2) Tekstualni del OPPN je določen v II. poglavju tega
odloka in vsebuje:
1. Opis prostorske ureditve,
2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor,
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno
javno dobro,
4. Rešitve in ukrepi za ohranjanje narave, varovanje okolja in naravnih virov,
5. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
6. Etapnost izvedbe prostorske ureditve,
7. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev.
(3) Grafični del OPPN je sestavina vezane mape OPPN
in vsebuje:
1 Izsek iz Občinskega prostorskega načrta Občine Šmarješke Toplice
M 1:5.000
2 Prikaz vplivov in povezav v prostoru
ter ureditev, potrebnih za varovanje
okolja
M 1:5.000
3 Zazidalna situacija
M 1:1.000
4 Zbirna situacija gospodarske javne
infrastrukture
M 1:1.000
5 Vzdolžni profil nove dostopne poti
M 1:1.000/100.
3. člen
(priloge OPPN)
(1) Priloge OPPN so:
1. Izvleček iz Občinskega prostorskega načrta Občine
Šmarješke Toplice,
2. Prikaz stanja prostora,
3. Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta,
4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. Obrazložitev in utemeljitev OPPN,
6. Povzetek za javnost,
7. Odločba glede celovite presoje vplivov na okolje.
(2) Priloge OPPN so sestavine vezane mape OPPN razen strokovnih podlag iz 3. točke prejšnjega odstavka, ki so
elaborirane v posebni mapi in se hranijo na sedežu Občine
Šmarješke Toplice.
II. TEKSTUALNI DEL OPPN
1. Opis prostorske ureditve
4. člen
S tem OPPN se za enoto urejanja prostora ŠMT-OPPNf
načrtuje ureditev:
– kmetijskih in turističnih dejavnosti – konjeniški center,
apartmaji ter bivanje;
– pripadajočih zunanjih površin (dvorišča, parkirišča, zelene površine) ter
– pripadajoče gospodarske javne infrastrukture.
2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
5. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN zajema nepozidano stavbno zemljišče severno od strnjenega dela vasi Brezovica in nasproti območja počitniških in stanovanjskih objektov. Na severu, jugu in
vzhodu območje OPPN meji na kmetijske površine, na zahodu
je obstoječa cesta in območje stavbnih zemljišč – stanovanjske
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in počitniške hiše. Vzhodno od območja OPPN je obstoječa
poljska pot.
(2) Območje OPPN meri približno 5.000 m2.
(3) V območje OPPN so vključena zemljišča oziroma deli
zemljišč s parc. št. 726 in 727/2, k.o. Žaloviče.
(4) Izven območja OPPN je načrtovana izvedba dostopa
z vzhodne strani (delno rekonstrukcija obstoječe poljske poti in
delno novogradnja), elektro priključka, telekomunikacijskega
priključka ter priključka komunalne kanalizacije po zemljiščih s
parc. št. 1529/3, 1530/1 in 1531/1, 1532, 707/7, 707/12, 711,
715/2, 727/2, 730, 731,732, 782/4 in 763, vse k.o. Žaloviče.
6. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)
(1) Območje OPPN se ureja kot zaključeno območje
konjeniškega centra, na katerem so objekti in zunanje ureditve
koncipirani okrog gospodarskega dvorišča in umeščeni na
različne nivoje razgibanega reliefa.
(2) Območje OPPN na severu, jugu in vzhodu meji na
kmetijske površine, na zahodu območja je obstoječa cesta in
območje stavbnih zemljišč – počitniške in stanovanjske hiše.
Vzhodno od območja je obstoječa poljska pot, na katero se
območje OPPN navezuje z izvedbo dostopa. Območje OPPN
se navezuje na sosednja območja tudi zaradi priključitve na
omrežja gospodarske javne infrastrukture.
7. člen
(koncept urejanja prostora)
(1) Območje OPPN se nameni kmetijskim in turističnim
dejavnostim – konjeniški center, apartmaji ter bivanje. Na območju se uredijo objekti, dostopi, utrjene površine (dvorišča) in
zelene površine.
(2) Pri snovanju arhitekturnih rešitev se upošteva krajevna
arhitektura, da bo kompleks skladen z okolico. Objekti se postavijo v razgiban teren tako, da se zagotovi čim bolj smotrna in
funkcionalna razmestitev objektov ter ureditev zunanjih površin
– dostopov, dvorišč in ustrezna izraba razgibanega terena. Terenski prehodi se urejajo pretežno z brežinami in ozelenitvami
(avtohtono drevje), dopustni so tudi oporni zidovi.
8. člen
(urbanistično-arhitekturni pogoji)
(1) Stanovanjska hiša z apartmaji: je sestavljena in stanovanjskega dela, apartmajskega dela in veznega dela objekta
– vetrolova. Streha celotnega objekta je ravna, lahko v različnih nivojih, delno krita s prodcem in delno zatravljena. Kota
postavitve objekta v teren – kota pritličja je 190,50 m n.v. Drugi
pogoji za ta objekt so:
– Stanovanjski del:
Tlorisni gabarit: približno 12 m x 18 m.
Višinski gabarit: vkopana klet in pritličje ter delno nadstropje. Višina objekta bo največ 6,70 merjeno od kote terena na
nivoju pritličja objekta.
– Apartmajski del
Tlorisni gabarit: približno 10 m x 12 m.
Višinski gabarit: vkopana klet in pritličje s tlorisnim gabaritom 10 m x 12 m se preko vetrolova naveže na stanovanjski del.
– Vezni del objekta – vetrolov
Tlorisni gabarit: približno 4 m x 6 m.
Višinski gabarit: vkopana klet in pritličje.
(2) Klubski prostori in apartmaji:
– Tlorisni gabarit: približno 10,7 m x 14,5 m.
– Višinski gabarit: delno vkopana klet in pritličje.
– Streha: simetrična dvokapna z naklonom 35 do 40 stopinj.
– Kota postavitve objekta v teren – kota kleti je 187,00
m n.v.
(3) Gospodarski objekt – hlev:
– Tlorisni gabarit: približno 13 m x 20 m.
– Višinski gabarit: pritličje in podstrešje.
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– Streha: dvokapna z naklonom 35 do 40 stopinj.
– Kota postavitve objekta v teren – kota pritličja je 187,00
m n.v.
(4) Gospodarski objekt – kozolec:
– Tlorisni gabarit: približno 8 m x 16 m.
– Višinski gabarit: pritličje in podstrešje.
– Streha: dvokapna z naklonom 35 do 40 stopinj, lahko
s čopi.
– Kota postavitve objekta v teren – kota pritličja je
185,00 m n.v.
(5) Skupni urbanistično-arhitekturni pogoji za vse objekte:
– Vse dvokapne strehe so poenotenih naklonov in kritin.
Za stanovanjski objekt je dopustna ravna streha. Dopustne
so temne kritine – temno sive ali opečno rdeče. Dopustna so
strešna okna. Dopustne so enokapne (pravokotne oziroma
dvignjene) frčade.
– Vse fasade na območju so poenoteno oblikovane, tako
da se oblikuje usklajen kompleks objektov in zunanjih ureditev.
Fasade so v pastelnih zemeljski barvi v kombinaciji s sivo.
Dopustne so lesene fasade nad zidano kletjo, posebej za gospodarske objekte.
9. člen
(pogoji za zunanje ureditve)
(1) Ob izgradnji novih objektov se uredi okolica objektov ter dvorišče. Vsi dovozi, manipulacija in parkiranje se
uredijo v okviru gospodarskega dvorišča. Dvorišče povezuje
objekte med seboj in se prilagaja terenskim razmeram, zato
ni ravno. Dvorišče se delno utrdi s peskom, delno tlakuje ter
obrobi z robniki, ki zamejujejo in ločujejo območje prometne
ureditve od ostalih površin. Utrdijo se povozne površine
okoli objektov in na dvorišču, peš površine okoli objektov se
tlakujejo. Ostale površine se zatravijo in zasadijo. Za zasaditev se uporabijo avtohtona listopadna drevesa, lahko tudi
sadno drevje. Za grmovno zasaditev se uporabijo listopadne
grmovnice.
(2) Zunanja ureditev obsega tudi postavitev opornih zidov. Terenski prehodi – brežine in oporni zidovi se zakrijejo in
utrdijo z drevesno zasaditvijo, grmovnicami in plezalkami. Za
tlakovanje površin ob objektih se uporabijo materiali, usklajeni
z arhitekturnim oblikovanjem objektov.
10. člen
(dopustne dejavnosti)
Na območju OPPN je dopustno bivanje ter dejavnosti,
opredeljene na podlagi predpisa o standardni klasifikaciji dejavnosti: kmetijstvo, gostinstvo in druge dejavnosti, če dopolnjujejo
osnovne dejavnosti.
11. člen
(dopustna dela in gradnje)
Dopustna je novogradnja objektov v skladu z dopustnimi
dejavnostmi (v 10. členu tega odloka), dela v zvezi z urejanjem
zunanjih površin ter dela v skladu s predpisi, ki urejajo geodetsko dejavnost.
12. člen
(dopustni objekti glede na namen)
(1) Dopustni so manj zahtevni objekti, namenjeni dopustnim dejavnostim. Dopustne so stanovanjske in nestanovanjske stavbe in gradnja objektov gospodarske javne infrastrukture in parkirišč.
(2) V skladu s predpisi o vrstah objektov glede na zahtevnost je dopustna izvedba naslednjih nezahtevnih objektov:
ograje, škarpe in podporni zidovi.
(3) V skladu s predpisi o vrstah objektov glede na zahtevnost je dopustna izvedba naslednjih enostavnih objektov:
nadstreški, začasni objekti.
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13. člen

(parcelacija in priključevanje na grajeno javno dobro)
Izvede se nova parcelacija. Gradbena parcela za predvidene objekte in pripadajoče ureditve je opredeljena v grafičnem delu tega OPPN. Pojem gradbena parcela se uporablja
skladno s 5. členom OPN. Območje OPPN je priključeno na
grajeno javno dobro.
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede
priključevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro
14. člen
(skupne določbe o gospodarski javni infrastrukturi)
(1) Na mestih križanja načrtovanih ureditev z gospodarsko javno infrastrukturo se upoštevajo ustrezni tehnični pogoji
ter pogoji upravljavcev posameznih komunalnih, energetskih
in telekomunikacijskih vodov in naprav. Pri nadaljnji projektni
obdelavi se vsa križanja in vzporedni poteki načrtovanih ureditev z vodi gospodarske javne infrastrukture obdelajo ter se
zanje pripravijo ustrezne tehnične rešitve.
(2) Če se med izvedbo ugotovi, da je treba za posamezni
obstoječi ali predvideni vod gospodarske javne infrastrukture
zagotoviti dodatne ukrepe, se to izvede v skladu s pogoji
in soglasjem upravljavca oziroma lastnika določenega infrastrukturnega voda.
(3) Pred izvedbo načrtovanih ureditev se obstoječi vodi,
naprave in objekti gospodarske javne infrastrukture zakoličijo
in ustrezno zaščitijo. Pri izvajanju del na mestih križanj in
vzporednih potekih investitor zagotovi sodelovanje upravljavca oziroma lastnika določene gospodarske javne infrastrukture.
(4) V času gradnje se ob prestavitvah in ostalih ureditvah
infrastrukturnih vodov zagotovi čim bolj nemotena oskrba oziroma obratovanje gospodarske javne infrastrukture.
15. člen
(prometne ureditve)
(1) Na zahodnem robu obravnavanega območja se uredi
dostop z JP 797801 Šmarješke Toplice (Baloh)–Brezovica.
(2) Uredi se nova dostopna pot v makadamski izvedbi, ki
poteka ob jugovzhodnem robu obravnavanega območja in se
preko obstoječega prepusta čez potok Prinovec navezuje na
obstoječo javno pot (kolovoz) na parcelah 1530/1 in 1531/1,
k.o. 1461 Žaloviče. Javna pot se rekonstruira v okviru obstoječih parcelnih mej. Na novo se uredi navezavo javne poti
(kolovoza) na obstoječo javno makadamsko pot na parceli
1529/3, k.o. 1461 Žaloviče.
(3) V nadaljevanju je preko omenjene poti možen dostop
do JP 757801 Šmarješke Toplice (Baloh)–Brezovica in naprej
do regionalne ceste R3-667/1385 Zbure–Dolenje Kronovo.
(4) Nova premostitev vodotoka mora prevajati minimalno
100-letne računske visoke vode z varnostnim nadvišanjem
minimalno 50 cm. Iz projekta morajo biti razvidne ureditve
struge vodotoka Prinovec na odseku prečkanja in v dolžini
minimalno 3,00 m gorvodno in dolvodno od konstrukcije premostitve, kjer se ureditev zaključi s talnima pragoma. Pred
premostitvijo in med talnima pragovoma se brežini in dno
struge zavarujeta s kamnometom debeline 20 do 30 cm, položenim v beton na gramozni podlagi. Talna pragova se zgradita
iz kamna debeline 30 do 50 cm v betonu. Pragova morata biti
temeljena (sidrana) v tla in brežini vsaj 1,00 m.
(5) Za premostitev preko vodotoka mora projektna dokumentacije vsebovati: hidravlični izračun, tehnično poročilo,
grafične priloge (pregledna situacija, geodetski posnetek območja ureditve, vzdolžni profil z vrisanim objektom in ureditvijo struge, prečni profili z vrisanim zavarovanjem in gladino
100-letne visoke vode, detajli), geotehnično poročilo.
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16. člen
(elektroenergetsko omrežje)
Območje urejanja se priključi na elektroenergetsko omrežje
preko prostostoječe razdelilne omarice. Skupna priključna moč
predvidenih objektov znaša 17 kW (3x25A). Novo kabelsko
povezavo se pod povoznimi površinami položi v obbetonirano
PVC cev Ø 160 mm.
17. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Za potrebe priključevanja območja urejanja na obstoječe telekomunikacijsko omrežje se ob novi dostopni cesti predvidi
izgradnja trase TK kabelske kanalizacije z navezavo na obstoječo traso primarnega TK omrežja Šmarjeta–Šmarješke Toplice.
Na odseku, kjer obstoječo traso tangira nova dostopna pot, se
predvidi ustrezna zaščita kablov.
(2) Naročniški kabli se predvidijo v zaščitni PEHD 50 cevi
na globini 0,80 m. Naročniška cev se zaključi neposredno v TK
kabelski omari na fasadi objekta. Pri potekih trase pod povoznimi
površinami, se PEHD cevi dodatno zaščiti z PVC 125 cevmi.
18. člen
(vodovodno omrežje)
Za potrebe sanitarne oskrbe območja urejanja se predvidi izgradnja priključka PE 32 z vodomernim jaškom izven za
priključitev na obstoječe vodovodno omrežje. Na obstoječem
vodovodnem omrežju se predvidi tudi postavitev hidranta za
sanitarno požarno oskrbo.
19. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Komunalno kanalizacijsko omrežje: do izgradnje javne
komunalne kanalizacije se odvajanje in čiščenje komunalne
odpadne vode uredi z malo komunalno čistilno napravo. Po izgradnji kanalizacijskega omrežja v naselju Brezovica se območje
OPPN priključi nanj.
(2) Padavinsko kanalizacijsko omrežje: padavinske vode
s streh se speljejo v peskolove in se preko revizijskih jaškov
vodijo v predvideno ponikalnico na območju OPPN. Na območju se umesti kapnica z namembnostjo zbiranja deževnice za
zalivanje ipd.
20. člen
(odstranjevanje odpadkov)
Odpadki se odvažajo v Center za ravnanje z odpadki Dolenjske (CeROD) v Leskovcu. Morebitne posebne odpadke je
treba zbirati ločeno in za tovrstne odpadke ustreznih posodah
oziroma zabojnikih.
21. člen
(ogrevanje)
Stanovanjski objekt bo ogrevan s toplotnimi črpalkami,
sončnimi kolektorji, delno tudi lesno biomaso. Apartmaji in klubski prostori bodo prav tako ogrevani s sistemom toplotne črpalke
v povezavi s sončnimi kolektorji.
4. Rešitve in ukrepi za ohranjanje narave, varovanje okolja
in naravnih virov
22. člen
(ohranjanje narave in kulturne dediščine)
Na območju OPPN ni območij in objektov ohranjanja kulturne dediščine in narave.
23. člen
(varstvo tal in voda)
(1) Do izgradnje javne komunalne kanalizacije se odvajanje
in čiščenje komunalne odpadne vode uredi z malo komunalno
čistilno napravo. Očiščena voda iz čistilne naprave se ponika.
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(2) Padavinsko vodo se odvaja z izpustom na teren,
ponikanjem ali pa se zadrži za sanitarne potrebe in zalivanje.
24. člen
(varstvo zraka)
(1) Med gradnjo se v okolici gradbišča prepreči preseganje mejnih vrednosti prašnih usedlin v zrak (vlaženje odkritih
površin na gradbišču in na transportnih poteh, preprečevanje
nekontroliranega raznosa gradbenega materiala z območja
urejanja, prekrivanje sipkih tovorov pri transportu).
(2) Po končani gradnji se zagotovi učinkovita raba energije in uporaba goriv, ki vsebujejo manj ogljika (zemeljski plin
ali biomasa) in zagotavljanje energetske učinkovitosti novih
objektov.
25. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Za zmanjšanje hrupa v času gradnje se zagotovi uporaba gradbene mehanizacije in transportnih vozil, opremljene
s certifikati o zvočni moči. Hrupna dela se načrtujejo v času
med 7. in 19. uro.
(2) Pri načrtovanju ukrepov za varstvo pred prekomernim
hrupom se upošteva, da gre za območje III. kategorije varstva
pred hrupom.
26. člen
(ravnanje s plodnim delom tal)
(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da bodo prizadete čim
manjše površine tal.
(2) Rodovitna zemljina se odstrani in deponira ter uporabi
za sanacijo degradiranih tal in za urejanje zelenih površin na
območju urejanja, ali pa se odpelje na ustrezno deponijo. Na
drugo lokacijo se premesti tako, da ne pride do onesnaženja
s škodljivimi snovmi in manj kvalitetnim materialom. Vse izkopane plasti tal se deponirajo ločeno glede na njihovo sestavo,
tako da ne pride do mešanja mrtvice in živice, ki ne sme biti
deponirana v kupih, višjih od 1,20 m.
27. člen
(varstvo pred onesnaženjem z odpadki)
(1) Pri izvajanju gradbenih del se morajo gradbeni odpadki v največji možni meri ločevati že pri samem postopku
nastajanja.
(2) Na območju urejanja se v času gradnje zagotovi
ločeno zbiranje odpadkov tako za gradbene kot komunalne
odpadke. Komunalne odpadke se zbira ločeno v za to namenjenih zabojnikih ter se pri komunalne podjetju uredi odvoz ločeno zbranih odpadkov. Odvečni gradbeni material in gradbeni
odpadki se odpeljejo na ustrezno deponijo oziroma se predajo
pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov.
28. člen
(vidno okolje)
Med gradnjo se organizacija gradbišča uredi tako, da
bodo vplivi na vidno okolje čim manjši (ograje, razsvetljava
gradbišča, gradbena mehanizacija, začasne deponije). Zasnova urbanističnih in arhitekturnih ureditev ter zunanjih ureditev in
zasaditev mora zagotavljati oblikovno skladnost s kakovostnimi
obstoječimi objekti v vasi Brezovica.
29. člen
(učinkovita raba in obnovljivi viri energije)
Pri zasnovi objekta in oskrbi z energijo za ogrevanje prostorov in sanitarne vode se v čim večji meri zagotovi učinkovito
rabo in izrabo obnovljivih virov energije (npr. lesna biomasa in
sončna energija). Pri tem imajo prednost sistemi, ki omogočajo hkratno proizvodnjo več vrst energije (zlasti toplotne in
električne energije).
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5. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno
z varstvom pred požarom
30. člen
(ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami)
(1) Pri dimenzioniranju načrtovanih objektov in ureditev se
upoštevata projektni pospešek tal 0.175 g in uvrščenost območja
v 7. stopnjo seizmične intenzitete potresa po evropski makroseizmični lestvici. Pri načrtovanju nove zazidave in vseh zaradi nje
potrebnih ureditev se upoštevajo določila veljavnih zakonskih in
podzakonskih aktov o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov za območje seizmične intenzitete potresa VII. stopnje po
MCS oziroma 0.175 g po Karti za projektni pospešek tal.
(2) Pri pripravi projektne dokumentacije se upoštevajo
predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(3) V primeru naravnih nesreč in morebitne vojne nevarnosti se je potrebno ravnati v skladu z veljavnimi občinskimi in
državnimi predpisi oziroma programi.
31. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarno varstvo območja OPPN mora biti urejeno v
skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi. Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj
zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu – zasnova požarne
varnosti. Požarno manj zahtevni objekti so določeni v predpisu
o zasnovi in študiji požarne varnosti.
(2) Vse ureditve in objekti v okviru območja OPPN morajo
biti zgrajeni tako, da upoštevajo obvezne protipožarne odmike
oziroma predpisane protipožarne ločitve.
(3) V primeru požara mora biti zagotovljena možnost
varnega umika ljudi in živali. Zagotovi se dostop z vozili za
intervencijo in za razmeščanje opreme za gasilce.
(4) Vode za gašenje požara se zagotavljajo iz javnega
vodovodnega omrežja s hidrantom.
6. Etapnost izvedbe prostorske ureditve
32. člen
(etapnost izvedbe)
Objekti in druge ureditve se lahko izvajajo etapno, tako se
zagotovi uporabnost objekta.
7. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih,
oblikovalskih in tehničnih rešitev
33. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Dopustna so odstopanja od določil tega OPPN glede
urbanistično-arhitekturnih pogojev (8. člen tega odloka): pri
tlorisnih gabariti objektov: do – 30 %, pri kotah pritličja oziroma
kleti objektov: do +, – 1,00 m, če se s tem zagotovijo ustreznejše rešitve glede umeščenosti objektov v relief (manj opornih
zidov oziroma nižji oporni zidovi).
(2) Pri realizaciji OPPN so dopustna tudi odstopanja od
tehničnih rešitev, določenih s tem OPPN, če se pri nadaljnjem
podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških,
geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so
primernejše s prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika.
(3) Odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev iz
prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja, prometne sheme, ne smejo poslabšati bivalnih
in delovnih razmer na območju OPPN oziroma na sosednjih
območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati soglasodajalci, v katerih
pristojnosti posegajo ta odstopanja.
(4) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko štejejo tudi odstopanja od podatkov, prikazanih v grafičnih prilogah,
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ki so posledica podrobnejše stopnje obdelave projektov oziroma določil geodetskega certifikata.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen

Uradni list Republike Slovenije
nadzornega odbora mora biti posredovano gradivo in določen
rok najmanj 24 ur, da izrazijo svoje stališče. Na korespondenčni
seji, člani nadzornega odbora ne morejo sprejeti poročila o
nadzoru s priporočili in predlogi.
Posamezni sklep je sprejet, če se je zanj opredelila večina
članov nadzornega odbora.«

(hramba OPPN)
OPPN se v analogni in digitalni obliki hrani na sedežu
Občine Šmarješke Toplice in sedežu Upravne enote Novo
mesto. V primeru odstopanj med analogno in digitalno obliko
velja analogna oblika.
35. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije. Grafični del se objavi na spletni strani
Občine Šmarješke Toplice.
Št. 350-0002/2013-21
Šmarješke Toplice, dne 4. novembra 2013
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

TREBNJE
3424.

Spremembe in dopolnitve Poslovnika
Nadzornega odbora Občine Trebnje

Na podlagi osmega odstavka 32. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08 in 79/09) in 56. člena Statuta Občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 45/07) je Nadzorni odbor Občine Trebnje na
18. seji dne 7. 11. 2013 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trebnje

9. člen
23. člen se črta.
10. člen
V 32. členu se črta prvi odstavek.
11. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorovana oseba lahko že pred izdajo osnutka poročila o opravljenem nadzoru izvede ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, kolikor je to časovno, tehnično in organizacijsko mogoče.«
12. člen
40. člen se črta.
13. člen
47. člen se črta.
14. člen
Prvi odstavek 48. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi narave dela in podatkov do katerih nadzorni odbor dostopa, so seje praviloma zaprte za javnost.«
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi.
»Do sprejema poročila o nadzoru s priporočili in predlogi
ta gradiva niso informacija javnega značaja.«
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
15. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-1/2013-90
Trebnje, dne 7. novembra 2013
Predsednica Nadzornega odbora
Občine Trebnje
mag. Vesna Zupančič Klarič l.r.

1. člen
V Poslovniku Nadzornega odbora Občine Trebnje (Uradni
list RS, št. 113/07 in 9/10) se črta drugi odstavek 4. člena.
2. člen
V 10. členu se peta alineja spremeni tako, da se glasi:
– »obravnava odzivno poročilo nadzorovanega organa,«.
3. člen
V prvem odstavku 12. člena se črta šesta alineja.
4. člen
V 13. členu se črta drugi odstavek.
5. člen
14. člen se črta.
6. člen
V prvem odstavku 16. člena se črta besedilo: », katerega
sestavni del je nadzorni program«.
7. člen
Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V letnem programu dela nadzornega odbora se načrtujejo izvedbe nadzorov.«
8. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik nadzornega odbora lahko v izjemnih primerih skliče korespondenčno sejo nadzornega odbora. Članom

ŽELEZNIKI
3425.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje
SEL15-12

Na podlagi 57. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12) in
31. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09,
47/10) je župan Občine Železniki dne 4. 11. 2013 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje SEL15-12
I.
Splošno
S tem sklepom se začne pripravljati občinski podrobni
prostorski načrt na območju z oznako SEL15-12 (v nadaljevanju: OPPN).
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– veljavni Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine
Železniki (Uradni list RS, št. 41/13, 42/13) in
– ostali predpisi s področja urejanja prostora.

Ocena stanja in razlogi za pripravo
Priprava OPPN je utemeljena v nadrejenem prostorskem
aktu. Investitorji nameravajo zgraditi tri enostanovanjske hiše
z vrtom, za namen bivanja.
S podrobnim načrtom se ob upoštevanju prostorskih
izvedbenih pogojev iz občinskega prostorskega načrta podrobneje določi arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve
prostorskih ureditev, ter priključitev objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro. Podrobni načrt bo
med drugim predvidel tudi dopustna odstopanja od načrtovanih
rešitev.

IV.
Določitev območja
Ureditveno območje obsega stanovanjsko območje z oznako SEL15-12 namenske rabe SSe(s), okvirne velikosti 3500 m2
in bo predvidoma posegalo na parcele št. 947/8, 947/9, 947/10,
947/11, 948/1, 948/2, 948/3, 948/4, 948/5, 689/1, 693/2, vse k.o.
2064 – Selca. Območje OPPN se glede na predlagano prostorsko rešitev v fazi izdelave lahko spremeni.

III.

V.

Pravna podlaga

Način pridobitve strokovnih rešitev

Pravna podlaga za izdelavo OPPN:
– Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12),
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS,
št. 99/07),

V postopku priprave OPPN se strokovne rešitve pripravijo
na podlagi prikaza stanja prostora, prostorskih potreb pobudnika, strokovnih podlag ter smernic in zahtev pristojnih nosilcev
urejanja prostora. V postopek priprave OPPN se lahko uvrstijo
tudi druge strokovne podlage, če to izhaja iz vsebinske problematike, ki jo je potrebno razrešiti v OPPN.

VI.
Roki za pripravo OPPN z opredelitvijo posameznih faz
Faza v postopku

Nosilec

Rok izvedbe

Objava sklepa v uradnem glasilu in svetovnem spletu

župan

november 2013

Priprava osnutka akta

načrtovalec

januar 2014

Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic

pripravljavec

januar 2014

Pridobitev obvestila MKO za varstvo okolja o izvedbi celovite presoje
vplivov na okolje (CPVO)

pripravljavec

februar 2014

Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnitev osnutka akta načrtovalec

marec 2014

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega
pripravljavec
osnutka akta; objava v svetovnem spletu in na krajevno običajen način

marec 2014

Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega predloga akta
z evidentiranjem vseh pripomb

pripravljavec, načrtovalec

april 2014

Priprava stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve
in javne obravnave

pripravljavec, načrtovalec župan

april 2014

Objava stališč do pripomb na krajevno običajen način, pisna seznanitev lastnikov parcel na območju akta

pripravljavec

april 2014

Obravnava odloka na občinskem svetu (1. branje)

občinski svet

maj 2014

Oblikovanje dopolnjenega predloga aka na podlagi stališč
do pripomb ter predlogov javnosti in pripomb občinskega sveta

načrtovalec

maj 2014

Pridobitev mnenj od nosilcev urejanja prostora na dopolnjen predlog
akta in opredelitev pristojnih ministrstev o sprejemljivosti akta

pripravljavec, načrtovalec

junij 2014

Priprava usklajenega predloga akta

načrtovalec

junij 2014

Obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu (2. branje)

občinski svet

september 2014

Objava odloka v Uradnem listu RS

pripravljavec

september 2014
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Terminski plan se lahko spremeni v primeru izvedbe
CPVO ter zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora oziroma drugih udeležencev.
VII.
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci,
ki sodelujejo v postopku priprave OPPN
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje,
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za
okolje, Oddelek območja Zgornje Save, Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za
promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za
infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za
energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za
prostor, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana
– Telekom Slovenije, d.d., PE Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj
– Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj
– Loška komunala, d.d., Škofja Loka, Kidričeva cesta
43a, 4220 Škofja Loka (področje ravnanja z odpadki)
– Toplarna Železniki, d.o.o., Češnjica 54, 4228 Želez
niki
– Tritel, d.o.o., Nadgoriška cesta 37, 1231 Ljubljana-
Črnuče (področje širokopasovnega optičnega omrežja)
– Občina Železniki – režijski obrat, Češnjica 48,
4228 Železniki (področje javnega vodovoda, odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod)
– Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki (področje občinskih cest).
Drugi nosilci urejanja prostora, kolikor predvideni program posega tudi v njihovo področje.
VIII.
Obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN
Finančna sredstva za pripravo OPPN, strokovnih podlag, geodetskega načrta, uradnih objav in dodatnih strokovnih gradiv, ki bi jih še zahtevali posamezni nosilci urejanja
prostora, zagotovi investitor.
IX.
Objava sklepa
Ta sklep se objavi Uradnem listu Republike Slovenije
in na svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-2/2013-001
Železniki, dne 4. novembra 2013
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar l.r.

Uradni list Republike Slovenije
BELTINCI
3426.

Sklep o pripravi občinskega podrobnega
prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN)
za del območja naselja Lipovci (Lipovci –
vzhod)

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 109/09, 57/12, 109/12) in 30. člena
Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je župan
Občine Beltinci sprejel

SKLEP
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega
načrta (v nadaljevanju: OPPN) za del območja
naselja Lipovci
(Lipovci – vzhod)
1. člen
(splošno)
S tem sklepom župan Občine Beltinci določa način in postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za
del naselja Lipovci (Lipovci – vzhod), območje za gradnjo in ureditve objektov in površin namenjenih stanovanjskim vsebinam.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Na podlagi Prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) Občine
Beltinci (Uradni list RS, št. 40/01, 41/03, 47/05, 78/05, 102/09,
43/11, 75/11 in 37/13) je območje obdelave opredeljeno kot
območje predvideno za stanovanjsko gradnjo.
Obravnavano območje je nepozidano stavbno zemljišče
(v naravi namenjeno za kmetijsko obdelavo).
Zaradi pomanjkanja prostora za razvoj in širitev stanovanjskih con v naselju Lipovci in izkazanih interesov investitorjev, se je občina Beltinci odločila začeti s postopkom priprave
OPPN.
Skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt
(Uradni list RS, št. 33/07 109/09, 57/12, 109/12), je potrebno
za obravnavano območje izdelati občinski podrobni prostorski
načrt (OPPN).
3. člen
(predmet izdelave)
Predmet OPPN je priprava in podrobno oblikovanje meril,
pogojev in ukrepov ter prostorskih rešitev, na podlagi katerih bo
omogočena kvalitetna umestitev objektov vezanih za potrebe
stanovanjskih dejavnosti. Upoštevane so vse ureditve potrebne
komunalne opreme, energetske, telekomunikacijske in prometne infrastrukture – gospodarske javne infrastrukture (GJI).
Z OPPN bodo tudi določeni pogoji za projektiranje objektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo zlasti glede
namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov in
varovanja okolja.
OPPN za del območja urejanja naselja Lipovci (Lipovci
– vzhod) vsebuje:
– območje OPPN,
– arhitektonske, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter
ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo,
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.
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4. člen
(sestavni deli OPPN)
Sestavni del OPPN so:
I. Besedilo odloka
II. Grafični del
1. Načrt območja z načrtom parcelacije
2. Območje obdelave OPPN in faznost gradnje
3. Pregledna situacija območja OPPN
4. Osnove zakoličbe
5. Načrt arhitektonskih, krajinskih in oblikovalskih rešitev
prostorskih ureditev
III. Priloge OPPN
1. Obrazložitev in utemeljitev
2. Strokovne podlage
3. Smernice nosilcev planiranja
4. Mnenja nosilcev planiranja
5. Seznam sprejetih aktov
6. Povzetek za javnost
IV. Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca.
5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi opravljene analize
prostora, predhodnih usmeritev pristojnih strokovnih služb Občine Beltinci, izdelanih idejnih zasnov in potreb investitorjev ter
ustreznih analiz izvajalca in upoštevanju veljavne zakonodaje.
6. člen
(območje obdelave – grafična priloga)
Ureditveno območje OPPN obsega površino v izmeri
84.828,00 m2 in je deljeno na coni »S« – A in »S« – B.
– Cona »S« – A 41.620,00 m2
parcelne številke:
2233, 2234, 2232/3, 2235, 2236, 2238, 2239, 2240, 2241,
2242, 2243, 2244, 2245, 2247/2, 2248, 2249, 2250, 2251,
2252, 2253/2.
– Cona »S« – B 43.208,00 m2
parcelne številke:
2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217,
2218, 2219, 2220, 2221, 2222/1, 2222/2, 2223, 2224, 2225, 2226,
2227/1, 2227/2, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232/1, 2232/2, 2232/3,
2236, 2237, 2238, 2241, 2242, 2246, 2247/1, 2247/2, 2251, 2252,
2253/1, 2254/1, 2254/2, 2811, 2255, 2256, 2257, 2258.
Območje izdelave OPPN z delitvijo na cone urejanja je
prikazano v grafični prilogi sklepa.
7. šlen
(okvirni roki in postopki za pripravo OPPN)
Dela se bodo izvajala skladno s terminskim planom, navedenim v ponudbi izvajalca, kot sledi:
Aktivnost
Sklep župana Občine
Beltinci o pripravi OPPN
Priprava osnutka
prostorskega akta
Pridobivanje smernic
Dopolnitev osnutka akta
v skladu z zahtevami
iz podanih smernic
Javna razgrnitev
Stališča do podanih
pripomb
Priprava predloga akta
Pridobivanje mnenj

Nosilec
Župan Občine Beltinci
Izdelovalec – ASPA
ing, Črenšovci
Izdelovalec – ASPA
ing, Črenšovci
Izdelovalec – ASPA
ing, Črenšovci
Občina Beltinci
Izdelovalec, Občinski
svet
Izdelovalec – ASPA
ing, Črenšovci
Izdelovalec – ASPA
ing, Črenšovci

Rok
7 dni
21 dni
30 dni
7 dni
30 dni
7 dni
15 dni
30 dni

94 / 15. 11. 2013 /

Aktivnost
Priprava usklajenega
predloga po pridobitvi
mnenj za sprejem na seji
OS
Predaja kompletiranih
izvodov

Stran

Nosilec
Izdelovalec – ASPA
ing, Črenšovci
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Rok

7 dni
Izdelovalec – ASPA
ing, Črenšovci

7 dni

Predvideni rok izdelave 161 dni od podpisa pogodbe.
8. člen
(pristojni nosilci planiranja, ki se zaprosijo za smernice
in mnenja OPPN Lipovci – vzhod)
1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Dunajska 160
1000 Ljubljana
2. Zavod RS za varstvo narave
Območna enota Maribor
Pobreška cesta 20 a
2000 Maribor
3. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
Agencija RS za okolje
Oddelek porečja reke Mure
Slovenska 2
9000 Murska Sobota
4. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana
5. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest
Območje Murska Sobota
Lipovci 256 b
9231 Beltinci
6. Ministrstvo za obrambo
Uprava RS za zaščito in reševanje
Vojkova 61
1000 Ljubljana
7. Občina Beltinci
Mladinska ulica 2
9231 Beltinci
8. KOMUNA javno komunalno podjetje Beltinci d.o.o.
Mladinska ulica 2
9231 Beltinci
9. Elektro Maribor d.d.
OE Murska Sobota
Lendavska ulica 31 a
9000 Murska Sobota
10. Telekom Slovenije d.d.
Cigaletova ulica 15
1000 Ljubljana
11. Zavod za gozdove,
Območna enota Murska Sobota
Ulica Arhitekta Novaka 17
9000 Murska Sobota.
9. člen
(končne določbe)
Pripravljalec OPPN je Občina Beltinci. Ta sklep se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati naslednji
dan po objavi.
Št. 350-15/2013-01
Beltinci, dne 30. septembra 2013
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

Stran

10324 /

Št.

94 / 15. 11. 2013

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
GROSUPLJE
3427.

Sklep o začetku postopka priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta
Grosupeljščica 1

Na podlagi 57.–61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 35/12 – Sklep US
v nadaljevanju: ZPNačrt), 70/08 – ZVO-1B, 43/11 – ZKZ-C ter
34. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je
župan Občine Grosuplje dne 13. 11. 2013 sprejel

SKLEP
o začetku postopka priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta
Grosupeljščica 1
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) Globalne vremenske spremembe in nevarne poplave
se v zadnjem obdobju vrstijo že skoraj vsako leto, kar je dovolj
resno opozorilo, da je območje vodotoka Grosupeljščice potrebno protipoplavno urediti.
(2) Izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta Grosupeljščica 1 (v nadaljevanju: OPPN) posega že v leto
2006. Na osnovi takratnega občinskega prostorskega plana
Občine Grosuplje je bilo predmetno območje opredeljeno kot
Občinski lokacijski načrt Vodna pot (v nadaljevanju: OLN) za
ureditve športno-rekreacijskih in zelenih površin. Za OLN je
bilo na podlagi programa priprave (2006) izdelano gradivo na
katerega so bile pridobljene smernice in strokovne podlage (Topos d.o.o. 2007) ter začet postopek celovite presoje vplivov na
okolje Oikos d.o.o. (2007). Z namenom končne ureditve tega
problema je bil v letu 2008 izdelan idejni projekt ureditve vodotoka Grosupeljščice (MOP, Dunajska 48, Ljubljana) na delu,
kjer ta poteka skozi naselje – Idejni projekt Ureditev Grosupeljščice skozi Grosuplje, od železniške proge do AC, v katerem
so opredeljeni vsi ukrepi vzdolž celotnega poteka Vodne poti.
(3) Glavni razlog za pripravo OPPN je tako protipoplavna
ureditev območja, hkrati pa potreba po urejenih zelenih površinah kot obvodnega parka v smislu ureditve sprehajalnih
poti s postavitvijo urbane opreme, v jugozahodnem delu pa po
ureditvi območja za gospodarske dejavnosti.
2. člen
(okvirno območje OPPN)
Območje OPPN, v velikosti cca 16 ha, predstavlja pas, ki
poteka vzdolž vzhodnega dela mesta Grosuplje in zajema južni
del potoka Grosupeljščica ter njegovo obrežno vegetacijo, in
sicer od stanovanjskega območja (Bevkova cesta) na severu,
do območja železnice na jugu. Na jugozahodu se razširi in
vključuje tudi gospodarsko cono Rožna dolina.
3. člen
(planska podlaga za OPPN)
Območje predvidenega OPPN je določeno v Občinskem
prostorskem načrtu Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 8/13),
in sicer kot površine namenjene za zelene površine – parki
(ZP), jugovzhodni je namenjen za površine gospodarske cone
(IG), jugovzhodni pa kot območje najboljših kmetijskih zemljišč
(K1). V območje OPPN so zajete sledeče ureditvene enote:
K1: GR 123; ZP: GR 268, GR 270, GR 277; IG: GR 95.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) OPPN se bo izdelal na podlagi obstoječih strokovnih
podlag, ki so bile izdelane v postopku priprave OPN in ostalih
občinskih prostorskih aktov, le-te pa se lahko dopolnijo na
podlagi smernic nosilcev urejanja prostora ali izdelajo na novo
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v tistih sestavinah, ki so glede na vrsto načrtovane prostorske
ureditve in značilnost prostora relevantne za OPPN.
(2) Omilitveni ukrepi za zmanjšanje poplavne nevarnosti
se načrtujejo na podlagi strokovnih podlag, ki so priloga OPN.
Strokovne podlage so bile izdelane za naslednja območja:
– območje zadrževalnika Veliki Potok in vodotoka Grosupeljščica: Analiza poplavnosti v Občini Grosuplje (od zadrževalnika
Veliki Potok do žel. proge), izdelovalec Inštitut za vode RS,
Hajdrihova 28c Ljubljana, št. projekta II/4/1/1, št. načrta C-1396,
Analiza poplavnosti v Občini Grosuplje za potrebe OPN (omilitveni ukrepi) – dopolnitev, št. projekta C59a-ŠNS/10, Ljubljana,
junij 2012, Izdelovalec IS projekt d.o.o., Pot za Brdom 102,
Ljubljana, Hidrološke osnove in hidrološko hidravlične analize,
Izvrednotenje hidroloških osnov za potrebe upravljanja z vodami
št. projekta VI/1/1, Del objekta: Hidrološko hidravlična preverba
načrtovanega zadrževalnika Veliki Potok, izdelovalec Inštitut za
vode RS, Hajdrihova 28c, Ljubljana, št. projekta C-1387;
– območje suhega zadrževalnika Bičje: Hidrološko hidravlična presoja vodnega režima Bičja v sklopu priprave DPN
za nadvoz čez žel. progo s priključkom na regionalno cesto
R3 646 in priključkoma na Kadunčevo in Industrijsko cesto v
Grosupljem, št. projekta 032-5a-11 in Hidrološko hidravlična
presoja vodnega režima Sevnik, Globošček in zgornjega dela
Bičja, št. projekta 032-5b-11 (oba elaborata je izdelal Urbania
d.o.o., Ulica Janeza Pavla II/3, Ljubljana);
– preostali del občine: Analiza poplavnosti v Občini Grosuplje za potrebe OPN – obstoječe stanje, št. projekta C58-ŠNS/10
in Analiza poplavnosti v Občini Grosuplje za potrebe OPN –
predvidena ureditev, št. projekta C59-ŠNS/10 (obe izdelal IS
projekt d.o.o., Pot za Brdom 102, Ljubljana) ter Hidrologija za
potrebe OPN Občine Grosuplje, Izdelovalec Inženiring za vode
d.o.o., Pot za Brdom 102, Ljubljana, št. projekta C53-ŠNS/10.
5. člen
(roki za pripravo OPPN)
Postopek priprave in sprejemanja OPPN bo potekal
skladno z določili 57., 85., 60. in 61. člena ZPnačrt. Roki se
lahko zaradi nepredvidenih zahtev in pogojev udeležencev v
postopku, na katere občina nima vpliva, spremenijo.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane
prostorske ureditve iz njihove pristojnosti)
(1) Za OPPN se pridobijo smernice in mnenja naslednjih
nosilcev urejanja prostora:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko,
Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61,
1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Sektor za vode, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, področje voda;
4. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Območje Srednje Save, Einspilerjeva 6, 1000 Ljubljana, področje voda;
5. Ministrstvo kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje,
Vojkova 1c, 1000 Ljubljana, področje narave;
6. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za
infrastrukturo, Langusova cesta 4, 1000 Ljubljana, področje
železniškega prometa;
7. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, področje državnih cest;
8. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva
10, 1000 Ljubljana, področje narave;
9. Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na
Krko 7, 1290 Grosuplje, vodovod;
10. Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na
Krko 7, 1290 Grosuplje, kanalizacija;
11. Javno komunalno podjetje Grosuplje,d.o.o., Cesta na
Krko 7, 1290 Grosuplje, odpadki;
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12. Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o., Cesta na
Krko 7, 1290 Grosuplje, toplota;
13. Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana;
14. Telekom Slovenije d.d., Stegne 19, 1000 Ljubljana;
15. Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61 a,
1211 Ljubljana - Šmartno;
16. Občina Grosuplje, Urad za komunalno infrastrukturo,
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje.
Drugi udeleženci:
17. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta
22, 1000 Ljubljana – področje varstva okolja.
(2) Če se v postopku OPPN ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso navedeni v tem
sklepu, se v postopku pridobi tudi njihove smernice in mnenja.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 58. členom
ZPNačrt-a podati smernice in mnenja v 30 dneh od prejema vloge.
Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic in mnenj, se bo v skladu z ZPNačrt-a
štelo, da jih nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo
veljavni predpisi. Občina bo skladno s prvim odstavkom 61. člena
ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za pripravo OPPN in strokovnih podlag
zagotovita pobudnika OPPN (Občina Grosuplje in Mercator d.d.).
8. člen
(prenehanje veljavnosti, objava in začetek veljavnosti)
Z dnem objave tega sklepa preneha veljati:
– Program priprave za občinski lokacijski načrt Vodna pot
(OLN), Uradni list RS, št. 102/06.
Sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Posreduje se ga pristojnemu ministrstvu in objavi
na spletni strani Občine Grosuplje: www.grosuplje.si/občina
Grosuplje/prostorski dokumenti.
Št. 3505-011/2013
Grosuplje, dne 13. novembra 2013
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

3428.

Sklep o začetku postopka priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta
Grosupeljščica 2

Na podlagi 57.–61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 35/12 – Sklep US
v nadaljevanju: ZPNačrt), 70/08 – ZVO-1B, 43/11 – ZKZ-C, ter
na podlagi 34. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS,
št. 1/10) je župan Občine Grosuplje dne 13. 11. 2013 sprejel

SKLEP
o začetku postopka priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta
Grosupeljščica 2
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) Globalne vremenske spremembe in nevarne poplave
se v zadnjem obdobju vrstijo že skoraj vsako leto, kar je dovolj

Uradni list Republike Slovenije
resno opozorilo, da je območje vodotoka Grosupeljščice potrebno protipoplavno urediti.
(2) Izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta Grosupeljščica 2 (v nadaljevanju: OPPN) posega že v leto
2006. Na osnovi takratnega občinskega prostorskega plana
Občine Grosuplje je bilo predmetno območje opredeljeno kot
Občinski lokacijski načrt Vodna pot (v nadaljevanju: OLN) za
ureditve športno-rekreacijskih in zelenih površin. Za OLN je
bilo na podlagi programa priprave (2006) izdelano gradivo na
katerega so bile pridobljene smernice in strokovne podlage (Topos d.o.o. 2007) ter začet postopek celovite presoje vplivov na
okolje Oikos d.o.o. (2007). Z namenom končne ureditve tega
problema je bil v letu 2008 izdelan idejni projekt ureditve vodotoka Grosupeljščice (MOP, Dunajska 48, Ljubljana) na delu,
kjer ta poteka skozi naselje – Idejni projekt Ureditev Grosupeljščice skozi Grosuplje, od železniške proge do AC, v katerem
so opredeljeni vsi ukrepi vzdolž celotnega poteka Vodne poti.
(3) Glavni razlog za pripravo OPPN je tako protipoplavna
ureditev območja, hkrati pa potreba po urejenih zelenih površinah kot obvodnega parka v smislu ureditve sprehajalnih poti s
postavitvijo urbane opreme.
2. člen
(okvirno območje OPPN)
Območje OPPN, v velikosti cca 13 ha, poteka vzdolž
vzhodnega dela mesta Grosuplje in zajema severni del potoka
Grosupeljščica, in sicer od AC, Jerove vasi do stanovanjskega
območja (Bevkova cesta) na jugu.
3. člen
(planska podlaga za OPPN)
Območje predvidenega OPPN je določeno v Občinskem
prostorskem načrtu Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 8/13),
in sicer kot površine namenjene za zelene površine – parki
(ZP), površine na severu so namenjene gozdnemu zemljišču
(G) in druga kmetijska zemljišča (K2) V območje OPPN so zajete sledeče ureditvene enote; G: GR 79; K2: GR 163, GR 164;
ZP: GR 271, GR 275.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) OPPN se bo izdelal na podlagi obstoječih strokovnih
podlag, ki so bile izdelane v postopku priprave OPN in ostalih
občinskih prostorskih aktov, le-te pa se lahko dopolnijo na
podlagi smernic nosilcev urejanja prostora ali izdelajo na novo
v tistih sestavinah, ki so glede na vrsto načrtovane prostorske
ureditve in značilnost prostora relevantne za OPPN.
(2) Omilitveni ukrepi za zmanjšanje poplavne nevarnosti
se načrtujejo na podlagi strokovnih podlag, ki so priloga OPN.
Strokovne podlage so bile izdelane za naslednja območja:
– območje zadrževalnika Veliki Potok in vodotoka Grosupeljščica: Analiza poplavnosti v Občini Grosuplje (od zadrževalnika
Veliki Potok do žel. proge), izdelovalec Inštitut za vode RS,
Hajdrihova 28c Ljubljana, št. projekta II/4/1/1, št. načrta C-1396,
Analiza poplavnosti v Občini Grosuplje za potrebe OPN (omilitveni ukrepi) – dopolnitev, št. projekta C59a-ŠNS/10, Ljubljana,
junij 2012, Izdelovalec IS projekt d.o.o., Pot za Brdom 102,
Ljubljana, Hidrološke osnove in hidrološko hidravlične analize,
Izvrednotenje hidroloških osnov za potrebe upravljanja z vodami
št. projekta VI/1/1, Del objekta: Hidrološko hidravlična preverba
načrtovanega zadrževalnika Veliki Potok, izdelovalec Inštitut za
vode RS, Hajdrihova 28c, Ljubljana, št. projekta C-1387;
– območje suhega zadrževalnika Bičje: Hidrološko hidravlična presoja vodnega režima Bičja v sklopu priprave DPN
za nadvoz čez žel. progo s priključkom na regionalno cesto
R3 646 in priključkoma na Kadunčevo in Industrijsko cesto v
Grosupljem, št. projekta 032-5a-11 in Hidrološko hidravlična
presoja vodnega režima Sevnik, Globošček in zgornjega dela
Bičja, št. projekta 032-5b-11 (oba elaborata je izdelal Urbania
d.o.o., Ulica Janeza Pavla II/3, Ljubljana);

Uradni list Republike Slovenije
– preostali del občine: Analiza poplavnosti v Občini
Grosuplje za potrebe OPN – obstoječe stanje, št. projekta
C58-ŠNS/10 in Analiza poplavnosti v Občini Grosuplje za potrebe OPN – predvidena ureditev, št. projekta C59-ŠNS/10
(obe izdelal IS projekt d.o.o., Pot za Brdom 102, Ljubljana)
ter Hidrologija za potrebe OPN Občine Grosuplje, Izdelovalec
Inženiring za vode d.o.o., Pot za Brdom 102, Ljubljana, št. projekta C53-ŠNS/10.
5. člen
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6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane
prostorske ureditve iz njihove pristojnosti)
(1) Za OPPN se pridobijo smernice in mnenja naslednjih
nosilcev urejanja prostora:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko,
Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61,
1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Sektor za vode, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, področje voda;
4. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Območje Srednje Save, Einspilerjeva 6, 1000 Ljubljana, področje voda;
5. Ministrstvo kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje,
Vojkova 1c, 1000 Ljubljana, področje narave;
6. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Maistrova ulica 10, Ljubljana; področje kulture;
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine RS, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana; področje kulture;
8. Dars d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, področje
avtocestnega omrežja;
9. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana, področje narave;
10. Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na
Krko 7, 1290 Grosuplje, vodovod;
11. Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na
Krko 7, 1290 Grosuplje, kanalizacija;
12. Javno komunalno podjetje Grosuplje,d.o.o., Cesta na
Krko 7, 1290 Grosuplje, odpadki;
13. Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o., Cesta na
Krko 7, 1290 Grosuplje, toplota;
14. Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana;
15. Telekom Slovenije d.d., Stegne 19, 1000 Ljubljana;
16. Zavod ta gozdove, OE Ljubljana, Tržaška 2, 1000
Ljubljana, področje gozdov;
17. Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61 a,
1211 Ljubljana - Šmartno;
18. Občina Grosuplje, Urad za komunalno infrastrukturo,
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje.
Drugi udeleženci:
19. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska
cesta 22, 1000 Ljubljana, področje varstva okolja.
(2) Če se v postopku OPPN ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso navedeni v tem
sklepu, se v postopku pridobi tudi njihove smernice in mnenja.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 58. členom
ZPNačrt-a podati smernice in mnenja v 30 dneh od prejema
vloge. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic in mnenj, se bo v skladu
z ZPNačrt-a štelo, da jih nima, pri čemer mora načrtovalec
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upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Občina bo skladno
s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom
priprave OPPN.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za pripravo OPPN in strokovnih podlag
zagotovi pobudnik (Občina Grosuplje).

(roki za pripravo OPPN)
Postopek priprave in sprejemanja OPPN bo potekal
skladno z določili 57., 85., 60. in 61. člena ZPnačrt. Roki se
zaradi nepredvidenih zahtev in pogojev udeležencev v postopku na katere občina nima vpliva lahko spremenijo.

Stran

8. člen
(prenehanje veljavnosti, objava in začetek veljavnosti)
Z dnem objave tega sklepa prenehajo veljati:
– Program priprave za občinski lokacijski načrt Vodna pot
(OLN), Uradni list RS, št. 102/06.
Sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Posreduje se ga pristojnemu ministrstvu in objavi
na spletni strani Občine Grosuplje: www.grosuplje.si/občina
Grosuplje/prostorski dokumenti.
Št. 3505-2/2006
Grosuplje, dne 13. novembra 2013
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

LAŠKO
3429.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško
za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07, 76/06, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 21. člena Statuta
Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) je Občinski svet Občine Laško na 19. seji dne 6. 11. 2013 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Laško
za leto 2013
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Laško
za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/11, 79/12, 108/12 in 57/13)
tako, da glasi:
»Proračun Občine Laško za leto 2013 je določen v naslednjem obsegu:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

v EUR
Leto 2013

I.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)

70

DAVČNI PRIHODKI

9.994.925,00

700 Davki na dohodek in dobiček

8.394.285,00

703 Davki na premoženje

1.102.900,00

704 Drugi davki na blago in storitve
71

16.179.624,00

498.010,00

NEDAVČNI PRIHODKI

3.213.271,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

1.418.843,00

711 Takse in pristojbine

6.000,00
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712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
72

1.166.087.500
1.643.488,00

KAPITALSKI PRIHODKI

1.559.999,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolg. sred

74

28.065,00

714 Drugi nedavčni prihodki
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

73

Uradni list Republike Slovenije

362.132,00

1.050,00

730 Prejete donacije iz domačih virov

1.050,00
1.410.379,00

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

558.970,00

741 Prejeta sred. iz drž. proračune
iz sredstev EU

851.409,00

II.

SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43+45)

16.402.710,02

40

TEKOČI ODHODKI

4.139.415,20

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

639.459,00

401 Prispevki delodajalcev za socialni
varnost

100.032,00

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

42

43

47.300,00
313.000,00
5.754.916,32
0,00
3.105.871,32
489.898,00

413 Drugi tekoči domači transferi

2.159.147,00

INVESTICIJSKI ODHODKI

6.262.243,50

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

6.262.243,50

INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fiz. os., ki niso PU
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

III.

3.039.624,20

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

177.000,00
–223.086,02

III/2. TEKOČI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (70 +71) – (40 + 41)

3.313.864,48

75

8.500,00

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAP. DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil

50

ZADOLŽEVANJE

500.000,00

500 Domače zadolževanje

500.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550 + 551)

221.845,00

55

ODPLAČILA DOLGA

221.845,00

550 Odplačila domačega dolga

221.845,00

IX.

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

63.568,98

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII,)

278.155,00

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+ X. –IX.)

223.086,02

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

853.780,02

Pregled odhodkov proračuna, sestavljen po področjih
funkcionalne klasifikacije z obrazložitvami, je priloga k temu
odloku.«
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 11. člena odloka tako, da glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži do
višine 500.000,00 EUR in sicer za naslednje investicije:
– za investicije, ki se bodo sofinancirale iz sredstev EU,
– izgradnjo kanalskega sistema,
– izgradnjo vodovodov,
– izgradnja cestne infrastrukture,
– izgradnjo šol in vrtcev in
– izgradnjo večnamenskih objektov.«
3. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2011
Laško, dne 6. novembra 2013
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

69.135,00

–191.479,02

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

8.500,00
500.000,00

243.135,00

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. – 7102) –
(II. – 403 -404)

IV.

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

VII. ZADOLŽEVANJE (500 + 501)

1.197.867,00

PREJETE DONACIJE
TRANSFERNI PRIHODKI

VI.

8.500,00

3430.

Odlok o razveljavitvi 2. člena Odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih Občine
Laško in Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
Občine Laško

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list
RS, št. 99/07, 17/10, 45/11), Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B,
93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150/04-19, 120/06 Odl. US:
U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09,
61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34,
57/12), Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/02, 45/03,
60/05, 103/05, 104/06, 51/07, 2/08, 107/08, 33/09, 57/09,
54/11, 80/11, 35/13, 43/13) je Občinski svet Občine Laško na
19. redni seji dne 6. 11. 2013 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o razveljavitvi 2. člena Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih Občine Laško
(Uradni list RS, št. 35/13)
in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško
(Uradni list RS, št. 43/13)
1. člen
S tem odlokom se razveljavlja 2. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
Občine Laško (Uradni list RS, št. 35/13).
2. člen
S tem odlokom se razveljavlja Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine
Laško (Uradni list RS, št. 43/13).
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2013
Laško, dne 6. novembra 2013
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

ŠKOFJA LOKA
3431.

Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine
Škofja Loka za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US,
79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 4/10 – odl. US in 40/12 –
ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 92. in 100. člena
Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/13) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 27. redni seji dne 14. 11.
2013 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Škofja
Loka za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2013
(Uradni list RS, št. 2/13, 78/13) se v 13. členu doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:
»Občina Škofja Loka se bo v letu 2013 dolgoročno zadolžila za 1.000.000 EUR za financiranje investicij v skladu z
veljavnim proračunom za leto 2013«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2013
Škofja Loka, dne 14. novembra 2013
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

Št.

94 / 15. 11. 2013 /
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VLADA
3432.

Uredba o spremembah Uredbe o načinu,
predmetu in pogojih izvajanja obvezne
državne gospodarske javne službe izvajanja
meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi
varstva okolja in učinkovite rabe energije,
varstva človekovega zdravja in varstva
pred požarom

Na podlagi tretjega odstavka 148. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt,
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) ter 3., 7. in
32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN
in 57/11) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o načinu, predmetu
in pogojih izvajanja obvezne državne
gospodarske javne službe izvajanja meritev,
pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja
in učinkovite rabe energije, varstva človekovega
zdravja in varstva pred požarom
1. člen
V Uredbi o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev,
pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in
zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije,
varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Uradni
list RS, št. 129/04, 57/06, 105/07 in 102/08) se v četrtem odstavku 4. člena besedilo »osmih let« nadomesti z besedilom
»do 31. decembra 2015«.
2. člen
Tretji in četrti odstavek 16. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»(3) Strokovno komisijo sestavljajo trije člani, ki izmed
sebe izvolijo predsednika komisije.
(4) Člane strokovne komisije imenuje vlada.«.
3. člen
V drugem odstavku 17. člena se beseda »sklene« nadomesti z besedo »podpiše«.
4. člen
V prvem odstavku 24.a člena se besedilo »le s predhodnim dovoljenjem ministrstva« nadomesti z besedilom »z
odločbo vlade«.
V drugem odstavku se beseda »Dovoljenje« nadomesti
z besedo »Odločbo«.
V tretjem odstavku se beseda »Ministrstvo« nadomesti z
besedo »Vlada«.
V četrtem odstavku se besedilo »dovoljenja ministrstva«
nadomesti z besedilom »odločbe vlade«.
V petem odstavku se beseda »dovoljenja« nadomesti z
besedo »odločbe«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Če je koncesionar samostojni podjetnik posameznik, ki zaradi dalj časa trajajoče bolezni ali drugih utemeljenih
razlogov ne more izvajati koncesije, lahko vlada z odločbo,
vendar največ do 31. decembra 2015, določi začasnega prevzemnika koncesije. Vlada lahko zavrne izdajo odločbe za
določitev začasnega prevzemnika le iz razlogov iz tretjega
odstavka tega člena. Začasni prevzemnik izvaja koncesijo
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v svojem imenu in za svoj račun na podlagi koncesijske pogodbe, sklenjene s koncesionarjem, ki ne more sam izvajati
koncesije. Po preteku trajanja začasnega prevzema preide
koncesija nazaj na koncesionarja, o čemer mora koncesionar
obvestiti ministrstvo.«.
5. člen
Drugi, tretji, četrti in peti odstavek 27. člena se črtajo.
6. člen
V prvem odstavku 40.c člena se besedilo »z dokončno
odločbo Vlade Republike Slovenije izbrani koncesionar« nadomesti z besedilom »koncesionar na podlagi veljavne koncesijske pogodbe«.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-59/2013
Ljubljana, dne 14. novembra 2013
EVA 2013-2330-0151
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

POPRAVKI
3433.

Tehnični popravek Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Šentrupert

V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šentrupert, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 81/13, z dne 4. 10.
2013, so bile ugotovljene redakcijske napake, zato na podlagi
11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 112/05 – UPB1, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN)
dajem

TEHNIČNI POPRAVEK
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Šentrupert
Popravi se opis in grafični prikaz OPN Občine Šentrupert
v izvedbenem delu na karti 3-05 »Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe
prostora in prostorskih izvedbenih pogojev« v merilu 1 : 5000
tako, da se površina parc. št. 409/9 in 413, obe k.o. 1400 –
Straža, v vinogradniškem območju z oznako OKR-25 VIN
popravi tako, da se spremeni podrobnejša namenska raba
iz Av v Ask.
Št. 3500-0028/2008-84
Šentrupert, dne 15. novembra 2013
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

Uradni list Republike Slovenije
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94 / 15. 11. 2013 /
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VSEBINA
VLADA
3432.

LAŠKO

Uredba o spremembah Uredbe o načinu, predmetu
in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske
javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in
čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije,
varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom
10329

3429.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto
2013
10327

3430.

Odlok o razveljavitvi 2. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško in Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih Občine Laško
10328

3405.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o nagradah študentom Občine Medvode
10295

3406.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav
na območju Občine Medvode
10295

3407.

Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
10296

3408.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Lekarne Ptuj
10296

3409.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini 10297

3410.

Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogaška
Slatina
10305

3411.

Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina
10305

3412.

Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev
ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška
Slatina
10306

3413.

Pravilnik o denarni pomoči tistim udeležencem socialno-varstvenih programov, ki niso upravičeni do
kakršnih koli drugih zakonsko opredeljenih možnosti za povračilo stroškov prevoza in prehrane
10309

MEDVODE

MINISTRSTVA
3393.

Pravilnik o povračilu potnih stroškov vabljenim osebam
10253

3394.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o
varovanih območjih in izvajanju uradnih sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih območjih 10255

3395.

Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen

3396.

Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z
Zakonom o splošni varnosti proizvodov
10258

3397.

Odločba o prenehanju Ustanove fundacije za pomoč invalidnim in drugim pomoči potrebnim ljudem 10272

10255

MURSKA SOBOTA

PTUJ

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3398.

Obrazec za uvedbo postopka za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja, OBR. IZ 1
10272

OBČINE
BELTINCI
3426.

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za del območja naselja Lipovci (Lipovci – vzhod)
10322

ROGAŠKA SLATINA

BOROVNICA
3399.

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

BREZOVICA
3400.

3401.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje
Gorice (uradno prečiščeno besedilo) (PUP-UPB-1) 10280

3414.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (št. 7.1 – 452) 10310

BREŽICE

3415.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (št. 7.2 – 453) 10310

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za Stanovanjsko naselje Kaptol Dobova
10292

3416.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (št. 7.3 – 454) 10310

3417.

Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 v
javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Slovenske Konjice v šolskih letih 2013/2014 in 2014/2015 10311

3418.

Pravilnik o sofinanciranju programov društev na
področju kmetijstva v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici 10311

3419.

Sklep o višini letnega povračila za najem groba in
vzdrževanje pokopališča
10312

CELJE
3402.

SLOVENJ GRADEC

10277

SLOVENSKE KONJICE

Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov
10294

GROSUPLJE
3427.

Sklep o začetku postopka priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta Grosupeljščica 1 10325

3428.

Sklep o začetku postopka priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta Grosupeljščica 2 10326

3403.

Obvezna razlaga 1.1. točke 35. člena Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke
celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje
in urbanistične zasnove Golnika
10294

3404.

Sklep o spremembi in dopolnitvi Ugotovitvenega
sklepa o stanju postopka priprave občinskega prostorskega načrta Mestne občine Kranj
10295

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

ŠALOVCI

KRANJ

ŠENTJUR
3420.

Odlok o subvencioniranju gradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šentjur
10313

3421.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur za
leto 2013
10313

3422.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šentjur za leto 2014
10315

Stran

10332 /
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ŠKOFJA LOKA
3431.

Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine
Škofja Loka za leto 2013
10329

ŠMARJEŠKE TOPLICE
3423.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Konjeniški center Brezovica
10316

3424.

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega
odbora Občine Trebnje
10320

3425.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje SEL15-12
10320

3433.

Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šentrupert
10330

TREBNJE

ŽELEZNIKI

POPRAVKI

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 94/13
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
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Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov
Objave gospodarskih družb
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Kolektivni delovni spori
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo
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