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Leto XXIV

DRŽAVNI ZBOR

(2) Inšpektorat opravlja tudi inšpekcijski nadzor nad izvajanjem drugih zakonov in predpisov, če ti tako določajo.

Zakon o inšpekciji dela (ZID-1)

3. člen
(uporaba zakona)
Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za izvrševanje
inšpekcijskega nadzora ter za inšpektorje uporabljajo določbe
zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor, določbe zakona, ki ureja
splošni upravni postopek, ter določbe posebnih predpisov, ki
urejajo nadzor posameznih inšpekcij, ki delujejo v inšpektoratu.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o inšpekciji dela (ZID-1)
Razglašam Zakon o inšpekciji dela (ZID-1), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 6. marca 2014.
Št. 003-02-3/2014-8
Ljubljana, dne 14. marca 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O INŠPEKCIJI DELA (ZID-1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja pristojnost Inšpektorata Republike Slovenije za delo (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat), pooblastila
in pogoje za inšpektorico oziroma inšpektorja (v nadaljnjem
besedilu: inšpektor), naloge in pogoje za strokovno pomočnico
oziroma strokovnega pomočnika (v nadaljnjem besedilu: strokovni pomočnik), postopek inšpekcijskega nadzora, inšpekcijske ukrepe in druga vprašanja, povezana z inšpekcijskim
nadzorom.
2. člen
(pristojnost inšpektorata)
(1) Inšpektorat opravlja naloge inšpekcijskega nadzora
nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb
in splošnih aktov z naslednjih področij, če ni z zakonom drugače določeno:
1. varnosti in zdravja pri delu,
2. delovnih razmerij, minimalne plače, trga dela in zaposlovanja, dela in zaposlovanja tujcev, sodelovanja delavcev pri
upravljanju in stavk.

4. člen
(strokovna pomoč)
Poleg opravljanja nalog inšpekcijskega nadzora daje inšpektorat delodajalcem in delavcem strokovno pomoč v zvezi
z izvajanjem zakonov in drugih predpisov, kolektivnih pogodb
in splošnih aktov iz svoje pristojnosti.
5. člen
(sodelovanje z zainteresirano javnostjo in drugimi organi)
(1) Inšpektorat pri svojem delu sodeluje z državnimi organi ter drugimi javnimi in zasebnimi subjekti, ki delujejo na
področjih iz pristojnosti inšpektorata, kot tudi s sindikalnimi oziroma strokovnimi združenji delavcev in združenji delodajalcev.
(2) Inšpektorat sodeluje tudi z raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter s strokovnjaki na področju dela.
6. člen
(svet inšpekcije dela)
(1) Ministrica oziroma minister, pristojen za delo (v nadaljnjem besedilu: minister), imenuje Svet inšpekcije dela (v
nadaljnjem besedilu: svet).
(2) Svet ima šest članov, ki so imenovani za obdobje
petih let. Svet je posvetovalni strokovni organ ministra, ki je
sestavljen tripartitno, iz dveh predstavnikov Vlade Republike
Slovenije, in sicer enega predstavnika ministrstva, pristojnega
za delo, in enega predstavnika inšpektorata, dveh predstavnikov sindikatov ter dveh predstavnikov delodajalskih organizacij.
(3) Člane sveta iz sindikatov in delodajalskih organizacij
imenuje minister na predlog Ekonomsko-socialnega sveta.
(4) Svet spremlja izvajanje zakonodaje na področju dela
inšpektorata ter sprejema stališča in priporočila za učinkovitejše delovanje organa.
(5) Svet sprejme stališče do letnega poročila o delu inšpektorata.
(6) Materialne in tehnične pogoje, potrebne za delovanje
sveta, zagotavlja ministrstvo, pristojno za delo.
(7) Svet uredi organizacijo, način dela in odločanja s
poslovnikom.
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7. člen
(letno poročilo)
(1) Do konca marca tekočega koledarskega leta inšpektorat predloži ministrstvu, pristojnemu za delo, poročilo o svojem
delu za preteklo koledarsko leto. Poročilo mora vsebovati zlasti:
1. navedbo zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb
ter splošnih aktov iz pristojnosti inšpektorata,
2. podatke o številu javnih uslužbencev, zaposlenih na
inšpektoratu,
3. podatke o številu delodajalcev po dejavnostih, v katerih je bil opravljen inšpekcijski pregled, ter o številu delavcev,
zaposlenih pri teh delodajalcih,
4. podatke o številu pregledov po dejavnostih, v katerih je
bil opravljen inšpekcijski pregled,
5. podatke o vloženih prijavah, ugotovljenih kršitvah in
vloženih ovadbah za kazniva dejanja, o izrečenih ukrepih ter o
uresničevanju izrečenih ukrepov po dejavnostih,
6. podatke o nezgodah pri delu s smrtnim izidom, kolektivnih nezgodah, nezgodah pri delu, zaradi katerih je delavec
nezmožen za delo več kot tri delovne dni, ter o ugotovljenih
poklicnih boleznih po dejavnostih.
(2) V primerih iz 5. in 6. točke prejšnjega odstavka mora
inšpektorat predlagati tudi ukrepe za reševanje vprašanj s tega
področja.
(3) Vlada Republike Slovenije poročilo obravnava najpozneje do 30. junija tekočega koledarskega leta in ga najpozneje
v treh mesecih od dneva obravnave predloži Državnemu zboru
Republike Slovenije in generalnemu direktorju Mednarodnega
urada za delo. Vlada Republike Slovenije poročilo predloži tudi
Ekonomsko-socialnemu svetu.
II. INŠPEKTOR IN NJEGOVA POOBLASTILA
8. člen
(opravljanje nadzora)
(1) Inšpekcijski nadzor, v mejah pristojnosti inšpektorata,
samostojno opravlja inšpektor.
(2) Inšpektor lahko glede na okoliščine primera in pooblastila v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi prosto presoja
glede svetovanja in pomoči ter izbire ukrepov.
9. člen
(pogoji za inšpektorja)
(1) Inšpektor mora imeti stopnjo izobrazbe, določeno v
predpisih, ki urejajo sistem javnih uslužbencev, najmanj pet
let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit za inšpektorja.
(2) Inšpektor ima pravico in dolžnost izpopolnjevati svoje
strokovno znanje in se usposabljati za delo po programu inšpektorata.
10. člen
(pooblastila inšpektorja)
Inšpektor ima poleg pooblastil iz zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor, pri opravljanju inšpekcijskega nadzora pravico naročiti neodvisen odvzem vzorcev ali meritve v času, v delovnem
prostoru ali v delovnem okolju, ki ga določi sam.
11. člen
(zaseg dokumentacije)
Inšpektor lahko za največ 15 dni zaseže dokumentacijo,
ki jo potrebuje za ugotavljanje resničnega stanja v obravnavani
zadevi, če meni, da so očitno kršene pravice delavca oziroma,
da obstaja sum prekrška ali hujših kršitev zakonov, drugih
predpisov, kolektivnih pogodb oziroma splošnih aktov, za nadzor nad izvajanjem katerih je pristojen inšpektorat. O zasegu
dokumentacije inšpektor izda zavezancu potrdilo, iz katerega
mora biti razvidno, katera dokumentacija je bila zasežena.
Dokumentacije državnih organov, ki je določena kot tajna,
inšpektor ne sme zaseči.
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III. STROKOVNI POMOČNIK
12. člen
(naloge strokovnega pomočnika)
(1) Strokovni pomočnik po tem zakonu je uradna oseba,
zaposlena v inšpekciji, ki nudi strokovno pomoč iz 4. člena
tega zakona ter sprejema vloge in druge pobude za začetek
postopka. Strokovni pomočnik lahko opravlja tudi posamezna procesna dejanja v inšpekcijskem postopku pred izdajo
odločbe, vendar le v skladu z usmeritvami in pod nadzorom
inšpektorja, ki vodi postopek.
(2) Strokovni pomočnik se pri opravljanju posameznih
procesnih dejanj iz prejšnjega odstavka izkazuje s pooblastilom
glavnega inšpektorja.
(3) Strokovni pomočnik mora imeti najmanj srednjo splošno ali srednjo strokovno izobrazbo in opravljen strokovni izpit
iz upravnega postopka.
IV. POSTOPEK PRI OPRAVLJANJU NALOG
INŠPEKCIJSKEGA NADZORA
13. člen
(zavezanec)
Zavezanec v skladu s tem zakonom je fizična ali pravna
oseba ali drug subjekt, ki je dolžan ravnati v skladu s predpisi,
za nadzor nad izvajanjem katerih je pristojen inšpektorat, in pri
katerem se uvede inšpekcijski postopek.
14. člen
(uvedba postopka)
(1) Postopek inšpekcijskega nadzora se vodi po uradni
dolžnosti, razen če zakon določa drugače.
(2) Inšpektorat prednostno obravnava prijave, iz katerih
nedvoumno izhaja verjetnost:
– da bodo izpolnjeni pogoji za izdajo prepovedne odločbe
iz 19. člena tega zakona ali
– da gre za kršitev pravic večjega števila delavcev pri
zavezancu na podlagi predpisov, za nadzor nad katerimi je
pristojen inšpektorat.
15. člen
(zapisnik)
(1) Zapisnik o opravljenem inšpekcijskem pregledu mora
vsebovati zlasti podatke o:
– dnevu in času inšpekcijskega pregleda,
– zavezancu,
– ugotovljenem dejanskem stanju,
– izjavah oseb, navzočih pri inšpekcijskem pregledu,
– zasegu dokumentacije,
– pooblaščeni uradni osebi, ki opravlja pregled, ter o drugih osebah, prisotnih pri pregledu.
(2) Za potrebe vodenja postopka o prekrških zapisnik iz
prejšnjega odstavka vsebuje tudi podatke po zakonu, ki ureja
prekrške, zlasti pa:
– podatke o kršitelju: osebno ime, EMŠO oziroma datum
in kraj rojstva, državljanstvo, prebivališče oziroma ime, sedež
in matično številko pravne osebe, zaposlitev odgovorne osebe,
– kraj in čas storitev prekrška,
– pravno opredelitev prekrška.
V. UKREPI INŠPEKTORJEV
16. člen
(odločba)
(1) Po opravljenem inšpekcijskem nadzoru ima inšpektor
pravico in dolžnost z odločbo zavezancu odrediti, da z dejanjem, opustitvijo dejanja oziroma z aktom, v roku, ki ga določi
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inšpektor, zagotovi izvajanje zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb ter splošnih aktov iz svoje pristojnosti.
(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena
pritožba v 15 dneh od njene vročitve. Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.
(3) Zavezanec mora inšpektorju poročati o izvršitvi odločbe v osmih dneh po poteku posameznega roka za njeno
izvršitev.
17. člen
(opozorilo delavcu ter seznanitev z ugotovitvami in ukrepi)
(1) Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzora
ugotovi, da je v konkretnem primeru za odločanje pristojno
delovno sodišče, delavca opozori, da lahko uveljavlja svoje
pravice pred pristojnim delovnim sodiščem.
(2) Če inšpektor oceni, da je to potrebno zaradi varovanja
pravic drugih oseb, delodajalcu s sklepom odredi, da o ugotovitvah inšpekcijskega nadzora in izrečenih ukrepih pisno seznani
delavce na pri delodajalcu običajen način (npr. na določenem
oglasnem mestu v poslovnih prostorih delodajalca ali z uporabo
informacijske tehnologije) ter sindikat ali svet delavcev oziroma
delavskega zaupnika pri delodajalcu.
18. člen
(možnost prepovedne odločbe)
Inšpektor lahko z odločbo prepove zavezancu opravljanje
dela delavcev ali delovnega procesa oziroma uporabo sredstev
za delo do odprave nepravilnosti, če pri inšpekcijskem nadzoru
ugotovi:
1. da delodajalec ni zagotovil brezhibnosti sredstev za
delo in ustreznega delovnega okolja in delovnega procesa,
kakor tudi njihove sprotne prilagoditve ob vsaki spremembi v
delovnem procesu;
2. da zaradi sredstev za delo, delovnega postopka, delovnega okolja ali nezavarovanega območja grozi nevarnost
za nezgodo delavcev;
3. da delodajalec delavcev ni usposobil za varno in zdravo
delo;
4. da mu je zavezanec ali odgovorna oseba zavezanca
onemogočila inšpekcijski pregled.
19. člen
(prepovedna odločba)
Inšpektor z odločbo prepove opravljanje dela delavcev
ali delovnega procesa oziroma uporabo sredstev za delo do
odprave nepravilnosti, če pri inšpekcijskem nadzoru ugotovi:
1. neposredno nevarnost za življenje delavcev;
2. da je delodajalec omogočil delo tujcu ali osebi brez
državljanstva v nasprotju s predpisi, ki urejajo zaposlovanje
tujcev;
3. da je delodajalec ali uporabnik, h kateremu so v skladu
s predpisi, ki urejajo delovna razmerja in trg dela, posredovani
delavci s strani delodajalca, ki opravlja dejavnost posredovanja
dela delavcev uporabniku, omogočil delo delavcu v nasprotju s
predpisi, ki urejajo trg dela;
4. zaposlitev na črno, če posebni predpisi določajo pristojnost inšpekciji za delo;
5. delo otrok, mlajših od 15 let starosti, v nasprotju s predpisi, ki urejajo delo otrok;
6. opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega prava v
nasprotju z zakonom, ki ureja delovna razmerja.
20. člen
(opozorilo zavezancu)
V obrazložitvi odločbe iz 18. in 19. člena tega zakona
je inšpektor dolžan opozoriti zavezanca na možnost izreka
nadaljnjih ukrepov iz 23. člena tega zakona v primeru ponavljanja kršitev.
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21. člen
(izrek ustne odločbe)
(1) Odločba iz 18. in 19. člena tega zakona je pisna, lahko
pa je tudi ustna.
(2) Če je odločba ustna, inšpektor zavezancu izda pisno
odločbo najpozneje v osmih dneh od dneva, ko je opravljeno
inšpekcijsko nadzorstvo.
(3) Zoper odločbo iz prvega in drugega odstavka tega člena je dovoljena pritožba v 15 dneh od njene vročitve. Pritožba
ne zadrži izvršitve odločbe.
22. člen
(odložitev izvršitve odločbe)
(1) Zavezanec lahko od inšpektorja zahteva odložitev izvršitve odločbe, če verjetno izkaže, da bi mu z izvršitvijo nastala
težko popravljiva škoda, odložitev pa ne nasprotuje javni koristi
in tudi ni nevarnosti, da bi zaradi odložitve izvršitve nastala
nepopravljiva škoda. Zahtevi se priložijo ustrezna dokazila.
(2) O zahtevi inšpektor izda odločbo najpozneje v petih
dneh od prejema zahteve.
(3) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena
pritožba v 15 dneh od njene vročitve.
23. člen
(pečatenje in prepoved dobave)
(1) Inšpektor ima pravico pri zavezancu, pri katerem je
dvakrat v šestih mesecih ali več kot dvakrat v daljšem časovnem obdobju izdal odločbo iz 18. ali 19. člena tega zakona in
ni odpravil ugotovljenih nepravilnosti, pečatiti sredstva za delo,
delovne prostore ter delovišča ali druge prostore, v katerih se
opravlja gospodarska ali negospodarska dejavnost.
(2) Inšpektor označi pečat z žigom inšpekcije.
(3) Pod pogoji iz prvega odstavka tega člena ima inšpektor pravico z odločbo odrediti pravnim osebam, samostojnim
podjetnikom posameznikom in posameznikom, ki samostojno
opravljajo dejavnost, ki so pristojni za distribucijo električne
energije, vode, plina ter za telekomunikacijske zveze, da se
zavezancu ustavi njihova dobava oziroma da se mu prekinejo
telekomunikacijske zveze.
(4) Subjekt iz prejšnjega odstavka mora odločbo inšpektorja izvršiti najpozneje v treh dneh od njene vročitve.
(5) Ukrepi iz prvega in tretjega odstavka tega člena trajajo, dokler zavezanec ne odpravi nepravilnosti, ki so bile razlog
za te ukrepe. Inšpektor je o prenehanju ukrepa dolžan takoj
pisno obvestiti subjekt iz tretjega odstavka tega člena.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
24. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.500 do 20.000 eurov se kaznuje za prekršek zavezanec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
1. ne ravna v skladu z odločbo, izdano na podlagi prvega
odstavka 16. člena tega zakona;
2. kljub prepovedi inšpektorja nadaljuje opravljanje delovnega procesa oziroma uporablja sredstva za delo (18. in 19. člen);
3. odpečati sredstva za delo, delovne prostore ter delovišča ali druge prostore, v katerih se opravlja gospodarska ali
negospodarska dejavnost (prvi odstavek 23. člena);
4. poškoduje, odstrani ali opravi kakršnokoli dejanje v
zvezi s pečatom oziroma žigom inšpekcije na pečatu (drugi
odstavek 23. člena).
(2) Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se kaznuje za
prekršek zavezanec, ki zaposluje do deset delavcev – pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
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(3) Z globo od 500 do 2.500 eurov se kaznuje za prekršek
zavezanec posameznik, če stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
(4) Z globo od 350 do 2.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost, ter odgovorna oseba v državnem organu
ali v samoupravni lokalni skupnosti, če stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
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31. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 103-01/13-5/12
Ljubljana, dne 6. marca 2014
EPA 1679-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

25. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 2.000 do 4.500 eurov se kaznuje zavezanec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki:
1. v osmih dneh inšpektorju ne poroča o izvršitvi odločbe
(tretji odstavek 16. člena),
2. ne ravna v skladu s sklepom, izdanim na podlagi drugega odstavka 17. člena tega zakona.
(2) Z globo od 200 do 1.500 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost, ter odgovorna oseba v državnem organu ali
v samoupravni lokalni skupnosti, če stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
26. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 3.000 do 6.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik
in posameznik, ki samostojno opravljajo dejavnost, ki v treh
dneh od vročitve ne izvrši odločbe inšpektorja (četrti odstavek
23. člena).
(2) Z globo od 350 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ter odgovorna oseba v
državnem organu ali v samoupravni lokalni skupnosti, če stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.
27. člen
(pristojnost za izrekanje globe v okviru razpona)
Za prekršek iz tega zakona se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe,
določene s tem zakonom.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
(imenovanje sveta)
Minister imenuje svet iz 6. člena tega zakona v šestih
mesecih po uveljavitvi tega zakona.
29. člen
(dokončanje začetih postopkov)
Inšpekcijski postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega
zakona, se končajo po določbah tega zakona.
30. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o inšpekciji dela (Uradni list RS, št. 38/94, 32/97, 36/00 in
36/00 – ZPDZC).
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita in preizkusa strokovne
usposobljenosti inšpektorja za delo (Uradni list RS, št. 13/95,
75/04 in 61/05).

664.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o javnem naročanju (ZJN-2E)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju
(ZJN-2E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o javnem naročanju (ZJN-2E), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 6. marca 2014.
Št. 003-02-3/2014-2
Ljubljana, dne 14. marca 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O JAVNEM NAROČANJU (ZJN-2E)
1. člen
V Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13
– uradno prečiščeno besedilo) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije
prenašajo:
– Direktiva št. 2004/18/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 31. 3. 2004 o usklajevanju postopkov za odda
jo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 z
dne 30. 4. 2004, str. 114), nazadnje spremenjena z Uredbo
Komisije (EU) št. 1336/2013 z dne 13. decembra 2013 o
spremembi direktiv 2004/17/ES, 2004/18/ES in 2009/81/ES
Evropskega parlamenta in Sveta glede njihovih pragov uporabe za postopke za oddajo naročil (UL L št. 335 z dne 14. 12.
2013, str. 17), in
– del Direktive Sveta št. 89/665/EGS z dne 21. 12. 1989
o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih
naročil za gradnje (UL L št. 395 z dne 30. 12. 1989, str. 33),
nazadnje spremenjene z Direktivo Evropskega parlamenta in
Sveta št. 2007/66/ES z dne 11. 12. 2007 o spremembi direktiv
Sveta 89/665/EGS in 92/13/EGS glede vprašanja izboljšanja
učinkovitosti revizijskih postopkov oddaje javnih naročil (UL L
št. 335 z dne 20. 12. 2007, str. 31).«.
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2. člen
V prvem odstavku 2. člena se 17. točka spremeni tako,
da se glasi:
»17. »Formalno nepopolna ponudba« je ponudba, ki je
pravočasna in ni popolna ali vsebuje napake v delih, ki ne
vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila in se ne vežejo na
tehnične specifikacije predmeta naročanja v smislu zamenjave
prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom
naročanja, zaradi česar jo lahko ponudnik pod pogoji iz tega
zakona dopolni ali spremeni. Če je formalna pomanjkljivost
ponudbe nebistvena, ponudbe v tem delu ni treba dopolniti
oziroma spremeniti.«.
29. točka se črta, dosedanje 30. do 34. točka pa postanejo 29. do 33. točka.
3. člen
V prvem odstavku 12. člena se v 1.a) in 2.a) točki vrednost
»130.000 eurov« nadomesti z vrednostjo »134.000 eurov«. V
1.b) in 2.b) točki se vrednost »200.000 eurov« nadomesti z
vrednostjo »207.000 eurov«. V 3. točki se vrednost »5.000.000
eurov« nadomesti z vrednostjo »5.186.000 eurov«.
4. člen
V prvem odstavku 13. člena se v a) točki vrednost
»5.000.000 eurov« nadomesti z vrednostjo »5.186.000 eurov«.
V b) in c) točki se vrednost »200.000 eurov« nadomesti z vrednostjo »207.000 eurov«.
V drugem odstavku se za besedo »društvom« dodata
vejica in beseda »ustanovam«.
5. člen
V drugem odstavku 15. člena se v 4. točki za kratico »US«
doda vejica, besedilo »in 90/12« pa se nadomesti z besedilom
»90/12 in 19/14«.
6. člen
V prvem odstavku 17. člena se v 7. točki za besedo
»življenje« doda besedilo »ali takojšnjo preprečitev nastanka
neposredno grozeče škode«.
7. člen
V prvem odstavku 22. člena se črta drugi stavek.
8. člen
V prvem odstavku 24. člena se črta 6. točka, dosedanja
7. točka pa postane 6. točka.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Naročnik izvede javno naročanje:
a) po postopku oddaje naročila male vrednosti ali kateremkoli drugem postopku iz 1. do 5. točke prejšnjega odstavka,
če je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV:
– pri naročanju blaga ali storitev enaka ali višja od 20.000
eurov in nižja od 134.000 eurov ter
– pri naročanju gradenj enaka ali višja od 40.000 eurov in
nižja od 274.000 eurov;
b) po postopkih iz 1. do 5. točke prejšnjega odstavka, če
je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV:
– pri naročanju blaga ali storitev enaka ali višja od 134.000
eurov in
– pri naročanju gradenj enaka ali višja od 274.000 evrov.«.
V tretjem odstavku se v prvem stavku besedilo »c) točke«
nadomesti z besedilom »b) točke«.
9. člen
V prvem odstavku 28. člena se v 1. točki v prvem in
drugem stavku črta besedilo »postopku zbiranja ponudb po
predhodni objavi,«.
10. člen
V prvem odstavku 29. člena se v 1. točki črta besedilo »ali
postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi«.
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V petem odstavku se v 2. točki v prvem stavku za besedo
»sposobnosti« črtata vejica in besedilo »postopka zbiranja
ponudb po predhodni objavi«.
V sedmem odstavku se v prvem stavku besedilo »pridobiti soglasje svojega nadzornega organa, če tega nima, pa
soglasje vlade« nadomesti z besedilom »obvestiti svoj nadzorni
organ, če tega nima, pa vlado«, drugi in tretji stavek pa se
spremenita tako, da se glasita: »Naročnik pa mora obvestiti
svoj nadzorni organ oziroma vlado, če skupna vrednost te in
predhodnih sprememb znaša 10.000 eurov brez DDV in 5 %
vrednosti prvotnega naročila ali več. Naročnik mora v obvestilu
navesti razloge za spremembo pogodbe in jih utemeljiti.«.
11. člen
30. člen se črta.
12. člen
V četrtem odstavku 32. člena se besedilo »postopka
zbiranja ponudb po prehodni objavi« nadomesti z besedilom
»postopka oddaje naročila male vrednosti«.
13. člen
V petem odstavku 33. člena se v prvem in tretjem stavku
besedilo »11. točke« nadomesti z besedilom »10. točke«.
14. člen
V prvem odstavku 35. člena se v prvem stavku za besedo
»objavi« doda besedilo »ali postopku oddaje naročila male
vrednosti«.
Za enajstim odstavkom se doda nov dvanajsti odstavek,
ki se glasi:
»(12) Vlada lahko za posamezne predmete javnega naročanja in kategorije naročnikov, predpiše, da morajo naročniki
javna naročila oddati na elektronski dražbi.«.
15. člen
V prvem odstavku 36. člena se za prvim stavkom doda
besedilo, ki se glasi: »Vlada lahko z letnim okvirnim načrtom
odloči tudi, da se izvede skupno javno naročanje vlade v javnih
zavodih, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, zlasti za
naročanje predmetov s področij, na katerih ti zavodi opravljajo
dejavnost.«.
V drugem odstavku se črta besedilo »ter odgovorne osebe za pravilno in gospodarno ter učinkovito izvedbo skupnega
naročila«.
16. člen
V drugem odstavku 41. člena se za besedama »odprtem
postopku« črtata vejica in besedilo »postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi«.
V šestem odstavku se črta četrti stavek.
17. člen
Šesti odstavek 44. člena se črta.
Dosedanji sedmi odstavek postane šesti odstavek.
18. člen
Prvi odstavek 57. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vrste objav so:
1. predhodno informativno obvestilo,
2. obvestilo o javnem naročilu,
3. obvestilo o oddaji naročila,
4. obvestilo o naročilu male vrednosti,
5. obvestilo o oddaji naročila male vrednosti,
6. obvestilo o natečaju,
7. rezultati natečaja,
8. obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku,
9. prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost,
10. poenostavljeno obvestilo o naročilu po dinamičnem
nabavnem sistemu,
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11. obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi
okvirnega sporazuma.«.
19. člen
V tretjem odstavku 61. člena se besedilo »postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi,« nadomesti z besedilom
»postopku oddaje naročila male vrednosti«, besedilo »obvestilo
iz 10. točke prvega odstavka 57. člena tega zakona pa, kadar
oddaja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti« pa se črta.
20. člen
63. člen se črta.
21. člen
V prvem odstavku 63.a člena se besedilo »2., 4., 6. ali
10. točke« nadomesti z besedilom »2., 4. ali 6. točke«.
22. člen
Za 71. členom se doda nov 71.a člen, ki se glasi:
»71.a člen
(pravila o uporabi finančnih zavarovanj pri javnem naročanju)
Vlada lahko za posamezne vrste predmetov javnega naročanja predpiše, ali so posamezne vrste finančnih zavarovanj obvezne oziroma dopustne, kateri finančni instrumenti
so primerni za te vrste finančnih zavarovanj, v kakšni višini in
trajanju ter druge zahteve glede zavarovanj tveganj pri javnem
naročanju, ki jih morajo upoštevati naročniki.«.
23. člen
Prvi odstavek 72. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Naročnik mora objaviti obvestilo iz 2. ali 4. točke prvega odstavka 57. člena tega zakona in razpisno dokumentacijo, vključno z njenimi spremembami in dopolnitvami, na portalu
javnih naročil ali prek njega, razen če izvaja javno naročanje po
postopku s pogajanji brez predhodne objave ali po postopku
s pogajanji po predhodni objavi, v katerem v skladu s 1. točko
prvega odstavka 28. člena tega zakona uporabi izjemo od
objave obvestila o naročilu.«.
V drugem odstavku se v prvem stavku za besedo »obliki« dodata vejica in besedilo »brez predhodne registracije ali
najave prevzema«.
24. člen
V prvem odstavku 77. člena se črta drugi stavek.
V drugem odstavku se besedi »drugega odstavka« nadomestita z besedilom »4. točke prvega odstavka«.
25. člen
Drugi odstavek 77.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ministrstvo, pristojno za finance, vodi evidenco ponudnikov z negativnimi referencami in jo objavi na svoji spletni
strani. Vanjo se uvrsti ponudnik, ki je storil prekršek iz 4. točke
prvega odstavka 109.a člena tega zakona, 3. točke prvega
odstavka 106.a člena ZJNVETPS ali 2. točke prvega odstavka
87. člena ZJNPOV. Evidenca obsega:
– ponudnikovo polno ime in matično številko,
– datum uvrstitve ponudnika v evidenco in
– datum, do katerega je ponudnik izločen iz postopkov
naročanja.«.
26. člen
Naslov 78. člena se spremeni tako, da se glasi: »(dopustne dopolnitve in spremembe ponudbe)«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če je ponudba formalno nepopolna, naročnik zahteva, da jo ponudnik v ustreznem roku dopolni ali spremeni v
delu, v katerem ni popolna. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev ali spremembo njegove ponudbe le, kadar določenega
dejstva ne more preveriti sam. Če ponudnik v roku, ki ga določi
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naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni oziroma spremeni,
mora naročnik tako ponudbo izločiti.«.
V tretjem odstavku se v napovednem stavku za besedo
»sme« dodata besedi »dopolnjevati ali«, v drugi alineji pa se
za besedo »naročila« doda besedilo »v smislu zamenjave
prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom
naročanja«.
27. člen
Prvi odstavek 79.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Naročnik mora po sprejemu odločitve iz prvega odstavka prejšnjega člena upoštevati obdobje mirovanja, razen
če:
– izvaja postopek s pogajanji brez predhodne objave na
podlagi 3. ali 5. točke prvega odstavka 29. člena tega zakona
ali
– je v postopku javnega naročanja prejel le eno ponudbo.«.
Dodata se nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Če je naročnik v postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, konkurenčnem dialogu, postopku s pogajanji
po predhodni objavi in postopku s pogajanji brez predhodne
objave prejel več kot eno prijavo, lahko uporabi izjemo iz druge
alineje prejšnjega odstavka, če je pred sprejemom odločitve o
oddaji naročila kandidate obvestil, da se jim sposobnosti ne
prizna in je potekel rok za uveljavljanje pravnega varstva zoper
to odločitev.
(3) Če naročnik v skladu s prvim odstavkom tega člena
ne upošteva obdobja mirovanja, mora to in razlog za uporabo
izjeme navesti v obvestilu iz 3. ali 5. točke prvega odstavka
57. člena tega zakona.«.
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo
četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
28. člen
V prvem odstavku 80. člena se v prvem stavku za besedo
»dopolnitvi« doda besedilo »oziroma spremembi«.
V drugem odstavku se besedilo »2., 4., 6. ali 10. točke«
nadomesti z besedilom »2., 4. ali 6. točke«.
V tretjem odstavku se v drugem stavku za besedilom »so
predložili ponudbo, in« črtata vejica in besedilo »razen v primeru postopka iz 7. točke prvega odstavka 24. člena,«, v četrtem
stavku pa se besedilo »2., 4., 6. ali 10. točke« nadomesti z
besedilom »2., 4. ali 6. točke«.
V petem odstavku se v prvem stavku črta besedilo »ob
predhodnem soglasju svojega nadzornega organa«. Drugi stavek se črta, na koncu tretjega stavka pa se pika nadomesti z
vejico in doda besedilo »ter svoj nadzorni organ, če tega nima,
pa vlado.«.
29. člen
Za 91. členom se doda nov 91.a člen, ki se glasi:
»91.a člen
(preveritev ponudb v določenih postopkih s pogajanji
brez predhodne objave)
Ne glede na peti odstavek 37. člena, šesti odstavek
41. člena, peti in šesti odstavek 42. člena, 43. člen, drugi,
tretji in peti odstavek 44. člena in drugi, tretji ter šesti odstavek
45. člena tega zakona lahko naročnik v postopku s pogajanji
brez predhodne objave, ki ga vodi na podlagi 3. točke prvega
odstavka 29. člena tega zakona, zahteva, da ponudnik izkaže
izpolnjevanje tehničnih specifikacij, pogojev za ugotavljanje
sposobnosti, v primeru merila ekonomsko najugodnejša ponudba pa tudi meril za izbor, z izjavo. Ne glede na prvi odstavek 77. člena tega zakona naročniku v postopku s pogajanji
brez predhodne objave, ki ga vodi na podlagi 3. točke prvega
odstavka 29. člena tega zakona, ni treba preveriti obstoja in
vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi v resničnost ponudnikovih izjav.«.
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30. člen
Naslov podpoglavja »1.6. Posebne določbe za postopek
zbiranja ponudb po predhodni objavi« in 92., 93. in 94. člen
se črtajo.

V drugem odstavku se besedilo »13. točke« nadomesti z
besedilom »11. točke«.
V tretjem odstavku se besedilo »organi Republike Slovenije« nadomesti z besedo »naročniki«.

31. člen
95.a do 95.č člen se spremenijo tako, da se glasijo:

34. člen
V prvem odstavku 109. člena se v 1. točki besedilo
»13. točke« nadomesti z besedilom »11. točke«.

»95.a člen
(razpisna dokumentacija, izkazovanje izpolnjevanja zahtev
naročnika in preveritev ponudb v postopku oddaje naročila
male vrednosti)
(1) Ne glede na prvi odstavek 72. člena tega zakona
naročnik v postopku oddaje naročila male vrednosti pripravi
razpisno dokumentacijo, predvsem pogoje, ki bodo sestavni del
pogodbe o izvedbi naročila, če je to potrebno in v obsegu kot
je to primerno, glede na način izvajanja postopka. Naročniku
ni potrebno posebej pripraviti razpisne dokumentacije, kadar
so vsi potrebni podatki in podlage za oddajo ponudbe podani v
objavi obvestila o naročilu male vrednosti.
(2) Ne glede na peti odstavek 37. člena, šesti odstavek
41. člena, peti in šesti odstavek 42. člena, 43. člen, drugi, tretji
in peti odstavek 44. člena in drugi, tretji ter šesti odstavek
45. člena tega zakona lahko naročnik v postopku oddaje naročila male vrednosti zahteva, da ponudnik izkaže izpolnjevanje
tehničnih specifikacij, pogojev za ugotavljanje sposobnosti, v
primeru merila ekonomsko najugodnejša ponudba pa tudi meril
za izbor, z izjavo. Ne glede na prvi odstavek 77. člena tega
zakona naročniku v postopku oddaje naročila male vrednosti
ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen
če dvomi v resničnost ponudnikovih izjav.
95.b člen
(nedopustnost zahteve za dodatno obrazložitev odločitve
o oddaji naročila)
Ne glede na tretji odstavek 79. člena tega zakona zahteva
za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila v postopku oddaje naročila male vrednosti ni dopustna. Ne glede na
peti odstavek 79.a člena tega zakona teče rok za uveljavitev
pravnega varstva zoper odločitev o oddaji naročila od dneva
prejema odločitve o oddaji naročila.
95.c člen
(izjeme glede obveščanja organa nadzora v postopku oddaje
naročila male vrednosti)
Ne glede na tretji in peti odstavek 80. člena tega zakona
v postopku oddaje naročila male vrednosti naročniku ni treba
obvestiti svojega nadzornega organa ali vlade o zavrnitvi vseh
ponudb in odstopu od izvedbe javnega naročila.
95.č člen
(dokumentacija o postopku oddaje naročila male vrednosti)
(1) Dokumentacijo o oddaji naročila male vrednosti, ki jo
mora voditi naročnik, sestavljajo:
– objava obvestila o naročilu male vrednosti,
– razpisna dokumentacija, če je to primerno,
– predložene ponudbe,
– odločitev o oddaji naročila in
– objava obvestila o oddaji naročila male vrednosti.
(2) Dokumentacijo lahko sestavljajo tudi drugi dokumenti
glede na način izvedbe javnega naročila.«.
32. člen
V prvem odstavku 96. člena se v a) točki vrednost
»130.000 eurov« nadomesti z vrednostjo »134.000 eurov«,
v b) in c) točki pa se vrednost »200.000 eurov« nadomesti z
vrednostjo »207.000 eurov«.
33. člen
V prvem odstavku 105.a člena se besedilo »3., 5., 7. in
12. točke« nadomesti z besedilom »3., 5. in 7. točke«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
35. člen
Vlada Republike Slovenije v štirih mesecih od uveljavitve
tega zakona uskladi predpis iz tretjega odstavka 36. člena
zakona.
Vlada Republike Slovenije v šestih mesecih od uveljavitve
tega zakona uskladi predpis iz 63.d člena zakona.
36. člen
Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d.o.o. mora
v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za finance, uskladiti
vsebino obvestila iz 3. in 5. točke prvega odstavka 57. člena
zakona v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
37. člen
Postopki javnega naročanja, za katere so bila obvestila
iz 2., 4., 6. ali 10. točke prvega odstavka 57. člena Zakona o
javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo) poslana v objavo na portal javnih naročil pred
uveljavitvijo tega zakona, se izvedejo po dosedanjih predpisih.
Postopki s pogajanji brez predhodne objave in postopki
s pogajanji po predhodni objavi, v katerih naročnik ne objavi
obvestila iz 2. točke prvega odstavka 57. člena zakona, ki so
jih naročniki začeli izvajati pred uveljavitvijo tega zakona, se
izvedejo po dosedanjih predpisih.
Posamezna naročila, oddana na podlagi okvirnega sporazuma, sklenjenega pred uveljavitvijo tega zakona, se oddajo
v skladu z določbami okvirnega sporazuma.
38. člen
Podatki o javnih naročilih, katerih vrednost je nižja od
vrednosti iz drugega odstavka 12. člena Zakona o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo) in so bila oddana v letu 2014, se sporočajo v skladu s
tem zakonom.
39. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 411-08/14-4/15
Ljubljana, dne 6. marca 2014
EPA 1802-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

665.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o javnem naročanju na vodnem, energetskem,
transportnem področju in področju poštnih
storitev (ZJNVETPS-E)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam
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UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju
na vodnem, energetskem, transportnem
področju in področju poštnih storitev
(ZJNVETPS-E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem
področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-E), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 6. marca
2014.
Št. 003-02-3/2014-3
Ljubljana, dne 14. marca 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O JAVNEM NAROČANJU NA VODNEM,
ENERGETSKEM, TRANSPORTNEM PODROČJU
IN PODROČJU POŠTNIH STORITEV
(ZJNVETPS-E)
1. člen
V Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem,
transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list
RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/12 – odločba
US in 90/12) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se
glasi:
»(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije
prenašajo:
– Direktiva 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih
naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem
sektorju ter sektorju poštnih storitev (UL L št. 134 z dne 30. 4.
2004, str. 1), nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU)
št. 1336/2013 z dne 13. decembra 2013 o spremembi direktiv
2004/17/ES, 2004/18/ES in 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede njihovih pragov uporabe za postopke
za oddajo naročil (UL L št. 335 z dne 14. 12. 2013, str. 17), in
– del Direktive Sveta št. 92/13/EGS z dne 25. februarja
1992 o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o uporabi pravil
Skupnosti za oddajo javnih naročil podjetij na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju (UL L
št. 76 z dne 23. 3. 1992, str. 14), nazadnje spremenjene z Direktivo št. 2007/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
11. decembra 2007 o spremembi direktiv Sveta 89/665/EGS in
92/13/EGS glede vprašanja izboljšanja učinkovitosti revizijskih
postopkov oddaje javnih naročil (UL L št. 335 z dne 20. 12.
2007, str. 31).«.
2. člen
V 2. členu se 18. točka spremeni tako, da se glasi:
»18. »Formalno nepopolna ponudba« je ponudba, ki je
pravočasna in ni popolna ali vsebuje napake v delih, ki ne
vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila in se ne vežejo na
tehnične specifikacije predmeta naročanja v smislu zamenjave
prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom
naročanja, zaradi česar jo lahko ponudnik pod pogoji iz tega
zakona dopolni ali spremeni. Če je formalna pomanjkljivost
ponudbe nebistvena, ponudbe v tem delu ni treba dopolniti
oziroma spremeniti.«.
29. točka se črta, dosedanje 30. do 36. točka pa postanejo 29. do 35. točka.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
V prvem odstavku 17. člena se v a) točki vrednost
»400.000 eurov« nadomesti z vrednostjo »414.000 eurov«. V
b) točki se vrednost »5.000.000 eurov« nadomesti z vrednostjo
»5.186.000 eurov«.
4. člen
V prvem odstavku 19. člena se v 6. točki na koncu tretje
alineje pika nadomesti s podpičjem in doda 7. točka, ki se glasi:
»7. javna naročila opreme, tehnike ter druga javna naročila za zagotovitev osnovnih pogojev za preživetje oziroma
življenje ali takojšnjo preprečitev nastanka neposredno grozeče
škode ob naravni ali drugi nesreči, skladno s predpisi o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami, kadar je vrednost naročila
nižja od vrednosti, od katerih dalje je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije.«.
5. člen
V tretjem odstavku 24. člena se za kratico »US« doda vejica, besedilo »in 90/12« pa se nadomesti z besedilom »90/12
in 19/14«.
6. člen
V prvem odstavku 27. člena se črta drugi stavek.
7. člen
V prvem odstavku 32. člena se črta 5. točka, dosedanja
6. točka pa postane 5. točka.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Naročnik izvede javno naročanje:
a) po postopku oddaje naročila male vrednosti ali kateremkoli drugem postopku iz 1. do 4. točke prejšnjega odstavka,
če je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV:
– pri naročanju blaga ali storitev enaka ali višja od
40.000 eurov in nižja od 414.000 eurov ter
– pri naročanju gradenj enaka ali višja od 80.000 eurov in
nižja od 844.000 eurov;
b) po postopkih iz 1. do 4. točke prejšnjega odstavka, če
je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV:
– pri naročanju blaga ali storitev enaka ali višja od
414.000 eurov in
– pri naročanju gradenj enaka ali višja od 844.000 evrov.
V tretjem odstavku se v prvem stavku besedilo »c) točke«
nadomesti z besedilom »b) točke«.
8. člen
V prvem odstavku 35. člena se v 1. točki črta besedilo »ali
postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi«, v 7. točki pa se
za besedo »sposobnosti« črtata vejica in besedilo »postopka
zbiranja ponudb po predhodni objavi«.
V drugem odstavku se v prvem stavku besedilo »pridobiti
soglasje svojega nadzornega organa, če tega nima, pa soglasje vlade« spremeni tako, da se glasi: »obvestiti svoj nadzorni
organ, če tega nima, pa vlado«, drugi in tretji stavek pa se
spremenita tako, da se glasita: »Naročnik pa mora obvestiti
svoj nadzorni organ oziroma vlado, če skupna vrednost te in
predhodnih sprememb znaša 10.000 eurov brez DDV in 5 %
vrednosti prvotnega naročila ali več. Naročnik mora v obvestilu
navesti razloge za spremembo pogodbe in jih utemeljiti.«.
9. člen
36. člen se črta.
10. člen
V drugem odstavku 38. člena se besedilo »postopka
zbiranja ponudb po prehodni objavi« nadomesti z besedilom
»postopka oddaje naročila male vrednosti«.
11. člen
V petem odstavku 39. člena se v prvem in tretjem stavku
besedilo »11. točke« nadomesti z besedilom »10. točke«.
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12. člen
V prvem odstavku 40. člena se v prvem stavku za besedo
»objavi« doda besedilo »ali postopku oddaje naročila male
vrednosti«.
Za enajstim odstavkom se doda nov dvanajsti odstavek,
ki se glasi:
»(12) Vlada lahko za posamezne predmete javnega naročanja in kategorije naročnikov, predpiše, da morajo naročniki
javna naročila oddati na elektronski dražbi.«.
13. člen
V tretjem odstavku 45. člena se v b) točki za besedo »objavi« doda besedilo »ali postopek s pogajanji brez predhodne
objave«.
V petem odstavku se črta četrti stavek.
V sedmem odstavku se v napovednem stavku za besedama »odprtem postopku« črtata vejica in besedilo »postopku
zbiranja ponudb po predhodni objavi«.
14. člen
V prvem odstavku 48. člena se za besedama »odprtem
postopku« črtata vejica in besedilo »postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi«.
15. člen
Prvi odstavek 57. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vrste objav so:
1. periodično informativno obvestilo,
2. obvestilo o javnem naročilu,
3. obvestilo o oddaji naročila,
4. obvestilo o naročilu male vrednosti,
5. obvestilo o oddaji naročila male vrednosti,
6. obvestilo o natečaju,
7. rezultati natečaja,
8. obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku,
9. prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost,
10. poenostavljeno obvestilo o naročilu po dinamičnem
nabavnem sistemu,
11. obvestilo o sistemu ugotavljanja sposobnosti,
12. obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi
okvirnega sporazuma.«.
16. člen
V prvem odstavku 58. člena se črta č) točka, dosedanje
d), e) in f) točka pa postanejo č), d) in e) točka.
V drugem odstavku se besedilo »f) točke« nadomesti z
besedilom »e) točke«.
17. člen
V drugem odstavku 62. člena se črta besedilo »po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, obvestilo iz 10. točke
prvega odstavka 57. člena tega zakona pa, kadar oddaja javno
naročilo«.
18. člen
64. člen se črta.
19. člen
V prvem odstavku 64.a člena se besedilo »2., 4., 6. ali
10. točke« nadomesti z besedilom »2., 4. ali 6. točke«.
20. člen
Za 74. členom se doda nov 74.a člen, ki se glasi:
»74.a člen
(pravila o uporabi finančnih zavarovanj pri javnem naročanju)
Vlada lahko za posamezne vrste predmetov javnega naročanja predpiše, ali so posamezne vrste finančnih zavarovanj obvezne oziroma dopustne, kateri finančni instrumenti
so primerni za te vrste finančnih zavarovanj, v kakšni višini in
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trajanju ter druge zahteve glede zavarovanj tveganj pri javnem
naročanju, ki jih morajo upoštevati naročniki.«.
21. člen
Prvi odstavek 75. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Naročnik mora objaviti obvestilo iz 2. ali 4. točke prvega odstavka 57. člena tega zakona in razpisno dokumentacijo, vključno z njenimi spremembami in dopolnitvami, na portalu
javnih naročil ali prek njega, razen če izvaja javno naročanje po
postopku s pogajanji brez predhodne objave.«.
V drugem odstavku se v prvem stavku za besedo »obliki« dodata vejica in besedilo »brez predhodne registracije ali
najave prevzema«.
22. člen
V prvem odstavku 81. člena se črta drugi stavek.
V drugem odstavku se besedi »drugega odstavka« nadomestita z besedilom »3. točke prvega odstavka«.
23. člen
Drugi odstavek 81.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ministrstvo, pristojno za finance, vodi evidenco ponudnikov z negativnimi referencami in jo objavi na svoji spletni
strani. Vanjo se uvrsti ponudnik, ki je storil prekršek iz 3. točke
prvega odstavka 106.a člena tega zakona, 4. točke prvega
odstavka 109.a člena ZJN-2 ali 2. točke prvega odstavka
87. člena ZJNPOV. Evidenca obsega:
– ponudnikovo polno ime in matično številko,
– datum uvrstitve ponudnika v evidenco in
– datum, do katerega je ponudnik izločen iz postopkov
naročanja.«.
24. člen
Naslov 82. člena se spremeni tako, da se glasi: »(dopustne dopolnitve in spremembe ponudbe)«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če je ponudba formalno nepopolna, naročnik zahteva, da jo ponudnik v ustreznem roku dopolni ali spremeni v
delu, v katerem ni popolna. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev ali spremembo njegove ponudbe le, kadar določenega
dejstva ne more preveriti sam. Če ponudnik v roku, ki ga določi
naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni oziroma spremeni,
mora naročnik tako ponudbo izločiti.«.
V tretjem odstavku se v napovednem stavku za besedo
»sme« dodata besedi »dopolnjevati ali«, v drugi alineji pa se
za besedo »naročila« doda besedilo »v smislu zamenjave
prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom
naročanja«.
25. člen
Prvi odstavek 83.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Naročnik mora po sprejemu odločitve iz prvega odstavka prejšnjega člena upoštevati obdobje mirovanja, razen
če:
– izvaja postopek s pogajanji brez predhodne objave na
podlagi 4. ali 13. točke prvega odstavka 35. člena tega zakona
ali
– je v postopku javnega naročanja prejel le eno ponudbo.«.
Dodata se nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Če je naročnik v postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, postopku s pogajanji po predhodni objavi in
postopku s pogajanji brez predhodne objave prejel več kot eno
prijavo, lahko uporabi izjemo iz druge alineje prejšnjega odstavka, če je pred sprejemom odločitve o oddaji naročila kandidate
obvestil, da se jim sposobnosti ne prizna in je potekel rok za
uveljavljanje pravnega varstva zoper to odločitev.
(3) Če naročnik v skladu s prvim odstavkom tega člena
ne upošteva obdobja mirovanja, mora to in razlog za uporabo
izjeme navesti v obvestilu iz 3. ali 5. točke prvega odstavka
57. člena tega zakona.«.
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Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo
četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
26. člen
V prvem odstavku 84. člena se v prvem stavku za besedo »dopolnitvi« doda besedilo »oziroma spremembi«.
V drugem odstavku se besedilo »2., 4., 6. ali 10. točke«
nadomesti z besedilom »2., 4. ali 6. točke«.
V tretjem odstavku se v drugem stavku za besedilom
»so predložili ponudbo, in« črtata vejica in besedilo »razen
v primeru postopka iz 6. točke prvega odstavka 32. člena
tega zakona,«, v četrtem stavku pa se besedilo »2., 4., 6. ali
10. točke« nadomesti z besedilom »2., 4. ali 6. točke«.
V petem odstavku se v prvem stavku črta besedilo »ob
predhodnem soglasju svojega nadzornega organa«. Drugi
stavek se črta, na koncu tretjega stavka pa se pika nadomesti
z vejico in doda besedilo »ter svoj nadzorni organ, če tega
nima, pa vlado.«.
27. člen
Za 90. členom se doda nov 90.a člen, ki se glasi:
»90.a člen
(preveritev ponudb v določenih postopkih s pogajanji
brez predhodne objave)
Ne glede na peti odstavek 41. člena, peti odstavek
45. člena ter peti in šesti odstavek 48. člena tega zakona
lahko naročnik v postopku s pogajanji brez predhodne objave,
ki ga vodi na podlagi 4. točke prvega odstavka 35. člena tega
zakona, zahteva, da ponudnik izkaže izpolnjevanje tehničnih
specifikacij, pogojev za ugotavljanje sposobnosti, v primeru
merila ekonomsko najugodnejša ponudba pa tudi meril za izbor, z izjavo. Ne glede na prvi odstavek 81. člena tega zakona
naročniku v postopku s pogajanji brez predhodne objave, ki
ga vodi na podlagi 4. točke prvega odstavka 35. člena tega
zakona, ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi v resničnost ponudnikovih izjav.«.
28. člen
Naslov podpoglavja »1.3. Posebne določbe za postopek
zbiranja ponudb po predhodni objavi« ter 92., 93. in 94. člen
se črtajo.
29. člen
95.a do 95.č člen se spremenijo tako, da se glasijo:
»95.a člen
(razpisna dokumentacija, izkazovanje izpolnjevanja zahtev
naročnika in preveritev ponudb v postopku oddaje naročila
male vrednosti)
(1) Ne glede na prvi odstavek 75. člena tega zakona
naročnik v postopku oddaje naročila male vrednosti pripravi
razpisno dokumentacijo, predvsem pogoje, ki bodo sestavni
del pogodbe o izvedbi naročila, če je to potrebno in v obsegu
kot je to primerno, glede na način izvajanja postopka. Naročniku ni potrebno posebej pripraviti razpisne dokumentacije,
kadar so vsi potrebni podatki in podlage za oddajo ponudbe
podani v objavi obvestila o naročilu male vrednosti.
(2) Ne glede na peti odstavek 41. člena, peti odstavek
45. člena ter peti in šesti odstavek 48. člena tega zakona
lahko naročnik v postopku oddaje naročila male vrednosti
zahteva, da ponudnik izkaže izpolnjevanje tehničnih specifikacij, pogojev za ugotavljanje sposobnosti, v primeru merila
ekonomsko najugodnejša ponudba pa tudi meril za izbor,
z izjavo. Ne glede na prvi odstavek 81. člena tega zakona
naročniku v postopku oddaje naročila male vrednosti ni treba
preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi
v resničnost ponudnikovih izjav.
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95.b člen
(nedopustnost zahteve za dodatno obrazložitev odločitve
o oddaji naročila)
Ne glede na tretji odstavek 83. člena tega zakona zahteva
za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila v postopku oddaje naročila male vrednosti ni dopustna. Ne glede na
peti odstavek 83.a člena tega zakona teče rok za uveljavitev
pravnega varstva zoper odločitev o oddaji naročila od dneva
prejema odločitve o oddaji naročila.
95.c člen
(izjeme glede obveščanja organa nadzora v postopku oddaje
naročila male vrednosti)
Ne glede na tretji in peti odstavek 84. člena tega zakona
v postopku oddaje naročila male vrednosti naročniku ni treba
obvestiti svojega nadzornega organa ali vlade o zavrnitvi vseh
ponudb in odstopu od izvedbe javnega naročila.
95.č člen
(dokumentacija o postopku oddaje naročila male vrednosti)
(1) Dokumentacijo o oddaji naročila male vrednosti, ki jo
mora voditi naročnik, sestavljajo:
– objava obvestila o naročilu male vrednosti,
– razpisna dokumentacija, če je to primerno,
– predložene ponudbe,
– odločitev o oddaji naročila in
– objava obvestila o oddaji naročila male vrednosti.
(2) Dokumentacijo lahko sestavljajo tudi drugi dokumenti
glede na način izvedbe javnega naročila.«.
30. člen
V prvem in drugem odstavku 96. člena se vrednost
»400.000 eurov« nadomesti z vrednostjo »414.000 eurov«.
31. člen
V prvem odstavku 103.a člena se besedilo »3., 5., 7. in
13. točke« nadomesti z besedilom »3., 5. in 7. točke«.
V drugem odstavku se besedilo »14. točke« nadomesti z
besedilom »12. točke«.
V tretjem odstavku se besedilo »organi Republike Slovenije« nadomesti z besedo »naročniki«.
32. člen
V prvem odstavku 106. člena se v 1. točki besedilo
»14. točke« nadomesti z besedilom »12. točke«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
33. člen
Vlada Republike Slovenije v šestih mesecih od uveljavitve
tega zakona uskladi predpis iz 64.e člena zakona.
34. člen
Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d.o.o. mora
v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za finance, uskladiti
vsebino obvestila iz 3. in 5. točke prvega odstavka 57. člena
zakona v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
35. člen
Postopki javnega naročanja, za katere so bila obvestila
iz 2., 4., 6. ali 10. točke prvega odstavka 57. člena Zakona
o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem
področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11
– uradno prečiščeno besedilo, 43/12 – odločba US in 90/12)
poslana v objavo na portal javnih naročil pred uveljavitvijo tega
zakona, se izvedejo po dosedanjih predpisih.
Postopki s pogajanji brez predhodne objave, ki so jih naročniki začeli izvajati pred uveljavitvijo tega zakona, se izvedejo
po dosedanjih predpisih.
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Posamezna naročila, oddana na podlagi okvirnega sporazuma, sklenjenega pred uveljavitvijo tega zakona, se oddajo
v skladu z določbami okvirnega sporazuma.
36. člen
Podatki o javnih naročilih, katerih vrednost je nižja od
vrednosti iz drugega odstavka 17. člena Zakona o javnem
naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju
in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 43/12 – odločba US in 90/12) in so bila
oddana v letu 2014, se sporočajo v skladu s tem zakonom.
37. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 411-08/14-3/15
Ljubljana, dne 6. marca 2014
EPA 1801-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

666.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma (ZPPDFT-C)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

Št.

Št. 003-02-3/2014-4
Ljubljana, dne 14. marca 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA
IN FINANCIRANJA TERORIZMA (ZPPDFT-C)
1. člen
V Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10, 77/11 in 108/12 –
ZIS-E) se prvi odstavek 37. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Osebe, ki opravljajo dejavnost prodaje blaga ali opravljajo storitve v Republiki Sloveniji, od stranke ali nekoga tretjega pri prodaji posameznega blaga ali opravljanju posamezne
storitve ne smejo sprejeti plačila v gotovini, če to plačilo presega vrednost 5.000 eurov. Med osebe, ki opravljajo dejavnost
prodaje blaga, se štejejo tudi pravne in fizične osebe, ki organizirajo ali izvajajo dražbe, trgujejo z umetninami, se ukvarjajo
s prometom plemenitih kovin in dragih kamnov ter izdelkov iz
le-teh ter druge pravne in fizične osebe, ki pri prodaji blaga
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sprejemajo plačila v gotovini. Med osebe, ki opravljajo storitve,
se štejejo tudi pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
davčnega svetovanja, posredovanja pri sklepanju kreditnih in
posojilnih poslov, računovodskih storitev, fiduciarnih storitev,
pravnega zastopanja ter druge pravne in fizične osebe, ki pri
opravljanju storitev sprejemajo plačila v gotovini.«.
V drugem odstavku se za besedama »prodano blago«
doda besedilo »ali opravljeno storitev«, številka »15 000« pa
se nadomesti s številko »5.000«.
V tretjem odstavku se za besedama »prodaje blaga« črta
vejica in doda besedilo »ali opravljajo storitev,«.
2. člen
V petem odstavku 87. člena se za besedo »blago« doda
besedilo »in opravljene storitve«, številka »15 000« pa se nadomesti s številko »5.000«.
3. člen
V prvem odstavku 91. člena se 18. točka spremeni tako,
da se glasi:
»18. če od stranke ali tretje osebe pri prodaji posameznega
blaga ali opravljanju posamezne storitve sprejme plačilo v gotovini, ki presega vrednost 5.000 eurov oziroma sprejme plačilo v več
med seboj povezanih transakcijah, ki skupaj presegajo vrednost
5.000 eurov (prvi in drugi odstavek 37. člena tega zakona);«.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 480-01/13-2/9
Ljubljana, dne 6. marca 2014
EPA 1665-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja
denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
(ZPPDFT-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji dne 6. marca 2014.
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667.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o Kobilarni Lipica (ZKL-B)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o Kobilarni Lipica (ZKL-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o Kobilarni Lipica (ZKL-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 6. marca 2014.
Št. 003-02-3/2014-5
Ljubljana, dne 14. marca 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O KOBILARNI LIPICA (ZKL-B)
1. člen
V Zakonu o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 107/06 –
uradno prečiščeno besedilo in 33/07 – odločba US) se v prvem
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odstavku 4. člena črta besedilo », označena z žigom in matično
številko,«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Samo lipicanci iz prejšnjega odstavka so lahko označeni
z zaščitenim kobilarniškim žigom, ki ga predstavlja velika črka
»L« na levem licu konja ter trimestna matična številka na levem
sedlišču.«.
V tretjem odstavku se v napovednem stavku črta besedilo
»z zaščitenim plemenskim in kobilarniškim žigom«.
Druga alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– sedemnajst klasičnih rodov kobil, in sicer: Sardinia
(Sardinia, 1776, Lipica), Spadiglia (Spadiglia, 1778, Lipica),
Argentina (Argentina, 1767, Lipica), Africa (Africa, 1747,
Kladruby), Almerina (Almerina, 1769, Kladruby), Presciana
Bradamanta (Presciana, 1782/1777, Kladruby), Englanderia
(Englanderia, 1773, Kladruby), Europa (Europa, 1774, Kladruby), Stornella/Fistula (Stornella/Fistula, 1771, Kopčani),
Ivanka/Famosa (Ivanka/Famosa, 1754/1773, Kopčani), Deflorata (Deflorata, 1767, Frederiksborg), Capriola (Capriola, 1785
Kladruby), Rava (Rava, 1755, Kladruby), Gidrana (Gidrane,
1841, Lipica), Djebrin (100 Generale Junior, 1824, Babolna),
Mercurio (60 Freies Gestuet, 1806, Radautz), Theodorosta
(Theodorosta, 1870, Bukovina), rod Rebecca Thais (Rebecca,
1914, Višnjevci), to je najmanj 80 plemenskih kobil;«.
2. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
Ustanovitelj Javnega zavoda Kobilarne Lipica (v nadaljnjem besedilu: Kobilarna Lipica) je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje vlada, če ni z zakonom določeno drugače.
Zavarovano območje po tem zakonu z vsemi nepremičninami in premičninami ter pravicami intelektualne lastnine, ki
so v lasti Republike Slovenije in jih Kobilarna Lipica potrebuje
za opravljanje javne službe iz 11.a in 11.b člena tega zakona in
gospodarskih dejavnosti, povezanih z javno službo, iz 11.c člena tega zakona, upravlja in brezplačno uporablja Kobilarna
Lipica, razen:
– nepremičnega premoženja, za katerega predpis iz šestega odstavka 12. člena tega zakona določa, da je namenjeno
gostinsko-hotelirski dejavnosti in se odda v najem v skladu z
drugim odstavkom 12. člena tega zakona,
– kmetijskih zemljišč in gozdov v zavarovanem območju,
s katerimi upravlja in razpolaga Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja Sklad
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
Kobilarna Lipica ima za opravljanje nalog javne službe iz
11.a in 11.b člena tega zakona in gospodarskih dejavnosti, povezanih z javno službo, iz 11.c člena tega zakona, prednostno
pravico pri sklenitvi zakupne pogodbe za kmetijska zemljišča
in gozdove v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, ki ležijo na
zavarovanem in vplivnem območju iz 2. člena tega zakona.
Za kmetijska zemljišča in gozdove iz prejšnjega odstavka
Kobilarna Lipica ne plačuje zakupnine, nosi pa vse druge stroške v zvezi s temi kmetijskimi zemljišči in gozdovi.
Za izvajanje gospodarske dejavnosti, povezane z javno
službo, iz 11.c člena tega zakona, lahko Kobilarna Lipica sklepa
pogodbe v svojem imenu in za svoj račun.«.
3. člen
Za 11. členom se dodajo novi 11.a, 11.b, 11.c in 11.d člen,
ki se glasijo:
»11.a člen
Kobilarna Lipica opravlja naslednje naloge javne službe:
1. rejo in vzrejo konj lipicancev, pripuščanje, osemenjevanje, selekcijo, rodovništvo, preizkušanje in šolanje konj za
potrebe dresurnega jahanja, vprežne vožnje in drugih konjeniških zvrsti,
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2. spremljanje reje in vzreje konj lipicancev v lasti drugih
pravnih in fizičnih oseb v Republiki Sloveniji, ki so člani združenja rejcev lipicancev, zagotavljanje potrebnega števila žrebcev
– plemenjakov in potrebnih količin žrebčevega semena za plemenske kobile teh rejcev ter strokovno svetovanje tem rejcem,
3. vodenje izvorne rodovniške knjige lipicancev,
4. mednarodno sodelovanje s sorodnimi ustanovami in
organizacijami na področju konjereje in konjeništva (strokovno
sodelovanje in uveljavljanje vloge Kobilarne Lipica na področju
reje lipicanca in konjereje),
5. usposabljanje zaposlenih za vzgojo črede,
6. zagotavljanje konj in sodelovanje pri programu protokolarne konjeniške enote slovenske policije,
7. varstvo in celostno ohranjanje kulturne dediščine na
zavarovanem območju,
8. zagotavljanje javne dostopnosti območja Kobilarne Lipica in dostopnosti do informacij o njej v skladu z zakonom, ki
ureja varstvo kulturne dediščine,
9. predstavljanje dejavnosti Kobilarne Lipica in razvijanje
zavesti o vrednotah Kobilarne Lipica.
Naloge iz 1. do 4. točke prejšnjega odstavka se podrobno
uredijo v rejskem programu za pasmo lipicanski konj v skladu
z zakonom, ki ureja živinorejo.
Pogoje in normative reje konj lipicancev, ki obsegajo najmanj kategorijo konj in njihove potrebe glede krme, prostorov,
veterinarskega varstva, osebja ter stroške, podrobneje določi
minister, pristojen za kmetijstvo.
11.b člen
Naloge javne službe Kobilarne Lipica vključujejo tudi
upravljanje s premoženjem in pravicami intelektualne lastnine
iz drugega odstavka 11. člena tega zakona, ki obsega:
– investicijsko vzdrževanje objektov in območij, ki je potrebno za izvajanje nalog javne službe iz 11.a in 11.b člena tega
zakona in gospodarskih dejavnosti, povezanih z javno službo,
iz 11.c člena tega zakona,
– izvajanje investicij v objekte in območja, ki so potrebne
za izvajanje nalog javne službe in gospodarskih dejavnosti,
povezanih z javno službo,
– vzdrževanje in čiščenje kultivirane kraške krajine,
– izboljševanje stanja in uporabe grajenih delov spomeniške celote v skladu z njihovo kulturno vrednostjo,
– predstavljanje zgodovine Kobilarne Lipica, reje in vzreje
lipicancev v Muzeju Lipicanca-Lipikum,
– hranjenje in predstavljanje zbirke likovnih del Avgusta
Černigoja in parkovne plastike-Forma viva iz kraškega kamna,
– upravljanje z imenom kulturnega spomenika, geografsko označbo Lipicanec in znamkami Kobilarne Lipica.
Načrtovanje upravljanja premoženja iz prejšnjega odstavka, ki je vsebinsko in finančno opredeljeno po posameznih elementih, je sestavni del vsakoletnega programa dela in razvoja
ter finančnega načrta Kobilarne Lipica.
11.c člen
Poleg nalog javne službe iz 11.a in 11.b člena tega zakona Kobilarna Lipica izvaja naslednje gospodarske dejavnosti,
povezane z javno službo:
– ogledi zavarovanega območja, ogledi programa klasične jahalne šole in treningov, šola jahanja, turistično jahanje in
vožnje s kočijo,
– organiziranje kulturnih in konjerejsko-konjeniških prireditev na zavarovanem območju,
– organiziranje in izvajanje izobraževalnih, strokovnih in
raziskovalnih programov, povezanih s konjerejo, konjeništvom
in varstvom kulturne dediščine,
– organiziranje drugih kulturnih in kongresnih prireditev in
programov na zavarovanem območju, ki so povezani s Kobilarno Lipica in njeno kulturno dediščino.
11.d člen
Organi upravljanja Kobilarne Lipica so svet, direktor in
strokovni svet.
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Svet Kobilarne Lipica (v nadaljnjem besedilu: svet) je
organ javnega zavoda, ki ima sedem članov, od tega pet
predstavnikov ustanovitelja in po enega predstavnika delavcev
Kobilarne Lipica in zainteresirane javnosti. Predstavniki ustanovitelja se predlagajo izmed zaposlenih v organih državne
uprave ali strokovnjakov s področja dejavnosti Kobilarne Lipica,
od tega dva predstavnika predlaga ministrstvo, pristojno za
kmetijstvo in okolje, po enega predstavnika pa ministrstvo, pristojno za kulturno dediščino, ministrstvo, pristojno za finance,
in ministrstvo, pristojno za turizem. Predstavnika zaposlenih
predlagajo člani sveta delavcev Kobilarne Lipica. Predstavnika
zainteresirane javnosti predlaga občinski svet občine Sežana.
Člane sveta za obdobje štirih let imenuje vlada in izmed članov
sveta, ki so predstavniki ustanovitelja, imenuje predsednika
sveta.
Predsednik in člani sveta ne smejo biti osebe, za katere
obstaja možnost nasprotja med njihovimi zasebnimi interesi in
interesi Kobilarne Lipica. Šteje se, da možnost nasprotja interesov iz prejšnjega stavka obstaja, če predsednik oziroma član
sveta opravlja katero koli dejavnost, za katero je registrirana
Kobilarna Lipica.
Svet Kobilarne Lipica opravlja zlasti naslednje naloge:
– sprejme statut,
– sprejme letni program dela in razvoja in finančni načrt,
– sprejme predlog načrta upravljanja,
– sprejme letno poročilo,
– daje soglasje k aktu o sistemizaciji delovnih mest, kadrovskemu načrtu in načrtu nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– predlaga vladi imenovanje in razrešitev direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– nadzoruje zakonitost dela in poslovanje Kobilarne Lipica,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje Kobilarne Lipica,
– opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in
splošnimi akti Kobilarne Lipica.
Letni program dela in razvoja in finančni načrt, načrt upravljanja Kobilarne Lipica in letno poročilo Svet Kobilarne Lipica
predloži vladi v soglasje.
Kobilarno Lipica vodi in zastopa direktor. Direktor mora
imeti najmanj visokošolsko izobrazbo druge bolonjske stopnje
ali njej enakovredno raven izobrazbe, višjo raven znanja tujega
jezika in najmanj pet let vodstvenih delovnih izkušenj. Direktorja imenuje vlada za obdobje štirih let.
Strokovni svet Kobilarne Lipica (v nadaljnjem besedilu:
strokovni svet) ima pet članov, in sicer štiri zunanje strokovnjake s področja dejavnosti Kobilarne Lipica in enega predstavnika zaposlenih v Kobilarni Lipica. Člane strokovnega sveta za
obdobje štirih let imenuje vlada. Po enega zunanjega strokovnjaka predlagajo Zavod za varstvo kulturne dediščine, Zavod
za varstvo narave ter Biotehniška fakulteta in Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani. Predstavnika zaposlenih predlaga
svet delavcev Kobilarne Lipica.
Strokovni svet Kobilarne Lipica opravlja zlasti naslednje
naloge:
– obravnava strokovna vprašanja in daje mnenja k strokovnim podlagam iz dejavnosti, ki jih izvaja Kobilarna Lipica,
– nadzira strokovno delo v kobilarni Kobilarne Lipica in
daje predloge za izboljšave.
Strokovni svet o svojem delu poroča svetu in direktorju.
Med morebitno stavko morajo delavci Kobilarne Lipica
zagotoviti celovito oskrbo konj.«.
4. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
Nepremično premoženje z zavarovanega območja se ne
sme odtujiti ali zastaviti.
Ne glede na prejšnji odstavek ministrstvo, pristojno za
kmetijstvo, po predhodnem soglasju vlade odda v najem nepre-
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mično premoženje z zavarovanega območja, ki ni namenjeno
opravljanju nalog javne službe iz 11.a in 11.b člena tega zakona
in za gospodarske dejavnosti, povezane z javno službo, iz
11.c člena tega zakona, do vključno 50 let. Prihodki iz naslova
oddaje nepremičnin so prihodki državnega proračuna in se
namenijo za gradnjo, nakup, obnovo ter investicijsko in tekoče
vzdrževanje nepremičnin v lasti države.
Premoženja iz 6. člena tega zakona in pravic intelektualne
lastnine iz šeste alineje prvega odstavka 11.b člena tega zakona ni dovoljeno odtujiti ali obremeniti.
Premično premoženje Kobilarne Lipica, ki ni namenjeno
opravljanju nalog javne službe iz 11.a in 11.b člena tega zakona
in gospodarskim dejavnostim, ki so z javno službo povezane,
iz 11.c člena tega zakona, lahko Kobilarna Lipica proda ali drugače odtuji v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim
premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Vsaka pogodba, sklenjena v nasprotju s tem členom, je
nična.
Vlada sprejme predpis, s katerim:
– določi nepremično in premično premoženje, ki je namenjeno opravljanju javne službe in gospodarskim dejavnostim,
povezanih z javno službo, ter upravljanje z imenom kulturnega
spomenika, geografsko označbo Lipicanec in znamkami Kobilarne Lipica,
– določi nepremično premoženje, ki je namenjeno opravljanju gostinsko-hotelirske dejavnosti,
– ureja druga vprašanja, ki se nanašajo na upravljanje
zavarovanega območja.«.
5. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
Kobilarna Lipica pridobiva finančna sredstva:
– iz proračuna Republike Slovenije za opravljanje javne
službe iz 11.a in 11.b člena tega zakona,
– s prihodki od prodaje blaga in storitev pri opravljanju gospodarskih dejavnosti, povezanih z javno službo, iz 11.c člena
tega zakona,
– z dotacijami, darili in iz drugih virov.
Kobilarna Lipica pridobiva sredstva iz prve alineje prejšnjega odstavka na podlagi sprejetega letnega programa dela
in razvoja ter finančnega načrta. Finančni načrt mora celovito
prikazati načrtovane prihodke in odhodke, ločeno po nalogah
javne službe iz 11.a in 11.b člena tega zakona in gospodarskih
dejavnosti, povezanih z javno službo, iz 11.c člena tega zakona
oziroma po različnih virih financiranja iz prejšnjega odstavka.
Če Kobilarna Lipica ne pridobi soglasja vlade k letnemu
programu dela in razvoja ter finančnemu načrtu do začetka koledarskega leta, se naloge javne službe opravljajo tudi v tekočem letu na podlagi sklepa ministra, pristojnega za kmetijstvo,
ki določi obseg sredstev in dejavnosti v obdobju začasnega
financiranja. Začasno financiranje se zagotovi iz proračunskih
sredstev ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, največ do ene
dvanajstine mesečno od obsega sredstev, zagotovljenega v finančnem načrtu ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, za financiranje javne službe po tem zakonu v tekočem proračunskem
letu. Če finančni načrt ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, za
tekoče proračunsko leto še ni sprejet, se začasno financiranje
do sprejema finančnega načrta zagotovi v obsegu, kot ga za
proračunske uporabnike v času začasnega financiranja določa
zakon, ki ureja javne finance.
Kobilarna Lipica vodi računovodstvo ločeno po nalogah
javne službe iz 11.a in 11.b člena tega zakona in po gospodarskih dejavnostih, povezanih z javno službo, iz 11.c člena
tega zakona, pri čemer skupne stroške razmeji med različne
dejavnosti na podlagi sodil, ki jih potrdi ministrstvo, pristojno
za kmetijstvo.
Presežki prihodkov nad odhodki iz gospodarskih dejavnosti, povezanih z javno službo, iz 11.c člena tega zakona se s
soglasjem ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, namenijo za
opravljanje in razvoj javne službe Kobilarne Lipica.«.
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PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Vlada v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona izda
predpis iz šestega odstavka 12. člena zakona.
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, po predhodnem soglasju vlade najpozneje v šestih mesecih po izdaji predpisa iz
prejšnjega odstavka začne postopek oddaje v najem nepremičnin iz drugega odstavka 12. člena zakona.
Najpozneje v 30 dneh od uveljavitve tega zakona ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, za obdobje do oddaje nepremičnin
iz prejšnjega odstavka v najem, sklene z Lipico Turizem, d.o.o
pogodbo o najemu nepremičnin, ki jih na dan uveljavitve tega
zakona uporablja Lipica Turizem, d. o. o.
Vlada najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve tega
zakona imenuje člane sveta Kobilarne Lipica, do takrat pa funkcijo organa upravljanja opravlja svet Kobilarne Lipica, katerega
člani so bili imenovani s sklepom vlade Republike Slovenije
št. 01415-43/2013/5 dne 6. septembra 2013.
Vlada imenuje člane strokovnega sveta Kobilarne Lipica
najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
Minister, pristojen za kmetijstvo, v treh mesecih od uveljavitve tega zakona predpiše pogoje in normative reje konj
lipicancev iz tretjega odstavka 11.a člena zakona.
Kobilarna Lipica v svojih poslovnih knjigah po 31. decembru 2014 ne sme izkazovati kapitalskih naložb.
7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 322-09/13-2/14
Ljubljana, dne 6. marca 2014
EPA 1683-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

668.

Zakon o dopolnitvi Zakona o vojnih invalidih
(ZVojI-D)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona
o vojnih invalidih (ZVojI-D)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o vojnih invalidih
(ZVojI-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 6. marca 2014.
Št. 003-02-3/2014-6
Ljubljana, dne 14. marca 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O DOPOLNITVI ZAKONA O VOJNIH INVALIDIH
(ZVojI-D)
1. člen
V Zakonu o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 2/97
– odločba US, 19/97, 21/97 – popr., 75/97, 11/06 – odločba US,
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61/06 – ZDru-1, 114/06 – ZUTPG in 40/12 – ZUJF) se za prvim
odstavkom doda nov drugi odstavek 57. člena, ki se glasi:
»Družinski član padlega borca iz 1. točke 9. člena tega
zakona, ki je izgubil življenje pri opravljanju vojaških dolžnosti
ali drugih dolžnosti za cilje obrambe in varnosti Republike Slovenije v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo leta 1991, lahko
uveljavi pravico do družinske invalidnine ne glede na izpolnjevanje starostnega pogoja iz 1. točke prejšnjega odstavka.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 545-03/14-1/12
Ljubljana, dne 6. marca 2014
EPA 1696-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

VLADA
669.

Uredba o postopkih notificiranja na področju
standardov, tehničnih predpisov in postopkov
za ugotavljanje skladnosti

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in
47/13 – ZDU-1G) in v zvezi z osmo alinejo prvega odstavka
5. člena Zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 59/99) ter
za izvrševanje Zakona o ratifikaciji Marakeškega sporazuma
o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (Uradni list
RS – Mednarodne pogodbe, št. 10/95) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o postopkih notificiranja na področju
standardov, tehničnih predpisov in postopkov
za ugotavljanje skladnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa način dela in sodelovanja pristojnih državnih organov in slovenskega nacionalnega organa za
standarde v postopkih notificiranja na področju standardov,
tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti pri
izvajanju Sporazuma o tehničnih ovirah v trgovini (v nadaljnjem
besedilu: sporazum WTO/TBT), sklenjenega v okviru Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije, oziroma v postopkih notificiranja po pravilih Evropske
unije.
(2) Ta uredba določa tudi način dela in sodelovanja subjektov iz prejšnjega odstavka pri pripravi sanitarnih ali fitosanitarnih ukrepov pri notificiranju na podlagi Sporazuma o uporabi
sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov (v nadaljnjem besedilu:
sporazum WTO/SPS), sklenjenega v okviru Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije.
(3) S to uredbo se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
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22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na
področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah
informacijske družbe (UL L št. 204 z dne 21. 7. 1998, str. 37),
zadnjič spremenjena z Uredbo (ES) št. 1025/2012 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS
ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES,
2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta
87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta
in Sveta (UL L št. 316 z dne 14. 11. 2012, str. 12) (v nadaljnjem
besedilu: Direktiva 98/34/ES).
2. člen
(pomen izrazov)
V tej uredbi uporabljeni izraz »proizvod« pomeni vsak industrijsko izdelan proizvod in vsak kmetijski proizvod, vključno
z ribjimi proizvodi.
3. člen
(objava notifikacij)
Izvedene in prejete notifikacije na kontaktni točki iz
4. člena te uredbe se objavijo na spletnih straneh nacionalnega
organa za standarde.
II. SKUPNE DOLOČBE O IZVEDBI NOTIFIKACIJ
4. člen
(obveščanje preko kontaktne točke za izvedbo notifikacij)
(1) Državni organ oziroma nacionalni organ za standarde,
ki začne pripravljati standard, tehnični predpis, postopek za
ugotavljanje skladnosti oziroma sanitarni ali fitosanitarni ukrep
(v nadaljnjem besedilu: pristojni organ), o tem obvesti ustrezno
kontaktno točko.
(2) Kontaktna točka za izvedbo notifikacij po sporazumu
WTO/TBT in za izvedbo notifikacij v smislu te uredbe po pravilih
Evropske unije deluje v nacionalnem organu za standarde.
(3) Kontaktna točka za izvedbo notifikacij po sporazumu
WTO/SPS deluje v ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo.
5. člen
(obseg obveščanja)
(1) Pristojni organ v obvestilu iz prejšnjega člena navede
zlasti:
– zakonsko podlago za pripravo standarda, tehničnega
predpisa, postopka za ugotavljanje skladnosti oziroma sanitarnega ali fitosanitarnega ukrepa (v nadaljnjem besedilu II. in
III. poglavja te uredbe: ukrep),
– podatke o osebi, določeni za stike s kontaktno točko,
– podatke o proizvodih ali storitvah, ki so zajeti z ukrepom
v pripravi,
– cilje in razloge, ki narekujejo pripravo ukrepa,
– podatke o mednarodnih ali evropskih standardih, tehničnih predpisih, smernicah ali priporočilih, ki bodo podlaga za
ukrep ali se nanašajo na iste proizvode ali storitve,
– razloge za morebitno odstopanje od dokumentov, navedenih v prejšnji alineji,
– presojo o tem, ali je ukrep v pripravi treba notificirati
skladno s pravili WTO ali s pravili Evropske unije.
(2) Obvestilo se poda na obrazcu, ki ga izdela pristojna
kontaktna točka. Kadar tako določa ta uredba, se obvestilu
priloži tudi osnutek ukrepa v pripravi.
6. člen
(postopek notifikacije tehničnih predpisov)
(1) Če se obvestilo iz prejšnjega člena nanaša na pripravo
tehničnega predpisa ali postopka za ugotavljanje skladnosti,
kontaktna točka po prejemu obvestila z njegovo vsebino takoj
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seznani ministrstvo, pristojno za trg (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo), ki ji mora v osmih dneh sporočiti, ali zahteva
izvedbo notifikacije ukrepa v pripravi drugim članicam WTO
oziroma ustreznim subjektom v okviru notificiranja po pravilih
Evropske unije.
(2) Če ministrstvo zahteva notifikacijo, jo kontaktna točka
izvede takoj in obenem obvesti pristojni organ o roku, v katerem
skladno z določbami te uredbe ne sme sprejeti predmetnega
ukrepa.
(3) Če kontaktna točka v predpisanem roku ne prejme
sporočila iz prvega odstavka tega člena, šteje, da notifikacija ni
potrebna, in to ugotovitev zapiše na prejeto obvestilo.
(4) S smiselno uporabo prvega do tretjega odstavka tega
člena o izvedbi notifikacij standardov odloča nacionalni organ
za standarde, o izvedbi notifikacij sanitarnih in fitosanitarnih
ukrepov pa ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.
7. člen
(notifikacija sprememb)
Vse določbe te uredbe, ki se nanašajo na pripravo in
notificiranje ukrepov, veljajo tudi za vse njihove bistvene spremembe in dopolnitve glede pravil, časa uveljavitve ali obsega
proizvodov, na katere se nanašajo.
III. NOTIFICIRANJE PO SPORAZUMIH WTO/TBT
IN WTO/SPS
1. Skupna določba
8. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem poglavju imajo naslednji pomen:
– »standard«, »tehnični predpis« in »postopek za ugotavljanje skladnosti«, kot so opredeljeni v prilogi 1 sporazuma
WTO/TBT,
– »sanitarni ali fitosanitarni ukrep«, kot je opredeljen v
Prilogi A sporazuma WTO/SPS.
2. Sporazum WTO/TBT
a) Notificiranje slovenskih ukrepov
9. člen
(postopek notifikacije)
Pri zahtevku iz prvega ali četrtega odstavka 6. člena te
uredbe kontaktna točka prek Stalne misije Republike Slovenije pri Organizaciji združenih narodov v Ženevi (v nadaljnjem
besedilu: misija) notificira ukrep v pripravi Sekretariatu WTO.
Sočasno obvesti pristojni organ, da v najmanj 60 dneh od dne,
ko je Sekretariat WTO prejel obvestilo, ne sme sprejeti predmetnega ukrepa.
10. člen
(postopek dajanja pripomb)
(1) Kontaktna točka ministrstvu in pristojnim organom
pošlje zahteve in pisne pripombe v smislu točk 2.9.3 in 2.9.4
2. člena ali točk 5.6.3 in 5.6.4 5. člena sporazuma WTO/TBT
ter zaprosi za dostavo prevoda ukrepa ali njegovega povzetka
v angleškem jeziku oziroma pripravo odgovora na prejete pripombe, iz katerega mora biti jasno razvidno, ali bodo pripombe
v nadaljnji pripravi ukrepa upoštevane v celoti ali delno, pa tudi
razlogi za njihovo morebitno neupoštevanje. Prevod oziroma
odgovor mora biti izdelan v najkrajšem mogočem času.
(2) Kontaktna točka prejeti prevod oziroma odgovor, ki
ga mora odobriti ministrstvo, takoj pošlje članici WTO, ki je
poslala zahtevo ali dala pisne pripombe. Ministrstvo lahko ob
odobritvi v soglasju s pristojnim organom določi podaljšanje
60-dnevnega roka iz prejšnjega člena. Če druga članica WTO
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zaradi neupoštevanja teh pripomb predlaga pogajanja, jih vodi
ministrstvo v sodelovanju s pristojnim organom.
11. člen
(notifikacija že sprejetega ukrepa)
Določbe o postopku iz 4. do 7. člena ter 9. in 10. člena te
uredbe se smiselno uporabljajo tudi pri izjemoma dovoljenem
naknadnem notificiranju že sprejetega ukrepa na podlagi točke
2.10 2. člena ali točke 5.7 5. člena sporazuma WTO/TBT.
b) Notificiranje tujih ukrepov
12. člen
(postopek predložitve tujih notifikacij)
Notifikacije drugih članic WTO o lastni pripravi ukrepov v
smislu te uredbe, ki jih Sekretariat WTO predloži misiji, slednja
takoj pošlje kontaktni točki. Kontaktna točka takoj po njihovem
prejemu pošlje kopijo notifikacije organu, ki je v Republiki
Sloveniji pristojen za pripravo enakovrstnih ukrepov. Kopijo
notifikacije pošlje tudi tistim gospodarskim subjektom, ki so jo
predhodno zaprosili za dostavo notifikacij, ki se nanašajo na
posamezne proizvode. V spremnem dopisu pa opozori na možnost zaprositi kontaktno točko za dostavo popolnega besedila
notificiranega ukrepa ali za dostavo dodatnih pojasnil.
13. člen
(postopek predložitve pripomb k tujim notifikacijam)
(1) Če pristojni organ iz prejšnjega člena presodi, da
sprejetje notificiranega ukrepa lahko povzroči nepotrebno oviro
v mednarodni trgovini, mora o tem obvestiti kontaktno točko, obrazložiti svojo presojo in predlagati spremembe ukrepa.
Enako presojo lahko pošljejo tudi gospodarski subjekti in drugi
zainteresirani.
(2) Vsi subjekti iz prejšnjega odstavka lahko predlagajo
podaljšanje roka, v katerem druga članica WTO ne sme sprejeti notificiranega ukrepa, in začetek meddržavnih pogajanj o
njegovi vsebini, če niso bile upoštevane predhodno poslane
pisne pripombe.
(3) Kontaktna točka takoj pošlje dostavljene presoje in
predloge ministrstvu, ki v sodelovanju s pristojnim organom,
po potrebi pa tudi z drugimi subjekti iz prvega odstavka tega
člena, odloči o vsebini in obliki morebitnih pisnih pripomb ter o
predlogu za podaljšanje roka iz prejšnjega odstavka in začetku
meddržavnih pogajanj. Po sprejetih odločitvah ministrstvo prek
kontaktne točke dostavi pripravljeno gradivo tisti članici WTO,
ki je poslala notifikacijo ukrepa.
3. Sporazum WTO/SPS
14. člen
(postopek notifikacije sanitarnega ali fitosanitarnega ukrepa)
Notificiranje priprave sanitarnega ali fitosanitarnega ukrepa v obliki zakonov, uredb ali pravilnikov, ki imajo splošno veljavo, se skladno s 7. členom in prilogo B sporazuma WTO/SPS
izvede smiselno enako kakor notificiranje ukrepov po sporazumu WTO/TBT skladno z 2. točko tega poglavja.
IV. NOTIFICIRANJE PO PRAVILIH EVROPSKE UNIJE
1. Skupne določbe
15. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem poglavju imajo naslednji pomen:
1. »tehnična specifikacija« pomeni specifikacijo, vsebovano v dokumentu, ki opredeljuje zahtevane lastnosti proizvoda,
kot so ravni kakovosti, zmogljivost, varnost ali mere, vključno
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z zahtevami, ki se nanašajo na proizvod glede imena, pod
katerim se prodaja, terminologije, simbolov, preskušanja in
preizkusnih metod, embalaže, označevanja ali deklariranja ter
postopkov za ugotavljanje skladnosti. Ta izraz zajema tudi
proizvodne metode in postopke, ki se uporabljajo pri kmetijskih
proizvodih, proizvode, namenjene za prehrano ljudi in živali,
ter zdravila, kot so opredeljena v predpisih o zdravilih, kot tudi
proizvodne metode in postopke, ki se nanašajo na druge proizvode, če ti vplivajo na njihove značilnosti.
2. »storitev« pomeni vsako storitev informacijske družbe,
to je vsako storitev, ki se ponavadi opravlja odplačno, na daljavo, elektronsko in na posamično zahtevo prejemnika storitev.
V tej definiciji:
– izraz »na daljavo« pomeni, da se storitev opravlja brez
sočasne fizične prisotnosti pogodbenic,
– izraz »elektronsko« pomeni, da se storitev z elektronsko
opremo za obdelavo (vključno z digitalnim komprimiranjem) in
shranjevanje podatkov pošlje iz izhodišča in sprejme v usmerišču ter se v celoti odda, prenese in prejme po žici, radiu,
optičnih ali drugih elektromagnetnih sredstvih,
– izraz »na posamično zahtevo prejemnika storitev« pomeni, da se storitev opravi ob prenosu podatkov na zahtevo
posameznika.
Seznam primeroma navedenih storitev, ki niso zajete v
tej definiciji, je naveden v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
3. »druga zahteva« pomeni zahtevo za proizvod, ki ni
tehnična specifikacija in ki se nanaša na proizvod zaradi varovanja, zlasti potrošnikov ali okolja, in ki vpliva na življenjsko
dobo proizvoda potem, ko je bil ta dan v promet; npr. pogoji
za uporabo, recikliranje, ponovno uporabo ali odlaganje, če ti
pogoji lahko bistveno vplivajo na sestavo ali lastnosti proizvoda
ali na njegovo trženje.
4. »pravila o storitvah« pomeni zahtevo splošne narave,
ki se nanaša na prevzem in opravljanje storitvenih dejavnosti v
smislu 2. točke tega člena, zlasti na določbe o izvajalcu storitev,
storitvah in njihovem prejemniku, razen pravil, ki se ne nanašajo izrecno na storitve, opredeljene v tej točki.
V tej definiciji:
– se pravilo šteje za izrecno namenjeno za storitve informacijske družbe, če je ob upoštevanju njegove utemeljitve in
njegove vsebine urejanje teh storitev izrecen namen in predmet
celotnega besedila ali posameznih določb,
– se pravilo ne šteje za izrecno namenjeno za storitve
informacijske družbe, če na te storitve vpliva samo posredno
ali naključno.
5. »tehnični predpis« pomeni tehnične specifikacije in
druge zahteve ali pravila o storitvah, vključno z ustreznimi
upravnimi akti, katerih upoštevanje je, pravno ali dejansko,
obvezno pri trženju, opravljanju storitev, ustanovitvi izvajalca
storitev ali pri uporabi v državi članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: država članica) ali v njenem pretežnem delu,
kot tudi zakone, druge predpise ali druge upravne akte držav
članic, razen tistih, ki so navedeni v 17. členu te uredbe, in ki
prepovedujejo proizvodnjo, uvoz, trženje ali uporabo nekega
proizvoda oziroma prepovedujejo opravljanje ali uporabo storitev oziroma ustanovitev izvajalca storitev.
Tehnični predpisi, ki jih je dejansko treba upoštevati (de
facto tehnični predpisi), vključujejo:
– zakone, druge predpise ali druge upravne akte države
članice, ki se sklicujejo na tehnične specifikacije ali druge
zahteve ali na pravila o storitvah oziroma se sklicujejo na
strokovne kodekse ali kodekse ravnanja, ki se sami sklicujejo
na tehnične specifikacije ali druge zahteve ali na pravila o storitvah, in katerih izpolnjevanje ustvari domnevo o skladnosti z
obveznostmi, ki jih nalagajo omenjeni zakoni, drugi predpisi ali
drugi upravni akti,
– prostovoljne sporazume, katerih ena pogodbenica je
država in ki v javnem interesu predvidevajo skladnost s tehničnimi specifikacijami, drugimi zahtevami ali pravili o storitvah,
razen specifikacij v razpisih za javna naročila,
– tehnične specifikacije, druge zahteve ali pravila o storitvah, ki so povezani s fiskalnimi ali finančnimi ukrepi, ki vplivajo
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na porabo proizvodov ali storitev s spodbujanjem skladnosti s
temi tehničnimi specifikacijami ali drugimi zahtevami ali pravili
o storitvah.
Tehnične specifikacije, druge zahteve ali pravila o storitvah, ki so povezana z nacionalnimi sistemi socialne varnosti,
niso vključena.
6. »predlog tehničnega predpisa« pomeni besedilo tehnične specifikacije, druge zahteve ali pravila o storitvah, vključno z
upravnimi akti, ki je bilo izdelano zaradi njegove uveljavitve kot
tehnični predpis; besedilo se še pripravlja in ga je še mogoče
bistveno dopolniti.
16. člen
(izključitev uporabe)
(1) To poglavje se ne nanaša na naslednje storitve:
– radijske radiodifuzijske storitve,
– televizijske radiodifuzijske storitve, ki so opredeljene
kot oddajanje televizijskih programov, namenjenih javnosti, po
žici ali po zraku, vključno z oddajanjem prek satelita v kodirani
ali nekodirani obliki. Te storitve vključujejo posredovanje programov med podjetji zaradi prenosa za javnost. Ne vključujejo
pa posredovanja storitev, ki zagotavljajo informacije ali druga
sporočila na posamično zahtevo kot so telekopiranje, elektronske banke podatkov in druge podobne storitve.
(2) To poglavje se ne nanaša na naslednja pravila o
storitvah:
– pravila o vprašanjih, ki so vključena v zakonodajo
Evropske unije na področju javnih telekomunikacijskih storitev, kot so opredeljene v usklajenih predpisih o telekomunikacijah,
– pravila o vprašanjih, ki so vključena v zakonodajo Evropske unije na področju finančnih storitev, primeroma navedenih v
seznamu v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe,
– pravila, sprejeta s strani reguliranih trgov ali zanje v
smislu usklajenih predpisov o investicijskih storitvah na področju vrednostnih papirjev, ali pa s strani drugih trgov oziroma
zanje ali s strani organov oziroma zanje, ki opravljajo naloge
obračuna ter poravnave za te trge, pri čemer je treba končno
besedilo tehničnega predpisa takoj posredovati Evropski komisiji (v nadaljnjem besedilu: Komisija).
2. Notificiranje slovenskih tehničnih predpisov
17. člen
(izključitev iz obsega notifikacije)
(1) Določbe 19. člena te uredbe se ne nanašajo na tiste
ukrepe v obliki predpisov, upravnih odločb ali prostovoljnih
sporazumov, s katerimi pristojni organi:
– izvajajo obvezne akte Evropske unije, posledica katerih
je sprejetje tehničnih specifikacij ali pravil o storitvah,
– izpolnjujejo obveznosti iz mednarodnih pogodb, ki imajo
za posledico sprejem skupnih tehničnih specifikacij ali pravil o
storitvah v Evropski uniji,
– izvajajo zaščitne klavzule, ki so del obveznih aktov
Evropske unije,
– izvajajo pooblastila ob sprejetju izrednih ukrepov skladno z usklajenimi predpisi o splošni varnosti proizvodov,
– zgolj izvršijo sodbo Sodišča Evropske unije,
– zgolj spreminjajo ali dopolnjujejo tehnični predpis skladno z zahtevo Komisije zaradi ovir v trgovini ali, pri pravilih o
storitvah, ovire prostemu pretoku storitev ali svobodi ustanavljanja izvajalcev storitev.
(2) Določbe od 22. do 27. člena te uredbe se ne nanašajo:
– na tiste ukrepe iz prejšnjega odstavka, ki prepovedujejo
proizvodnjo, pa ne ovirajo prostega pretoka proizvodov,
– na tehnične specifikacije, druge zahteve ali pravila o
storitvah iz tretje alineje 5. točke 15. člena te uredbe.
(3) Določbe 26. in 27. člena te uredbe se ne nanašajo na
prostovoljne sporazume iz druge alineje 5. točke 15. člena te
uredbe.
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18. člen
(navedba izpolnjevanja zahtev)
(1) Kadar pristojni organ izda tehnični predpis, o katerem
mora skladno s to uredbo notificirati Komisiji, mora biti v tem
predpisu navedeno, da so bile v postopku njegove izdaje upoštevane vse zahteve Direktive 98/34/ES.
(2) Če je predlog tehničnega predpisa del ukrepov, ki jih je
treba notificirati Komisiji v pripravljalni fazi na podlagi kakšnega
drugega slovenskega predpisa ali akta Evropske unije, lahko
pristojni organ opravi notifikacijo na podlagi takega predpisa
ali akta, če izrecno navede, da je omenjena notifikacija tudi
notifikacija v smislu direktive iz prejšnjega odstavka. O opravljeni notifikaciji obvesti kontaktno točko iz drugega odstavka
4. člena te uredbe.
(3) Tehnični predpis mora vsebovati sklic na akt Evropske
unije, če ta akt to zahteva.
19. člen
(predložitev predloga notificiranega predpisa)
(1) Pristojni organ, ki pripravlja tehnični predpis, mora
njegov predlog prek kontaktne točke skladno s 4. do 6. členom te uredbe predložiti Komisiji. Predlogu mora biti priloženo
pojasnilo o razlogih, ki zahtevajo izdajo tehničnega predpisa.
(2) Ravnanje iz prejšnjega odstavka ni potrebno, če je
predlog tehničnega predpisa zgolj popoln prenos besedila
mednarodnega ali evropskega standarda. V takem primeru
zadostuje informacija o ustreznem standardu.
(3) Če pristojni organ spremeni predlog predpisa tako, da
to bistveno spremeni področje predpisa, se skrajša čas uveljavitve, dodajo specifikacije ali zahteve oziroma te še zaostrijo,
pristojni organ predlog predpisa ponovno pošlje Komisiji po
postopku iz prvega odstavka tega člena.
(4) Če je potrebno za ocenitev posledic predloga tehničnega predpisa iz prvega odstavka tega člena in če pristojni organ tega ni storil v morebitnem prejšnjem sporočilu, mora hkrati
poslati besedilo temeljnih zakonov in podzakonskih predpisov,
ki so pravni okvir, za delovanje navedenega predloga.
(5) Podatki, poslani na podlagi tega člena, niso zaupni,
razen na posebej obrazloženo zahtevo pristojnega organa.
20. člen
(predložitev drugih podatkov)
(1) Če predlog tehničnega predpisa določa omejitve dajanja v promet ali uporabe določene kemijske snovi, pripravka
ali proizvoda zaradi varovanja javnega zdravja ali varstva potrošnikov ali okolja, mora pristojni organ predložiti Komisiji tudi
povzetek vseh pomembnih podatkov, ki se nanašajo nanje ter
na znane in razpoložljive nadomestke, za katere so ti podatki
na voljo, ali pa predložiti sklicevanje na te podatke.
(2) Pristojni organ mora poleg podatkov iz prejšnjega
odstavka obrazložiti tudi pričakovane učinke predloga tehničnega predpisa na javno zdravje ter na varstvo potrošnikov in
okolja skupaj z analizo tveganja, opravljeno skladno s splošnimi načeli in predpisi za oceno tveganja pri obstoječih ali novih
kemijskih snoveh.
21. člen
(pripombe Komisije ali drugih držav članic)
Če Komisija ali katera od držav članic pošlje pripombe k
predlogu tehničnega predpisa, jih mora pristojni organ pri nadaljnjem pripravljanju predpisa kar najbolj upoštevati. Pristojni
organ mora prek kontaktne točke Komisiji takoj poslati končno
tudi besedilo tehničnega predpisa.
22. člen
(splošna omejitev izdaje notificiranega predpisa)
Pristojni organ ne sme izdati predloga tehničnega predpisa v treh mesecih od dneva, ko je Komisija prejela sporočilo
iz 19. člena te uredbe.
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23. člen
(omejitev izdaje notificiranega predpisa na podlagi
obrazloženega mnenja)
Če Komisija ali katera od držav članic v treh mesecih od
dneva, ko je Komisija prejela sporočilo iz 19. člena te uredbe,
pošlje obrazloženo mnenje v smislu, da bi predvideni ukrep
utegnil ovirati prosti pretok blaga na notranjem trgu, pristojni
organ ne sme izdati v štirih mesecih (prva alineja tega člena)
ali v šestih mesecih (druga alineja tega člena) od tega dneva:
– tehničnega predpisa kot prostovoljnega sporazuma iz
druge alineje 5. točke 15. člena te uredbe,
– ob upoštevanju določb 26. člena te uredbe nobenega
drugega tehničnega predpisa (razen tistega, ki vsebuje le pravila o storitvah).
24. člen
(omejitev izdaje notificiranega predpisa o storitvah)
Ne glede na določbe druge alineje prvega odstavka in
drugega odstavka 26. člena te uredbe pristojni organ ne sme
izdati tehničnega predpisa, ki vsebuje pravila o storitvah, v štirih
mesecih od dneva, ko je Komisija prejela sporočilo iz 19. člena
te uredbe, če Komisija ali katera od držav članic v treh mesecih
od tega dneva pošlje obrazloženo mnenje v smislu, da bi predvideni ukrep utegnil ovirati prosti pretok storitev ali svobodo
ustanavljanja izvajalcev storitev na notranjem trgu.
25. člen
(poročanje Komisiji)
Pristojni organ mora v soglasju z ministrstvom prek kontaktne točke poročati Komisiji o ukrepih, ki jih namerava sprejeti
glede prejetih obrazloženih mnenj iz 23. in 24. člena te uredbe.
Za tehnične predpise, ki vsebujejo pravila o storitvah, mora pristojni organ praviloma navesti razloge, zaradi katerih ni mogel
upoštevati prejetih mnenj.
26. člen
(omejitev izdaje notificiranega predpisa zaradi
dejavnosti Komisije)
(1) Pristojni organ ne sme izdati tehničnega predpisa v 12
mesecih od dneva, ko je Komisija prejela sporočilo iz 19. člena
te uredbe, če Komisija v treh mesecih od tega dne objavi:
– namero, da bo predlagala ali sprejela direktivo, uredbo
ali odločbo na istem področju skladno z 288. členom Pogodbe
o Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: Pogodba) (razen tistih
aktov, ki vsebujejo le pravila o storitvah),
– svojo ugotovitev, da se predlog tehničnega predpisa
nanaša na predmet, ki ga obravnava predlog direktive, uredbe
ali odločbe, predložen Svetu Evropske unije (v nadaljnjem
besedilu: Svet) v skladu z 288. členom Pogodbe.
(2) Če Svet sprejme skupno stališče v obdobju mirovanja
iz prejšnjega odstavka, je treba to obdobje ob upoštevanju
določb 24. člena te uredbe podaljšati na 18 mesecev.
27. člen
(prenehanje omejitve izdaje notificiranega predpisa)
Obveznosti iz prejšnjega člena prenehajo:
– ko Komisija obvesti Republiko Slovenijo, da ne namerava predlagati ali sprejeti obveznega akta iz prve alineje
26. člena te uredbe,
– ko Komisija obvesti Republiko Slovenijo o umiku svojega osnutka ali predloga,
– ko Komisija ali Svet sprejme obvezni akt Evropske unije.
28. člen
(izključitev omejitve izdaje notificiranega predpisa)
(1) Določbe od 22. do 26. člena te uredbe se ne uporabljajo, če mora:
– iz nujnih razlogov, ki so jih povzročile resne in nepredvidljive okoliščine in nanašajoče se na zaščito javnega zdravja
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ali varnosti, varstvo živali ali zaščito rastlin, pri predpisih o
storitvah, pa tudi zaradi državne politike, predvsem pri zaščiti
mladoletnih oseb, Republika Slovenija pripraviti tehnične predpise v zelo kratkem času ter jih izdati in uveljaviti takoj, brez
možnosti kakršnih koli posvetovanj ali
– iz nujnih razlogov, ki so jih povzročile resne okoliščine,
nanašajoče se na zaščito varnosti in celovitost finančnega
sistema, predvsem na zaščito vlagateljev, investitorjev in zavarovanih oseb, Republika Slovenija takoj izdati in uveljaviti
predpise o finančnih storitvah.
(2) V sporočilu iz 20. člena te uredbe mora pristojni organ navesti razloge, ki upravičujejo nujnost sprejetih
ukrepov.
3. Notificiranje tujih ukrepov
29. člen
(notifikacije drugih držav)
(1) S prejetimi notifikacijami o ukrepih v pripravi drugih
držav članic ravna kontaktna točka v skladu s smiselno uporabo 12. in 13. člena te uredbe razen določb o podaljšanju roka
in meddržavnih pogajanjih. Pri dostavi morebitnih pripomb k
ukrepu v pripravi je treba upoštevati trimesečni rok iz 22. člena
te uredbe.
(2) Če je druga država članica vsebino notificiranega
ukrepa označila za zaupno, smejo državni organi, ki sodelujejo
pri njegovi obravnavi, vključiti v strokovno delo fizične in pravne
osebe iz zasebnega sektorja le ob izvedbi potrebnih ukrepov
za zagotovitev varovanja zaupnosti.
(3) Morebitne pripombe k tehničnim specifikacijam ali
drugim zahtevam ali pravilom o storitvah iz tretje alineje
5. točke 15. člena te uredbe ali k obrazloženim mnenjem
se smejo nanašati le na vidike, ki bi lahko ovirali trgovino,
morebitne pripombe k pravilom o storitvah ali obrazloženim
mnenjem pa le na prosti pretok storitev ali svobodo ustanavljanja izvajalcev storitev, ne pa na fiskalne ali finančne
vidike tega ukrepa.
(4) Morebitne pripombe k tehničnim predpisom, ki vsebujejo pravila o storitvah, ali obrazloženim mnenjem se ne smejo
nanašati na nobenega izmed ukrepov kulturne politike, zlasti na
avdiovizualnem področju, ki jih države članice Evropske unije
sprejmejo v skladu s svojo zakonodajo, zaradi jezikovne raznovrstnosti, svojih posebnih nacionalnih in regionalnih značilnosti
ter svoje kulturne raznovrstnosti.
V. KONČNI DOLOČBI
30. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
postopkih notificiranja na področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti (Uradni list RS,
št. 66/00, 35/05 in 57/08).
31. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-4/2014
Ljubljana, dne 14. marca 2014
EVA 2013-2130-0029
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
Priloga
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Priloga 1

SEZNAM PRIMEROMA NAVEDENIH STORITEV,
KI NISO ZAJETE V DRUGI TOČKI 15. ČLENA TE UREDBE
1. Storitve, ki se ne opravljajo "na daljavo"
Storitve, ki se opravljajo ob fizični prisotnosti izvajalca in prejemnika, tudi če vključujejo uporabo
elektronskih naprav:
a)
b)
c)
d)

zdravniški pregledi oziroma zdravljenje v ordinaciji splošnega zdravnika ob uporabi elektronske
opreme, če je pacient fizično prisoten;
iskanje po elektronskem katalogu v trgovini v prisotnosti stranke;
rezervacija letalske vozovnice v potovalni agenciji prek računalniške mreže v prisotnosti stranke;
elektronske igre, ki so na voljo v igralnici, če je stranka prisotna.

2. Storitve, ki se ne opravljajo "elektronsko"
– Storitve, ki imajo materialno obliko, tudi če se opravljajo prek elektronskih naprav:
a) avtomati za izdajanje denarja, vstopnic ali vozovnic (bankovci, železniške vozovnice);
b) dostop na ceste, parkirišča itd., kjer je treba plačati pristojbino, tudi če pri vstopu/izstopu elektronske
naprave preverjajo dostop in/ali zagotavljajo pravilno plačevanje takse,
– Storitve off-line: distribucija CD-ROMOV ali programske opreme na disketah,
– Storitve, ki se ne opravljajo prek elektronskih sistemov za obdelavo/shranjevanje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

storitve govorne telefonije;
telefaks/teleks storitve;
storitve, ki se opravljajo prek govorne telefonije ali faksa;
posvetovanje z zdravnikom po telefonu/telefaksu;
posvetovanje z odvetnikom po telefonu/telefaksu;
direktno trženje po telefonu/telefaksu.

3. Storitve, ki se ne opravljajo "na zahtevo posameznih prejemnikov storitev"
Storitve, ki se opravljajo ob prenosu podatkov brez zahteve posameznika, sočasno za neomejeno
število posameznih prejemnikov storitev:
a) televizijska ponudba (vključno s tako rekoč videom po želji), skladno z drugo alinejo prvega
odstavka 17. člena te uredbe;
b) radiodifuzijske storitve;
c) teletekst (prek televizijskega signala).
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Priloga 2

SEZNAM PRIMEROMA NAVEDENIH FINANČNIH STORITEV,
KI SO ZAJETE V DRUGI ALINEJI DRUGEGA ODSTAVKA 16. ČLENA TE UREDBE
–
–
–
–
–

Storitve pri naložbah v vrednostne papirje
Transakcije zavarovanja in pozavarovanja
Bančne storitve
Dejavnosti, ki se nanašajo na pokojninski sklad
Storitve, ki se nanašajo na terminske in opcijske posle

Te storitve zlasti vključujejo:
a) storitve pri naložbah v vrednostne papirje iz usklajenih predpisov o investicijskih storitvah na
področju vrednostnih papirjev; storitve skupnih investicijskih skladov,
b) storitve, ki so zajete v dejavnostih iz usklajenih predpisov o delu kreditnih ustanov, za katere velja
medsebojno priznavanje,
c) dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja skladno:
– z usklajenimi predpisi o prevzemu in izvajanju dejavnosti neposrednega zavarovanja vključno z
neposrednim življenjskim zavarovanjem,
– z usklajenimi predpisi o neposrednem življenjskem zavarovanju,
– z usklajenimi predpisi o odpravi omejitev svobode ustanavljanja in svobode nudenja storitev v
zvezi s pozavarovanjem in ponovnim pozavarovanjem.
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USTAVNO SODIŠČE
670.

Odločba o razveljavitvi drugega odstavka
17. člena Zakona o Slovenskem filmskem
centru, javni agenciji Republike Slovenije

Številka: U-I-73/12-15
Datum: 6. 3. 2014

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo družbe POP TV, d. o. o., Ljubljana, in družbe
Kanal A, d. o. o., Ljubljana, ki ju zastopa Odvetniška družba
Grčar, o. p., d. o. o., Kamnik, na seji 6. marca 2014

o d l o č i l o:
Drugi odstavek 17. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 77/10) se razveljavi.

Obrazložitev
A.
1. Pobudnici zatrjujeta, da je drugi odstavek 17. člena
Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (v nadaljevanju ZSFCJA) v neskladju z
drugim odstavkom 14. člena, 33. in 74. členom Ustave.
Navajata, da sta izdajatelja medijev, ki razširjata TV-programa "POP TV" in "Kanal A", na seznamu nacionalnih
multipleksov prizemne digitalne radiodifuzije in oddajata na
celotnem ozemlju pokritosti multipleksa. Zato naj bi bila na
podlagi izpodbijane določbe zavezanca za izvedbo javnega
razpisa za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno
kinematografsko predvajanje. Z izpodbijano določbo naj bi
jima bila naložena nova finančna obveznost, za katero ne
obstaja stvarno upravičen razlog. Komercialni mediji naj bi
izvajali gospodarsko dejavnost na področju izvajanja medijske dejavnosti, ki je zaradi zagotavljanja javnega interesa že
pravno urejeno. Pobudnici naj bi bili v okviru svoje dejavnosti
dolžni zagotavljati javni interes z obveznimi programskimi
deleži slovenskih avdiovizualnih del in deleži avdiovizualnih
del neodvisnih producentov. Zato naj bi bila njuna programska neodvisnost že dovolj omejena. Pobudnici izvajata
televizijsko dejavnost, z izpodbijano določbo pa naj bi zakonodajalec določil obveznost financiranja kinematografske
dejavnosti in dejavnosti produkcije filmov. Pobudnici navajata, da način financiranja kinematografske dejavnosti, ki naj bi
bila v javnem interesu, ni nujno potreben, ker bi bilo mogoče
sredstva pridobiti tudi na drugačen način. Aktivno financiranje kinematografske dejavnosti v javnem interesu iz dobička
zasebnih gospodarskih družb naj bi pomenilo nesorazmeren
poseg v pravico do svobodne gospodarske pobude in naj
bi bilo prikrita obdavčitev svobode izražanja. Z naložitvijo
obveznosti financiranja kinematografske dejavnosti naj bi
zakonodajalec posegel v 74. in 33. člen Ustave. Izpodbijana določba naj bi bila tudi v neskladju z drugim odstavkom
14. člena Ustave, ker za izvenproračunsko financiranje kinematografske dejavnosti zavezuje le določene gospodarske
subjekte, ki s kinematografsko dejavnostjo niso povezani.
2. Državni zbor na pobudo ni odgovoril. Svoje mnenje
je poslala Vlada. V njem navaja, da Zakon o avdiovizualnih
medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11 – v nadaljevanju
ZAvMS) določa obvezne deleže evropskih avdiovizualnih
del in deleže evropskih avdiovizualnih del neodvisnih pro-
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ducentov v televizijskem programu. Zakon o medijih (Uradni
list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo in 47/12 – v
nadaljevanju ZMed) naj bi določal obvezne deleže slovenskih avdiovizualnih del v televizijskem programu. Glede na
zakonsko predpisane deleže avdiovizualnih del neodvisnih
producentov v televizijskem programu pobudnic naj bi bil
ukrep, s katerim se opredeli finančno, poslovno in programsko sodelovanje izdajateljev medijev pri sofinanciranju filmov
neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje, smiseln. S tem naj bi se povečeval delež evropskih avdiovizualnih del v televizijskem programu. Vlada navaja, da so
z vsebinskega vidika filmska dela za javno kinematografsko
predvajanje in avdiovizualna dela za medije povsem primerljiva. Z vidika prikazovanja naj ne bi bilo razlike med formatom kinematografskega filma in formatom televizijskega
filma. Zato naj ne bi držale navedbe pobudnic, da podpiranje
slovenske filmske produkcije za javno kinematografsko predvajanje nima neposredne zveze z dejavnostjo pobudnic. Tretji odstavek 17. člena ZSFCJA naj bi omogočal, da pobudnici
znotraj zakonsko določene vrednosti avtonomno sprejmeta
programske in poslovne odločitve. Pobudnici naj bi zaradi
soudeležbe pri izdelavi filmov, ki bi jih avtonomno izbrali na
javnih razpisih, pridobili vse pravice, ki izhajajo iz ustvarjanja
in prikazovanja filmov, filme bi lahko uvrstili v svoje programe in bili udeleženi pri njihovih prihodkih iz distribucije. S
tem naj bi izpodbijana ureditev na najmilejši način posegla
v sredstva pobudnic. Vlada še pojasnjuje, da je pri presoji
zakonske ureditve z vidika načela enakosti treba upoštevati
specifični položaj pobudnic. Pobudnici izvajata televizijsko
dejavnost, ki je posebej regulirana in nadzorovana. Namen
izpodbijanega ukrepa naj ne bi bila prevalitev javnopravnih
obveznosti na posamične gospodarske subjekte, temveč
spodbuditi vzajemno poslovno in programsko sodelovanje
med subjekti, ki so zaradi svoje dejavnosti vključeni v proces
filmske in avdiovizualne produkcije in distribucije ter iz naslova te dejavnosti pridobivajo dobiček. Vlada še opozarja,
da pobudnici opravljata gospodarsko dejavnost z uporabo
radiofrekvenčnega spektra, ki je omejena naravna dobrina.
Država naj bi smela primerno in sorazmerno omejiti oziroma
določiti strukturo in pogoje izkoriščanja omejenih naravnih
tehničnih virov.
3. Ustavno sodišče je mnenje Vlade posredovalo pobudnicama, ki sta nanj odgovorili. Stališče Vlade, da naj
bi izpodbijana zakonska ureditev omogočala pobudnicama
sprejetje avtonomne programske in poslovne odločitve znotraj zakonsko predpisane vrednosti, naj bi bilo samo sebi
nasprotno. Odločitev, ki je sprejeta znotraj prisilnega okvira,
po mnenju pobudnic ni več avtonomna. Pobudnici menita, da
njuna dejavnost temelji na pravici do svobode izražanja, ki
se izkazuje v lastnih programskih odločitvah, te pa pomenijo
samostojno odločitev o načinu financiranja. Zavedata se posebnosti, ki izhajajo iz delovanja televizijskih medijev, vendar
menita, da so obveznosti, ki jih določata ZMed in ZAvMS, takšne, da bi že lahko ogrožale svobodo izražanja in svobodo
ravnanja izdajateljev medijev. Menita, da filmska produkcija
ni dejavnost medijev. Uvedba sofinanciranja dejavnosti, ki
se sicer izvaja v javno korist, naj bi pomenila zgolj prevalitev
javnega financiranja na zasebne subjekte. Opozorita tudi
na mnenje zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, ki
je izrazila pomisleke glede ustavnosti izpodbijane določbe.
B.
4. Pobudnici sta izdajateljici televizijskih programov, ki
sta na seznamu nacionalnih multipleksov prizemne digitalne
radiodifuzije in oddajata na celotnem ozemlju pokritosti multipleksa. Obveznost pobudnic iz drugega odstavka 17. člena
ZSFCJA je nastala neposredno z uveljavitvijo zakona, zato
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pobudnici izkazujeta pravni interes za začetek postopka za
oceno ustavnosti te določbe.
5. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-73/12 z dne
23. 4. 2012 zavrnilo predlog pobudnic za začasno zadržanje izvrševanja izpodbijane določbe. Pobudo je sprejelo in
glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena
Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS)
nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
6. Drugi odstavek 17. člena ZSFCJA določa: "Vsi ostali
izdajatelji televizijskih programov, ki so na seznamu nacionalnih multipleksov prizemne digitalne radiodifuzije in
oddajajo na celotnem ozemlju pokritosti multipleksa, podpirajo slovensko filmsko produkcijo tako, da izvedejo razpis,
preko katerega letno namenijo finančna sredstva za izdelavo
filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko
predvajanje v višini najmanj 5 odstotkov dobička za preteklo
leto, ugotovljenega v davčnem izkazu po davčnih predpisih,
zmanjšanega za odhodke davkov in obresti, ki jih je plačal
izdajatelj televizijskih programov v preteklem letu."
7. Pobudnici menita, da izpodbijana zakonska ureditev
prekomerno posega v njuno pravico do svobodne gospodarske pobude (prvi odstavek 74. člena Ustave).
8. Ustava v prvem odstavku 74. člena zagotavlja svobodno gospodarsko pobudo. Gre za temeljno ustavno opredelitev gospodarskega sistema v državi,1 hkrati pa za človekovo pravico, ki obsega svobodo sprejemanja gospodarskih
odločitev na podjetniški ravni.2 Vendar to ne pomeni, da
Ustava uveljavlja povsem svobodno ravnanje pri opravljanju
gospodarske dejavnosti. Zakonodajalec lahko predpiše način uresničevanja pravice do svobodne gospodarske pobude
skladno z drugim odstavkom 15. člena Ustave in lahko določene oblike podjetništva tudi omeji skladno s tretjim odstavkom 15. člena Ustave. Temelj za to mu daje Ustava v drugem
stavku drugega odstavka 74. člena. Ustavodajalec namreč
izrecno prepoveduje opravljanje gospodarske dejavnosti v
nasprotju z javno koristjo. Na tej podlagi lahko zakonodajalec s posamičnimi ukrepi omeji to človekovo pravico, da se
doseže spoštovanje navedene ustavne prepovedi. Ali pomeni posamezen zakonodajni ukrep na področju gospodarske dejavnosti način uresničevanja svobodne gospodarske
pobude (drugi odstavek 15. člena in prvi odstavek 74. člena
Ustave) ali pomeni že njeno omejevanje – torej ali pomeni
že poseg v to človekovo pravico (tretji odstavek 15. člena
in drugi stavek drugega odstavka 74. člena Ustave) –, je
prepuščeno vsakokratni presoji konkretne ureditve. Meja
med njima je, kot je že večkrat poudarilo Ustavno sodišče,
gibljiva.3
9. Nedvomno gre za omejitev pravice do svobodne
gospodarske pobude, ko predpis intenzivno oži polje podjetniške svobode. Relativno manj omejujoči pogoji za opravljanje gospodarske dejavnosti lahko pomenijo izvrševanje
pooblastila iz drugega odstavka 15. člena Ustave. Vendar
pa gre pri določanju pogojev za opravljanje gospodarske
dejavnosti za določanje načina izvrševanja pravice lahko le
tedaj, ko ima pogoj oziroma ukrep realno vsebinsko zvezo s
konkretno regulirano gospodarsko dejavnostjo. To je zlasti
v primerih, ko zakonodajalec odvrača nevarnosti ali blaži
tveganja, ki izhajajo iz opravljanja neke konkretne dejavnosti (npr. na področju varstva pri delu, varstva zdravega
1 B. Pernuš Grošelj v L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske
študije, Ljubljana 2002, str. 712.
2 Prav tam, str. 714.
3 Tako Ustavno sodišče v odločbah št. U-I-66/08 z dne 11. 12.
2008 (Uradni list RS, št. 121/08, in OdlUS XVII, 73), št. U-I-285/08
z dne 1. 4. 2010 (Uradni list RS, št. 33/10) in št. U-I-189/10 z dne
15. 3. 2012 (Uradni list RS, št. 27/12).

Uradni list Republike Slovenije
življenjskega okolja). Če pa zakonodajalec omeji podjetniško
svobodo ravnanja zaradi doseganja splošnih javnih ciljev ali
ciljev na nekem ločenem področju družbenega življenja, pa
gre za poseg v pravico do svobodne gospodarske pobude
iz prvega odstavka 74. člena Ustave oziroma za omejitev te
pravice (odločba Ustavnega sodišča št. U-I-66/08).
10. Izpodbijana določba izdajateljem televizijskih
programov,4 ki so na seznamu nacionalnih multipleksov
prizemne digitalne radiodifuzije in oddajajo na celotnem ozemlju pokritosti multipleksa, nalaga, da morajo izvesti javni
razpis za financiranje izdelave filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje. Za financiranje
izdelave navedenih filmov morajo letno nameniti najmanj
5 odstotkov dobička za preteklo leto, ugotovljenega v davčnem izkazu po davčnih predpisih, zmanjšanega za odhodke
davkov in obresti, ki jih je plačal izdajatelj televizijskih programov v preteklem letu. Izpodbijana določba pobudnicam
določa način in obseg financiranja določene gospodarske
dejavnosti. S tem zakonodajalec določa pogoje za opravljanje gospodarske dejavnosti.
11. Izvajanje televizijske dejavnosti in izdelava (produkcija) filmov za javno kinematografsko predvajanje sta dve
različni gospodarski dejavnosti. Bistvena značilnost televizijske dejavnosti je posredovanje linearnih avdiovizualnih
medijskih storitev, ki zagotavljajo avdiovizualne programske
vsebine, za sočasno spremljanje na podlagi sporeda, ki ga
oblikuje ponudnik, širši javnosti prek elektronskih komunikacijskih omrežij (prva alineja 1. točke 3. člena, 3. točka
3. člena in 6. točka 3. člena ZAvMS). Izdelava (produkcija)
filma je proces ustvarjanja filmskega projekta od ideje o
izdelavi filma do izdelave kopije, ki omogoča kinematografsko prikazovanje. Obsega faze razvoja filma, priprav za
snemanje filma, snemanja filma in postprodukcije projekta
(deveta alineja 4. člena ZSFCJA).5 Izpodbijani ukrep, ki nalaga izvajalcem televizijske dejavnosti financiranje izdelave
(produkcije) filmov za javno kinematografsko predvajanje,
ni v taki zvezi z opravljanjem dejavnosti pobudnic, da bi
pomenil način izvrševanja njihove pravice do svobodne gospodarske pobude. Dejstvo, da so filmska dela za javno kinematografsko predvajanje z vsebinskega vidika primerljiva
z avdiovizualnimi deli za medije in da so filmska dela lahko
predvajana, ne le v kinematografih, temveč tudi v katerem
izmed programov pobudnic, ne pomeni, da ima izdelava
(produkcija) filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje realno vsebinsko zvezo s televizijsko
4 Izdajatelj oziroma izdajateljica televizijskega programa (v
nadaljevanju izdajatelj) je fizična ali pravna oseba, ki je registrirana
za izvajanje televizijske dejavnosti in izvaja televizijsko dejavnost
na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti, kot ga določa zakon, ki ureja medije, in v skladu s tem dovoljenjem. Izdajatelj
pomeni ponudnika avdiovizualne medijske storitve, ki zagotavlja
avdiovizualne programske vsebine za sočasno spremljanje na
podlagi sporeda (7. točka 3. člena ZAvMS). Televizijski program
oziroma izvajanje televizijske dejavnosti pomeni linearno avdiovizualno medijsko storitev, ki zagotavlja avdiovizualne programske
vsebine za sočasno spremljanje na podlagi sporeda, ki ga oblikuje
ponudnik. Za televizijski program se štejejo zlasti analogna in digitalna televizija, neposredni prenos, spletno razširjanje televizijskih
programov in nepravi video na zahtevo (6. točka 3. člena ZAvMS).
5 V Prilogi I (Standardna klasifikacija dejavnosti – SDK 2008)
Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 67/07
in 17/08 – v nadaljevanju Uredba) sta produkcija filmov (59.11) in
televizijska dejavnost (60.20) opredeljeni kot različni dejavnosti. V
Prilogi II (Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008)
Uredbe je navedeno, da v podrazred televizijska dejavnost (60.200)
spada dejavnost ustvarjanja televizijskih programov, sestavljenih
iz oddaj (filmi, dokumentarci, zabavne oddaje, neposredni prenosi
ipd.). Vendar to ne pomeni, da je produkcija filmov za javno kinematografsko predvajanje del televizijske dejavnosti.
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dejavnostjo.6 Zato izpodbijana ureditev pomeni poseg v pravico do svobodne gospodarske pobude iz prvega odstavka
74. člena Ustave. Ustavno sodišče je tako moralo presoditi,
ali za takšno ureditev obstaja javna korist in ali je poseg v
skladu s splošnim načelom sorazmernosti (2. člen Ustave).
12. Iz zakonodajnega gradiva7 izhaja, da je namen
ZSFCJA spodbujanje ustvarjalnosti na filmskem in avdiovizualnem področju v Republiki Sloveniji in ustvarjanje ustreznih pogojev za filmsko, avdiovizualno in kinematografsko
dejavnost. Cilj ZSFCJA je med drugim tudi uveljavljanje
slovenskega jezika, povečanje prepoznavnosti slovenskih
filmskih in avdiovizualnih del, razvoj slovenske kinematografije in večja promocija slovenskih filmov doma in v tujini. V
skladu s prvim odstavkom 4. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13 – v
nadaljevanju ZUJIK) so oblike ustvarjanja, posredovanja in
varovanja kulturnih dobrin na področju filmskih umetnosti
in kinematografije kulturne dejavnosti. V skladu s prvim
odstavkom 9. člena ZUJIK se javni interes za kulturo določa
z zakoni ter z nacionalnimi in lokalnimi programi za kulturo.
V skladu z drugo alinejo drugega odstavka 9. člena ZUJIK
se javni interes udejanja tudi z javnimi razpisi in javnimi
pozivi za financiranje javnih kulturnih programov in kulturnih
projektov. V Resoluciji o Nacionalnem programu za kulturo
2008–2011 (Uradni list RS, št. 35/08 in 95/10 – ReNPK0811)
je navedeno, da v javni interes na področju avdiovizualne
kulture sodijo tudi kontinuirano programiranje, proizvodnja,
distribucija, prikazovanje in promocija nacionalnega filmskega programa.8 Za uresničevanje javnega interesa na področju avdiovizualne kulture bo država med drugim zagotavljala
pogoje za produkcijo celovečernih igranih filmov, kratkih
igranih, animiranih in študijskih filmov ter dokumentarnih filmov. S tem, ko je zakonodajalec sprejel ureditev, s katero je
želel spodbuditi financiranje izdelave (produkcije) slovenskih
filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko
predvajanje, je torej zasledoval javno korist. Vprašanje pa
je, ali je teža posledic te omejitve v pravico do svobodne
gospodarske pobude sorazmerna vrednosti zasledovanega
cilja oziroma koristim, ki bodo zaradi te omejitve nastale.
13. Pravica do svobodne gospodarske pobude zagotavlja predvsem vodenje gospodarske družbe v skladu z ekonomskimi načeli (upoštevaje prisilne predpise) in svobodno
izbiro dejavnosti, s katero gospodarski subjekti uresničujejo
svoje pridobitne interese v konkurenci na tržišču.9 Zakonodajalec je z izpodbijano določbo gospodarskim subjektom
vsilil poslovno odločitev, za kakšen namen in v kolikšnem
obsegu bo gospodarska družba porabila svoj dobiček. Svobodno razpolaganje z dobičkom (upoštevaje prisilne predpise) je temeljni element pravice do svobodne gospodarske

pobude. V konkretnem primeru morata pobudnici, ki sta
izdajateljici televizijskega programa, pet odstotkov svojega
dobička vlagati v gospodarsko dejavnost, s katero se sicer
uresničuje javni interes na področju avdiovizualne kulture,
vendar ni neposredno povezana z izvajanjem njune dejavnosti.10 S tem je zakonodajalec bistveno omejil svobodo
razpolaganja z dobičkom.
14. Pobudnici sta res dolžni v svojem programu zagotavljati delež evropskih avdiovizualnih del (16. člen ZAvMS),
delež evropskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov
(17. člen ZAvMS) in delež slovenskih avdiovizualnih del
(87. člen ZMed), kot trdi Vlada. Vendar je predmet poslovne
odločitve vsakega izdajatelja televizijske dejavnosti, ali bo
zahtevani delež evropskih avdiovizualnih del, delež evropskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov in delež
slovenskih avdiovizualnih del dosegel z oddajami lastne
produkcije ali iz kupljene produkcije. Zakonska obveznost o
zagotavljanju določenega deleža evropskih avdiovizualnih
del, evropskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov in
deleža slovenskih avdiovizualnih del zato ne more biti razlog
za naložitev izpodbijane obveznosti.
15. Drži tudi trditev Vlade, da pobudnici svojo gospodarsko dejavnost izvajata z uporabo radiofrekvenčnega
spektra, ki je omejena naravna dobrina. Pobudnici sta dolžni
na podlagi 60. člena Zakona o elektronskih komunikacijah
(Uradni list RS, št. 109/12 – ZEKom-1) plačati za uporabo
radijskih frekvenc. Vendar produkcija filmov neodvisnih producentov, ki je namenjena zlasti javnemu kinematografskemu predvajanju, ni povezana z uporabo radijskih frekvenc.
Zato ni mogoče izpodbijanega ukrepa razumeti kot določitev
pogojev za izkoriščanje radiofrekvenčnega spektra.
16. Poleg navedenega morata pobudnici financiranje
produkcije filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje izvesti prek javnega razpisa, pri katerem
morata upoštevati merila in postopke, ki jih določa ZSFCJA
(četrti odstavek 17. člena). S tem je zakonodajalec še dodatno omejil podjetniško svobodo, saj je določil tudi postopek, po katerem morata pobudnici izbrati film, ki ga morata
financirati. S takšno ureditvijo zakonodajalec intenzivno oži
podjetniško svobodo. Ker zakonodajalec nalaga pobudnicam
obveznosti na področju produkcije filmov za javno kinematografsko predvajanje, ki ni povezano z izvajanjem televizijske
dejavnosti, po presoji Ustavnega sodišča teža posledic izpodbijane določbe presega koristi, ki jih ta prinaša.
17. Ustavno sodišče ugotavlja, da drugi odstavek
17. člena ZSFCJA prekomerno posega v pravico do svobodne gospodarske pobude (prvi odstavek 74. člena Ustave),
zato ga je razveljavilo. Ker je neskladje izpodbijane ureditve
z Ustavo ugotovilo že iz tega razloga, ni ocenjevalo drugih
očitkov pobudnic.

6 Podobno Ustavno sodišče že v odločbi št. U-I-52/11 z dne
14. 2. 2013 (Uradni list RS, št. 18/13).
7 Predlog zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije – ZSFCJA, Poročevalec DZ, št. 67/10,
EPA–1063–V, str. 8.
8 V Predlogu resolucije o nacionalnem programu za kulturo
2014–2017 (Poročevalec DZ z dne 1. 10. 2013, EPA–1456-VI) je
določeno, da v javni interes na področju filmske in avdiovizualne
dejavnosti sodijo: zagotavljanje pogojev za razvoj in kakovost
filmske, kinematografske in avdiovizualne dejavnosti v vseh fazah
t. i. kinematografske verige, od razvoja prek produkcije, promocije,
distribucije in prikazovanja, hrambe in varovanja filmske dediščine
do filmske vzgoje in izobraževanja ter festivalske dejavnosti, dostopnost in gledanost kakovostnih kinematografskih in avdiovizualnih del v Sloveniji ter slovenskih filmskih in avdiovizualnih del v
mednarodnem prostoru, razvoj in delovanje trga kinematografskih
in avdiovizualnih del.
9 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-59/03 z dne
13. 5. 2004 (Uradni list RS, št. 58/04 in 61/04, ter OdlUS XIII, 33).

C.
18. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
43. člena ZUstS v sestavi: predsednik mag. Miroslav Mozetič
ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek
Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar in Jan Zobec. Sodnica dr. Etelka Korpič - Horvat je bila
pri odločanju o zadevi izločena. Ustavno sodišče je odločbo
sprejelo s šestimi glasovi proti enemu. Proti je glasovala
sodnica Pogačar.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik

10

Glej 10. točko obrazložitve te odločbe.

Stran

2254 /

Št.

19 / 17. 3. 2014
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OBČINE
GROSUPLJE
671.

Sklep o začetku postopka priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za Športni
park Grosuplje

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 5. 3. 2014 sprejel

SKLEP
o začetku postopka priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta
za Športni park Grosuplje
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) S sprejetjem Prostorskega načrta Občine Grosuplje
(Uradni list RS, št. 8/13; v nadaljevanju: OPN) so prazna travniška zemljišča med potokom Bičje in Kadunčevo cesto namenjena za oddih, rekreacijo in šport (ZS), travniška zemljišč na
SV pa so namenjena površinam za druga območja centralnih
dejavnosti (CD). V območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Športni park Grosuplje: OPPN so po OPN zajete
sledeče enote urejanja prostora oziroma deli enot urejanja
prostora: GR 283, GR 27.
(2) Skladno z OPN Grosuplje se na osnovi Idejne zasnove
s tem sklepom pričnejo postopki za pripravo OPPN.
2. člen
(okvirno območje OPPN)
(1) Območje OPPN se nahaja na zahodnem delu Grosuplja v naselju Brezje pri Grosupljem kot nepozidano zemljišče
ob potoku Bičje in SZ od Kadunčeve ceste. Na območju obravnave je teren raven. Zemljišča so obraščena s travniki, in se
nahajajo na poplavnem območju.
(2) Meja obravnavanega območja je na zahodu definirana
z obstoječimi travniki oziroma približno s parc. št. 1042/1, k.o.
Stranska vas, na severu z lokalno cesto južno od trase železnice, na vzhodu s pozidavo ob Kadunčevi cesti in na jugu z
obstoječo stanovanjsko zazidavo.
(3) Območje predvidenega OPPN obsega površino velikosti približno 5,88 ha in zajema zemljišča ter dele zemljišč
s parcelnimi številkami v katastrskih občinah: k.o. Stranska
vas: 520/2, 886/1, 886/6, 886/17, 888/1, 888/3, 888/4, 888/13,
888/14, 1042/1, 1042/46, 922/145, 922/146, 922/235, 922/236,
922/242, 1010/12, 1010/13, 774/5, 886/12, 1042/36.
(4) V ureditveno območje se lahko vključijo tudi druga
zemljišča, če so le-ta potrebna za izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
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.
4. 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, lahko
spremenijo.

5. 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. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva
10, 1000 Ljubljana, področje narave;
7. Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na
Krko 7, 1290 Grosuplje, vodovod;
8. Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na
Krko 7, 1290 Grosuplje, kanalizacija;
9. Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o., Cesta na
Krko 7, 1290 Grosuplje, odpadki;
10. Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na
Krko 7, 1290 Grosuplje, toplota;
11. Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana;
12. Telekom Slovenije d.d., Stegne 19, 1000 Ljubljana;
13. Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana;
14. Občina Grosuplje, Urad za komunalno infrastrukturo,
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje.
Drugi udeleženci:
15. 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 61.a členom ZPNačrt-a podati smernice in mnenja v 15 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 58. členom 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.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za pripravo OPPN in strokovnih podlag
zagotovi Občina Grosuplje.
7. člen
(prenehanje veljavnosti, objava in začetek veljavnosti)
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. 3505-10/2013
Grosuplje, dne 5. marca 2014
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
KAMNIK
672.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o uporabi sredstev proračunske rezerve
za leto 2014

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah – UPB 4
(Uradni list RS, št. 11/11in 110/11 – ZDIU12), 77. člena Statuta
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12)
in 7. člena Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2014
(Uradni list RS, št. 12/14) je Občinski svet Občine Kamnik na
29. seji dne 5. 3. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi
sredstev proračunske rezerve za leto 2014
1. člen
V Odloku o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto
2014 (Uradni list RS, št. 14/14) se 2. člen spremeni tako, da
se glasi:
»Sredstva iz 1. člena tega odloka se namenijo za:
1. Sanacijo zemeljskega plazu pod javno cesto JP660372
Kamnik–Žale, v višini do 40.000 €.
2. Intervencijske in preventivne ukrepe zaradi neurja z
žledom, v višini do 210.000 €.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2014-6/7
Kamnik, dne 5. marca 2014
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

673.

Št.

19 / 17. 3. 2014 /

Stran

2255

SVIT (v nadaljevanju: SDOPPN) je izdelala družba GEOPLAN
d.o.o., Kamnik, Glavni trg 21, 1241 Kamnik, pod številko SDOPPN-01/2012.«
2. člen
(vsebina prostorskega akta)
V 2. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) SDOPPN vsebujejo odlok in priloge z vsebino:
(A) Odlok o SDOPPN
(B) Grafične priloge:
– Izsek iz grafičnega dela urbanistične zasnove mesta
Kamnik s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju
M 1:5000
– Geodetski načrt s certifikatom z vrisano mejo območja
urejanja M 1:500
(C) Priloge:
– Sklep o pripravi SDOPPN
– Odločba MKO
– Izvleček iz planskega akta
– Povzetek za javnost
– Obrazložitev in utemeljitev SDOPPN
– Strokovne podlage
– Smernice za načrtovanje
– Stališča do pripomb
– Mnenja nosilcev urejanja prostora
– Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi
SDOPPN.«
II. OPIS OBMOČJA
3. člen
(opis območja SDOPPN)
V 3. členu se dodata nov peti in šesti odstavek, ki se
glasita:
»Območje urejanja SDOPPN obsega zemljišči parc.
št. 717/24 (del) in 718/2, obe v k.o. Kamnik.
Skupna površina območja SDOPPN je cca 0,1 ha.«
4. člen

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
B11 Titan – Svit

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) in 32. člena
Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in
34/12) je Občinski svet Občine Kamnik na 29. seji dne 5. 3.
2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
B11 Titan – Svit
I. SPLOŠNE DOLOČBE

(skupno vplivno območje)
V 3. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Skupno vplivno območje SDOPPN obsega zemljišči
parc. št. 717/24 (del) in 718/2, obe k. o. Kamnik.«
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(opis prostorskih ureditev, ki se načrtujejo
s podrobnim načrtom)
Spremeni se tekst pod oznako »O«, drugega odstavka,
4. člena Odloka o OPPN in se v celoti glasi:
»O – območje osrednjih dejavnosti (122 Upravne in pisarniške stavbe, 123 Trgovske in druge stavbe za storitvene
dejavnosti, 126 Stavbe splošnega družbenega pomena, le do
1/3 bruto etažnih površin stavbe tudi 121 Gostinske stavbe),
na parc. št. 717/24 in 718/2, k.o. Kamnik, se dovoljujejo tudi
proizvodne in skladiščne dejavnosti (125 Industrijske stavbe
in skladišča);«.

1. člen
(splošne določbe)
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu B11 Titan – Svit (Uradni list
RS, št. 25/10).
Drugi odstavek 1. člena odloka se dopolni z novim drugim
stavkom, ki se glasi: »Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje B11 TITAN

IV. POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE
IN GRADNJO
6. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov)
V prvem odstavku 6. člena Odloka o OPPN se dopolni
tekst pod oznako »O2«, tako da se v celoti glasi:

Stran

2256 /

Št.

19 / 17. 3. 2014

»O2 – funkcionalna enota ob hidrocentrali Titan, kjer se
prepletajo upravne in poslovno trgovske dejavnosti, na parc.
št. 717/24 in 718/2, k.o. Kamnik, so poleg naštetih dejavnosti
dovoljene še proizvodne in skladiščne dejavnosti;«.
V. MERILA IN POGOJI ZA URBANISTIČNO,
ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
OBMOČJA, STAVB, OBJEKTOV IN NAPRAV
TER DRUGIH POSEGOV V PROSTOR
7. člen
(urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje)
Dopolni se tekst drugega odstavka 7. člena Odloka o
OPPN, tako da se v celoti glasi:
»O2 – funkcionalna enota ob hidrocentrali Titan, kjer se
prepletajo upravne in poslovno trgovske dejavnosti, na parc.
št. 717/24 in 718/2, k.o. Kamnik, so poleg naštetih dejavnosti
dovoljene še proizvodne in skladiščne dejavnosti. Dovoljene
so rekonstrukcije, prenove in odstranitve obstoječih objektov,
v okviru gradbene meje pa tudi dozidave in novogradnje. Oblikovanje novonastalih stavb je potrebno prilagoditi oblikovanju
kvalitetnejših, sodobno oblikovanih stavb v območju. Maksimalna dovoljena etažnost je P+1+M do višine slemena 10 m,
z enokapno ali ravno streho. Na parceli št. 717/24 in 718/2,
k.o. Kamnik, je dovoljena izvedba dvo- ali štirikapnice. Funkcionalnim enotam se določajo novi dovozi in parkirne površine,
skladne z novo zasnovo obulične gradnje. Maksimalna izraba
parcele za gradnjo je i<1 in se lahko vrši ob predhodni zagotovitvi ustreznih manipulacijskih in parkirnih površin skladno
z Odlokom o minimalnem številu parkirnih mest, ki jih mora
zagotoviti investitor v primeru gradnje na območju Občine Kamnik, (Uradni list RS, št. 44/04). Novogradnja nezahtevnih in
enostavnih objektov ni dovoljena, razen gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov, ograjevanje in postavitev urbane opreme. Upoštevati je potrebno 5 m obvodnega pasu.«
VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEVIN POGOJEV GLEDE
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO
JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
8. člen
(komunalna infrastruktura in zunanje ureditve)
V 11. členu se oštevilči prvi odstavek in se doda nov drugi
odstavek z naslednjim besedilom:
»(2) Na zemljiščih parc. št. 717/24 in 718/2, obe k.o.
Kamnik, se zagotovi minimalno komunalno opremo, in sicer
priključek na vodovod, elektriko in kanalizacijo.«
9. člen
(vodovod in hidrantno omrežje)
Na koncu 12. člena odloka o OPPN se doda nov šesti
odstavek z naslednjim besedilom:
»(6) Objekt, na zemljiščih parc. št. 717/24 in 718/2, obe
k.o. Kamnik, se priključi na vodovod v sklopu internega omrežja
bivše tovarne Titan. Po izgradnji javne komunalne infrastrukture
na območju OPPN B11 Titan – Svit, se mora objekt priključiti na
javno vodovodno omrežje.«
10. člen
(elektroomrežje in javna razsvetljava)
Na koncu 13. člena odloka o OPPN se dodata nova šesti
in sedmi odstavek z naslednjim besedilom:
»(6) Za napajanje objekta, na zemljiščih parc. št. 717/24
in 718/2, obe k.o. Kamnik, se zgradi nov nizkonapetostni (NN)
vod tipiziranega prereza Al 4×150-1,5 mm2 iz TP 20/0,4 kV
Perovo (parc. št. 734/1, k.o. Kamnik). Po trasi priključnega NN
voda se položi ozemljitveni valjanec Fe-Zn 4x25 mm.

Uradni list Republike Slovenije
(7) Vsi podzemni vodi, ki potekajo pod povoznimi površinami in križajo komunalne vode, se uvlečejo v kabelsko
kanalizacijo s kabelskimi jaški.«
11. člen
(kanalizacijsko omrežje)
Na koncu 14. člena odloka o OPPN se doda nov šesti
odstavek z naslednjim besedilom:
»(6) Objekt, na zemljiščih parc. št. 717/24 in 718/2, obe
k.o. Kamnik, se priključi na kanalizacijo v sklopu internega
omrežja bivše tovarne Titan. Po izgradnji javne komunalne infrastrukture na območju OPPN B11 Titan – Svit, se mora objekt
priključiti na javno kanalizacijsko omrežje.«
12. člen
(ravnanje z odpadki)
Doda se nov 18.a člen z naslednjim besedilom:
»18.a člen
(ravnanje z odpadki)
Zbiralnica ločenih frakcij mora biti dostopna za neoviran
dostop smetarskih vozil, od roba prometne poti smetarskega
vozila sme biti oddaljena največ 20 m in mora biti brez stopnic.«
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE, KULTURNE DEDIŠČINE
TER TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN
13. člen
(ukrepi za varstvo voda)
Na koncu tretjega odstavka 22. člena odloka o OPPN se
doda nov četrti odstavek z naslednjim besedilom:
»(4) Na podlagi Hidrološko hidravlične presoje območja
Kamniške Bistrice za potrebe OPN Kamnik, izdelovalca Inštitut
za vodarstvo d.o.o., Hajdrihova 28a, 1000 Ljubljana, št. projekta P 153/2012, se območje sprememb in dopolnitev odloka
o OPPN B11 Titan – Svit nahaja na območju preostalega,
majhnega in srednjega razreda poplavne nevarnosti. Na zemljiščih parc. št. 717/24 in 718/2, obe k.o. Kamnik, je pri izdelavi
projektne dokumentacije potrebno ustrezno klasificirati vrsto
dejavnosti ter vrsto objektov in upoštevati oziroma preučiti možnost "predvidene ureditve" glede na določila uredbe, ki določa
pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor
na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, upoštevajoč določila priloge 1 in 2.
Ob upoštevanju priloge 1 in 2 navedene Uredbe, na zemljiščih
parc. št. 717/24 in 718/2, obe k.o. Kamnik, ne veljajo določila
iz tretjega odstavka istega člena odloka, predvideni omilitveni
ukrepi, določeni v osnovnem OPPN B 11 Titan Svit, za parc.
št. 717/24 in 718/2, obe k.o. Kamnik, niso potrebni. Zunanjo
ureditev na zemljiščih parc. št. 717/24 in 718/2, obe k.o. Kamnik, ki posega na poplavno območje, je potrebno izvesti na
obstoječi koti terena.«
Ostali odstavki se smiselno preštevilčijo.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
14. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo pred požarom,
potresna varnost, zaklonišča)
V drugem, tretjem, četrtem in petem odstavku 25. člena
se črtajo navedbe predpisov in njihovih objav v Uradnem listu
RS.
V osmem odstavku 25. člena se spremeni tekst, tako da
se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
»V objektih, ki so določeni s predpisi, se gradijo zaklonišča, v vseh novih objektih je potrebna ojačitev prve plošče«,
za katerim se doda pika.
IX. DOLOČBE GLEDE NADZORA MAD IZVAJANJEM

Št.

16. člen
(vpogled v SDOPPN)
SDOPPN so na vpogled na Občini Kamnik in na Upravni
enoti Kamnik.
17. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3505-1/2013-5/1
Kamnik, dne 5. marca 2014
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

674.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o ohranjanju
in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Kamnik za programsko obdobje
2007–2013

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08 in 57/12) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) je Občinski svet Občine
Kamnik na 29. seji dne 5. 3. 2014 sprejel

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o ohranjanju
in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Kamnik za programsko obdobje
2007–2013
1. člen
V Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik za programsko obdobje
2007–2013 (Uradni list RS, št. 90/07) se doda nov 18.a člen,
ki se glasi:
»Na podlagi določil Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006,
Uredbe Komisije (ES) 1998/2006 in nespremenjenih shem
državnih pomoči ta pravilnik velja in se uporablja tudi v prehodnem obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.«
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Št. 410-0044/2007-3/2-24
Kamnik, dne 5. marca 2014

15. člen

X. KONČNE DOLOČBE

Stran

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

Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

(organizacija gradbišča)
Na koncu 32. člena odloka o OPPN se doda nov peti
odstavek z naslednjim besedilom:
»(5) Na parc. št. 717/24 in 718/2, obe k.o. Kamnik, je
prepovedano odlaganje izkopanega materiala v pretočni profil
vodotoka ali na poplavna območja. Morebitne začasne deponije viškov zemeljskega materiala je v času gradnje treba urediti
tako, da se ne pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih
voda. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse ostanke
začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno
ustrezno urediti.«
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675.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju programov
in projektov na področju kulture v Občini
Kamnik

Na podlagi 57., 58. in 62. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08, 4/10, 20/11, 100/11, 111/13), 21. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12), 2. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 –
ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10,
110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415)
ter 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08,
45/10 in 34/12) je Občinski svet Občine Kamnik na 29. seji dne
5. 3. 2014 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju programov in projektov
na področju kulture v Občini Kamnik
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju programov in projektov na
področju kulture v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 8/12; v
nadaljevanju: Pravilnik) se v prvem odstavku 4. člena pri točki
a) doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– pravne osebe, katerih dejavnost se praviloma ne zagotavlja v javnih zavodih, so pa njihovi kulturni programi v javnem
interesu.«
V prvem odstavku 4. člena Pravilnika se pri točki b) doda
nova peta alineja, ki se glasi:
»– pravne osebe, ki niso javni zavodi, oziroma se njihovi
kulturni programi ne financirajo kot javni kulturni programi in
posamezniki.«
2. člen
V 7. členu Pravilnika se spremeni 1. točka, in sicer tako,
da se glasi:
»1. KONTINUIRANO DELOVANJE se izkazuje z večletno
prisotnostjo kulturnega subjekta v kamniški občini (dokazilo:
leta delovanja) – do 10 točk, pri čemer se za vsako leto dodeli
1 točka oziroma 10 in več let delovanja 10 točk.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-0001/2012
Kamnik, dne 5. marca 2014
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

Stran
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LAŠKO
676.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško
za leto 2014

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 in 45/11) je
Občinski svet Občine Laško na 21. seji dne 26. 2. 214 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Laško
za leto 2014
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Laško za
leto 2014 (Uradni lis RS, št. 112/13) tako, da glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A.

I.
70

71

72

73
74

II.
40

41

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Drugi davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolg. sred
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sred. iz drž. proračune
iz sredstev EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42

INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

43

456.743,25
2.175.322,00
10.881.756,84
10.881.756,84

INVESTICIJSKI TRANSFERI

219.000,00

431 Investicijski transferi pravnim
in fiz. os., ki niso PU

62.900,00

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.

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

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

156.100,00
–2.958.687,90

–2.919.020,90

III/2

TEKOČI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (70+71) – (40+41)

v EUR
Leto 2014

IV.

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

19.487.077,19
9.798.995,00
8.350.697,00
1.072.288,00
376.010,00
4.734.714,00

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAP. DELEŽEV

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

2.500.000,00

1.409.283,00
6.000,00
15.065,00

50

ZADOLŽEVANJE

2.500.000,00

500 Domače zadolževanje

2.500.000,00

116.300,00
3.188.066,00
962.203,00
250.443,00
711.760,00
0,00
0,00
3.991.165,19
348.739,00
3.642.426,19
22.445.765,09
5.670.693,00
632.461,00
94.613,00
4.673.869,00
43.800,00
225.950,00
5.674.315,25
0,00
3.042.750,00

VI.

3.188.700,75

0,00

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

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

0,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

244.045,00

55

ODPLAČILA DOLGA

244.045,00

550 Odplačila domačega dolga

244.045,00

IX.

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

–702.732,90

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII,)

2.255.955,00

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)

2.958.687,90

XII.

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

830.000,00

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje dele: področja
proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na
podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Laško.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-6/2013
Laško, dne 26. februarja 2014
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

Uradni list Republike Slovenije
677.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu za proizvodno-obrtno
dejavnost Rečica KP 2/1 (OPPN)

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13) ter 13. in 37. člena Statuta Občine
Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10 in 45/11) je Občinski svet
Občine Laško na 21. redni seji dne 26. 2. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu za proizvodno-obrtno
dejavnost Rečica KP 2/1 (OPPN)
1. člen
V besedilu 1. člena Odloka o Zazidalnem načrtu za
proizvodno-obrtno dejavnost rečica KP 2/1 (Uradni list RS,
št. 20/94) se za prvim odstavkom doda nov, drugi odstavek,
ki se glasi:
»(2) S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev prostorskih sestavin Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško (Uradni list RS,
št. 86/01, 98/02), sprejmejo Spremembe in dopolnitve Odloka
o zazidalnem načrtu za proizvodno-obrtno dejavnost Rečica KP
2/1 (OPPN), izdelovalca AR projekt d.o.o., Planinska cesta 5,
8290 Sevnica, pod št. OPPN 3/10.«
2. člen
Besedilo 2. člena Odloka o Zazidalnem načrtu za proizvodno-obrtno dejavnost rečica KP 2/1 (Uradni list RS, št. 20/94)
se v celoti nadomesti z novim, ki se glasi:
»(1) Določbe tega odloka dopolnjujejo:
I. TEKSTUALNI DEL
II. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
III. PRILOGE
IV. GRAFIČNE PRILOGE.
3. člen
Besedilo 3. člena Odloka o Zazidalnem načrtu za proizvodno-obrtno dejavnost Rečica KP 2/1 (Uradni list RS, št. 20/94)
se v celoti nadomesti z novim, ki se glasi:
»(1) Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta je ureditveno območje, ki je na južnem delu omejeno z
lokalno cesto Debro–Zavrate, na vzhodu z lokalno cesto Rečica–Šmohor, na zahodu z hudourniškim potokom.
Sevenški graben ter na severu z nepozidanimi površinami
kot rezervatom za morebitno širitev ureditvenega območja.
Velikost območja prostorske ureditve znaša cca
10800,00 m2.
Zemljišče je v naravi travnik. Na obravnavanem območju
ni zgrajenih objektov.
Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta je
zemljiški kompleks s parc. št. 1155/1, 1155/2, 1155/3, 1155/4,
1110, 1112, 1286/1 – del in 1288 – del, k.o. Rečica.
Izven območja OPPN bo potekala rekonstrukcija križišča
lokalnih cest Debro–Zavrate in Rečica–Šmohor. Rekonstrukcija
križišča ni predmet OPPN. Izven območja OPPN bo potekala
tudi izvedba priključitve območja na električno, kanalizacijsko,
vodovodno, plinsko, telefonsko in optično omrežje.«
4. člen
Besedilo 4. člena Odloka o zazidalnem načrtu za proizvodno-obrtno dejavnost Rečica KP 2/1 (Uradni list RS, št. 20/94)
se v celoti nadomesti z novim, ki se glasi:
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»(1) Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste
dejavnosti:
– terciarne dejavnosti (po tem odloku so promet, trgovine,
storitve, obrt, servis, proizvodnja in ostale poslovne dejavnosti).
Obremenitev okolja s hrupom ne sme presegati mejne vrednosti kazalcev hrupa.
(2) Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste dopustnih objektov glede na namen:
– nestanovanjski objekti,
– poslovni objekti,
– gradbeni in inženirski objekti (prometna, komunalna,
energetska in telekomunikacijska infrastruktura),
– oporni zidovi,
– nezahtevni in enostavni objekti na podlagi obstoječih
predpisov«.
5. člen
Besedilo 5. člena Odloka o Zazidalnem načrtu za proizvodno-obrtno dejavnost rečica KP 2/1 (Uradni list RS, št. 20/94)
se v celoti nadomesti z novim, ki se glasi:
»(1) Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste
gradenj, oziroma drugih del:
– gradnja novih objektov,
– redna investicijska in vzdrževalna dela,
– rušitve in nadomestne gradnje,
– dozidave in nadzidave objektov,
– rekonstrukcije objektov,
– spremembe namembnosti na podlagi predhodnega soglasja pristojnega delovnega telesa Občine Laško«.
6. člen
Besedilo 6., 7., 8. in 9. člena Odloka o Zazidalnem načrtu
za proizvodno-obrtno dejavnost Rečica KP 2/1 (Uradni list RS,
št. 20/94), ki podaja pogoje za urbanistične in oblikovalske rešitve objektov in naprav se v celoti nadomesti z novim, ki se glasi:
»(1) Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
– lega objekta: po geodetski zazidalni situaciji, dovoljene
so tolerance v smeri sever-jug in vzhod-zahod, pod pogojem,
da se ne posega v cono preglednosti, da so zagotovljeni določeni odmiki od sosednjih zemljišč in upravljavcev prometnega
omrežja,
– horizontalni gabariti: okvirni gabariti po geodetski zazidalni situaciji. Ker vsebina posameznih objektov ni natančno
definirana, so možna večja odstopanja (v »+« ali v »-«) od horizontalnih gabaritov določenih v grafičnih prilogah pod pogojem,
da se ne presega faktor zazidanosti in faktor izrabe parcele, ter
da je zagotovljena požarna varnost objekta in ustrezno število
parkirnih mest. Osnovnemu tlorisu objekta je možno dodajati
in odvzemati manjše svobodno oblikovane arhitektonske dodatke, maksimalno do 1/3 tlorisne površine osnovnega objekta;
– vertikalni gabarit: Objekti bodo višine do max. 12,00 m
nad koto ± 0,00 m (kota pritličja), etažnost P+1N+2N (dopustna
je možnost fazne gradnje). Višina etaž mora biti prilagojena
tehnološkemu načrtu, zato etažnost pri teh objektih ni omejena, dovoljena je izvedba medetaž oziroma je lahko objekt
zasnovan iz več etaž pod pogojem, da ne presega maksimalno
določeno višino 12,00 m, nad koto ± 0,00 m (kota pritličja).
Izjemoma se dovoli višina objekta nad 12,00 m, če to izrecno
pogojuje tehnološki načrt;
– konstrukcija: montažna, betonska, jeklena in klasična
zidana;
– streha: strehe bodo ravne, minimalnega naklona, skrite
za zaključnim strešnim vencem ali masko. Dovoljena je izvedba drugačnih oblik streh s svetlobnimi trakovi in kupolami. Na
strehi je dovoljena postavitev tehnoloških naprav pod pogojem,
da so skriti za masko in ne presegajo določeno maksimalno
višino objekta;
– fasada: je klasično ometana ali obložena s fasadnimi
prefabriciranimi elementi iz armiranega betona, vlaknasto cementnih plošč in stekla. Objekti se lahko obložijo s prefabriciranimi fasadnimi paneli iz jeklene profilirane pločevine. Možna

Stran

2260 /

Št.

19 / 17. 3. 2014

Uradni list Republike Slovenije

je tudi kombinacija navedenih fasadnih oblog. Osvetlitev fasad
mora biti projektirana in izvedena skladno z veljavno zakonodajo, z namenom preprečevanja svetlobnega onesnaževanja
okolja;
– oblikovanje odprtin: svobodno;
– arhitektonske ovire:
Upoštevati je potrebno pravilnik o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir (Uradni list RS, št. 92/99);
– Na vseh javnih komunikacijah in dostopih do objektov in
v objekte je potrebno izvesti rampo za dostop in funkcionalno
oviranje ljudi naklona 1:15;
– parcelacija: Nova parcelacija je prikazana na grafični
prilogi št. 7. Dovoljen odmik stavb od sosednjih parcelnih mej
je skladen z grafičnimi prilogami. Kolikor niso poslabšane bivalne razmere, so ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča
in z upoštevanjem požarno-varstvenih in obrambnih predpisov
dovoljeni manjši odmiki.
Gradnja objektov in naprav v varovalnem pasu občinske
ceste ni dovoljena.
Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta
na vsako stran javne ceste, ki znaša 6 m za javno pot in 8 m
za lokalno cesto.
V skladu z Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni
list RS, št. 122/04; 91 člen – stopnja izkoriščenosti zemljišč
za gradnjo nad terenom) je za mešano območje predlagan
naslednji kriterij za določanje stopnje izkoriščenosti zemljišč
za gradnjo:
Namenska raba parcele
za gradnjo
Območje proizvodnih
dejavnosti

Faktor
zazidanosti (z)

Faktor
izrabe (i)

0,8

2,4

Faktor zazidanosti parcele za gradnjo (z) se določi kot
razmerje med zazidano površino in celotno površino parcele
za gradnjo.
Faktor izrabe parcele za gradnjo (i) se določi kot razmerje
med bruto tlorisno površino objekta in celotno površino parcele
za gradnjo, pri čemer je bruto tlorisna površina objekta skupna
površina vseh etaž objekta, ki so nad terenom in pod njim,
samo nad terenom ali samo pod njim.
Obodna parcelacija obravnavanega območja ni v naravi
zamejičena in je prenesena iz grafičnih prilog katastrskega
načrta v merilu 1:1000, zato lahko pride do odstopanj v izmeri
in legi novih parcel za gradnjo;
– zunanja ureditev parcele: parkirišča se lahko iz travnatih
tlakovcev, tlakovana, ali asfaltirana, manipulativne površine se
asfaltirajo. Ostali del parcele se hortikulturno uredi;
– faznost gradnje objekta: objekti kot etažnost objekta
znotraj parcele se lahko gradijo fazno, s tem da je ena faza
konstrukcijska in funkcionalna celota;
– gradbeno inženirski objekti: Gradbeno inženirski objekti
obsegajo vse objekte in naprave vezane na prometno, komunalno energetsko infrastrukturo (ceste, pešpoti, parkirišča,
ekološki otok in podobno), postavitev cestne in ostale urbane
opreme (ograje, prometna signalizacija, svetilke) ter objekte in
naprave zvez in telekomunikacij.
Oblikovanje gradbeno inženirskih objektov je svobodno,
če s tem odlokom ni določeno drugače:
– ceste v območju so asfaltirane, manipulativne površine,
parkirišča in pešpoti so lahko iz travnatih tlakovcev, tlakovana
ali asfaltirana,
– na območju manipulativnih površin (možnost parkiranja)
nadvišanje terena ni dopustno. Izvedba manipulativnih površin
(možnost parkiranja) je v makadamski propustni izvedbi.
– trafo postaje so tipske izvedbe,
– reklamne table in napise s komercialnim namenom je
dovoljeno postaviti na lastnem zemljišču,
– osvetlitev reklamnih tabel mora biti izvedena skladno z
veljavno zakonodajo, z namenom preprečevanja svetlobnega
onesnaževanja okolja«.

7. člen
Besedilo 10., 11. in 12. člena Odloka o Zazidalnem načrtu
za proizvodno-obrtno dejavnost Rečica KP 2/1 (Uradni list RS,
št. 20/94), ki podaja pogoje za komunalno in prometno urejanje
se v celoti nadomesti z novim, ki se glasi:
»(1) Pogoji za komunalno in prometno ureditev:
Prometno omrežje:
Pri načrtovanju prometnega omrežja so bile upoštevane smernice Občine Laško in KS Rečica. Območje se delno
nahaja v varovalnem pasu kategorizirane občinske ceste Rečica–Šmohor. Kategorizirana občinska cesta se delno rekonstruira (razširi).
Prometno se bo območje OPPN navezovalo na kategorizirano občinsko cesto preko pravokotno izvedenih izvozno-uvoznih cestnih priključkov.
Vsak objekt na območju urejanja mora imeti zadostno
število parkirnih mest glede na vrsto dejavnosti in zagotovljeno
obračanje vozil na lastni parceli.
Prometne površine na obravnavanem območju morajo
biti opremljene s predpisano talno in vertikalno signalizacijo.
Predvideni objekti morajo biti od roba pločnika oddaljeni
3,00 m.
Preko parcele 1110, k.o. Rečica se zagotovi služnostna
pot za spravilo lesa za lastnika parcel št. 1088/1 in 1089,
k.o. Rečica.
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne
objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k
projektni dokumentaciji od upravljavca ceste za priključevanje in gradnjo v varstvenem pasu glavne ceste in javnih poti
kateremu je potrebno priložiti dokazilo o statični stabilnosti in
varnosti objekta pred obtežbami javnega prometa na kategorizirani javni cesti.
Kanalizacijsko omrežje:
Pri načrtovanju kanalizacijskega omrežja so bile upoštevane smernice Občine Laško.
Na obravnavanem območju je predvidena izvedba ločenega kanalizacijskega sistema v vodotesni izvedbi.
Območje predvidene ureditve je potrebno priključiti na
javno kanalizacijo za fekalne odpadne vode v križišču med
domačijama Jakopič in Guček – odcep proti Šmohorju, v cesti
Spodnja Rečica–Zavrate–Brezno. Meteorne vode je potrebno
voditi v odprti odvodnik na tem območju.
V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki ustrezajo Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu
odpadnih vod ter pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS,
št. 35/96, 29/00, 106/01).
Če omrežje komunalne oskrbe (meteorne in fekalna kanalizacije) ni vključeno v občinski načrt razvojnih programov v
okviru občinskega proračuna za tekoče ali naslednje leto ali
pogodba o opremljanju ni sklenjena, lahko investitor ne glede
na določbe prostorskega akta zagotovi komunalno oskrbo tudi
na način, ki omogoča samooskrbo objekta in sledi napredku
tehnike – izvedba individualne MČN in zadrževalnega bazena z
iztokom v potok Sevenški graben. Po izgradnji javne meteorne
in fekalne kanalizacije se vsi objekti priključijo nanjo.
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne
objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k
projektni dokumentaciji upravljavca za priključek na kanalizacijsko omrežje.
Vodovodno omrežje:
Na območju bo možna priključitev na javno vodovodno
omrežje, pod projektnimi pogoji, katere bo na zahtevo investitorja izdelal upravljavec javnega vodovoda Laško. Zasnovo
vodovodnega in hidrantnega omrežja je potrebno projektno
obdelati.
Za oskrbo požarne in pitne vode je v soglasju z upravljavcem predvidena dograditev obstoječega vodovodnega omrežja. Na predvidenem vodovodu se postavijo nadzemni hidranti.
Lokacija vodomernega jaška mora biti usklajena z upravljavcem vodovoda. Praviloma se nahaja na nepovoznih površinah v neposredni bližini objekta. Jašek mora biti dostopen
upravljavcu vodovoda.
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Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne
objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k
projektni dokumentaciji od upravljavca vodovodnega omrežja
za priključek. Pred pričetkom gradnje je obvezna zakoličba
vse komunalne infrastrukture na mestu samem in jo po potrebi
ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z upravljavcem.
Električno omrežje:
Na obravnavanem območju oziroma v neposredni bližini
so zgrajeni naslednji elektroenergetski vodi in objekti:
– srednjenapetostni 20 kV kablovod Rečica – RTP Laško;
– srednjenapetostni 20 kV kablovod Huda jama – RTP
Laško;
– nizkonapetostni 0,4 kV nadzemne izvedbe.
Energija za napajanje objektov v območju urejanja bo zagotovljena iz nove transformatorske postaje TP Pot na Šmohor
z novim priključnim SN kablovodom.
Od predvidene transformatorske postaje pa do posameznih objektov, oziroma elektro omaric se izvede priključni NN
električni kabel.
Izvede se osvetlitev območja urejanja s svetilkami na
drogovih in reflektorji, ki se montirajo na fasado objektov.
V primeru izpada električne energije je ob objektu predviden diesel agregat, ki se vključi avtomatsko ob izpadu mrežne
napetosti. Pri projektiranju predvidenih objektov je potrebno
pri izdelavi projektne dokumentacije in pri gradnji upoštevati
soglasje za priključitev objekta.
Idejna zasnova elektroenergetskega napajanja za območje OPPN za proizvodno-obrtno dejavnost Rečica KP 2/1
št. 5/13, katero je izdelalo podjetje ELEKTRO-HIDRO Žaberl
d.o.o. v septembru 2013 je osnova za izdelavo projekta za
gradbeno dovoljenje in projekta za izvedbo.
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne
objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k
projektni dokumentaciji od upravljavca Elektro Celje. Pred pričetkom gradnje je obvezna zakoličba vse komunalne infrastrukture na mestu samem in jo po potrebi ustrezno zaščititi oziroma
prestaviti v soglasju z upravljavcem.
Plinovodno omrežje:
Na območju prostorske ureditve ni evidentirano plinovodno omrežje. V soglasju z upravljavcem Adriaplin d.o.o.
Ljubljana, PE Celje, je možno v bodoče priključevanje objektov
na obstoječe plinovodno omrežje. V ta namen je predvidena
izvedba novega plinovodnega omrežja Sp. Rečica od obstoječe točke v križišču Ceste v Rečico – varovana stanovanja do
načrtovanih objektov v obravnavanem območju.
Predviden plinovodni priključek DLI5-Pel 10-3501000 mbar za območje Rečica se priključuje na obstoječi plinovod DL13-PE200, ki poteka v cesti v Rečico in se bo izvedel
do predvidenega območja na skrajnem robu cestišča.
Za predvideno plinifikacijo ureditvenega območja je potrebno predvideti traso plinovoda, ki bo potekal v skrajnem robu
cestnega profila po zemlji v globini 1,0–1,1m z varnostmi odmiki plinovodnega razvoda od ostalih infrastrukturnih priključkov.
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne
objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k
projektni dokumentaciji od upravljavca za priključek na plinovodno omrežje. Pred pričetkom gradnje je obvezna zakoličba
vse komunalne infrastrukture na mestu samem in jo po potrebi
ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z upravljavcem.
Optično in TK omrežje:
Na območju urejanja ni javnega TK omrežja v upravljanju
Telekom Slovenije oziroma ni na razpolago novih TK kapacitet,
zato je potrebno zgraditi novo TK omrežje.
V soglasju z upravljavcem Telekom Slovenije d.d. je možnost priključitve objektov na obstoječe TK omrežje.
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne
objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji od upravljavca TK omrežja. Pred pričetkom
gradnje je obvezna zakoličba vse komunalne infrastrukture na
mestu samem in jo po potrebi ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z upravljavcem.
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KRS:
Na območju urejanja je evidentirano KKS. V soglasju z
upravljavcem Elektro Turnšek d.o.o. Celje je možnost priključitve objektov na kabelski komunikacijski sistem.
Na območju oziroma neposredni bližini, kjer se predvideva gradnja proizvodno-obrtne dejavnosti je že izgrajen primarni, sekundarni ter distribucijski razvod kabelsko razdelilnega
sistema KRS.
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne
objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k
projektni dokumentaciji od upravljavca za priključek na KKS.
Pred pričetkom gradnje je obvezna zakoličba vse komunalne
infrastrukture na mestu samem in jo po potrebi ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z upravljavcem.
Odpadki:
Komunalne odpadke je potrebno odvažati na odlagališče
komunalnih odpadkov. Tip in velikost zabojnika določi upravljavec odvoza odpadkov.
Dostop do zabojnikov mora biti vedno dostopen specialnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.
Vsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov so dolžni ravnati v skladu z odlokom, veljavnim na območju Občine Laško.
Ogrevanje objektov:
– priključek na plinovodno omrežje v soglasju z upravljavcem,
– na območju urejanja je za ogrevanja objektov dovoljeno
postaviti rezervoar kurilno olje ali utekočinjeni naftni plin,
– dovoljenje so drugi alternativni viri ogrevanja (biomasa,
toplotna črpalka …)«.
8. člen
Besedilo 13. in 14. člena Odloka o Zazidalnem načrtu za
proizvodno-obrtno dejavnost Rečica KP 2/1 (Uradni list RS,
št. 20/94), ki podaja pogoje za varovanje okolja se v celoti
nadomesti z novim, ki se glasi:
»(1) Rešitve in ukrepi za celotno ohranjanje kulturne dediščine, za varovanje okolja, naravnih virov, ohranjanja narave in
varovanje zdravja ljudi, za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom:
Rešitve in ukrepi za celotno ohranjanje kulturne dediščine
Ohranjanje kulturne dediščine:
Območje predvidenih posegov leži izven območij, ki so z
veljavnimi planskimi in prostorsko izvedbenimi akti Občine Laško
zavarovani kot kulturni spomenik oziroma kulturna dediščina.
Območja in objekti kulturne dediščine so relativno oddaljeni od območja OPPN, zato izvedba ne bo imela neposrednih
ali posrednih vplivov. Zasnova območja v prostoru ne predstavlja nove dominante, zato izvedba OPPN ne bo imela vpliva
povezanega z vizualnim dojemanjem prostora. Po vzpostavitvi
dejavnosti na območju ne pričakujemo kakršnih koli kumulativnih ali sinergijskih vplivov na enote in območja kulturne
dediščine v okolici.
Varstvo arheoloških ostalin:
Upoštevati je treba le splošne zakonske ukrepe za varstvo arheoloških ostalin. Ob vseh posegih v zemeljske plasti je
obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju
dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na
mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V skladu s predpisi s
področja varstva kulturne dediščine pristojna območna enota
Zavoda za varstvo kulturne dediščine izvaja konservatorski
nadzor nad posegi v dediščino, zato jo je potrebno vsaj 10 dni
pred pričetkom zemeljskih del pisno ali po elektronski pošti o
tem obvestiti.
Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov,
ohranjanje narave in varovanje zdravja ljudi
Za OPPN je izdelano Okoljsko poročilo (izdelovalec IPSUM, okoljske investicije d.o.o., Domžale) skladno z 41. členom Zakona o varstvu okolja/ZVO-1-UPB1/ (Uradni list RS,
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št. 39/06, 70/08) in Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje
(Uradni list RS, št. 73/05) in je sestavni del omenjenega OPPN.
Vsebuje informacije, potrebne za celovito presojo vplivov izvedbe občinskega podrobnega prostorskega načrta na okolje
in njegove dele ter upošteva zahteve varstva okolja, ohranja
naravo, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine.
Okoljsko poročilo upošteva vsebino in natančnost plana ter obsega tekstualni in kartografski del, ki je prilagojen merilu OPPN.
Varstvo tal:
S stališča onesnaževanja tal ureditev območja ne bo pomenila velike obremenitve. Utrjene površine bodo nagnjene in
opremljene z lovilci olj. Na območju bo ustrezno urejeno odvajanje odpadnih padavinskih in komunalnih vod ter zbiranje komunalnih odpadkov. Neposredni, trajni, daljinski in dolgoročni
vpliv izvedbe OPPN na morebitno onesnaženje tal, na ravnanje
z rodovitno zemljo in na prisotnost erozijskih območij zaradi
plazenja tal in delovanja površinskih vodotokov se ocenjuje kot
nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov)(C).
Predvideni omilitveni ukrepi:
– Z gradnjo spremljajoče gospodarske javne infrastrukture, razen nujnih povezav, se ne sme posegati v prostor v okolici
območja urejanja.
Odvečni odkopni gradbeni material se ne sme odlagati v
sosednja gozdna in kmetijska območja. Ukrep bo pripomogel
k ohranitvi sosednjih površin v obstoječem stanju, s tem pa ne
bo prihajalo do degradacije tal.
– Tovorna vozila med gradnjo ne smejo voziti ali obračati
na gozdnih in travniških površinah na robovih območja. V času
gradnje mora biti gradbišče omejeno na zemljišče, na katerem
ima investitor pravico razpolaganja.
– Upoštevanje vseh tehničnih in zaščitnih ukrepov na
gradbišču. Uporaba gradbenih strojev, ki so tehnično brezhibni
ter materialov, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. Določitev nujnih ukrepov za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi zaradi nezgod
na gradbišču. Zmanjšanje ali popolna preprečitev nevarnosti
onesnaženja tal med gradnjo.
– S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov je treba preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh
površin ob sušnem in vetrovnem vremenu. Zmanjšanje prašenja v zrak in odlaganja prahu v okolici ureditvenega območja
OPPN, kjer se nahajajo tudi stanovanjski objekti.
– Namenska uporaba rodovitnega dela tal za sanacijo degradiranih površin ali pa uporaba zemljine pri ureditvah znotraj
območja urejanja OPPN. Ohranitev in koristna uporaba prsti
in s tem posredno manjšanje posega na tla. Vsako ravnanje
z izkopom, predvsem odlaganjem, mora biti skladno z določili
pravilnika, ki določa obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov in z določili uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri
gradbenih delih.
– Po končanih zemeljskih delih je potrebno takoj začeti
s sanacijskimi in zasaditvenimi deli na razgaljenih površinah.
Posege v tla je potrebno izvesti tako, da se prizadene čim manjše površine tal. Z izvajanjem ukrepa bo omogočen takojšnji
začetek ozelenitve poškodovanih površin.
– Vse ureditve znotraj območja urejanja, ki se načrtujejo
ob potoku, morajo upoštevati ohranjanje obvodne vegetacije
in bregov. Neposrednim posegom v brežine vodotoka se je
potrebno izogibati. Pri novih zasaditvah v sklopu zunanje ureditve območja naj bo upoštevan izbor avtohtonih drevesnih
in grmovnih vrst. Z upoštevanjem omejitev bo omogočena
ohranitev obvodne vegetacije in brežin vodotoka, s tem pa se
izogne tudi potencialnemu povečanju vodne erozije. Skladnost
drevesnih in grmovnih vrst na in izven območja.
– Priporočena varnostna razdalja objekta od gozdnega
roba naj znaša najmanj 20 metrov. Zmanjšanje ogroženosti
objektov in ljudi na območju v primeru neurja.
Varstvo pred hrupom:
Raven hrupa mora v naselju ostati v mejah dovoljenega.
Glede na dejansko in namensko rabo prostora se obravnavano
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območje, skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09,
62/10), uvršča v območje s III. stopnjo varstva pred hrupom.
Mejna vrednost dnevnega kazalca hrupa LDAN zaradi
obratovanja gradbišča za III. stopnjo varstva pred hrupom,
kamor spada stanovanjsko območje v okolici ureditvenega
območja OPPN, zanaša 58 dB(A). Mejna vrednost dnevnega
kazalca hrupa zaradi obratovanja gradbišča bo presežena v
20-metrskem pasu okoli gradbišča (meje OPPN). V tem pasu
se stanovanjski objekti ne nahajajo.
Zaradi gradbenih del na območju pri najbližjih stanovanjskih objektih torej raven hrupa ne bo presegla dovoljene
ravni. V kasnejših fazah gradbenih del bo na območju prisotno
manj gradbene mehanizacije, raven hrupa zaradi obratovanja
gradbišča bo zato nižja. Po vzpostavitvi dejavnosti bo območje
za svojo okolico potencialno predstavljalo dodaten vir hrupa. V
neposredni okolici območja se nahajajo stanovanjski objekti.
Glede na obstoječo raven hrupa na območju predvidevamo, da
bi lahko kakršnakoli hrupna dejavnost, ki poteka izven zaprtih
prostorov stavb, lahko povzročila preseganje mejnih vrednosti
ravni hrupa za III. stopnjo varstva pred hrupom ob izpostavljenih stanovanjskih objektih.
Predvideni omilitveni ukrepi:
– Uporaba delovnih naprav in gradbenih strojev, ki so
izdelane v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih
strojev. Pri gradnji naj izvajalec uporablja le mehanizacijo, ki
je označena z vidno in trajno oznako CE skladnosti z zajamčeno ravnjo zvočne moči ter naj bo opremljena z ES izjavo o
skladnosti (Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na
prostem, Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06).
– Hrupna gradbena dela naj potekajo le v dnevnem času
med 7. uro zjutraj in 18. uro zvečer.
– Lokacije gradbiščnih platojev in transportne poti na
območje gradbišča morajo biti izbrane tako, da hrup zaradi
gradnje objektov in zaradi transporta materiala ne bo direktno
obremenjeval najbližjih stanovanjskih objektov.
– Pri predvidenih novih objektih je potrebno ventilacijske
in hladilne sisteme na objektih izvesti tako, da bodo s svojim
hrupom v najmanjši možni meri obremenjevali okolico, kjer
ljudje živijo ali se zadržujejo dlje časa. Kjer taka izvedba ni možna, je potrebno izvesti protihrupni zaščito (npr. z namestitvijo
protihrupne rešetke).
– Glede na obstoječo raven hrupa na območju niso dovoljene hrupne dejavnosti, ki potekajo izven zaprtih prostorov
stavb. V primeru hrupnih dejavnosti, ki bodo potekale znotraj
zaprtih objektov, je potrebna izvedba ustreznih protihrupnih ukrepov (protihrupne fasade in okna, primerna razporeditev virov
hrupa in odprtin na objektu, aktivna protihrupna zaščita virov hrupa). Ob stanovanjskih objektih v okolici ni dovoljeno preseganje
mejnih vrednosti ravni hrupa za III. stopnjo varstva pred hrupom.
To je po začetku obratovanja dejavnosti potrebno potrditi s prvimi
meritvami in po potrebi obratovalnim monitoringom hrupa.
Varstvo zraka:
Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati mejnih vrednosti, določenih z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka
(Uradni list RS, št. 9/11) in Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih
in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 23/11). Ker so na
širšem območju OPPN že prisotne dejavnosti, ki jih po Uredbi
o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz
naprav, v katerih se uporabljajo organska topila (Uradni list RS,
št. 112/05, 37/07, 88/09, 92/10, 51/11) uvrščena v skupino 16.1,
ki označuje naprave za proizvodnjo premaznih sredstev (Barv,
lakov), sredstev za zaščito lesa in zgradb, lepil ali tiskarskih
barv bi umestitev podobnih dejavnosti na območje OPPN lahko
imela bistveni vpliv na kakovost zraka na območju. Na območje
se tako naj ne umešča dejavnosti, pri katerih bi se zaradi lastnosti dejavnosti lahko bistveno povečala koncentracije delcev
PM10 (skupni prah), žveplov dioksid, ogljikov monoksid (CO),
dušikov oksid ter organske spojine.
Na območje bo na kakovost zraka vplivalo tudi ogrevanje objektov v zimskih mesecih. Vsi objekti bodo predvidoma
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priključeni na javni plinovod. V objektih bodo tako plinske peči
manjše toplotne moči od 10 MW, ki sodijo med male kurilne naprave. Izgorevanje zemeljskega plina je povezano z majhnimi
emisijami škodljivih snovi in je ekološko zelo sprejemljivo. Emisije snovi zaradi ogrevanja objektov tako ne bodo neposredno
vplivale na prebivalstvo v stanovanjskih objektih na območju in
širši okolici. Dimnovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da
zagotavljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča, torej
ne smejo presegati maksimalne dovoljene emisije določene v
navedeni uredbi.
Predvideni omilitveni ukrepi:
– Močenje materiala in zemljin v primeru suhega in vetrovnega vremena. Vozilom naj se na prehodu z gradbišča na
asfaltno podlago z vodo očisti pnevmatike, da ne bo prihajalo
do raznosa zemljin na cesto, kjer se po osušitvi praši. V času
gradnje je območja večjih posegov potrebno sprotno kultivirati
in s tem preprečevati tudi prašenje. V primeru suhega vremena
bo tako preprečen raznos snovi v okolico. Preprečilo se bo tudi
raznašanje materialov na ceste in okoliška naselja.
– Na območje se ne umešča dejavnosti, pri katerih bi se
zaradi lastnosti dejavnosti lahko bistveno povečale koncentracije onesnaževal v zraku (delci PM10 (skupni prah), žveplov dioksid, ogljikov monoksid (CO), dušikov oksid ter organske spojine v zraku ...). Z umeščanjem dejavnosti z manjšim vplivom
na zrak se bo ohranila obstoječa kakovost zraka na območju.
Varstvo voda:
Površinske vode:
Pri načrtovanju območja OPPN so bile upoštevane smernice MOP, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
Oddelek območja Savinje.
Območje je poplavno ogroženo s strani hudourniškega
potoka Sevenški graben. V ta namen se je izdelala Hidrološko-hidravlična presoja ogroženosti Sevenškega grabna
(HIGRA d.o.o. Maribor št. 917/11) iz katere je razvidno, da
obstoječa struga Sevenški graben ne prevaja pretoke visoke
vode s povratno dobo Q100. Visoke vode, ki prestopijo levi
breg med PR 16 in PR 20 se dolvodno ne razlivajo ob potoku,
ampak zaradi konfiguracije terena stečejo po lokalni cesti v
naselje. Poplavne vode so razen v priobalnem pasu nižje od
10 cm. Poplave na desnem bregu so omejene med PR 13 in
PR 18 in se ne razlivajo na širše območje. Izdelana je bila tudi
karta globine in hitrosti toka (risba 4) iz katere je razvidno, da
na poplavnem območju ni večje nevarnosti, kar je posledica
izredno majhne globine poplavne vode. Na osnovi risbe s
prikazom globin toka ter zmnožka globin in hitrosti toka je bila
izdelana karta razredov poplavne nevarnosti.
Izdelana je bila tudi karta erozijske nevarnosti pri pretoku
Q100, ki jo določa debelina odplavljenega in odloženega preperelega kamninskega materiala. Na obravnavanem potoku se ne
izvaja monitoring erozijskih procesov, zato je podana inženirska
ocena erozijske nevarnosti glede na detajlni terenski ogled in
na pridobljeno geotehnično poročilo, ki ga je izdelalo podjetje
Geosvet iz Celja. Večina poplavnega območja se nahaja v
območju majhne erozijske nevarnosti zaradi izredno majhne
globine poplavnih vod. Zaradi varnosti so bila območja, kjer je
zmnožek globine in hitrosti toka znaša več kot 0,5 m2/s uvrstili v
območje srednje erozijske nevarnosti. Višina obstoječega terena v majhnih in preostalih poplavnih območjih se ne spreminja
in ni dovoljeno nasipavanje terena, kar pomeni nespremenjeno
poplavno nevarnost.
S konceptom umika objektov iz poplavnega območja se
obstoječe poplavno stanje ne bo spremenilo, oziroma poslabšalo. Na območju predvidenih parkirišč je smotrno zavarovanje
platoja izvesti s travnatimi ploščami ter s tem zagotoviti nespremenjeno prepustnost tal.
Na območju v OPPN določenih manipulativnih površinah
(možnost parkiranja) v majhnih in preostalih poplavnih površinah nadvišanje terena ni dopustno. Izvedba manipulativnih površin (možnost parkiranja) je v makadamski propustni izvedbi.
Pretok poplavnih vod čez predvidena parkirišča bo še
vedno odtekel razpršeno kot dotlej.
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Odvodnjavanje in čiščenje odpadnih vod je potrebno urediti v skladu s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru
obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list
RS, št. 109/07 in 33/08) ter Uredbo o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni
list RS, št. 47/05, 45/07, 79/09) in Uredbo o emesiji snovi pri
odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni
list RS, št. 45/07). Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno
dosledno upoštevati zaključke predloženega geomehanskega
poročila. Odvod padavinskih vod mora biti načrtovan tako, da
ne bo nenadzorovanega odvajanja voda po erozivnih oziroma
plazljivih zemljiščih.
Omilitveni ukrepi za površinske vode in poplavno varnost:
– Ustrezna zasnova kanalizacijskega sistema na območju, ki bo prilagojen novim objektom in dejavnostim ter ločeno
zbiranje in odvajanje odpadnih padavinskih in komunalnih vod.
Zmanjšanje obremenitve površinskih vodotokov in tal z odpadnimi komunalnimi vodami;
– Obstoječi teren na poplavnem območju se ne sme
spreminjati oziroma nasipavati in nadvišati;
– Odvajanje padavinskih vod v vodotok preko peskolovov, lovilcev olj in zadrževalnikov. Ureditev zelenih površin za
zmanjšanje odtoka padavinske vode. S tem bo preprečeno
odvajanje odpadnih padavinskih vod z utrjenih površin v kanalizacijski sistem, tla ali vodotok;
– Ob vodotoku je potrebno zagotoviti možnost dostopa
tako za potrebe vzdrževanja vodotoka, kakor tudi gospodarjenja z gozdovi in obvodno vegetacijo na zahodnem robu predvidene prostorske ureditve. V ta namen je potrebno zgraditi utrjeno prometnico, ki bo po potrebi uporabna tudi za izvoz lesa.
Sevenški graben bodo na zahodni strani prečkali elektro
vodi na južni strani pa se v območju križišča se izvedejo priključki na vodovodno, kanalizacijsko, plinovodno in TK omrežje.
Pri načrtovanju križanj vodotoka je potrebno pri projektiranju
upoštevati naslednje usmeritve:
– križanja vodotoka morajo biti načrtovana tako, da se
prevodna sposobnost struge ne bo zmanjšala,
– teme cevi mora biti na globini minimalno 1,5 m pod
dnom vodotoka,
– na tej globini mora cev potekati na razdalji med spodnjima robovoma brežin in še 3 do 5 m na vsako stran,
– v primeru posega v brežino z izvedbo križanja, morajo
biti dno struge in brežine vodotoka ustrezno zavarovane,
– zavarovanje struge pri križanju mora biti ustrezno dimenzionirano, da bo odporno proti erozijskemu delovanju naraslih voda, pri čemer je potrebno upoštevati danes veljavne
ekološko naravnane zahteve povezane s posegi v površinske
vodotoke. V čim večji možni meri morajo biti uporabljeni naravni
materiali, kot so kamen, les in vegetativna zavarovanja. V primeru prečkanja vodotoka s podvrtanjem, zavarovanje struge
ni potrebno.
Podzemne vode:
Območje občine sodi skladno s Pravilnikom o določitvi
vodnih teles podzemne vode (Uradni list RS, št. 63/02) v vodno
telo podzemne vode Spodnji del Savinje do Sotle. Območje
OPPN ne leži na vodovarstvenem območju. Najbližje vodovarstveno območje se nahaja na oddaljenosti 2,5 km v smeri
proti SZ.
Omilitveni ukrepi za varstvo podzemnih vod:
– Oskrba delovnih strojev in naprav z gorivom in morebitna manjša vzdrževalna dela (dolivanje olja) morajo biti
opravljena na utrjenih površinah, opremljenih z lovilci olj. Te
površine morajo biti določene v načrtu organizacije ureditve
gradbišča. Transportni in gradbeni stroji, ki se bodo uporabljali
med gradnjo morajo biti tehnično brezhibni in
ustrezno vzdrževani. Z ukrepi je mogoče učinkovito
zmanjšati nevarnost delovne nesreče in posledično onesnaženja tal, od koder bi nevarne snovi lahko pronicale v podtalnico.
– Vozne in parkirne površine naj se vodotesno utrdijo
(asfalt …) ogradijo z betonskimi robniki in nagnejo proti izto-
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kom, ki naj bodo opremljeni s peskolovi in lovilci olj. Ukrep je
predpisan že v poglavju Tla. Pravilno odvajanje onesnaženih
padavinskih voda z utrjenih površin cone bo močno zmanjšalo
obremenjevanje tal in podzemnih voda.
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne
objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k
projektni dokumentaciji od MKO – ARSO Celje.
Ukrepi za zmanjšanje odtoka padavinskih vod z urbanih
površin:
Kot ukrep za zmanjšanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin je predvidena izvedba zadrževalnika padavinskih vod na parcelah, ter izvedba manipulativnih površin iz
tlaka (travnate plošče), ki bodo prepuščale padavinske vode
v podtalje.
Varstvo gozda:
Območje urejanja je v celoti na negozdnih površinah.
Za zagotovitev minimalnega negativnega vpliva na gozd in
gospodarjenje z gozdom na sosednjih površinah, je potrebno
pri izvedbi posega upoštevati naslednje usmeritve:
– za potrebe gospodarjenja na sosednjih gozdnih površinah je potrebno ohraniti možnost dostopa na parcelo
št. 1047/3, 1087/1 1088/1 in 1089, vse k.o. Rečica. Krčitev
gozdne površine zaradi zagotovitve varnosti objektov ob poudarjenih funkcijah gozdov in konfiguraciji terena ter povezani
plazljivosti, ni sprejemljiva. Primeren pa bo posek posameznih
debelejših dreves z namenom razbremenitve pobočja. Pri tem
je za posek potrebno pridobiti soglasje lastnika,
– ob vodotoku je potrebno zagotoviti možnost dostopa
tako za potrebe vzdrževanja vodotoka, kakor tudi gospodarjenja z gozdovi in obvodno vegetacijo na zahodnem robu predvidene prostorske ureditve. V ta namen je potrebno zgraditi utrjeno prometnico, ki bo po potrebi uporabna tudi za izvoz lesa.
Ohranjanje narave:
Na obravnavanem območju ni vsebin ohranjanja narave
(zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih
območij, območje Natura 2000) kot to določa Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04, v nadaljevanju ZON-UPB),
zato pridobivanje naravovarstvenih smernic in mnenja ni potrebno.
Ravnanje z odpadki:
Izvedba OPPN bo vplivala na povečano količino komunalnih in gradbenih odpadkov ter morebitno tudi posameznih frakcij nevarnih odpadkov. Pri izvajanju gradbenih del je potrebno
nastale količine gradbenih odpadkov ločevati v največji možni
meri že pri samem postopku nastajanja. Investitor mora skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih
delih (Uradni list RS, št. 34/08) zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov.
Po vzpostavitvi dejavnosti bodo na območju nastajali
predvsem komunalni odpadki, ki jih bo odvažalo komunalno podjetje na odlagališče za nevarne odpadke. Komunalni
odpadki se bodo zbirali v zabojnikih nameščenih na zbirnih
mestih. Zbiranje manjših količin nevarnih odpadkov bo ločeno
od komunalnih odpadkov in urejeno na način, ki ga določajo
veljavni predpisi.
Z OPPN se v prostor ne umešča dejavnost, ki bi bistveno
povečala količino odpadkov, ki bi lahko imeli negativen vpliv
na okolje.
Elektromagnetno sevanje:
Stanovanjsko območje v neposredni okolici območja
OPPN spada med območja s I. stopnjo varstva pred sevanjem,
kjer veljajo strožje mejne vrednosti veličin elektromagnetnega
polja. Energija za napajanje objektov v območju urejanja bo zagotovljena iz nove TP Pot na Šmohor z novim SN kablovodom.
Od predvidene TP do posameznih objektov, oziroma elektro
omaric bo izveden priključni NN električni kabel. Osvetlitev
območja bo izvedena s svetilkami na drogovih in reflektorji
montiranimi na fasade objektov.
Ne glede na namestitev povzroča predvidena TP v svoji
okolici razmeroma majhno električno polje, ki je podobno električnemu polju napajanja kablov.
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Značilna TP v naselju (630 kVA) povzroča sevalne obremenitve, ki so že na razdalji približno 5 m nižje od zakonsko
določenih mejnih vrednosti za I. območje varstva pred sevanji.
Tako ni pričakovati, da bi lahko taka postaja kakorkoli povečala
električna in magnetna polja, ki so že v vsakem stanovanju
stalno navzoča zaradi sevanj gospodinjskih naprav ter električnega ožičenja.
Oddaljenosti, ki so manjše od 5 m, si zaslužijo dodatno
pozornost in natančne meritve.
Svetlobno onesnaženje:
Z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10) so določeni
ukrepi za zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja v okolju.
Tipi svetilk in drogovi za svetilke bodo enotni. Svetilke bodo
razporejene tako, da bo jakost osvetlitve ustrezala veljavnim
tehničnim normativom in standardom. Za razsvetljavo bodo
uporabljene svetilke, ki svetlobnega toka ne sevajo nad horizontalno ravnino.
Na območju OPPN bo urejena razsvetljava. Celotna električna moč svetilk ne bo presegla 10 kW, zato upravljavcu
razsvetljave ni potrebno izdelati načrta razsvetljave in ga na
obrazcu poslati ministrstvu v elektronski obliki.
Varovanje zdravja ljudi:
Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov bistvenih vplivov na
okolje ne bo in kakovost bivanja se zaradi opredeljenih dejavnosti v OPPN ne bo poslabšala. S tem se tudi higiensko-zdravstvene razmere prebivalstva ne bodo slabšale.
OPPN bo imel občasno kratkotrajen vpliv na zdravje ljudi
ter bivanjske kakovosti v bližnjih naseljih predvsem v času
gradnje in prevozov materiala (morebitno prašenje in hrup).
Območje OPPN tudi ni na vodovarstvenem območju, kot tudi
ne v bližini njega. Prav tako tudi izvedba OPPN ne bo povečala
možnosti naravnih nesreč, v tem primeru erozije, saj bo območje ustrezno urejeno.
Predvidena lokacija je kompromisna rešitev, ki v največji
možni meri upošteva možnosti proizvodnih dejavnosti ter bližino
drugih dejavnosti na katere ima obravnavana dejavnost vpliv.
Znotraj območja urejanja potrebna infrastruktura še ni
zgrajena, je pa infrastruktura v neposredni bližini (pitna voda
in odvajanje odpadnih voda, redni odvoz odpadkov). Sama
dejavnost ne bo zaznavno povečala emisij škodljivih v zrak,
saj so te že prisotne na območju. prostorska razporeditev upošteva obstoječe stanje v prostoru, omogoča primerne pogoje
ta dejavnost in dostop z vozili do objektov.
Omilitveni ukrepi, ki so potrebni za izvedbo OPPN in s
katerimi se zmanjša potencialni vpliv na kakovost življenja ter
higiensko-zdravstveno stanje občanov, so navedeni pri predhodnih poglavjih, kjer se obravnava posamezna okoljska sestavin.
Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
Požar:
Za zagotovitev požarne varnosti bo zgrajeno hidrantno
omrežje. Zaščita pred širjenjem požara med objekti, kjer ni
možno zagotoviti požarnovarnostnega odmika oziroma med
prostori različne namembnosti, se izvede s protipožarnimi zidovi (zidovi brez odprtin), v primeru eventualnih odprtin morajo
biti le-te izdelane iz ognje odpornega materiala. V primeru
požara je omogočen dostop gasilskim vozilom neposredno do
objektov.
Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za
požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu – zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v eleboratu – študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevani objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.
Potres:
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila
za potresno odporno gradnjo
EC8. Ureditveno območje obravnavanega občinskega
podrobnega prostorskega načrta se nahaja na območju, ki
je na osnovi Ocene potresne ogroženosti RS, marec 2006
(Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje)
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uvrščeno v VII. stopnjo MCS s pospeškom tal 0,150 g, kar
mora biti upoštevano v projektni dokumentaciji za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
Vsi posegi v območju prostorske ureditve morajo biti
dimenzionirani, projektirani in izvedeni z upoštevanjem geološkega-geotehničinega poročila.
V nobenem primeru se ne sme spuščati meteorne in
drenažne vode nekontrolirano po terenu.
Zaščitni ukrepi:
Skladno s predpisi s področja graditve zaklonišč ni potrebno predvideti zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih
objektov za zaščito pred vojnimi udejstvovanji. Ureditveno območje obravnavanega občinskega podrobnega prostorskega
načrta leži v bližini vodotoka zato je potrebno upoštevati Hidrološko-hidravlično študijo, ki je izdelana za to območje.
Način ravnanja s plodno zemljo:
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno
zemljo, jo deponirati na primernem mestu in uporabiti za ureditev zelenic«.
9. člen
Besedilo 15. in 16. člena Odloka o Zazidalnem načrtu za
proizvodno-obrtno dejavnost Rečica KP 2/1 (Uradni list RS,
št. 20/94), ki podaja pogoje za etapnost izvajanja in tolerance
se v celoti nadomesti z novim, ki se glasi:
»(1) Etapnost izvajanja:
I. etapa
– izgradnja prometne, komunalne in energetske infrastrukture za potrebe načrtovanih objektov (cesta, kanalizacija,
plin, vodovod in elektrika);
II. etapa
– zgraditi objekte,
– hortikulturna ureditev okolice objekta.
Na območju urejanja se stavbe (lokali) lahko gradijo v
več etapah, ki so med seboj časovno neodvisne ali povezane.
(2) Tolerance:
Na območju urejanja so dovoljene naslednje tolerance:
– za lego objekta: načrtovani objekt se lahko gradi na novi
parceli po načrtu parcelacije z večjim odmikom kot je določeno
v grafičnih prilogah, pod pogojem da se upošteva dovoljen odmik od sosednjih parcel in varstveni pas lokalne ceste,
– za horizontalni gabarit: načrtovani objekt se lahko gradijo večjega tlorisnega gabarita kot je določeno v grafičnih
prilogah, pod pogojem, da se ne presega faktor zazidanosti
in faktor izrabe parcele. Nov objekt se lahko gradi manjšega
tlorisa, pri čemer ni omejitev v »-«,
– za vertikalni gabarit: maksimalna višina objektov je
12,00 m, izjemoma se dovoli višina objekta nad 12,00 m če to
pogojuje tehnološki načrt,
– za koto tal pritličja objekta je toleranca do ±50 cm, kote
manipulativnih površin se prilagajajo vozišču ceste,
– dovoljena so odstopanja od določitve vhodov v objekt ali
uvozov na parcelo za gradnjo, pod pogojem, da je zagotovljena
preglednost na cesti in varnost prometa,
– dovoljena je združitev uvozov pod pogojem, navedenim
v prejšnji alineji,
– dovoljena je združitev in delitev gradbenih parcel,
– v primeru združitve gradbenih parcel se lahko gradi en
samostojni objekt pod pogojem, da se ne spreminja razmerje
med pozidanostjo ter, da je zagotovljeno ustrezno število parkirnih mest glede na predvideno dejavnost,
– pri prometni, komunalni in energetski infrastrukturi je
možno odstopanje potekov predvidenih vodov, kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč ali ustrezne
projektne dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri in ekonomičnejša investicijska vlaganja ob
pogoju, da prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta
izvedbenega načrta,
– če omrežje komunalne oskrbe ni vključeno v občinski
načrt razvojnih programov v okviru občinskega proračuna za
tekoče ali naslednje leto ali pogodba o opremljanju ni sklenje-
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na, lahko investitor ne glede na določbe prostorskega akta
zagotovi komunalno oskrbo tudi na način, ki omogoča samooskrbo objekta in sledi napredku tehnike,
– pri načrtu parcelacije je možno odstopanje, kolikor se
pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč in se nova
parcelacija določi v projektni dokumentaciji za posamezni
objekt.
(3) Drugi pogoji in zahteve za izvajanje načrta:
Pri izvajanju posegov v prostor na obravnavanem območju je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih objektov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti gradbišča in
pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.
Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor in
izvajalec:
– ob izvedbi posega odstraniti plodno zemljo in jo začasno
deponirati, po končani gradnji odstraniti začasne objekte ter
odvečni gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča
na parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču;
– pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno obvestiti upravljavce objektov, naprav in vodov gospodarske javne
infrastrukture, ki so tangirani pri predmetni gradnji«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V skladu s prostorskimi sestavinami Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana
Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino
Laško (Uradni list RS, št. 86/01, 98/02) Občinski svet Občine
Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o Zazidalnem načrtu za proizvodno-obrtno dejavnost Rečica
KP 2/1 (Uradni list RS, št. 20/94) po projektu št. 3/10, ki ga je
izdelal biro AR Projekt d.o.o. Sevnica.
11. člen
Projekt iz 10. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem
zainteresiranim pri pristojni službi Občine Laško in izdajo gradbenih dovoljenj pristojni upravni enoti.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem OPPN izvajajo pristojne republiške in občinske inšpekcijske službe.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 351-28/07
Laško, dne 26. februarja 2014
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

678.

Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list
RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) ter 2. in 21. členom 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-I150/04-19, 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, v nadaljnjem besedilu:
ZGO-1) je Občinski svet Občine Laško na 21. redni seji dne
26. 2. 2014 sprejel
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SKLEP
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
1. člen
Na nepremičninah:
a) OBJEKTI
OBJEKT

NASLOV

ZK PODATKI
O PARCELI

POVRŠINA
V m2

OŠ
PRIMOŽ TRUBAR
LAŠKO

Trubarjeva 20
3270 laško

340/0, k.o. Laško
345/2, k.o. Laško
346/2, k.o. Laško
347/2, k.o. Laško
336/1, k.o. Laško
341/2, k.o. Laško

1.396
646
265
373
714
465

Podružnična šola Debro

Poženelova 26
3270 Laško

80/1, k.o. Debro
82/0, k.o. Debro
80/3, k.o. Debro
79/1, k.o. Debro

1.691
2.612
778
3.307

Podružnična šola
Šentrupert

Šentrupert 89
3271 Šentrupert

*142, k.o. *Šentrupert

688

Podružnična šola
Rečica

Zg. Rečica 26
3270 Laško

1291/0, k.o. Rečica

489

Podružnična šola
Reka

Reka 32
3270 Laško

*179, k.o. Reka

574

Podružnična šola
Vrh nad Laškim

Vrh nad Laškim 20,
3270 Laško

*174, k.o. Vrh nad Laškim

2.508

OŠ
ANTON AŠKERC

Aškerčeva 1,
3272 Rim. Toplice

955/7, k.o. Rimske Toplice

12.660

Podružnična šola
Jurklošter

Jurklošter 23,
3273 Jurklošter

1244/0, k.o. Jurklošter

1.391

Podružnična šola
Lažiše

Lažiše 27,
3272 Rim. Toplice

*183, k.o. Lažiše
382/0, k.o. Lažiše

169
464

Podružnična šola
Sedraž

Sedraž 21,
3270 Laško

1138, k.o. Sedraž

1.797

Podružnična šola
Zidani Most

Zidani Most 34,
1432 Zidani Most

906/2, k.o. Širje
906/19, k.o. Širje

2.006
587

VVZ Vrtec Laško

Cesta na Svetino 2a,
3270 Laško

454/0, Laško
569/2, Laško
422/12, Laško

448
37
3

VVZ Vrtec Debro

Poženelova 24
3270 Laško

77/0, k.o. Debro
78/1, k.o. Debro

2.045
1.176

VVZ Vrtec Rimske Toplice

Cankarjeva ulica 14,
3272 Rim. Toplice

943/7, k.o. Rimske Toplice

952

Upravna stavba Občine Laško

Mestna ulica 2, 3270 Laško

323/1, k.o. Laško

2.175

Kulturni center Laško

Trg svobode 6, 3270 Laško

149/1, k.o. Laško
149/2, k.o. Laško

1.030
992

JZ Zdravstveni dom Laško

Kidričeva ulica 5,
3270 Laško

310/1, k.o. Laško
306/2, k.o. Laško

523
562

JZ Knjižnica Laško

Aškerčev trg 4, 3270 Laško

107/3, Laško

342

Glasbena šola Laško-Radeče

Valvazorjev trg 2,
3270 Laško

258, k.o. Laško

876

JZ Knjižnica Rimske Toplice

Aškerčeva 6

963/5, k.o. Rimske Toplice

351

541/2

941

89/3

46

Mrliška vežica s parkiriščem
Mrliška vežica Vrh nad Laškim
Dom Svobode v Zidanem Mostu

Zidani Most 12, 1432 Zidani *294, k.o. Širje
Most
1751/13, k.o. Širje

Objekt Pristava Kartuzije Jurklošter Jurklošter 25,
3273 Jurklošter

1/4, k.o. Jurklošter

389
251
208
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b) JAVNE POVRŠINE
KO
1026 – Laško
1026 – Laško
1026 – Laško
1026 – Laško

1026 – Laško
1026 – Laško
1026 – Laško
1026 – Laško
1026 – Laško
1026 – Laško
1026 – Laško
1026 – Laško
1026 – Laško
1026 – Laško
1026 – Laško
1026 – Laško
1026 – Laško
1026 – Laško
1026 – Laško
1026 – Laško
1026 – Laško
1026 – Laško
1026 – Laško
1026 – Laško
1026 – Laško
1026 – Laško
1026 – Laško
1026 – Laško
1026 – Laško
1026 – Laško
1026 – Laško
1026 – Laško
1026 – Laško
1026 – Laško
1026 – Laško
1026 – Laško
1026 – Laško
1026 – Laško
1026 – Laško
1026 – Laško
1026 – Laško
1026 – Laško
1026 – Laško
1026 – Laško
1026 – Laško
1026 – Laško
2650 – Debro
2650 – Debro
2650 – Debro
2650 – Debro

PARCELA
344/1,
345/3
332/2
358/0,
361/3,
361/2,
363/1
253/0
254/1
150/1
150/2
152/2
151/0
246/24
246/18
246/23
246/16
246/1
246/17
458/7
569/4
422/8
422/10
422/17
422/11
569/5
451/2
452/2
569/3
422/13
317/2
305/0
307/1
327/1
324/2
325/1
287/0
266/1
108/3
526/0
529/1
527/1
531/1
536/1
537/1
170/5
552/33
136/0
147/1
147/2
85/0
87/7
64/3
902/26

POVRŠINA
V m2
1.697
917
319
2.482
441
269
585
1.970
462
1.381
212
235
246
1.916
828
1.579
1632
917
766
989
247
320
120
121
20
258
28
415
462
55
605
470
593
435
523
76
3.852
500
261
492
573
519
584
639
321
613
1.810
441
374
42
2.725
2.536
3.184
492

Objekt
Športno igrišče
Dvorišče pri OŠ Primož Trubar
Igrišče OŠ Primož Trubar
Javno parkirišče

Javno parkirišče
Javno parkirišče
Pot
Javno parkirišče
Javno parkirišče
Funkcionalno zemljišče
Funkcionalno zemljišče
Funkcionalno zemljišče
Funkcionalno zemljišče
Funkcionalno zemljišče
Funkcionalno zemljišče
Igrišče pri vrtcu Laško
Igrišče pri vrtcu Laško
Igrišče pri vrtcu Laško
Igrišče pri vrtcu Laško
Igrišče pri vrtcu Laško
Igrišče pri vrtcu Laško
Igrišče pri vrtcu Laško
Parkirišče pri vrtcu Laško
Parkirišče pri vrtcu Laško
Parkirišče pri vrtcu Laško
Parkirišče pri vrtcu Laško
Parkirišče
Parkirišče
Parkirišče
Parkirišče
Parkirišče
Parkirišče
Aškerčev trg
Parkirišče
Parkirišče
Parkirišče
Parkirišče
Pot
Parkirišče
Parkirišče
Parkirišče
Park pri AP
Obračališče pri AP
Pot
Pot
Pot
Športno Igrišče
Športno Igrišče
Parkirišče pri Treh lilijah
Parkirišče pri Treh lilijah
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KO
2650 – Debro
2650 – Debro
2650 – Debro
2650 – Debro
2650 – Debro
2650 – Debro
2650 – Debro
1039 – Rimske Toplice
1039 – Rimske Toplice
1039 – Rimske Toplice
1039 – Rimske Toplice
1039 – Rimske Toplice
1039 – Rimske Toplice
1039 – Rimske Toplice
1860 – Širje
1860 – Širje
1024 – Rifengozd
1024 – Rifengozd
1024 – Rifengozd
1032 – Šentrupert
1032 – Šentrupert
1032 – Šentrupert
1032 – Šentrupert
1022 – Rečica
1022 – Rečica
1022 – Rečica
1036 – Vrh nad Laškim
1036 – Vrh nad Laškim
1036 – Vrh nad Laškim
1028 – Sedraž
1027 – Šmihel
1028 – Lahomšek
1028 – Lahomšek
1035 – Jurklošter

Uradni list Republike Slovenije

PARCELA
71/3
884/9
102/10
102/5
93/1
48/7
71/3
940/14
963/3
964/2
960/16
960/14
960/22
960/2
906/13
760/2
760/7
1313/7
1314/3
1316/4
948/2
948/4
918/6
925/1
651/2
205/4
1230/15
82/1
89/2
86/3
1139/3
513/3, k.o. Šmihel
342/15
324/4
1/1
1/2
1/3
2/0
3/0
8/0
5/0
7/0
10/3
11/0
12/0
13/0
14/0

POVRŠINA
V m2
2.890
932
326
7.262
8.352
2.749
2.890
1464
1.398
985
617
401
434
322
974
1.931
305
763
281
629
1.211
1.367
2.095
601
2.334
348
2.636
1.794
2.269
399
263
923
846
1.017
2.544
554
1.975
309
245
1.126
2.284
1.147
4.093
686
1.248
2.989
180

Objekt
Parkirišče pri Treh lilijah
Parkirišče pri Treh lilijah
Parkirišče pri Treh lilijah
Funkcionalno zemljišče
Funkcionalno zemljišče
Funkcionalno zemljišče
Pot
Otroško igrišče
Parkirišče
Funkcionalno zemljišče
Funkcionalno zemljišče
Funkcionalno zemljišče
Funkcionalno zemljišče
Funkcionalno zemljišče
Igrišče pri OŠ Zidani Most
Pokopališče z vežico
Pot
Pot
Pot
Parkirišče pri OŠ Šentrupert
Igrišče OŠ Šentrupert
Pokopališče Šentrupert
Parkirišče
Igrišče OŠ Rečica
Vežica v Rečici
parkirišče
Igrišče OŠ Vrh nad Laškim
Pokopališče
Parkirišče
Parkirišče
Igrišče na Strmci
Igrišče na Marija Gradcu
Parkirišče v Marija Gradcu
Zemljišča okoli Kartuzije Jurklošter

se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena točke a) in 1. člena točke
b) tega sklepa pridobijo status grajenega javnega dobra
lokalnega pomena na podlagi ugotovitvene odločbe, ki jo
po uradni dolžnosti izda občinska uprava Občine Laško. Po
pravnomočnosti odločbe o ustanovitvi statusa grajenega
javnega dobra se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču
v izvršitev, da se na nepremičninah iz 1. člena tega sklepa zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega
pomena.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-10/2014
Laško, dne 26. februarja 2014
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

Uradni list Republike Slovenije
679.

Sklep o vrnitvi obrestovanih vplačanih
sredstev za kanalizacijsko omrežje

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list
RS, št. 99/07, 17/10, 45/11), 107. člena Poslovnika občinskega
sveta (Uradni list RS, št. 2/08) je Občinski svet Občine Laško
na 21. redni seji dne 26. 2. 2014 sprejel

Št.

II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 354-01/14
Laško, dne 26. februarja 2014
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2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 013-1/2007
Dragomer, dne 26. februarja 2014
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

SKLEP
o vrnitvi obrestovanih vplačanih sredstev
za kanalizacijsko omrežje
I.
Zavezancem, ki so vplačali svoja sredstva po odmerjeni
odločbi, izdani na podlagi Odloka o pogojih za priključitev in
višini priključne takse za kanalizacijsko omrežje v Občini Laško
(Uradni list RS, št. 59/03), se le-ta na podlagi vloge vrne skupaj
s pripadajočimi obrestmi.
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RIBNICA
681.

Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto
2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09
in 51/10), 28. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU) in
32. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je
Občinski svet Občine Ribnica na 20. redni seji dne 6. 3. 2014
sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Ribnica za leto 2014

Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen

LOG - DRAGOMER
680.

Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi
Lokalne akcijske skupine za preprečevanje
zasvojenosti v Občini Log - Dragomer

Občinski svet Občine Log – Dragomer je 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, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), Zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 98/99 in 2/04 –
ZPNNVSM), Resolucije o nacionalnem programu na področju
drog 2004–2009 (Uradni list RS, št. 28/04) in Statuta Občine
Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) na 22. redni seji dne
26. 2. 2014 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o ustanovitvi Lokalne
akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti
v Občini Log - Dragomer
1. člen
V prvem odstavku 3. člena se beseda »pet« nadomesti s
»šest« in se doda nova šesta alineja, tako da se prvi odstavek
3. člena glasi:
»LAS šteje šest članov, ki jih po enega predlagajo:
– Osnovna Šola Log - Dragomer,
– Mladinski klub Log - Dragomer,
– Center za socialno delo Vrhnika,
– Policijska postaja Vrhnika,
– društva s sedežem v občini,
– župan Občine Log - Dragomer.«

(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Ribnica za leto 2014 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine
(v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/k2/k3
I.
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

v EUR

11,216.857,10
6.855.637,00
5.864.301,00
5.260.101,00
412.500,00
191.700,00
991.336,00
591.836,00
5.700,00
3.800,00
62.000,00
328.000,00

Stran
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KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
40
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ (I.-II.)
III/1. PRIMARNI PRIMANJKLAJ
(I.-7102)-(II.-403-404)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (70+71)-(40+41)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
55
ODPLAČILA DOLGA
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113.000,00
113.000,00
100.000,00
100.000,00
4.148.220,10
592.477,03
3,555.743,07
11.226.321,06
2.630.336,84
738.339,93
97.125,16
1.689.371,75
60.500,00
45.000,00
2.791.485,61
32.000,00

IX.
X.
XI.
XII.

550 Odplačila domačega dolga
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2013

449.863,04
–56.327,00
–49.863,04
9.463,96
56.327,00

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov, konte in pod-konte,
določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in Načrt razvojnih
programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni
strani Občine Ribnica.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvršitev proračuna)

1.673.164,00

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.

39.560,61
1.046.761,00
5.485.287,61

(prihodki in odhodki)

5.485.287,61
319.211,00

4. člen
Med prihodke proračuna se štejejo tisti prihodki, ki bodo
vplačani v proračun do konca leta 2014. Med izdatke proračuna se štejejo tista izplačila iz proračuna, ki bodo izvršena do
konca leta 2014.
5. člen

114.040,00
205.171,00
–9.463,96
48.936,04
1.433.814,55

4.500,00
4.500,00
4.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
3.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
449.863,04
449.863,04

(namenski prihodki proračuna)
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,
ki so opredeljeni v okviru proračunskih postavk. Namenski
prihodki so:
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in se nameni za načrtovano porabo v okviru
podprograma 15029002 – Ravnanje z odpadno vodo v bilanci
odhodkov posebnega dela proračuna,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odpadkov se nameni za načrtovano porabo v okviru podprograma
15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki,
– vsi transferni prihodki, ki se namenijo projektom in programom, za katere so namenjeni,
– komunalni prispevki, ki se namenijo izgradnji komunalne
infrastrukture,
– prihodki iz naslova prodaje občinskega nepremičnega
premoženja, ki se namenijo za vzdrževanje ali nakup stvarnega
premoženja občine,
– pristojbine za gozdne ceste, ki se namenijo vzdrževanju
gozdnih cest,
– najemnine za stanovanja, ki se namenijo investicijskemu vzdrževanju stanovanj,
– sredstva požarne takse, ki se porabijo za nakup oziroma vzdrževanje gasilskih vozil oziroma gasilske zaščitne in
reševalne opreme,
– donacije, ki se namenijo izgradnji novega vrtca.
6. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Proračunska sredstva ni mogoče prerazporejati, razen
pod pogoji, ki jih določa Zakon o javnih financah in ta odlok.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. O
prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna
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odloča župan, in sicer lahko prerazporeditve opravlja pod
naslednjimi pogoji:
– med posameznimi finančnimi načrti neposrednih uporabnikov, pri čemer prerazporeditve ne smejo presegati 5 %
obsega celotnega finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika,
– med posameznimi glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 10 % obsega glavnega programa v
sprejetem proračunu,
– med posameznimi podprogrami, pri čemer skupno
povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme
presegati 20 % obsega podprograma v sprejetem proračunu,
– med posameznimi proračunskimi postavkami, ki jih
obsega ta odlok ali novimi proračunskimi postavkami v okviru
istega podprograma v celoti.
Župan mora o izvršenih prerazporeditvah poročati občinskemu svetu skupaj s poročilom o izvrševanju proračuna
v mesecu juliju. Župan z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2014 in njegovi
realizaciji.
7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabniki lahko v tekočem letu razpišejo
javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen
v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice
porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bo zapadel v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske
transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem
finančnem načrtu neposrednega uporabnika za leto 2014 za
vsako prihodnje leto.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami,
razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide
oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednega uporabnika.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika in/ali načrtu razvojnih programov.
8. člen
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10. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve občine, oblikovan po Zakonu o javnih financah. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za namene opredeljene v
49. členu ZJF.
Proračunska rezerva se oblikuje v višini 25.000 €. O
uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan in o tem
s pisnimi poročili obvešča občinski svet. O uporabi sredstev,
ki presegajo višino iz tega odstavka, odloča občinski svet s
posebnim odlokom.
11. člen
(splošna proračunska rezervacija)
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v
naprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska
rezervacija, ki je v proračunu posebej izkazana. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene
namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali
za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena
v zadostnem obsegu. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5 % prihodkov iz bilance prihodkov in
odhodkov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občine.
Znesek splošne proračunske rezervacije znaša 20.000 €.
12. člen
(sredstva za investicije)
Namenska sredstva za investicije, ki so bile začete v letu
2013 ali prej in niso bila porabljena v tem letu, se prenesejo v
proračun za tekoče leto. Za preneseni obseg sredstev se poveča proračunska postavka, na katero se sredstva nanašajo.
Pogoj za prenos sredstev je izdana naročilnica, prejet račun/situacija ali podpisana pogodba.
13. člen
(sprememba delovnega področja neposrednega uporabnika
ali njegova ukinitev)
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma
pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno poveča
ali zmanjša obseg sredstev za njegovo delovanje. O povečanju
ali zmanjšanju odloča župan.
Če se neposredni uporabnik med letom ukine, se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.
14. člen
(določila Zakona o javnih naročilih)
Uporabniki morajo pri nakupu blaga, oddaji gradenj in
naročanju storitev upoštevati določila Zakona o javnih naročilih.

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

15. člen

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za
več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto,
se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.

(poročilo o izvrševanju proračuna)
Župan v mesecu juliju predloži občinskemu svetu poročilo
o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Poročilo mora vsebovati podatke o realizaciji prejemkov in izdatkov,
o zadolževanju, oceno realizacije do konca leta, podatke o
vključenih novih obveznostih v proračun, prenosu namenskih
sredstev iz proračuna preteklega leta, prerazporejanju sredstev
ter uporabi sredstev proračunske rezerve.

9. člen

16. člen

(vključevanje novih obveznosti v proračun)

(pristojnost za prevzemanje obveznosti)

Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok,
na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun,
vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za te namene. Sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo
sredstev v okviru možnih prihrankov ali v okviru večjih pričakovanih prejemkov.

Predstojnik proračunskega uporabnika je pristojen za prevzemanje obveznosti, verifikacijo obveznosti in izdajo odredbe
za plačilo v breme proračunskih sredstev organa, ki ga vodi.
Predstojnik proračunskega uporabnika odgovarja za zakonitost, namenskost, učinkovitost in gospodarnost razpolaganja s
proračunskimi sredstvi.
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Predstojnik lahko s pooblastilom prenese posamezna upravičenja iz prvega odstavka tega člena na druge osebe. Oseba,
ki je pooblaščena za izdajo odredb o plačilu, je odredbodajalec.
17. člen
(razmejitev pristojnosti)
Izvrševanje proračuna poteka v skladu z načelom razmejitve pristojnosti med odredbodajalci in računovodji ter v
skladu s sistemom notranjih kontrol. Funkcija odredbodajalca
in računovodje sta nezdružljivi.
18. člen
(prosta denarna sredstva)
Župan upravlja s prostimi denarnimi sredstvi na računu
proračuna. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko
Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju
načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.
Župan lahko zahteva, da mu uporabniki občinskega proračuna pred deponiranjem prostih denarnih sredstev pri bankah
ali pred nalaganjem teh sredstev v vrednostne papirje ponudijo
denarna sredstva, če je to treba zaradi zagotavljanja likvidnostnih sredstev na računu proračuna oziroma za izvrševanje
občinskega proračuna.
19. člen
(nakup in prodaja delnic oziroma deležev)
Občinski svet se lahko na predlog župana odloči za nakup
delnic ali deleža v gospodarski družbi, če so za to zagotovljena
sredstva v proračunu, in če se s tem zaščiti občinski interes. V
primeru, da preneha javni interes za občinsko lastništvo delnic ali
deležev na kapitalu pravnih oseb, lahko občinski svet na predlog
župana odloči, da se delnice oziroma delež na kapitalu proda.
20. člen
(pridobitev ali odtujitev nepremičnin)
Župan odloča o pridobitvi nepremičnin ter o pridobitvi in
odtujitvi premičnin, če vrednost posamezne transakcije v proračunskem letu ne presega 20.000 evrov.
21. člen
(nadzorni odbor)
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad izvajanjem proračuna v skladu z 32. členom Zakona o lokalni samoupravi in z
41. členom statuta Občine Ribnica.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
22. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2014 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine, in sicer največ do skupne višine 5.000,00 eurov.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega
dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh
eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
23. člen
(obseg zadolževanja občine)
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 2014 lahko zadolži do
višine 150.000 EUR.
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24. člen
(likvidnostno zadolževanje)
Župan je pooblaščen, da odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar največ do
višine 250.000 EUR. Kratkoročni kredit mora biti odplačan do
konca proračunskega leta.
25. člen
(zadolževanje javnih podjetij in javnih zavodov)
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se v letu 2014 lahko zadolžijo ob soglasju občinskega sveta.
26. člen
(izdaja poroštev)
Občina Ribnica v letu 2014 ne bo izdala poroštev za
izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih
ustanoviteljica je.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Občine Ribnica v letu
2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
28. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2014 dalje.
Št. 410-0045/2013
Ribnica, dne 6. marca 2014
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

682.

Odlok o programu opremljanja in merilih
za odmero komunalnega prispevka
za območje Občine Ribnica

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 –
ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B in 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13
– Skl. US: U-I-43/13-8), Uredbe o vsebini programa opremljanja
stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih
za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in
17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 20. redni seji dne 6. 3. 2014 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje
Občine Ribnica
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja in
podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so določene
v programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine
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Ribnica (v nadaljevanju: program opremljanja) in je na vpogled
na sedežu občine.
(2) Program opremljanja vsebuje naslednje podlage za
odmero komunalnega prispevka:
– obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme,
– skupne in obračunske stroške po posameznih vrstah
komunalne opreme in po obračunskih območjih,
– preračun obračunskih stroškov na m2 parcele in na m2
neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah opreme
in obračunskih območjih in
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka,
ki so razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne
površine, faktor dejavnosti, olajšave in oprostitve za določene
kategorije objektov ter način plačila komunalnega prispevka.
2. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti na območju Občine Ribnica, ki bodo
povečevali neto tlorisno površino ali spreminjali namembnost
oziroma se bodo prvič opremljali z vodovodnim omrežjem,
kanalizacijskim omrežjem ali omrežjem cest.
II. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
3. člen
(opredelitev pojmov)
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
a) Komunalna oprema je po tem odloku:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih
lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih,
ki urejajo varstvo okolja,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske
ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
b) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje
komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne
opreme. Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja na komunalno opremo, razen
gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
c) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki objekt na novo priključuje na
komunalno opremo, ki povečuje neto tlorisno površino objekta
ali spreminja njegovo namembnost.
d) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na
to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
e) Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev
zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
f) Za parcelo po tem odloku se šteje zemljiška parcela
ali njen del, na kateri je možno graditi objekt oziroma je objekt
že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni
prispevek. Za parcelo po tem odloku se šteje tudi gradbena
parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
g) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih
površin objekta in se izračuna po SIST ISO 9836. Kot vsota
neto tlorisnih površin na obračunskem območju se štejejo neto
tlorisne površine vseh obstoječih objektov ter dopustne neto
tlorisne površine na še nezazidanih parcelah. Te se za predvidene objekte izračunajo na podlagi prostorskega akta občine.
h) Stavbno zemljišče je zemljiška parcela oziroma več
zemljiških parcel ali njihovih delov na katerih je zgrajen objekt,
oziroma zemljiška parcela, ki je z občinskim prostorskim načrtom namenjena za graditev objektov.
i) Stavbišče objekta je navpična projekcija preseka stavbe
z zemljiščem na ravnino.
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4. člen
(pomen pojmov in kratic)
V tem odloku uporabljene kratice imajo naslednji pomen:
KPij
Aparcela
Atlorisna
Dp
Dt
Kdejavnost
Cpij
Ctij

i
j

znesek komunalnega prispevka, ki pripada
posamezni vrsti komunalne opreme na
posameznem obračunskem območju
površina parcele
neto tlorisna površina objekta je seštevek
vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna
po standardu SIST ISO 9836
delež parcele pri izračunu komunalnega
prispevka
delež neto tlorisne površine objekta pri
izračunu komunalnega prispevka
faktor dejavnosti
obračunski stroški, preračunani na m2
parcele na obračunskem območju za
posamezno vrsto komunalne opreme
obračunski stroški, preračunani na m2 neto
tlorisne površine objekta na obračunskem
območju za posamezno vrsto komunalne
infrastrukture
posamezna vrsta komunalne opreme
posamezno obračunsko območje.

5. člen
(obračunsko območje)
(1) Območja opremljanja s posamezno komunalno opremo so prikazana v kartografskem delu programa opremljanja.
– Obračunsko območje za vodovodno omrežje je prikazano na karti 1: Vodovod – pregledna karta obračunskega
območja;
– Obračunsko območje za kanalizacijsko omrežje je prikazano na karti 2: Kanalizacija – pregledna karta obračunskega
območja;
– Obračunsko območje za cestno omrežje je prikazano
na karti 3: Ceste – pregledna karta obračunskega območja.
(2) Obračunska območja posamezne komunalne opreme, navedena v prvem odstavku tega člena, so podrobneje
prikazana na kartah, ki so sestavni del kartografskega dela
programa opremljanja.
(3) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno,
da objekt, ki je predmet odmere, nima možnosti priključka na
posamezno komunalno opremo, ki je s programom opremljanja določena za območje, na katerem objekt leži, ali le-te ni
mogoče uporabljati, se komunalni prispevek odmeri glede na
dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.
(4) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno,
da objekt, ki je predmet odmere, ima možnost priključevanja
na posamezno komunalno opremo, ki pa s programom zanj ni
določena, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko
opremljenost objekta s komunalno opremo.
6. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri z upoštevanjem naslednjih meril:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
7. člen
(površina parcele)
(1) Površina parcele se za objekte, za katere se pridobiva
gradbeno dovoljenje, povzame iz projekta za pridobitev grad-
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benega dovoljenja, za ostale objekte pa iz veljavnih prostorskih
aktov Občine Ribnica.
(2) Na območjih, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi
akti, se parcela za odmero komunalnega prispevka določi
skladno z grafičnim delom prostorskega akta.
(3) V primerih, ko parcela objekta ni določena, se parcela
za odmero komunalnega prispevka določi kot stavbišče objekta, ki se pomnoži s faktorjem 1,5.
8. člen
(neto tlorisna površina objekta)
(1) Neto tlorisna površina objekta je vsota vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO
9836. Za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno
dovoljenje, se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
(2) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le-tega pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije.
(3) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma
določiti neto tlorisne površine objekta, se komunalni prispevek
odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob
odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
9. člen
(razmerje med deležem parcele
in neto tlorisne površine objekta)
Razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne površine objekta (Dt) je na celotnem območju opremljanja
enako in znaša Dp = 0,7 ter Dt = 0,3.
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10. člen
(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo)
Če pristojni organ občine ne odloči drugače, velja:
(1) Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen z
vodovodnim in/ali kanalizacijskim omrežjem, če je iz projektnih
pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja to nedvoumno
razvidno oziroma če upravljavec posameznega voda izda soglasje za priklop na omrežje. Če mora zavezanec za priklop
svojega objekta zgraditi ali izboljšati del javnega vodovodnega
in/ali kanalizacijskega omrežja, objekt ni opremljen z obstoječim vodovodnim in/ali kanalizacijskim omrežjem.
(2) Vsak obstoječi ali predvideni objekt, za katerega se
lahko odmeri komunalni prispevek, je opremljen s cestnim
omrežjem. Če mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega cestnega omrežja, se
šteje, da objekt ni opremljen z obstoječim cestnim omrežjem.
(3) Za izboljšanje javnega omrežja se štejejo vsa dela, ki
jih je treba izvesti na javnem vodovodnem, kanalizacijskem ali
cestnem omrežju na zahtevo upravljalca z namenom omogočitve priključitve objekta na obstoječe omrežje. Za izboljšanje se
ne štejejo dela na individualnem priključku objekta.
11. člen
(faktor dejavnosti)
(1) Namembnost objekta se upošteva tako, da se za
posamezne vrste objektov uporabi različne vrednosti faktorja
dejavnosti. Objekti se razvrščajo glede na dejavnosti v skladu
s predpisi, ki urejajo uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst
objektov in določitev objektov državnega pomena.
(2) Faktor dejavnosti (Kdejavnosti) se skladno s Pravilnikom
o merilih za odmero komunalnega prispevka določi za vso
komunalno opremo, ki jo določa ta odlok in se določi po naslednjih kriterijih:

Preglednica 1: Določitev faktorjev dejavnosti glede na vrsto objekta
Vrsta objekta
Enostanovanjske stavbe
– enostanovanjske stavbe
Večstanovanjske stavbe
– dvostanovanjske stavbe
– tri- in večstanovanjske stavbe
– stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji
Stanovanjske stavbe za posebne namene
– stanovanjske stavbe za posebne namene
Gostinske stavbe
– hotelske in podobne gostinske stavbe
– gostilne, restavracije in točilnice
– druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
Upravne in pisarniške stavbe
– stavbe javne uprave
– stavbe bank, pošt, zavarovalnic
– druge upravne in pisarniške stavbe
Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
– trgovske stavbe
– sejemske dvorane, razstavišča
– bencinski servisi
– stavbe za druge storitvene dejavnosti
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij
– postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi
povezane stavbe
– garažne stavbe
Industrijske stavbe in skladišča
– industrijske stavbe
– rezervoarji, silosi in skladišča
Stavbe splošnega družbenega pomena
– stavbe za kulturo in razvedrilo
– muzeji in knjižnice
– stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
– stavbe za zdravstvo
– športne dvorane

Kdejavnosti
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
0,70
1,00
1,00
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Oznaka v klasifikaciji
objektov CC-SI
111
11100
112
11210
11221
11222
113
11300
121
12111
12112
12120
122
12201
12202
12203
123
12301
12302
12303
12304
124
12410
12420
125
12510
12520
126
12610
12620
12630
12640
12650
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Vrsta objekta
Druge nestanovanjske stavbe
– stavbe za rastlinsko pridelavo
– stavbe za rejo živali
– stavbe za spravilo pridelka
– druge nestanovanjske kmetijske stavbe
– stavbe za opravljanje verskih obredov
– pokopališke stavbe in spremljajoči objekti
– kulturni spomeniki
– druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje
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Kdejavnosti
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
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Oznaka v klasifikaciji
objektov CC-SI
127
12711
12712
12713
12714
12721
12722
12730
12740

Za vse objekte, ki po klasifikaciji ne sodijo v nobeno od v tabeli navedenih postavk velja, da je faktor dejavnosti 1,00.
12. člen
(skupni in obračunski stroški)
Prikaz skupnih in obračunskih stroškov komunalne opreme.
Preglednica 2: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov

VO1

Skupni
Obračunski
stroški
stroški
v EUR
v EUR
11.084.241 11.084.241

KA1
CE1

7.981.922 4.218.873
27.875.660 27.875.660

Obračunsko
Komunalna oprema
območje
1. Vodovodno omrežje
2. Kanalizacijsko
omrežje
3. Cestno omrežje

13. člen
(stroški opremljanja na enoto parcele in enoto neto tlorisne
površine objekta)
Stroški opremljanja m2 parcele in neto tlorisne površine
objektov se obračunajo z upoštevanjem preglednice 3, pri
čemer se za določitev posameznega območja opremljanja s
posamezno komunalno opremo smiselno upoštevajo določila
10. člena tega odloka.
Preglednica 3: Določitev Cp in Ct za posamezno komunalno opremo
Obračunsko
Cp
Ct
območje (v EUR/m2) (v EUR/m2)
1. Vodovodno omrežje
VO1
2,229
11,476
2. Kanalizacijsko
omrežje
KA1
2,400
9,664
3. Cestno omrežje
CE1
4,115
21,362
Postavka

14. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele s posamezno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem
območju (Cp) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto
tlorisne površine objekta s posamezno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju (Ct) se pri odmeri
komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega
letnega indeksa cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo
v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela
– ostala nizka gradnja«.
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
15. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek za novo gradnjo objekta se izračuna
tako, da se na podlagi obračunskih območij ugotovi, na katero
vrsto komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt
oziroma mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne
opreme. Za vsako posamezno vrsto komunalne opreme po-

sebej se izračuna komunalni prispevek, pri čemer se uporabi
naslednja formula za izračun:
KPij = Aparcela × Cpij × Dp + Kdejavnost × Atlorisna × Ctij × Dt
16. člen
(izračun celotnega komunalnega prispevka)
(1) Skupni komunalni prispevek se izračuna kot vsota
vseh komunalnih prispevkov za posamezne vrste komunalne
opreme na naslednji način:
KP = Σ KPij
(2) Seštevek zneskov je komunalni prispevek, ki se ga
odmeri zavezancu.
17. člen
(Posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste
obstoječega objekta, gradnje novega objekta na mestu prej
odstranjenega obstoječega objekta ali spremembe obstoječega
objekta (nadzidave, dozidave, rekonstrukcije ipd.) se za izračun
komunalnega prispevka upošteva razliko med novim in starim
stanjem objekta. Kolikor je vrednost pozitivna, se za objekt obračuna komunalni prispevek, v nasprotnem primeru pa se izda
odločba z navedbo, da je komunalni prispevek že poravnan.
Odmera komunalnega prispevka se izvrši po naslednji
formuli:
KPi = KPnovo stanje objekta – KPstaro stanje objekta
(2) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
(3) V primeru gradnje novega objekta na obstoječi parceli
objekta ali njenemu delu, se že poravnane obveznosti iz naslova obračuna komunalnega prispevka za obstoječo parcelo
objekta ali njen del pri izračunu novega komunalnega prispevka
upoštevajo. Breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka je na strani investitorja.
(4) V primeru gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega obstoječega objekta, se poleg določb predhodnega odstavka tega člena upoštevajo tudi že plačane obveznosti
iz naslova plačila komunalnega prispevka v delu obračuna
neto tlorisne površine objekta. Breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka je na strani
investitorja. Investitor mora ob tem tudi predložiti projekt za
odstranitev starega objekta. Ta je lahko sestavni del projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) novega objekta, v
nasprotnem primeru (da ga investitor predloži kot samostojen
dokument) pa mora investitor projektu za odstranitev objekta
predložiti tudi gradbeno dovoljenje za odstranitev objekta.
(5) Komunalni prispevek za novo komunalno opremo se
lahko na območju, kjer je bila taka investicija izvedena oziroma
se izvaja, odmeri na podlagi posebej samo za to komunalno
opremo, samo za to območje sprejetega posebnega programa
opremljanja oziroma na njem temelječega odloka, ki opredeljuje skupne in obračunske stroške ter ostale za odmero potrebne
parametre.
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IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
18. člen
(odmera komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občine z
odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
(2) Če se postopek odmere komunalnega prispevka začne na zahtevo zavezanca iz prejšnjega odstavka, mora biti
zahtevi priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja, ki je potreben za odmero komunalnega prispevka.
(3) Če se postopek odmere komunalnega prispevka začne po uradni dolžnosti, potem ko občina od upravne enote
prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega
dovoljenja, mora biti obvestilu upravne enote priložen tisti del
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za
odmero komunalnega prispevka.
(4) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja
opremljenosti stavbnega zemljišča, se izda odmerna odločba
po uradni dolžnosti.
19. člen
(izdaja odločbe o odmeri)
(1) Rok za izdajo odločbe je 15 dni po prejemu popolne
vloge.
(2) Zoper odločbo o odmeri komunalnega prispevka je
dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Rok za odločitev o
pritožbi je 30 dni.
20. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec
pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih
obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno
opremo. S pogodbo se določi tudi rok za priključitev objekta na
komunalno opremo.
(2) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor
sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno
opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se
ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh pogodbenih strank.
21. člen
(plačilo komunalnega prispevka)
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka mora
plačati komunalni prispevek v enkratnem znesku v roku 30 dni
po pravnomočnosti odločbe, razen če ni med občino in zavezancem sklenjena pogodba o medsebojnih razmerjih, v kateri
je navedeno drugače. V tem primeru se podrobnosti glede
plačila navedejo na odločbi.
(2) Komunalni prispevek se lahko odmeri kot obročno plačilo, vendar mora zavezanec za plačilo še pred izdajo odločbe
podati na občino pisno prošnjo. V tem primeru občina sklene z
zavezancem pogodbo o medsebojnih razmerjih. Pogoje obročnega odplačevanja določi občina.
(3) Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pri pristojnem organu upravne enote pa ne vloži zahteve za izdajo
gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano
oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila komunalnega prispevka v nerevaloriziranem znesku. Vračilo plačanega
komunalnega prispevka se na vlogo zavezanca izvede v roku
30 dni. Zavezanec mora k vlogi priložiti ustrezno dokazilo, iz
katerega je razvidno, da ni vložil vloge za izdajo gradbenega
dovoljenja ali da mu gradbeno dovoljenje ni bilo izdano ali da
mu je gradbeno dovoljenje prenehalo veljati, vendar le v primeru, če si pristojni organ občine tega dokazila ne more pridobiti
sam po uradni dolžnosti.
22. člen
(stroški priključevanja)
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo,
razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
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Stroški izvedbe priključkov niso predmet odmere komunalnega
prispevka in v celoti bremenijo investitorja.
V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
23. člen
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
(2) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje (oznaka 1263 v CC-SI), znanstveno-raziskovalno delo (CC-SI: 1263) in zdravstvo (oznaka
1264) po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst
objektov
(3) Plačilo komunalnega prispevka se lahko delno ali v
celoti oprosti za gradnjo posameznih vrst ne-stanovanjskih
stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst
objektov, če gre za objekt v splošnem javnem interesu in če
tako na predlog župana odloči občinski svet. V tem primeru
mora občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz
nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
(veljavnost sprejetih odlokov o programih opremljanja)
(1) Z uveljavitvijo tega odloka ostanejo še naprej v veljavi:
– Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in
merilih za odmero komunalnega prispevka na območju »Nove
stanovanjske cone v Hrovači« (Uradni list RS, št. 105/08),
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje opremljanja »Grčarice« (Uradni list RS, št. 25/11),
– Odlok o novelaciji programa opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja »Zazidalni načrt Hrastje –
1. faza« (Uradni list RS, št. 4/13) in
– Odlok o novelaciji programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Obrtna cona R7/05 Breg pri
Ribnici« (Uradni list RS, št. 25/11).
(2) Na obračunskih območjih, ki jih obravnavajo v prvem
odstavku tega člena navedeni posebni programi opremljanja in na
njih temelječi odloki, se komunalni prispevek še naprej odmerja
po teh odlokih, saj zajemajo samo komunalno opremo znotraj
posameznih območij, medtem ko ta odlok obravnava obstoječo
komunalno opremo na nivoju cele občine in ne zajema nobene
komunalne opreme (ne obstoječe, ne nove ali predvidene), ki jo
obravnavajo navedeni posebni programi opremljanja. To je razvidno tudi iz grafične priloge programa opremljanja.
25. člen
(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega
prispevka)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred veljavnostjo tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih predpisih.
26. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 25/11).
27. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-0008/2013
Ribnica, dne 6. marca 2014
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.
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ROGATEC
683.

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Rogatec

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –
ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 Skl. US) in 16. člena Statuta Občine
Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06, 50/10, 56/11) je Občinski svet Občine Rogatec na 5. izredni seji dne 27. 2. 2014 sprejel

ODLOK
o Občinskem prostorskem načrtu Občine Rogatec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
Občina Rogatec s tem odlokom, v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04; v nadaljevanju: SPRS) in Prostorskim redom Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04; v nadaljevanju: PRS), sprejme temeljni prostorski
akt Občine Rogatec, to je Občinski prostorski načrt Občine Rogatec (v nadaljevanju: prostorski načrt ali OPN Občine Rogatec), ki določa strateške usmeritve prostorskega razvoja občine, namensko rabo prostora ter prostorske izvedbene pogoje
za poseganje v prostor.
2. člen
(razlaga pojmov in kratic uporabljenih v odloku)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni izrecno določen v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi
s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov ter drugi veljavni predpisi.
3. člen
(vsebina in oblika OPN)
(1) Prostorski načrt vsebuje strateški in izvedbeni del.
(2) Strateški del določa:
1. izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine,
2. zasnovo prostorskega razvoja občine,
3. zasnovo gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra lokalnega pomena,
zasnovo poselitve:
4. okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana,
5. okvirna območja razpršene poselitve,
usmeritve za prostorski razvoj občine:
6. usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo,
7. usmeritve za razvoj v krajini,
8. usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč,
9. usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev.
(3) Izvedbeni del določa:
1. enote urejanja prostora,
2. območja namenske rabe prostora,
3. prostorske izvedbene pogoje,
4. območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN).
(4) Občinski prostorski načrt Občine Rogatec vsebuje tekstualni in grafični del.
(5) Strateški del OPN vsebuje naslednje grafične prikaze:
1. Zasnova prostorskega razvoja (M 1:35 000),
2. Zasnova omrežij gospodarske javne infrastrukture (M 1:35 000),
3. Zasnova okvirnih območij naselij, vključno z območji razpršene gradnje in okvirnih območij razpršene poselitve (M 1:35 000),
4. Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo (M 1:35 000),
5. Usmeritve za razvoj v krajini (M 1:35 000) ter
6. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč (M 1:35 000).
(6) Izvedbeni del OPN vsebuje naslednje grafične prikaze:
1. Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste (M 1: 50 000),
2. Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture (M 1:50 000),
3. Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih
pogojev (M 1:5 000) ter
4. Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (M 1:5 000).
(7) Obvezne priloge OPN Občine Rogatec so:
1. izvleček iz hierarhično višjih aktov,
2. prikaz stanja prostora (tekstualni in grafični del),
3. strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v OPN,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev OPN in
6. povzetek za javnost.
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II. STRATEŠKI DEL PROSTORSKEGA NAČRTA
1 Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine
4. člen
(splošna izhodišča)
(1) Strateški del OPN izhaja iz gospodarskih, družbenih in okoljskih dejavnikov prostorskega razvoja Občine Rogatec in
njenega širšega območja.
(2) Strateški del OPN upošteva načela vzdržnega prostorskega razvoja, ki izhajajo iz izhodišč SPRS in določb PRS ter
drugih evropskih in mednarodnih dokumentov in priporočil.
(3) Pri načrtovanju usmeritev prostorskega razvoja Občine Rogatec so bila posebej upoštevana izhodišča SPRS, ki naselje
Rogatec opredeljujejo kot lokalno središče s funkcijami tega središča, čez območje Občine Rogatec poteka pomemben prometni
koridor z mednarodno navezavo, Občina Rogatec leži med pomembnim središčem nacionalnega pomena v regionalnem območju, to je mestom Ptuj, in pomembnim zaposlitvenim središčem Rogaška Slatina. Na območju Občine Rogatec so krajinska
območja z bogato kulturno in naravno dediščino, ki so pomembna na nacionalni ravni in jih občina želi vključevati v prostorski
razvoj kot potencialna območja za dopolnjevanje turistične ponudbe v občini in tudi v širši regiji.
(4) Strateški del OPN upošteva tudi ostale razvojne dokumente državnega in regionalnega pomena, ki prostorsko vključujejo Občino Rogatec, kot so Regionalni razvojni program Savinjske regije 2007–2013 ter Območni razvojni program Obsotelja
in Kozjanskega 2007–2013.
(5) Strateški del OPN upošteva razvojne dokumente posameznih nosilcev urejanja prostora na državni, regionalni in
lokalni ravni.
(6) Prav tako upošteva varstvene usmeritve in zahteve iz predpisov, programov in načrtov s področij varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih virov in varstva kulturne dediščine na vseh ravneh varovanja, ki so prikazani v Prikazu stanja
prostora za Občino Rogatec.
5. člen
(prostorska izhodišča)
(1) Občina Rogatec obsega Zgornjesotelsko gričevje, ki se na severu dviga v Donačko goro ter Macelj na severovzhodu,
na južni strani pa z reko Sotlo meji na Republiko Hrvaško.
(2) Občina po površini (39,6 km2) in številu prebivalcev (3.223 prebivalcev po stanju junij 2007) spada med manjše slovenske občine.
(3) Območje občine je pretežno kmetijsko z velikim deležem gozdnih površin (64,5 %) in majhnimi kmetijskimi gospodarstvi.
(4) V občini je statistično določenih devet naselij z območji po registru prostorskih enot (v nadaljevanju: RPE): Brezovec
pri Rogatcu, Dobovec pri Rogatcu, Donačka gora, Log, Rogatec, Sveti Jurij, Tlake, Trlično ter Žahenberc. Naselje Rogatec je
občinsko središče s funkcijami lokalnega središča.
(5) Prebivalstvo v občini rahlo narašča, indeks staranja se povečuje. Izobrazbena struktura prebivalstva zaostaja za povprečjem Republike Slovenije.
(6) V občini primanjkuje delovnih mest v sekundarnih zaposlitvenih dejavnostih. Zaradi tega in zaradi dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno preskrbo in funkcije na območju občine, se celotno območje občine gravitacijsko navezuje na središče
nacionalnega pomena regionalnega območja (Ptuj), na pomembnejše lokalno in zaposlitveno središče Rogaška Slatina ter na
središče nacionalnega pomena (Celje).
6. člen
(prednosti dosedanjega prostorskega razvoja v občini)
(1) Kot razvojna izhodišča v sistemu poselitve Občina Rogatec upošteva naslednje prednosti dosedanjega prostorskega
razvoja:
1. vzpostavljen poselitveni vzorec s pretežnim vzorcem avtohtone razpršene poselitve v gričevnatem delu občine ter strnjenimi naselji v dolinskem južnem delu občine,
2. dobra strukturiranost in prostorska razporeditev obstoječih dejavnosti, ki delno zadovoljujejo potrebe območja, tudi v
sekundarnih zaposlitvenih dejavnostih,
3. prostorske možnosti za notranji razvoj in prenovo občinskega središča Rogatec in ostalih strnjenih območij poselitve
ter manjše širitve le-teh,
4. prostorske možnosti za širitev obstoječih dejavnosti in prostorske možnosti za umestitev novih dejavnosti,
5. izjemna območja kulturne dediščine.
(2) Kot razvojna izhodišča v sistemu gospodarske javne infrastrukture Občina Rogatec upošteva naslednje prednosti
dosedanjega prostorskega razvoja:
1. dobro navezanost naselij in posameznih enot razpršene poselitve na občinsko središče,
2. dobra navezanost naselij na središče regionalnega pomena Rogaška Slatina in na večji regionalni središči Celje in Ptuj,
3. zagotovljenost dostopa do energetskih in telekomunikacijskih omrežij na celotnem območju občine,
4. zagotovljenost preskrbe s pitno vodo in ravnanja z odpadki na celotnem območju občine,
5. delno izgrajen sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode.
(3) Kot razvojna izhodišča v sistemu krajine Občina Rogatec upošteva naslednje prednosti dosedanjega prostorskega
razvoja:
1. v večjem delu okoljsko neobremenjena območja naravnih virov, zlasti kmetijskih površin z ekstenzivno kmetijsko pridelavo,
2. reko Sotla z obrečno krajino, območje Donačke gore in Maclja kot potencialna območja za razvoj turističnih gospodarskih
dejavnosti, predvsem sonaravnega turizma ter v vinogradniškem delu občine možnost razvoja turizma na kmetijah v okviru
turističnih vinskih cest,
3. bogata območja kulturne dediščine in ohranjanja narave.
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7. člen
(slabosti dosedanjega prostorskega razvoja v občini)
(1) Kot razvojna izhodišča v sistemu poselitve Občina Rogatec upošteva naslednje slabosti dosedanjega prostorskega
razvoja:
1. odvisnost prostorskega razvoja občine, razen v primarnih in delno sekundarnih proizvodnih dejavnostih, od bližnjih regionalnih središč in drugih večjih zaposlitvenih centrov,
2. prostorske omejitve za širitev naselij zaradi naravnogeografskih omejitev in varovanja najboljših kmetijskih zemljišč,
3. velika razpršenost poselitve v gričevnatem delu občine,
4. delno razvrednotenje nekaterih delov v občinskem središču zaradi vplivov iz proizvodne cone,
5. demografska ogroženost območja.
(2) Kot razvojna izhodišča v sistemu gospodarske javne infrastrukture Občina Rogatec upošteva naslednje slabosti dosedanjega prostorskega razvoja:
1. slaba opremljenost naselij z okoljsko infrastrukturo in zaostajanje izgradnje le-te (predvsem zajemanje in čiščenje odpadnih
vod),
2. prometna obremenjenost trga, kar zmanjšuje kvaliteto bivanja v osrednjem delu občinskega središča,
3. obmejnost občine, ki omejuje gospodarsko in komunikacijsko navezavo občine v obmejnem prostoru.
(3) Kot razvojna izhodišča v sistemu krajine Občina Rogatec upošteva naslednje slabosti dosedanjega prostorskega razvoja:
1. obremenjenost poselitve s kmetijsko dejavnostjo (intenzivni sadovnjaki), kar ima za posledico povečan negativni vpliv na
okolje in s tem zmanjšano kvaliteto bivalnega okolja (emisije kmetijske dejavnosti v naseljih in v odprtem prostoru),
2. obremenjenost naravnih virov (potok Draganja) z intenzivno kmetijsko dejavnostjo,
3. obremenjenost območja ob reki Sotli s proizvodno dejavnostjo, ki bi sicer lahko pomenila velik potencial za razvoj obvodnega, sonaravnega turizma,
4. spreminjanje videza kulturne krajine zaradi zaraščanja kmetijskih površin.
8. člen
(medsebojni vplivi in povezave z območji sosednjih občin)
Občina Rogatec je povezana:
1. s sosednjimi občinami na področju infrastrukturnih omrežij: prometna navezanost, oskrba s pitno vodo, preskrba z električno
energijo in plinom, telekomunikacijske povezave,
2. z občinami regije na področju ravnanja z odpadki,
3. z Občino Rogaška Slatina pri ravnanju z odpadno vodo,
4. z Občino Rogaška Slatina in ostalimi sosednjimi občinami na dopolnjevanju z dejavnostmi, ki jih občina nima ali ne zadovoljujejo potreb občine – sekundarne, terciarne in kvartarne dejavnosti,
5. s sosednjimi občinami in Republiko Hrvaško pri izvedbi projektov, ki so regionalnega pomena, predvsem na področju
turizma.
9. člen
(cilji prostorskega razvoja občine)
(1) Ob upoštevanju navedenih izhodišč so splošni cilji prostorskega razvoja Občine Rogatec enaki ciljem prostorskega razvoja
v Republiki Sloveniji in so združeni v naslednje vsebinske skupine:
1. skladen, racionalen in učinkovit prostorski razvoj,
2. skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi z optimalno zasnovo poselitve,
3. optimalna porazdelitev in razvoj dejavnosti v prostoru,
4. prostorske možnosti za razvojno usmerjenost pomembnejših naselij v občini, zlasti občinskega središča in oskrbnih središč,
5. dobra infrastrukturna opremljenost in povezanost infrastrukturnih omrežij,
6. preudarna raba naravnih virov z uravnoteženo namensko rabo prostora,
7. prostorski razvoj usklajen s prostorskimi omejitvami in skrb za ekološko ravnovesje,
8. ohranjanje in varovanje okolja ter naravne in kulturne dediščine, z možnostjo vključevanja teh dobrin v gospodarski razvoj
občine,
9. doseganje razvojnih ciljev s področja kmetijstva, turizma in prostočasnih dejavnosti ob hkratnem zagotavljanju varstva
zavarovanih območij, naravnih vrednot ter celostnem ohranjanju biotske raznovrstnosti.
(2) Zaradi dosedanjega prostorskega razvoja občine ter strategije razvoja posameznih obstoječih in predvidenih dejavnosti
v prostoru je občina kot prednostne določila naslednje cilje prostorskega razvoja:
1. zagotovitev prostorskih pogojev za umestitev stanovanjskih dejavnosti v občinskem središču in v strnjenih delih naselij, v
katera bo usmerjen razvoj poselitve v občini,
2. zagotovitev prostorskih pogojev za umestitev posebnih dejavnosti za potrebe turizma v občini – območje za turizem (nastanitveni objekti) ob območju šole v Rogatcu,
3. zagotavljanje infrastrukturne dostopnosti potencialnih turističnih območij z gradnjo ustrezne infrastrukture – sonaravni
turizem in rekreacija, vinska turistična infrastruktura v gričevnatem delu občine, primerno zavarovanje in označevanje območij
ohranjanja naravne in kulturne dediščine in drugih turističnih točk ter tudi zagotovitev dostopa posebnim družbenim skupinam
(starejši, ljudje z omejenimi fizičnimi in avdiovizuelnimi zmožnostmi),
4. zagotovitev prostorskih pogojev za umestitev primarnih dejavnosti v občini – območja z objekti za kmetijsko proizvodnjo
in objekti za dopolnilne dejavnosti na kmetijah – turistične kmetije,
5. zagotovitev prostorskih pogojev za ohranitev poseljenosti gričevnatega dela občine,
6. zagotovitev prostorskih pogojev za umestitev sekundarnih in terciarnih – proizvodnih, storitvenih in poslovnih dejavnosti
v občini
7. zagotavljanje prostorskih pogojev za izboljševanje in dopolnjevanje infrastrukturnih omrežij v občini – rekonstrukcija vodovodnega omrežja,
8. zagotavljanje prostorskih pogojev za varstvo okolja v občini – gradnja kanalizacijskega sistema, gradnja čistilne naprave
v Dobovcu pri Rogatcu,
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9. izgradnja površin za mirujoči promet ob pokopališču v Rogatcu,
10. zagotovitev prostorskih pogojev za umestitev državnih ureditev na območju občine – obvoznica Rogatec, rekonstrukcija
glavne ceste G-107 Šentjur–Dobovec in regionalnih kolesarskih poti,
11. zagotavljanje kvalitetnega bivalnega okolja z vključevanjem kulturne dediščine v urejanje naselij ter s prenovo in oživitvijo
trškega jedra,
12. zagotavljanje pogojev za razvoj različnih mestotvornih dejavnosti v trškem jedru (manjši butiki, trgovine, galerije, hoteli,
restavracije) ter razvoj kvalitetne povezave z neposrednim zelenim in grajenim zaledjem trškega jedra, kot je graščina Strmol s
parkom, stari grad nad trgom ter muzej na prostem,
13. zagotavljanje varstva ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami,
14. ohranjanje zavarovanih območij narave, naravnih vrednot in območij biotske raznovrstnosti (ekološko pomembna območja, območja Natura 2000).
2 Zasnova prostorskega razvoja občine
10. člen
(vsebina zasnove prostorskega razvoja občine)
(1) Zasnova prostorskega razvoja je prikazana na karti 1: ''Zasnova prostorskega razvoja občine'' v grafičnem delu strateškega
dela občinskega prostorskega načrta.
(2) V zasnovi prostorskega razvoja Občine Rogatec se na osnovi prepoznavnih naravnih in ustvarjenih kvalitet prostora ter
razvojnih teženj in možnosti določijo:
1. prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti,
2. omrežje naselij, z vlogo in funkcijo posameznih naselij,
3. temeljne smeri prometnega povezovanja naselij v občini in regiji,
4. druga za občino pomembna območja, kot so: območja prepoznavnih naravnih in ustvarjenih kvalitet prostora, površinske
vode, območja mineralnih surovin ter
5. urbana središča, za katera je potrebno izdelati urbanistični načrt.
11. člen
(prednostna območja za razvoj poselitve)
(1) Prednostno območje, v katerega bo občina usmerjala razvoj poselitve, je območje občinskega središča in njegovo zaledje.
Druga poselitvena prednostna območja, v katera bo občina usmerjala poselitev, so območja delnih oskrbnih središč ob glavnih
prometnih povezavah. Na ostalih območjih bo občina poselitev usmerjala v ohranjanje poselitve.
(2) Sekundarne in večje terciarne gospodarske dejavnosti bo občina usmerjala v obstoječo poslovno gospodarsko cono v
občinskem središču (med železniško progo in reko Sotlo) ter v manjšem obsegu v naselje Dobovec pri Rogatcu.
(3) V prednostna območja za razvoj poselitve bo občina usmerjala tudi urejanje in širitev površin za šport in rekreacijo ter
ostalih zelenih površin v vseh naseljih.
(4) Širitev kmetij v naseljih bo občina podpirala le v primerih, ko so za to zagotovljeni prostorski in okoljski pogoji.
12. člen
(prednostna območja za razvoj drugih dejavnosti)
(1) Občina Rogatec kot prednostno območje za okoljsko prijaznejše kmetovanje v občini opredeljuje območja kmetijskih
površin na območjih varovanja vodnih virov, na zavarovanih območjih ohranjanja narave in v območju kompleksnega varstva kulturne krajine na južnem pobočju Donačke gore ter območja kmetijskih zemljišč na robovih naselij Rogatec, Dobovec in Donačka
Gora – Gabrje.
(2) Kot posebno območje za razvoj turizma občina opredeljuje območje v neposredni bližini športnega centra v območju šole,
kamor bo umeščala posebne dejavnosti (namestitveni objekti za potrebe turizma).
(3) Pri načrtovanju razvoja turizma in rekreacije na območju Donačke gore in reke Sotle je potrebno zagotavljati varstvo
naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti.
13. člen
(omrežje naselij, z vlogo in funkcijo posameznih naselij)
(1) Po SPRS je naselje Rogatec, kot osrednje in največje naselje v občini, opredeljeno kot lokalno središče s funkcijo občinskega središča. Naselje ima poleg sekundarnih, razvite tudi terciarne in kvartarne dejavnosti, ki jih mora opravljati občinsko
središče. Zaradi lege naselja v križišču prometnih koridorjev je v naselju predvidena krepitev terciarnih dejavnosti.
(2) Naselje Dobovec pri Rogatcu je po SPRS opredeljeno kot lokalno središče.
(3) Ostala naselja v občini so funkcijsko manj pomembna in opravljajo le delne oskrbne funkcije za potrebe naselja.
(4) Po zastopanosti dejavnosti v naselju in številu prebivalcev je naselje Rogatec po SPRS opredeljeno kot urbano naselje.
V vseh ostalih naseljih prevladujejo primarne dejavnosti (kmetijstvo in gozdarstvo) in so opredeljena kot vasi.
14. člen
(temeljne smeri prometnega povezovanja naselij)
(1) Naselja v Občini Rogatec se prometno povezujejo med seboj in navezujejo na občinsko središče ter na pomembnejša
središča izven občine s cestnim in železniškim prometnim omrežjem.
(2) Temeljna smer cestnega prometnega povezovanja, ki navezuje občino na nacionalno središče regionalnega pomena Celje
in pomembnejša zaposlitvena središča (Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Šentjur), je prometna os zahod–vzhod, ki jo predstavlja
glavna cesta GII-107 Šentjur–Dobovec. V smeri jug–sever prometno os predstavljata regionalni cesti RII-432 Rogatec–Majšperk
in RIII-689 Rogatec–Žetale, ki naselja v občini navezujeta na nacionalno središče regionalnega pomena Ptuj.
(3) Vsa naselja so preko navedenih državnih cest ali preko lokalnih cest dobro povezana z občinskim središčem, obema
regionalnima središčema in sosednjimi občinskimi središči.
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(4) Pomembna občinska prometna navezava je železniška proga Grobelno–Dobovec pri Rogatcu, ki območje občine navezuje
na regionalno središče Celje in na bližnja zaposlitvena središča.
15. člen
(druga za občino pomembna območja)
(1) Pomembno območje, ki zaokrožuje kulturno in zgodovinsko vrednost Rogatca, je območje trškega jedra s pokopališčem
do cerkve sv. Hiacinte, območje ruševin starega gradu nad trškim jedrom, graščina Strmol s parkom in Muzej na prostem s konjeniškim centrom. Celostno ohranjanje kulturne dediščine omogoča zadovoljevanje potreb sedanje in prihodnjih generacij, zato je
obnovo teh območij potrebno izvajati prednostno ter skladno z usmeritvami pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine. Na
teh območjih Občina Rogatec izkazuje javni interes na kulturnem področju, obnova teh območij ter ureditev tematskih poti pa je
še posebej pomembna zaradi ohranjanja prostorsko-ambientalne ter funkcionalne povezanosti dediščine, nadgradnje obstoječe
turistične ponudbe ter nadgradnje kvalitete bivanja v trškem jedru.
(2) Druga za občino pomembna območja so območja prepoznavnih kvalitet prostora:
1. območja zavarovanih naravnih vrednot nacionalnega pomena (Donačka gora, Log ob Sotli, Sotla),
2. območja naravnih vrednot lokalnega pomena,
3. območje tradicionalne kulturne krajine z mozaično strukturo habitatnih hipov (ekološko pomembno območje in posebno
varstveno območje (Natura 2000) Boč – Haloze – Donačka gora), Sotla s pritoki,
4. območje naravnih kvalitet prostora ob reki Sotli (ekološko pomembno območje Sotla),
5. območja in objekti kulturne dediščine,
6. manjše območje nahajališča mineralne surovine (kremenovega peščenjaka v Logu).
16. člen
(urbanistični načrt)
(1) Občina je izdelala urbanistični načrt za naselje Rogatec, ki daje izhodišča za urejanje in prostorski razvoj občinskega
središča.
(2) Občina bo naselje Rogatec usmerjala v nadaljnjo krepitev funkcij občinskega središča z naslednjimi predvidenimi usmeritvami:
1. površine za razvoj centralnih dejavnosti bo občina zagotavljala z notranjim razvojem območij centralnih dejavnosti, ki so
namenjena centralnim dejavnostim in bivanju,
2. novo enodružinsko gradnjo bo usmerjala v stanovanjsko območje, severno od območja muzeja na prostem,
3. kot zeleni sistem naselja bo ohranjala obvodne površine ob reki Sotli in potoku Draganja, površine nekdanjega grajskega
parka, površine okrog razvalin starega gradu ter gozdne površine na severnem robu naselja,
4. potrebe po širitvi proizvodnih dejavnosti bo usmerjala na zahodni rob obstoječega proizvodnega območja,
5. na površine na severnem robu naselja, v območju šole, bo usmerjala športno-rekreacijske dejavnosti,
6. kmetijske površine med starejšo pozidavo in novejšo pozidavo na severu naselja bo namenila dolgoročni širitvi naselja za
potrebe turističnih dejavnosti.
(3) Za doseganje višje kvalitete bivalnega okolja bo občina v javne odprte prostore (trško jedro, grajski park, območje starega gradu, zelene povezovalne površine ob Draganji) vključevala urbano opremo, drevorede in parkovne ureditve. Pomembnejša
območja in objekte kulturne dediščine ter zelene površine bo s tematskimi potmi povezala v celostno oblikovan sistem, prostorske
ureditve, objekte in programe pa načrtovala in izvajala ob upoštevanju javnega interesa in trajnostnih razvojih ciljev ter kot del
celostne podobe in kvalitete naselja.
3 Zasnova gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra lokalnega pomena
17. člen
(gospodarska javna infrastruktura)
(1) V zasnovi gospodarske javne infrastrukture so, ob upoštevanju usmeritev prostorskega razvoja Občine Rogatec, prikazana
obstoječa in načrtovana omrežja in objekti. Zasnova gospodarske javne infrastrukture je prikazana na kartah 2.1 in 2.2: ''Zasnova
gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra lokalnega pomena'' v grafičnem delu strateškega dela občinskega
prostorskega načrta.
(2) Občina Rogatec bo v skladu s potrebami nadalje razvijala infrastrukturna omrežja lokalnega pomena. Na območjih z
neustrezno ali pomanjkljivo infrastrukturno opremo, bo občina le-to dopolnjevala.
18. člen
(prometna infrastruktura)
(1) Prioriteta občine na področju cestnega omrežja je dobra prometna povezava celotnega območja občine z občinskim
središčem Rogatec, z nacionalnima središčema Celjem in Ptujem, središčem regionalnega pomena Šmarje pri Jelšah – Rogaška
Slatina in ostalimi sosednjimi občinami ter urejanje in posodabljanje tistih delov omrežja, kjer prometna dejavnost povzroča navzkrižja z ostalimi dejavnostmi v prostoru in vpliva na poslabšanje kvalitete bivanja, kot so državne ceste skozi naselja, otežene ali
podaljšane prometne navezave in dostopi zaradi gradnje državnega cestnega omrežja, priključki cest nižjih kategorij, tudi poljskih
cest, in dostopi na zemljišča, ali pa je poslabšana prometna varnost na omrežju občinskih cest.
(2) Prednostno je potrebno:
1. urediti obvoznico Rogatec na cesti G2-107/1276 in 1277 ter tako razbremeniti staro trško jedro tranzitnega, zlasti tovornega
prometa, kar je eden izmed pogojev za kvalitetno prenovo, oživitev trga ter izboljšanje bivalnih pogojev v trgu,
2. rekonstruirati glavno cesto G2-107/1277 Rogatec–Dobovec, s tem prometno razbremeniti stanovanjska območja in omogočiti hitrejšo prevodnost prometa.
(3) Občina Rogatec bo podpirala ukrepe za izboljšanje varnosti v križanjih železniškega prometa z državnim in lokalnim
cestnim omrežjem.
(4) Občina Rogatec bo v povezavi z drugimi občinami vzpodbujala razvoj kolesarskega omrežja in omrežja pešpoti – tako
v območju razvoja turizma v Občini Rogatec kot oblika dodatne ekološko naravnane turistične ponudbe k predvideni turistično
rekreacijski ponudbi, kakor tudi v ostalih območjih občine (ločene kolesarske steze ob prometnicah z zgoščenim prometom). Na
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območjih ohranjanja narave bo občina načrtovala omrežje kolesarskih poti in pešpoti po že obstoječih poteh ter ob upoštevanju
pogojev in varstvenih usmeritev za zagotavljanje ohranjanja lastnosti naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti.
(5) Na področju javnega potniškega prometa se bo občina povezovala s sosednjimi občinami in zagotavljala javno potniško
povezavo z zaposlitvenimi središči, kraji šolanja ipd., kot sta središči nacionalnega pomena Celje ter Ptuj in središčem regionalnega
pomena Šmarje pri Jelšah – Rogaška Slatina ter združevala šolske prevoze z javnim linijskim prevozom, kjer je to izvedljivo ter
tako povečala dostopnost in racionalizacijo prevozov.
19. člen
(telekomunikacije)
(1) Telekomunikacijsko omrežje sestavlja telefonsko telekomunikacijsko omrežje in omrežje kabelske televizije.
(2) Celotno območje občine je pokrito s telekomunikacijskim omrežjem in ga je potrebno ob izkazanih potrebah dograjevati,
obstoječe zmogljivosti pa obnavljati.
(3) Občina bo usmerjala razvoj telekomunikacijskega sistema v sodobne tehnološke in organizacijske tokove ter skrbela za
kakovosten pristop do telekomunikacijskih omrežij na celotnem območju občine.
20. člen
(energetika)
(1) Na območju Občine Rogatec ni visokonapetostnih vodov za prenos električne energije.
(2) Razvoj distribucijskega elektroenergetskega omrežja bo občina usmerjala v dograjevanje in obnavljanje obstoječih zmogljivosti, s ciljem zagotavljanja enakih napetostnih razmer na celotnem območju občine.
(3) Trase in lokacije predvidenih SN daljnovodov in kablovodov s pripadajočimi transformatorskimi postajami 20/0,4 kV bo
Elektro Celje, d.d. določilo s srednjeročnimi in letnimi plani investicij z ozirom na kritične razmere v nizkonapetostnem omrežju na
predmetnem območju.
(4) Pri nadaljnjem načrtovanju objektov je potrebno upoštevati REDOS 2035 – Razvoj elektrodistribucijskega omrežja javnega
podjetja Elektro Celje d.d.: Rogaška – Šentjur – Vojnik (št. študije 1852/6).
(5) Preko območja občine Rogatec poteka naslednje plinovodno omrežje:
1. prenosni plinovod M1 (MMRP Ceršak–MMRP Rogatec);
2. prenosni plinovod M2 (MMRP Rogatec–RMRP Vodice);
3. prenosni plinovod M1A (MMRP Rogatec–Državna meja);
4. načrtovani prenosni plinovod M1/1 (Kidričevo–Rogatec);
5. načrtovani prenosni plinovod M2/1 (Rogatec–Rogaška Slatina).
V naselju Tlake je ob regionalni cesti RII – 432 merilno reducirna postaja Rogatec.
(6) Pri drugih virih energije bo občina podpirala tiste vire energije, ki so prijaznejši okolju (lesna biomasa bioplin, ekoderivati,
sončna energija, toplotne črpalke). Načrtovanje objektov za izrabo sončne energije se bo izogibalo vidno izpostavljenim območjem
ter območjem naravnih vrednot oziroma območjem biotske raznovrstnosti.
(7) Na območjih naravnih vrednot, območjih biotske raznovrstnosti ter območjih varstva kulturne dediščine bo občina načrtovala umeščanje vodov in objektov tako, da bo zagotovljeno ohranjanje njihovih lastnosti, objekti, podzemni in nadzemni vodi pa
ne bodo umeščeni na vidno izpostavljena območja (vrhovi, grebeni, izjemna krajina).
21. člen
(oskrba z vodo)
(1) V Občini Rogatec je še nekaj območij v naselju Log, Donačka Gora ter višje ležeči del naselja Tlake, kjer še ni urejena
oskrba s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja.
(2) Razvoj obstoječega omrežja za preskrbo s pitno vodo bo Občina Rogatec usmerjala v dograjevanje, obnavljanje obstoječega omrežja ter izgradnjo predvidenega vodovodnega omrežja, s ciljem zagotavljanja zadostnih količin zdrave pitne vode za
vsako gospodinjstvo.
(3) Za obstoječo gradnjo s predvidenimi širitvami je potrebno prednostno izgraditi vodohran v Tlakah.
(4) Na območju občine bo kot prioriteta pri obnavljanju omrežja predvidena rekonstrukcija oziroma zamenjava primarnih
cevovodov.
22. člen
(čiščenje in odvajanje odpadnih voda)
(1) Občina Rogatec bo kot prioritetni cilj na področju čiščenja in odvajanja odpadnih vod podpirala pospešeno dograjevanje
omrežja za zbiranje in odvajanje odpadnih vod v območjih naselij (na območjih strnjenih površin) in na območjih proizvodnih površin, v skladu z izhodišči SPRS ter operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
(2) Čiščenje odpadnih voda iz že zgrajenega kanalizacijskega sistema naselja Rogatec bo občina izvajala z vlaganjem v
centralno čistilno napravo Rogaška Slatina.
(3) Prioritetno je predvidena izgradnja kanalizacijskega sistema v strnjenih delih naselij Dobovec pri Rogatcu, Sv. Jurij, Žahenberc ter Tlake. Predvidena je izgradnja malih kemičnih čistilnih naprav, razen v aglomeraciji Tlake, ki bo priključena na obstoječo
centralno čistilno napravo Rogaška Slatina.
(4) V območju naravne vrednote Sotla bo občina načrtovala umeščanje cevovoda za odpadno vodo in čistilne naprave v
Dobovcu tako, da bo zagotovljeno ohranjanje lastnosti območja, zaradi katerih je bilo ovrednoteno kot območje naravne vrednote,
ekološko pomembno območje in območje Natura 2000.
(5) Občina Rogatec bo v območju pojava razpršene poselitve dovoljevala zbiranje odpadne vode v individualnih sistemih za
zajem odpadne vode in odvoz greznične blatenice na čistilno napravo ali manjše individualne sisteme čiščenja odpadne vode.
23. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Občina bo skrbela za organizirano ločeno zbiranje gospodinjskih odpadkov z zbirnim centrom v Tuncovcu ter za odvoz
na regijsko odlagališče komunalnih odpadkov v CERO Celje.
(2) V organizirano zbiranje in odvoz odpadkov je vključena celotna občina.
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24. člen
(vodnogospodarske ureditve)
(1) Na področju vodnogospodarskih ureditev občina ne načrtuje večjih posegov, razen posegov, ki so vezani na izboljšanje
poplavne varnosti ob vodotokih Sotla in Draganja.
(2) Zaradi značaja vodotokov je pomembno varovanje razlivnih površin in vzdrževanje primernih odmikov poselitve od vodotokov. Vegetacijske pasove ob vodotokih je potrebno ohranjati in vzdrževati, na odsekih vodotokov, kjer se pojavlja škodljivo
delovanje (močnejši pojavi vodne erozije), pa je potrebno urejanje usmerjati v sonaravno sanacijo.
4 Zasnova poselitve
4.1 Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana
25. člen
(okvirna območja naselij)
(1) Okvirna območja naselij (ON) ter okvirna območja razpršene poselitve (ORP) so prikazana na karti 3: ''Okvirna območja
naselij in okvirna območja razpršene poselitve'' v grafičnem delu strateškega dela občinskega prostorskega načrta.
(2) Območja naselij (ON), ki zajemajo območja strnjeno zgrajenih stavb različnih namembnosti s pripadajočimi površinami,
so naslednja: Brezovec pri Rogatcu, Dobovec pri Rogatcu I in Dobovec pri Rogatcu II, Donačka Gora – Gornja vas, Rogatec,
Sv. Jurij, Tlake,Trlično ter Žahenberc.
26. člen
(območja sanacije razpršene gradnje)
(1) V Občini Rogatec ni pojava razpršene gradnje, ki bi ga s sanacijo priključevali v obstoječa naselja in ne območij razpršene
gradnje, ki bi jih s sanacijo opredeljevali kot nova naselja.
(2) V Občini Rogatec ni območij razpršene gradnje, ki bi jih opredelili kot posebna zaključena območja poselitve.
27. člen
(ostala območja razpršene gradnje)
V Občini Rogatec ni območij s pojavi razpršene gradnje.
4.2 Okvirna območja razpršene poselitve
28. člen
(okvirna območja razpršene poselitve)
(1) Za gričevnat del Občine Rogatec je značilen močan pojav poselitve nizke gostote, ki izhaja iz obdobja pred letom 1967,
z objekti namenjenimi kmetijam z dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju, v vinogradniških območjih tudi vinogradniškim objektom z
dopolnilnimi stanovanjskimi površinami ali brez njih ter objekti za izvajanje spremljajočih dejavnosti namenjenih zadovoljevanju
potreb prebivalstva in je opredeljen kot avtohtona poselitev.
(2) Občina Rogatec opredeljuje celotno območje občine izven območij naselij (ON) ter neposeljenega območja Donačke gore
in Maclja kot območje razpršene poselitve.
5 Usmeritve za prostorski razvoj občine
5.1 Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo
29. člen
(notranji razvoj in prenova naselij)
(1) Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo so prikazane na karti 4: ''Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito
prenovo'' v grafičnem delu strateškega dela občinskega prostorskega načrta.
(2) Občina Rogatec bo razvoj naselij, ki so prostorsko omejena zaradi naravnih danosti območja, prvenstveno usmerjala v
notranji razvoj naselij s pozidavo nepozidanih površin ter boljšim izkoriščanjem in kvalitetnejšo rabo praznih in neprimerno izkoriščenih površin v območjih obstoječih naselij in s tem varovala kmetijska proizvodna zemljišča kot naravne vire v občini, hkrati pa
zmanjševala stroške dodatnega opremljanja stavbnih zemljišč.
(3) Pri načrtovanju notranjega razvoja naselij in rabe stavbnih zemljišč bo Občina Rogatec težila k čim boljši opremljenosti z
GJI in grajenim javnim dobrim kot so igrišča, zelenice ter osrednji prostori naselij za druženje.
(4) V okviru načrtovanja zelenih sistemov naselij bo občina izkoristila rekreacijski potencial gozdov, kmetijskih površin in obvodnega prostora. Občina bo varovala prostorske prvine (pozitivne dominante v prostoru, kvalitetni robovi naselij), ki so pomembne
za prepoznavnost naselij.
(5) V Občini Rogatec ni načrtovanih celovitih prenov naselij. Prenova z delno spremembo namembnosti objektov za nove
dejavnosti ali ponovno gradnjo je predvidena le v občinskem središču.
(6) Občina Rogatec načrtuje delno prenovo trškega jedra. Komunalna infrastruktura (fekalna, meteorna kanalizacija, vodovodno omrežje, električno in plinovodno omrežje, telekomunikacijsko omrežje) je že izgrajena. Načrtovana je prenova osrednjega
zunanjega trškega prostora z vsemi njegovimi elementi (urbana oprema, razsvetljava, tlakovanje in druge talne ureditve ipd.) ter
ureditev prometnega režima in parkiranja v navezavi s predvideno obvoznico. Zagotoviti je potrebno fazno obnovo, zasledujoč
končni cilj umika težkega prometa iz centra trga.
(7) Občina Rogatec načrtuje ponovno poustvaritev in prezentacijo parka ob graščini Strmol, in sicer v krajinsko oblikovno
situacijo druge polovice 19. stoletja. Načrtovana je tudi obnova ruševin starega gradu z njegovo neposredno okolico ter povezava
s trškim jedrom (obnovitev sprehajalnih poti).
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(8) Občina Rogatec bo pri načrtovanju in urejanju naselij in vasi težila k izboljšanju razmer za delo in bivanje, opravljanje
kmetijskih in dopolnilnih dejavnosti ter možnosti razvoja podjetništva na podeželju (storitvene in manjše obrtne dejavnosti, ki so
združljive z bivalnim okoljem).
(9) Prenove in novogradnje na območjih z ohranjeno tradicionalno strukturo se bodo urbanistično in arhitekturno prilagajale
tej strukturi v smislu zagotavljanja tipološke poenotenosti, ohranjanja kvalitetnih pogledov na dominante znotraj naselij, ohranjanje
naselbinskih robov ter povezave z zalednjem. Dopustno je tudi uvajanje sodobnih arhitekturnih principov ob upoštevanju kakovostnih morfoloških značilnosti naselij in arhitekture objektov.
30. člen
(širitev naselij)
Širitve obstoječih dejavnosti ter morebitne potrebe po širitvi stavbnih zemljišč za nove dejavnosti bo občina prednostno
usmerjala v funkcionalna in oblikovna zaokroževanja obstoječega roba v naseljih, kjer to dopuščajo prostorske možnosti.
31. člen
(razvoj dejavnosti po naseljih)
(1) Občina Rogatec bo z usmerjanjem razvoja dejavnosti v naseljih težila k zadovoljevanju potreb občanov in približevanju
dejavnosti stalnemu prebivališču.
(2) Občina Rogatec bo v vsa strnjena naselja občine usmerjala stanovanjsko gradnjo. Dejavnost kmetijstva s stanovanjsko
gradnjo, gospodarskimi poslopji in dopolnilnimi dejavnosti bo umeščala v odprto krajino, kjer ta dejavnost pogojuje avtohtoni
vzorec poselitve. Širitev kmetij v naseljih bo občina podpirala le v primerih, ko so za to zagotovljeni prostorski in okoljski pogoji.
V nasprotnem primeru bo podpirala premestitev kmetij na rob naselja ali v območja, kjer bodo zagotovljene dolgoročne površine
za širitev kmetij.
(3) Centralne dejavnosti bo občina usmerjala v občinsko središče in v lokalno središče Dobovec.
(4) Občina bo proizvodne dejavnosti v umeščala v tri ločena obstoječa proizvodna območja v občinskem središču (med Sotlo
in železniško progo).
(5) Posebne dejavnosti turizma z muzejem na prostem in konjeniškim centrom bo občina usmerjala v obstoječe območje na
površinah jugozahodno od območja šole ter v novo načrtovano turistično naselje (nastanitvene zmogljivosti) severno od območja
šole. Športne aktivnosti v občini bo usmerjala na območja športnega centra v Rogatcu ter v ostala manjša območja športa in rekreacije v posameznih naseljih. Občina bo podpirala razvoj prehodnega turizma na celotnem območju občine.
(6) Občina bo širitev poselitve in dejavnosti načrtovala ob zagotavljanju varstva naravnih vrednot in ohranjanja biotske
raznovrstnosti, zlasti še na posebnih in potencialnih varstvenih območjih, območjih ohranjanja habitatnih tipov, ki se prednostno
ohranjajo, ter habitatov ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst.
(7) Občina Rogatec bo pri načrtovanju območij za poselitev upoštevala strukture ohranjenih kvalitetnih vaških jeder in njihovo
značilno podobo v prostoru ter pri razmestitvi dejavnosti upoštevala vse zvrsti kulturne dediščine ter varstvene režime, ki so na
območju občine prisotni.
(8) Usmeritve za razvoj dejavnosti so prikazane na karti 4 v grafičnem delu strateškega dela občinskega prostorskega načrta.
32. člen
(ohranjanje območij razpršene poselitve)
(1) Po SPRS je širše območje naselja Rogatec ter južno pobočje Donačke gore opredeljeno kot krajinsko območje s prepoznavnimi značilnostmi, ki so pomembna na nacionalni ravni. Preostali del okvirnega območja razpršene poselitve Občina opredeljuje kot krajinsko prepoznavno območje na lokalni ravni. Na teh območjih bo občina usmerjala razvoj v ohranjevanje in varovanje
razpršene poselitve kot pojava, s katerim se ohranja poselitev obmejnega in demografsko ogroženega območja in prispeva k ohranjanju videza kulturne krajine. Načrtovanje novih posegov, navedenih v nadaljevanju tega člena, vključno s stanovanjsko gradnjo
kot zapolnitvijo vrzeli ali zaokroževanju grajenih struktur, pa omogočala le v primeru, če s tem ohranja prepoznavne značilnosti
prostora in je takšen poseg skladen z nadrejenimi strateškimi akti.
(2) V območja razpršene poselitve bo občina usmerjala le dejavnosti, ki so vezane na izrabo naravnih virov in gradnjo objektov
z enako ali združljivo namembnostjo, kot jo ima razpršeni vzorec poselitve.
(3) Občina bo, skladno s prostorskimi predpisi, v območja razpršene poselitve poleg dejavnosti, navedenih v prejšnjem
odstavku tega člena, usmerjala tudi:
1. dejavnosti gospodarskih javnih služb (črpališča, manjše deponije nasipnega materiala za potrebe vzdrževanja občinskih
cest, trafo postaje in podobne objekte),
2. površine namenjene splošni rabi, kot so ureditve cest, ločene kolesarske poti, sprehajalne poti, jahalne poti za potrebe
turizma, tematska pot kulturne dediščine,
3. ureditve za izvajanje ukrepov na področju varstva okolja, ureditve za izvajanje ukrepov ohranjanja narave in varstva kulturne
dediščine ter ohranjanja prepoznavnih značilnosti krajine na širšem območju Donačke gore ter ob vodotokih Draganja in Sotla
ter gradnjo malih ČN v večjih zaselkih,
4. površine za šport in rekreacijo izven naselij, manjših igrišč za potrebe lokalnega prebivalstva ali za spremljajoče dejavnosti
turizma, vključno z manjšimi vodnimi ureditvami (ribniki) v naseljih Tlake in Trlično, namenjenih rekreaciji in preživljanju prostega
časa,
5. ureditve za rabo naravnih dobrin in sanacijo opuščenih območij izkoriščanja,
6. ureditve za potrebe gradnje kmetijskih proizvodnih objektov, kadar so prostorsko in okoljsko nesprejemljivi na površinah
dosedanje dejavnosti (premestitev kmetije iz območja naselja, ureditev ribogojnice na naravnih vodah, postavitev objektov za intenzivno vzgojo rastlin ali vzrejo živali, kolikor so s tem zagotovljeni izboljšani pogoji za obratovanje (dostopnost, izraba energije,
osončenost, prostorska omejitev v obstoječi poselitvi ali okoljska nesprejemljivost).
(4) V vinogradniška območja razpršene poselitve bo občina usmerjala tudi postavitev objektov za potrebe izvajanja kmetijske
dejavnosti (vinogradniški in podobni manj zahtevni objekti) kolikor bodo izpolnjeni predhodni pogoji, umeščanje pa usmerjala v
strjevanje zaselkov razpršene poselitve v vinogradniških območjih zaradi boljšega izkoriščanja obstoječe GJI in je to prepoznavni
vzorec razpršene poselitve, ob upoštevanju naravnih danosti in lastninske strukture vinogradniških območij.
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33. člen
(urbanistično oblikovanje naselij)
(1) Razvoj posameznih naselij bo občina usmerjala v nadaljevanje dosedanjega tipa urbanizacije naselij. V območjih, kjer
funkcija in dejavnosti preraščajo osnovno dejavnost naselja, pa v kvalitetno nadgradnjo te urbanizacije.
(2) Orientacija in oblikovanje novih objektov, postavitev prostorskih dominant in oblikovanje javnih površin v naseljih morajo
upoštevati značilnosti Savinjsko - Kozjanske arhitekturne regije in arhitekturne krajine Rogatec ali jih estetsko nadgrajevati.
(3) Pri oblikovanju novih naselij in večjih širitvah naselij bo občina uveljavljala enake razvojne usmeritve kot pri notranjem
razvoju naselij.
(4) Razvoj naselij mora ohranjati obstoječe zelene naselbinske robove, ob predvidenih širitvah pa ga kvalitetno nadomestiti.
(5) Posamezne faze širitve naselij morajo predstavljati oblikovno in funkcijsko zaključene celote.
5.2 Usmeritve za razvoj v krajini
34. člen
(razvojna območja za posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire)
(1) Usmeritve za razvoj v krajini so prikazane na karti 5: ''Usmeritve za razvoj v krajini'' v grafičnem delu strateškega dela
občinskega prostorskega načrta.
(2) Razvoj v krajini bo občina usmerjala v razvoj naravnih potencialov. V Občini Rogatec so to kmetijska zemljišča, ki so v
gričevnatem delu usmerjena v vinogradništvo, gozdna zemljišča in vodne površine, razvojne pobude pa zajemajo tudi turizem in
rekreacijo v naravnem okolju (planinske, jahalne in kolesarske poti). Občina bo spodbujala razvoj trajnostnih oblik turizma in rekreacije ter dvig kvalitete ponudbe. V območjih gozdov bo razvoj turistične in rekreacijske dejavnosti izvajala skladno s predpisi o
varstvu gozdov in gospodarjenju z gozdovi. V območjih z naravnimi kakovostmi bo skladno s predpisi o varstvu narave načrtovala
le nemoteče oblike turizma in rekreacije, potrebno turistično in rekreacijsko infrastrukturo pa praviloma zagotavljala znotraj naselij.
(3) Na območjih varovanja vodnih virov in na kmetijskih površinah v območju kulturne krajine na južnem pobočju Donačke
gore bo občina usmerjala kmetijsko proizvodnjo v okoljsko prijaznejše kmetovanje ter spodbujala razvoj dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah. Razvoj turizma vinskih cest in turističnih kmetij bo občina usmerjala na območje, kjer je v večji meri prisotno vinogradništvo. Na ostalih površinah bo občina usmerjala kmetijsko proizvodnjo v zmanjšanje nastajanja navzkrižij med različnimi dejavnostmi
v prostoru in v zmanjšanje emisij iz kmetijstva v naseljih in v odprtem prostoru.
(4) Na področju gozdarstva bo Občina Rogatec usmerjala dejavnosti v ohranjanje gospodarskih in ekoloških funkcij gozda,
vključevanje gozdov v zelene sisteme naselij s primernimi oblikami rekreacijske rabe ter v varovanje tistih gozdov, ki so zavarovani z veljavnimi predpisi. Kjer funkcije gozdov niso posebej poudarjene, je mestoma smiselna krčitev v kmetijske namene kot
zaokrožitev kmetijskih gospodarstev. Na območjih, kjer ni konfliktov z varstvom drugih naravnih virov, bo občina vzpodbujala lesno
proizvodnjo ter izrabo lesa kot lokalnega energetskega vira.
(5) Občina bo, kolikor je le to v skladu z načrti upravljanja voda, na primernih vodnih površinah vzpodbujala gospodarsko
rabo vodnih površin v turistično rekreacijske namene, pri čemer je potrebno zagotavljati varstvo voda v smislu trajne ohranitve
kemijskega in ekološkega stanja ter krajinskega in ekološkega pomena.
(6) Na področju ribiškega upravljanja bo občina dovoljevala športni ribolov na vodotoku Sotla, vodotok Draganja bo ohranjala
kot gojitveni potok za sonaravno vzrejo avtohtonih vrst rib, ostale vodotoke (Odenca, Žahenberski potok, Glažuta in Zlačka graba)
pa kot rezervate za ohranjanje populacij avtohtonih vrst rib.
(7) V območje krajine bo občina usmerjala tudi urejanje športno rekreacijskih površin ter kolesarskih poti in skrbela za razvoj
gospodarske javne infrastrukture za povezovanje in preskrbo naselij.
(8) Na področju mineralnih surovin je evidentirano manjše območje nahajališča kremenovega peščenjaka in konglomerata
''Vrh'' v Logu, za katero bo Občina Rogatec zagotavljala možnost za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje, ob pogoju, da bo
zagotovljeno varstvo lastnosti zaradi katerih je območje predlagano za geološko naravno vrednoto. Na območju občine se nahajajo tudi manjši nelegalni kopi, ki so delno že samosanirani. Sanacija nelegalnih kopov se bo nadaljevala s samosanacijo (brez
možnosti izkoriščanja mineralnih surovin) in rekultivacijo površin skladno s primarno rabo prostora.
(9) Občina bo na območjih kulturne dediščine, spomenikov, njihovih vplivnih območjih ter na območjih drugih kakovostnih
prostorskih struktur skrbela za ohranjanje značilnih krajinskih in arhitekturnih prvin ter vzpodbujala dejavnosti, ki povečujejo njihovo
prepoznavnost.
35. člen
(posebna območja, prepoznavne kvalitete in vrednote prostora)
(1) Kot posebna območja ohranjanja prepoznavnih krajinskih in urbanističnih značilnosti prostora so v Občini Rogatec opredeljena posamezna območja naravnih in kulturnih vrednot (kulturna krajina južno pobočje Donačke gore, območje trškega jedra),
spomenikov ter območja biotske raznovrstnosti na ekološko pomembnih območjih (EPO Sotla, EPO Boč – Haloze – Donačka
gora) ter območjih Nature 2000 (Boč – Haloze – Donačka gora, Sotla s pritoki), ki predstavljajo naravni potencial gospodarskega
razvoja občine in jih bo občina upoštevala kot obvezna izhodišča pri usmerjanju prostorskega razvoja.
(2) Območja varovana po predpisih s področja varstva kulturne dediščine ter predpisih s področja varstva narave so prikazana
v Prikazu stanja prostora, ki je priloga k temu aktu.
36. člen
(poplavna območja, območja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanja, območja za obrambo)
(1) Poplavna območja se pojavljajo v naselju Rogatec in so po podatkih ARSO v delu evidentirana kot območje pomembnejših poplav. Občina bo poplavna območja varovala pred posegi, ki bi zmanjševali sposobnost retenzijskih površin, prav tako v ta
območja ne bo usmerjala dejavnosti, ki bi imele ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali bi povečevale
poplavno ogroženost območja.
(2) Na območju Občine Rogatec so območja z različnimi verjetnostmi pojavljanja plazov ter erozijska območja z zahtevnejšimi
zaščitnimi ukrepi.
(3) V Občini Rogatec ni posebnih požarno ogroženih območij in drugih posebnih območij za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
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(4) Območja zaščite in reševanja določi občinski načrt zaščite in reševanja. Na območjih, ki so primarno namenjena za
druge potrebe, bo občina v primeru izrednih razmer zagotavljala izključno rabo površin za namene zaščite in reševanja.
(5) V Občini Rogatec ni območij in objektov za potrebe obrambe.
6 Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
37. člen
(stavbna zemljišča)
(1) Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč so prikazane na karti 6: ''Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč'' v grafičnem delu strateškega dela občinskega prostorskega načrta.
(2) Občina Rogatec bo kot stavbna zemljišča v namenski rabi prostora na območju občine opredelila vse pozidane in nepozidane površine v naseljih, v prostorsko ločenih poselitvenih enotah dejavnosti, vezanih na poselitev, in v enotah avtohtone
poselitve. Posebna kategorija stavbnih zemljišč, ki so del naselij ali samostojne enote izven naselij, pa niso namenjena pozidavi,
so zelene površine in nekatere površine gospodarske javne infrastrukture.
(3) Status stavbnega zemljišča imajo tudi zemljišča, za katera je bil na osnovi predhodnih prostorskih aktov izdan upravni
dokument, ki gradnjo objektov še dovoljuje.
38. člen
(kmetijska zemljišča)
(1) Občina bo kot kmetijska zemljišča na svojem območju opredelila površine, na katerih se izvaja dejavnost kmetijstva.
(2) V kmetijska zemljišča v odprtem prostoru so uvrščene tudi ostale rabe zemljišč, kot so:
1. vodna zemljišča manjših vodotokov v območju kmetijske krajine, zajeta v pretežno rabo območja,
2. površine omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture v območju kmetijske krajine, zajete v pretežno rabo
območja,
3. funkcionalna zemljišča z nezahtevnimi in enostavnimi objekti v območju kmetijske krajine.
(3) Poseben status imajo kmetijska zemljišča, ki so v območju urbanističnega načrta Rogatec predvidena za dolgoročno
širitev poselitve, trenutna kmetijska raba pa je prilagojena obstoječi poselitvi ter kmetijska zemljišča na robovih strnjenih naselij,
kjer intenzivna kmetijska pridelava ni dopustna.
39. člen
(gozdna zemljišča)
(1) Občina bo kot gozdna zemljišča na svojem območju opredelila vsa območja porasla z gozdnim drevjem v obliki gozdnih
sestojev ali drugim gozdnim rastjem s katerokoli gozdno funkcijo, če le-ta niso zaradi zaščitne ali druge funkcije uvrščena v
zelene površine. Zaradi visoke gozdnatosti območja občine zasaditve kmetijskih površin v primeru opuščanja kmetijske rabe
niso smiselne. Kot gozd bo občina opredelila površine v zaraščanju, ki so že dobile status gozda.
(2) V gozdna zemljišča v odprtem prostoru se uvrstijo tudi ostale rabe zemljišč, kot so:
1. vodna zemljišča manjših vodotokov v gozdnih območjih krajine, zajeta v pretežno rabo območja,
2. površine omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture v gozdnih območjih krajine, zajete v pretežno rabo območja,
3. funkcionalna zemljišča z nezahtevnimi in enostavnimi objekti v gozdnih območjih krajine.
40. člen
(vodna zemljišča)
Kot vodna zemljišča površinskih celinskih voda bo občina opredelila vodotoka Sotlo in Draganjo ter ostala večja zemljišča,
na katerih je voda trajno ali občasno prisotna.
41. člen
(druga zemljišča)
Kot druga zemljišča se opredelijo zemljišča, namenjena izkoriščanju mineralnih surovin, območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja za potrebe obrambe in ostala zemljišča, ki jih ni mogoče uvrstiti v eno izmed osnovnih
namenskih rab prostora.
7 Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev
42. člen
(usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev)
(1) Občina Rogatec bo usmerjala določanje prostorskih izvedbenih pogojev za poseganje v prostor tako, da bo v vsaki enoti
urejanja, ki so določene glede na osnovno ali podrobnejšo namensko rabo ter ostale značilnosti prostora, nedvoumno določena:
1. namembnost in vrsta posegov v prostor,
2. lega objektov in ureditev v prostoru,
3. velikost objektov in ureditev v prostoru,
4. oblikovanje objektov in ureditev v prostoru,
5. parcelacija objektov in ureditev v prostoru,
6. priključevanje objektov in ureditev na gospodarsko javno infrastrukturo,
7. upoštevanje varstvenih in varovalnih režimov v prostoru,
8. upoštevanje varovanja zdravja pri gradnji objektov in ureditev v prostoru.
(2) Pri določanju prostorskih izvedbenih pogojev za poseganje v prostor bo občina upoštevala izhodiščno stanje ter usmeritve, ki izhajajo iz strateškega dela OPN Občine Rogatec in opredeljujejo prostorski razvoj občine.
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III. IZVEDBENI DEL PROSTORSKEGA NAČRTA
1 Enote urejanja prostora
43. člen
(določitev enot urejanja prostora)
(1) Območje Občine Rogatec je za izvajanje določb izvedbenega dela OPN razdeljeno v enote urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP), ki temeljijo na značilnostih prostora, omejitvah iz veljavnih pravnih režimov, strateških usmeritvah ter načrtovanih
prostorskih ureditvah, v naseljih pa je vključen še kriterij enake pretežne namenske rabe prostora.
(2) Enote urejanja prostora v naseljih so označene s črkovno oznako naselja in zaporedno številko, enote urejanja v odprtem
prostoru pa z oznako OP in zaporedno številko.
44. člen
(območja namenske rabe)
(1) Vsaka enota urejanja prostora ima s tem odlokom predpisano vrsto namenske rabe.
(2) Na območjih, kjer je v skladu s predpisi določena podrobnejša namenska raba prostora, je ta izhodišče za določitev prostorskih izvedbenih pogojev v enotah urejanja prostora.
(3) Manjše površine podrobnejše namenske rabe, ki se pojavljajo ob pretežni namenski rabi znotraj posamezne enote
urejanja, zlasti prometne površine, so zajete v prostorsko izvedbenih pogojih pretežne dejavnosti znotraj posamezne enote ter v
splošnih prostorsko izvedbenih pogojih.
(4) Oznaka in opis osnovne in podrobnejše namenske rabe prostora:
Območja
osnovne
namenske
rabe
območja
stavbnih
zemljišč

Območja in površine podrobnejše
namenske rabe

Dejavnosti

S – območja stanovanj
SS – stanovanjske površine stanovanjski deli naselij z novejšo gradnjo in nemotečimi poslovnimi
dejavnostmi, ki jih je v skladu s predpisi mogoče izvajati na domu
SK – površine
podeželskega naselja

površine, ki so namenjene površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi
in bivanju

C – območja centralnih dejavnosti
CU – osrednja območja
centralnih dejavnosti

območja centralnih dejavnosti historičnega in novih jeder, s prepletanjem
trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih,
vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter
bivanja

CD – druga območja
centralnih dejavnosti

območja centralnih dejavnosti, kjer prevladuje določena dejavnost, razen
stanovanj

I – območja proizvodnih dejavnosti
IP – površine za industrijo

proizvodna območja, kot deli naselij, namenjeni industrijskim dejavnostim
ter spremljajočim storitvenim in servisnim dejavnostim

IG – gospodarske cone

gospodarske cone kot deli naselij, namenjeni obrtnim, skladiščnim,
prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim ter spremljajočim
storitvenim in servisnim dejavnostim

IK – površine z objekti za
kmetijsko proizvodnjo

površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo, namenjene kmetijskim
stavbam za intenzivno pridelavo rastlin

B – posebna območja
BT – površine za turizem

območja, ki so namenjena posebnim dejavnostim kot so območja za
turizem

BC – športni centri

športni centri, športne površine in objekti namenjeni športnim aktivnostim
in športnim prireditvam

Z – območja zelenih površin
ZS –površine za oddih,
rekreacijo in šport

površine za oddih, rekreacijo in šport na prostem, kjer so dopustne
rekreacijske in športne dejavnosti. Dopustne so tudi dopolnilne gostinske
dejavnosti (v nezahtevnih in enostavnih objektih) in parkiranje, vezane
na osnovno dejavnost.

ZP – parki

park – kot urejena območja odprtega prostora v naselju

ZD – druge zelene površine urejene zelene površine, kot zeleni pasovi z zaščitno in drugo funkcijo
ZK – pokopališča

površine za pokop in spomin na umrle

P – območja prometnih površin
PC – površine cest

površine cest

PŽ – površine železnic

površine železnic

PO – ostale prometne
površine

ostale prometne površine kot so parkirišča, območja mejnih prehodov,
prometnih terminalov ipd.
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Območja in površine podrobnejše
namenske rabe

Dejavnosti

E – območja energetske infrastrukture površine, namenjene dejavnosti gospodarskih služb s področja
energetike
O – območja okoljske infrastrukture
površine, namenjene dejavnosti gospodarskih služb s področja oskrbe z
vodo, čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki
A – površine razpršene poselitve
površine razpršene poselitve z avtohtonim poselitvenim vzorcem v
krajini, ki so namenjene površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi in
bivanjem (ter ostalim dejavnostim v območjih nizke gostote pozidave,
samotnih kmetijah, zaselkih, razdrobljenih, razpršenih, raztresenih,
razpostavljenih in razloženih naseljih ter drugih oblikah manjših naselij
(manjša gručasta naselja))
K1- najboljša kmetijska zemljišča
površine namenjene kmetijskim dejavnostim
K2 – druga kmetijska zemljišča
površine namenjene kmetijskim dejavnostim

območja
kmetijskih
zemljišč
območja
G – gozdna zemljišča
gozdnih
zemljišč
območje voda V – površinske vode
VC – celinske vode

površine poraščene z gozdom, površine namenjene gojenju in
ekonomskemu izkoriščanju gozdov ter zemljišča v zaraščanju, ki so v
skladu z predpisih o gozdovih določene kot gozd
območja celinskih vod, ki so namenjene za izvajanje dejavnosti s
področja rabe voda

(5) Prostorska opredelitev območij namenske rabe prostora je prikazana v kartografskem delu odloka.
45. člen
(namenska raba po enotah urejanja prostora)
(1) Naselja v Občini Rogatec so razdeljena na naslednje enote urejanja prostora:
Brezovec pri Rogatcu
Oznaka
enote

Ime enote

Namenska
raba

Način urejanja

Varstveni režimi in omejitve

BR01

Brezovec – naselje

SS, PC

OPN

/

Varstveni režimi in omejitve

Dobovec pri Rogatcu
Oznaka
enote

Ime enote

Namenska
raba

Način urejanja

DO01

Dobovec I – osrednji del –
starejša pozidava

SK, PC

OPN

DO02

Dobovec I – osrednji del –
SS
novejša stanovanjska pozidava

OPN

DO03

Dobovec I – območje šole in
gasilskega doma

CU

OPN

DO04

Dobovec I – območje železnice
PŽ
v naselju

OPN

DO05

Dobovec I – nepozidane
površine za centralne dejavnosti CD
med GII 107 in železniško progo

OPN

DO06

Dobovec I – zelene površine za
ZS
šport in rekreacijo

OPN

DO07

Dobovec I – stanovanjska
SK
gradnja pred mejnim prehodom

OPN

DO08

Dobovec I – območje
mednarodnega mejnega
prehoda

PO

(Uradni list RS,
št. 67/05)

DO09

Dobovec II – prostorsko ločeni
zahodni del naselja

SK

OPN

DO10

Pokopališče Sveti Rok

ZK, CD

OPN

DO11

Posebna enota urejanja
kmetijskih zemljišč na robu
naselja Dobovec

A, K1

OPN

DO12

Posebna enota urejanja
kmetijskih zemljišč na robu
naselja Dobovec

K1

OPN

EŠD 19087 – Mordejeva kapelica
/
/
/
/

/
/
/

EŠD 19089 – Fričeva kapelica
EŠD 3327 – vplivno območje cerkve Sv. Roka
/

/
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Donačka Gora
Oznaka
enote

DG01

DG02
DG03

Ime enote

Donačka Gora I – Gornja vas

Donačka Gora II – Gabrje –
območje šole
Donačka Gora II – Gabrje –
zelene športne površine

Namenska
raba

Način urejanja

Varstveni režimi in omejitve

SK

OPN

EŠD 19163 – Kulturna Krajina Južno pobočje
Donačke gore
EŠD 24905 – Gospodarsko poslopje pri domačiji
Donačka Gora 22
EŠD 24908 – Hiša Donačka Gora 19
EŠD 24909 – Hiša Donačka Gora 25
6000 – NV Draganja s pritoki

A

OPN

6000 – NV Draganja s pritoki

ZS

OPN

Namenska
raba

Način urejanja

SS,0PC

OPN

CU, PC

OPN

SS

OPN

/

Rogatec
Oznaka
enote
RO01
RO02
RO03

Ime enote
Rogatec – stanovanjske
površine na zahodnem robu
naselja
Rogatec – centralne površine
med GII 107 in železniško
progo, ob bencinski črpalki
Rogatec – stanovanjske
površine ob Celjski in
Lerchingerjevi ulici

RO04

Rogatec – stanovanjske
SS
površine – Lerchingerjeva ulica

OPN

RO05

Rogatec – centralne površine
med Draganjo, GII 107 in RII
432

OPN

RO06

Rogatec – centralne površine –
CU, VC, PC OPN
Merkator center

RO07

Rogatec – Območje železnice
v naselju

PŽ

OPN

RO08

Rogatec – gospodarska cona –
IG
parkirišče

OPN

RO09

Rogatec – gospodarska cona –
IG
nepozidan del

OPN

RO10

Rogatec – zeleni pas med Sotlo
ZD
in gospodarsko cono

OPN

RO11

Rogatec – Sotla, Draganja

OPN

RO12

Rogatec – centralne površine ob
CU, PŽ
mejnem prehodu, zahod

OPN

RO13

Rogatec – območje mejnega
prehoda

OPN

RO14

Rogatec – centralne površine ob
CU, PŽ
mejnem prehodu, vzhod

CU, ZD,
VC, PC

VC

PO

OPN

Varstveni režimi in omejitve
/
/
EŠD 625 – vplivno območje kulturnega spomenika
trško jedro
EŠD 625 – vplivno območje kulturnega spomenika
trško jedro
EŠD 9313 – Park ob graščini Strmol
v delu poplavno območje
EŠD 625 – vplivno območje kulturnega spomenika
trško jedro
EŠD 17505 – Hiša Ulica Mersijev 13
EŠD 17507 – Hiša Ulica Mersijev 15
v delu poplavno območje
EŠD 625 – vplivno območje kulturnega spomenika
trško jedro
v delu poplavno območje
4429 – NV Sotla 1, EPO Sotla
v delu poplavno območje
4429 – NV Sotla 1, EPO Sotla
v delu poplavno območje
območje Natura 2000 – SI3000303 – Sotla s
pritoki,
EPO 16500 Sotla
4429 – NV Sotla 1, EPO 16500 Sotla
v delu poplavno območje
območje Natura 2000 – SI3000303 Sotla s pritoki
4429 – NV Sotla 1, EPO Sotla
v delu poplavno območje
4429 – NV Sotla 1, EPO 16500 Sotla
v delu poplavno območje
območje Natura 2000 – SI3000303 – Sotla s pritoki
4429 – NV Sotla 1
poplavno območje
območje Natura 2000 – SI3000303 – Sotla s
pritoki,
EPO 16500 Sotla
4429 – NV Sotla 1
poplavno območje
območje Natura 2000 – SI3000303 – Sotla s pritoki
EPO 16500 Sotla
4429 – NV Sotla 1
poplavno območje
območje Natura 2000 – SI3000303 – Sotla s pritoki
EPO 16500 Sotla
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Oznaka
enote

Ime enote

RO15

Rogatec – proizvodne površine
IG, ZD
– skladišča Straža

OPN

RO16

Rogatec – zelene površine ob
Sotli

ZD

OPN

CD

OPN

IP, PC, ZD

OPN

RO17
RO18
RO19
RO20
RO21
RO22
RO23

Rogatec – centralne površine
med GII 107 in železniško progo
Rogatec – proizvodne površine
– Gorenje
Rogatec – stanovanjske
površine ob Žahenberški cesti
Rogatec – stanovanjske
površine nad Gorenjem
Rogatec – stanovanjske
površine ob Hofmanovi ulici in
Cestah
Rogatec – bloki ob Hofmanovi
ulici
Rogatec – centralne površine
med GII 107 in železniško progo

Namenska
raba

Način urejanja

SK, ZD, K2 OPN
SK

OPN

SS

OPN

SS

OPN

C, PC

OPN

RO24

Rogatec – strnjena
stanovanjska pozidava

SS

OPN

RO25

Rogatec – bloki ob Ulici
Mersijev

SS

OPN

RO26

Rogatec – stanovanjske
površine ob pokopališču

SS

OPN

RO27

Rogatec – pokopališče s
cerkvijo sv. Hijacinte

CD, ZK, ZD OPPN-p

Varstveni režimi in omejitve
4429 – NV Sotla 1
v delu poplavno območje
območje Natura 2000 – SI3000303 – Sotla s pritoki
EPO 16500 Sotla
4429 – NV Sotla 1
poplavno območje
območje Natura 2000 – SI3000303 – Sotla s pritoki
EPO 16500 Sotla
v delu poplavno območje
v delu poplavno območje
/
/
v manjšem delu poplavno območje
/
v delu poplavno območje
EŠD 625 – vplivno območje kulturnega spomenika
trško jedro
EŠD 9279 – območje naselbinske dediščine
naselje Rogatec
v manjšem delu poplavno območje
EŠD 625 – vplivno območje kulturnega spomenika
trško jedro
EŠD 9279 – območje naselbinske dediščine
naselje Rogatec
EŠD 625 – vplivno območje kulturnega spomenika
trško jedro
EŠD 9279 – območje naselbinske dediščine
naselje Rogatec
EŠD 625 – vplivno območje kulturnega spomenika
trško jedro
EŠD 3324 – cerkev sv. Hijacinte
EŠD 19085 – Špornova kapela
EŠD 9279 – območje naselbinske dediščine
naselje Rogatec
EŠD 625 – kulturni spomenik trško jedro in vplivno
območje spomenika
EŠD 1568 – cerkev sv. Jerneja – kulturni spomenik
EŠD 4631 – kulturni spomenik graščina Strmol
EŠD 9279 – območje naselbinske dediščine
naselje Rogatec
EŠD 9313 – park ob graščini Strmol
EŠD 14136 – kulturni spomenik gospodarsko
poslopje graščine Strmol
EŠD 17460 – Hiša Trg 14
EŠD 17461 – župnijsko gospodarsko poslopje
EŠD 17462 – Hiša Obrtniška 1
EŠD 17463 – Hiša Obrtniška 11
EŠD 17464 – Hiša Obrtniška 15
EŠD 17465 – Hiša Obrtniška 17
EŠD17466 – Hiša Obrtniška 3
EŠD 17467 – Hiša Obrtniška 5
EŠD 17468 – Hiša Obrtniška 7
EŠD 17469 – Hiša Obrtniška 8
EŠD 17474 – Hiša Obrtniška 9
EŠD 17475 – Hiša Ptujska 1
EŠD 17476 – Hiša Ptujska 10
EŠD 17477 – Hiša Ptujska 2
EŠD 17478 – Hiša Ptujska 3

Uradni list Republike Slovenije
Oznaka
enote
RO28

Ime enote

Št.

Namenska
raba

Način urejanja

Rogatec – trško jedro in
graščina Strmol

CU, PC,
ZD, VC

OPN

RO29

Rogatec – K2 pod gradom,
varovan koridor obvozne ceste

K2, VC

OPN

RO30

Rogatec – grajski park

ZP, VC

OPN

RO31

Rogatec – zeleni povezovalni
pas med obema jedroma
poselitve

ZD, PC

OPN

RO32

Rogatec – stanovanjske
SS, ZD, PC,
površine nasproti konjeniškega
OPN
VC
centra

RO33

Rogatec – območje muzeja na
UN (Uradni list
CD, VC, PC
prostem in konjeniškega centra
RS, št. 28/99)

RO34

Rogatec – nova stanovanjska
soseska S5

SS

ZN (Uradni list
RS, št. 100/06)
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Varstveni režimi in omejitve
EŠD 17479 – Hiša Ptujska 4
EŠD 17480 – Hiša Ptujska 5
EŠD 17481 – Hiša Ptujska 6
EŠD 17482 – Hiša Ptujska 8
EŠD 17483 – Hiša Slomškova 1
EŠD 17484 – Hiša Slomškova 15
EŠD 17486 – Hiša Slomškova 2
EŠD 17487 – Hiša Slomškova 3
EŠD 17488 – Hiša Slomškova 5
EŠD 17489 – Hiša Trg 10
EŠD 17490 – Hiša Trg 11
EŠD 17491 – Hiša Trg 12
EŠD 17492 – Hiša Trg 17
EŠD 17493 – Hiša Trg 19
EŠD 17494 – Hiša Trg 22
EŠD 17495 – Hiša Trg 23
EŠD 17496 – Hiša Trg 26
EŠD 17497 – Hiša Trg 4
EŠD 17498 – Hiša Trg 5 in 7
EDŠ 17499 – Hiša Trg 6
EŠD 17500 – Hiša Trg 8
EŠD 17501 – Hiša Trg 9
EŠD 17502 – Hiša Tuškova 1
EŠD 17503 – Hiša Tuškova 2
EŠD 17504 – Hiša Tuškova 5
EŠD 17506 – Hiša Ulica Mersijev 12
EŠD 17508 – Kapelica sv. Jerneja
EŠD 17509 – Kaplanija
EŠD 17510 – Marijino znamenje
EŠD 17511 – Stara šola
EŠD 17512 – Znamenje sv. Janeza Nepomuka
EŠD 19141 – Kapelica ob hiši Strmolska 9
EDŠ 21481 – Župnišče
EŠD 26731 – Brezinšekova kapelica
v delu poplavno območje
EŠD 625 – vplivno območje kulturnega spomenika
trško jedro
EŠD 9279 – območje naselbinske dediščine
naselje Rogatec
EŠD 9313 – park ob graščini Strmol
v delu poplavno območje
EŠD 625 – vplivno območje kulturnega spomenika
trško jedro
EŠD 9279 – območje naselbinske dediščine
naselje Rogatec
EŠD 9313 – park ob graščini Strmol
v manjšem delu poplavno območje
EŠD 625 – vplivno območje kulturnega spomenika
trško jedro
EŠD 626 – vplivno območje kulturnega spomenika
Muzej na prostem
EŠD 9279 – območje naselbinske dediščine
naselje Rogatec
poplavno območje
EŠD 626 – vplivno območje kulturnega spomenika
Muzej na prostem
EŠD 9279 – območje naselbinske dediščine
naselje Rogatec
v delu poplavno območje
EŠD 626 – kulturni spomenik Muzej na prostem in
vplivno območje spomenika
EŠD 9279 – območje naselbinske dediščine
naselje Rogatec
EŠD 19083 – Koresova kapelica
v delu poplavno območje
/
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Namenska
raba

Način urejanja

Varstveni režimi in omejitve

RO35

Rogatec – športno–rekreacijski
BC
center in šola

EŠD 626 – vplivno območje kulturnega spomenika
Muzej na prostem
OLN (Uradni list EŠD 9279 – območje naselbinske dediščine
RS, št. 95/06) naselje Rogatec
EŠD 29646 – kip Edvarda Kardelja
v delu poplavno območje

RO36

Rogatec – območje za turizem –
BT
nastanitveni objekti

OPPN-p

RO37

Rogatec – bloki za zdravstvenim
SS
domom

OPN

/
/

RO38

Rogatec – stari grad

ZP

OPN

EŠD 625 – vplivno območje kulturnega spomenika
trško jedro
EŠD 4629 – kulturni spomenik grad Rogatec
EŠD 9279 – območje naselbinske dediščine
naselje Rogatec

RO39

Tlake – stanovanjske površine s
SK
kmetijami – Ciglenca

OPN

6000- NV Draganja s pritoki
v manjšem delu poplavno območje

RO40

Tlake – druge zelene površine

ZD

OPN

/

RO41

Tlake – druge zelene površine

ZD

OPN

6000- NV Draganja s pritoki

RO42

Tlake – druge zelene površine

ZD

OPN

v delu poplavno območje

RO43

Tlake – ekozdravilišče

BT

OPN

EŠD 19053 – Gospodarsko poslopje na domačiji
Tlake 1
EŠD 626 – vplivno območje kulturnega spomenika
Muzej na prostem
EŠD 9279 – območje naselbinske dediščine
naselje Rogatec
v manjšem delu poplavno območje

RO44

Tlake – Biričevec

G, ZD, PC

OPN

RO 45

Posebna enota urejanja
kmetijskih zemljišč na robu
naselja Rogatec

K1, K2, A

OPN

NV 6000 – Draganja s pritoki
v manjšem delu poplavno območje
EŠD 625 – vplivno območje kulturnega spomenika
trško jedro
EŠD 626 – vplivno območje kulturnega spomenika
Muzej na prostem
EŠD 9279 – območje naselbinske dediščine
naselje Rogatec
v delu poplavno območje

RO46

Posebna enota urejanja
kmetijskih zemljišč na robu
naselja Rogatec

K1, K2, A, G OPN

RO47

Posebna enota urejanja
kmetijskih zemljišč na robu
naselja Rogatec

K1

OPN

Namenska
raba

Način urejanja

Varstveni režimi in omejitve

OPN

EŠD 3325 – vplivno območje spomenika cerkev sv.
Jurija EŠD 19163 – kulturna krajina Južno pobočje
Donačke gore
EŠD 22092 – območje naselbinske dediščine – vas
Sv. Jurij EŠD 26733 – Horvatova kapelica
EŠD 26735 – Polajžerjeva kapelica

OPN

EŠD 3325 – vplivno območje spomenika cerkev sv.
Jurija EŠD 19163 – kulturna krajina Južno pobočje
Donačke gore EŠD 22092 – območje naselbinske
dediščine – vas Sv. Jurij

OPN

EŠD 3325 – kulturni spomenik cerkev sv. Jurija in
vplivno območje spomenika
EŠD 19163 – kulturna krajina Južno pobočje
Donačke gore EŠD 22092 – območje naselbinske
dediščine – vas Sv. Jurij

OPN

EŠD 3325 – vplivno območje spomenika cerkev sv.
Jurija EŠD 19163 – kulturna krajina Južno pobočje
Donačke gore EŠD 22092 – območje naselbinske
dediščine – vas Sv. Jurij

/

Sveti Jurij
Oznaka
enote

Ime enote

SJ01

Sveti Jurij – naselje

SK, PO

SJ02

Sveti Jurij – del naselja severno
SK
od pokopališča

SJ03

Sveti Jurij – pokopališče s
cerkvijo

SJ04

Sveti Jurij – del naselja južno od
SK
pokopališča

ZK, CD
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Tlake
Oznaka
enote

Ime enote

Namenska
raba

Način urejanja

Varstveni režimi in omejitve

TL01

Tlake – naselje

SK

OPN

EŠD 19163 – Kulturna Krajina Južno pobočje
Donačke gore
6000- NV Draganja s pritoki

TL02

Tlake – zelene površine v
naselju

ZD

OPN

EŠD 19163 – Kulturna Krajina Južno pobočje
Donačke gore
6000- NV Draganja s pritoki

* ostali del statističnega naselja Tlake je zlit z naseljem Rogatec in vključen v UN Rogatec.
Trlično
Oznaka
enote

Ime enote

Namenska
raba

Način urejanja

Varstveni režimi in omejitve

TR01

Trlično – naselje

SK

OPN

EŠD 19049- Hiša Trlično 6
4429 – NV Sotla

Žahenberc
Oznaka
enote

Ime enote

Namenska
raba

Način urejanja

Varstveni režimi in omejitve

ŽA01

Žahenberc I – naselje

SK

OPN

EŠD 19163 – Kulturna Krajina Južno pobočje
Donačke gore

(2) Območja izven naselij v Občini Rogatec so razdeljena na naslednje enote urejanja prostora:
Odprti prostor
Oznaka
enote

Ime enote

PL01-DPA

Območje DLN za vzporedni
plinovod M1/1

Namenska
raba
K1, K2, G,
PC

Način urejanja

Varstveni režimi in omejitve

DLN (Uradni list /
RS, št. 34/01)

PL02-DPA Območje DLN za rekonstrukcijo K1, K2, G,
PC, E
PL03-DPA plinovoda M2

DLN (Uradni list /
RS, št. 79/04) NV 6105 – Odenca s pritoki

OP01

Kulturna krajina južno pobočje
Donačke gore

K1, K2, G,
A, PC

OPN

EŠD 3325 – vplivno območje kulturnega spomenika
cerkve sv. Jurija
EŠD 3326 – Cerkev sv. Donata – kulturni spomenik
in vplivno območje spomenika
EŠD 4600 – arheološko najdišče Donačka gora
EŠD 19045 – Gospodarsko poslopje na domačiji
Donačka Gora 8
EŠD 19163 – Kulturna krajina, južno pobočje
Donačke gore
EŠD 22092 – območje naselbinske dediščine – vas
Sveti Jurij
EŠD 24359 – Hiša Donačka Gora 8
EŠD 24906 – Gospodarsko poslopje na domačiji
Donačka Gora 33
EŠD 24907 – Gospodarsko poslopje na domačiji
Donačka Gora 41
EŠD 24910 – Kašča na domačiji Donačka Gora 37
EŠD 26730 – Kitakova kapelica
EŠD 26732 – Hajnšekova kapelica
EŠD 26734 – Pelekova kapelica
EŠD 28755– Stresova kapelica
NS – Donačka gora
NV 262 – Donačka gora
NV 6001 – bodika
NV 6000 – Draganja s pritoki
41600 – EPO Boč-Haloze-Donačka gora
SI3000118 – Natura 2000 – pSCI Boč – Haloze –
Donačka gora
I., II. ter III. vodovarstveno območje

OP02

Rastlinjaki

IK

OPN

/

OP03

Površine za šport in rekreacijo
ZS
(med Sotlo in železniško progo)

OP04

Ostali odprti prostor

K1, K2, G,
A, PC

OPN
OPN

/
NV 6105 – Odenca s pritoki
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Namenska
raba
K1, K2, G,
A, PC, PŽ

K1, K2, G,
A, PC, PŽ

Način urejanja

Varstveni režimi in omejitve

OPN

EŠD 626 – vplivno območje kulturnega spomenika
Muzej na prostem
EŠD 9279 – območje Rogatca
EŠD 9313 – park ob graščini Strmol
EŠD 19090 – Šipčeva kapelica
EŠD 28717 – Klet na domačiji Tlake 28
NV 6105 – Odenca s pritoki
NV 6000 – Draganja s pritoki
NS – Donačka gora
NV 262 – Donačka gora
41600 – EPO Boč-Haloze-Donačka gora
območje Natura 2000 – SI3000118 – pSCI Boč –
Haloze – Donačka gora
NV 4429 – Sotla
16500 – EPO Sotla
območje Natura 2000 – SI3000303 – Sotla s pritoki
Območje gozdnega rezervata Donačka gora
v delu poplavno območje
EŠD 3327 – cerkev Sv. Roka ter vplivno območje
EŠD 4600 – arheološko najdišče Donačka Gora
EŠD 9279 – območje Rogatca
EŠD 15011 – Domačija Donačka Gora 48
EŠD 19046 – Hiša Dobovec pri Rogatcu 19
EŠD 19084 – Križančeva kapelica
EŠD 19086 – Rojsova kapelica
EŠD 19088 – Križanova kapelica
EŠD 19091 – Kapelica pri starem gradu
EŠD 19093 – Artičeva kapelica
EŠD 19138 – Bavčeva kapelica
EŠD 19139 – Beletova kapelica
EŠD 19140 – Nežmahova kapelica
EŠD 21800 – Bukšekova kapelica
EŠD 26736 – Beletova kapelica
EŠD 28766 – Korezova kapelica
NV 5627 – nahajališče andezita
NV 5999 – Zlačka graba
NV 1867 – Log ob Sotli
NV 6002 – kostanj
NV 5631 – jezero Trlično
NV 4429 – Sotla
NS – Donačka gora
NV 262 – Donačka gora
41600 – EPO Boč-Haloze-Donačka gora
območje Natura 2000 – SI3000118 – pSCI Boč –
Haloze – Donačka gora
Območja varovalnih gozdov
II. in III. vodovarstveno območje
v delu poplavno območje
NV 6105 – Odenca s pritoki

OP06

Ostali odprti prostor

OPN

OP07

Ostali odprti prostor

K1, K2, G,
A, PC

OPN

OP08

Ostali odprti prostor – kmetija
Vrešak

A, K2

OPN

/

(3) Delitev območja občine na enote urejanja je prikazana v kartografskem delu izvedbenega dela odloka na karti 3: Prikaz
območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev ter na
karti 4: Prikaz območij enot urejanja prostora, gospodarske javne infrastrukture v merilu 1:5000.
46. člen
(uporaba prostorskih izvedbenih pogojev)
(1) Prostorski izvedbeni pogoji (v nadaljevanju: PIP) za načrtovanje posegov v prostor so določeni za celotno območje občine
in so razdeljeni na:
1. splošne prostorske izvedbene pogoje,
2. dodatne prostorske izvedbene pogoje za posamezne EUP, ki predstavljajo posebnosti v prostoru in so zapisani na koncu
posameznih členov ter
3. prostorske izvedbene pogoje kot izhodišča za območja predvidenih OPPN.
(2) Za vsako EUP veljajo:
1. PIP določeni s tem odlokom ali
2. PIP določeni v veljavnih prostorskih izvedbenih aktih.
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2 Splošni prostorski izvedbeni pogoji
2.1 PIP glede namembnosti in vrste posegov v prostor
47. člen
(PIP o vrstah gradenj)
(1) Na celotnem območju občine so dovoljeni naslednji posegi, če v tem odloku ali z drugimi predpisi ni določeno drugače:
1. redno in investicijsko vzdrževanje obstoječih legalno zgrajenih objektov in naprav, adaptacije in rekonstrukcije,
2. urejanje in vzdrževanje odprtih zelenih površin in drugih javnih površin (ureditev trgov, drevoredov, otroških igrišč, površin
za pešce, postavitev urbane opreme ipd.),
3. urejanje kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljišč ter vodnogospodarske ureditve,
4. gradnja, razširitve (dograditve), rekonstrukcije, vzdrževalna dela in odstranitve gospodarske javne infrastrukture.
(2) Če ta odlok ali drug predpis ne določa drugače, je na stavbnih zemljiščih, opredeljenih za gradnjo, dopustna naslednja
vrsta gradenj:
1. gradnja novih objektov,
2. dozidava, nadzidava legalno zgrajenih obstoječih objektov,
3. sprememba namembnosti z možnostjo prepletanja dejavnosti, kolikor podrobna namenska raba to dopušča,
4. rušitev objektov ali dela objekta,
5. dela za ureditev okolice objektov znotraj parcele, namenjene gradnji ter
6. postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov.
(3) Gradnje in drugi posegi ter ureditve so dopustni, kolikor niso v nasprotju s predpisi s področja varovanja kulturne dediščine,
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, obrambe in varovanja zdravja.
Za gradnjo oziroma poseganje v območja varstvenih režimov, vzpostavljenih na podlagi predpisov, je potrebno pridobiti soglasje
službe, ki je na podlagi predpisa pristojna za izdajo soglasja.
(4) Rekonstrukcije kot prenove objektov imajo v primeru kakovostnih arhitekturnih in dediščinskih objektov ter območij prednost pred novogradnjami, pri čemer se pri namembnosti in oblikovanju upošteva prostorski kontekst.
(5) Odstranitve objektov ali delov objektov, ki so kulturna dediščina, niso dopustne, razen pod pogoji, kot jih določajo predpisi
s področja varstva kulturne dediščine.
(6) Na obstoječih objektih, zgrajenih na podlagi dovoljenj s področja graditve objektov, ki so v grafičnem delu OPN prikazani le kot fundus objekta skladno z evidenco katastra stavb, namenska raba objektov ni določena kot stavbno zemljišče. Na teh
objektih je dopustna izvedba rednih in investicijskih vzdrževalnih del, rekonstrukcija, dozidava in nadzidava, rušitev objekta ali dela
objekta ter ponovna gradnja na istem mestu. Posege je mogoče izvajati le v območju gradbene parcele oziroma na funkcionalnem
zemljišču, opredeljenem v veljavnem upravnem dovoljenju za postavitev objekta ali na zemljišču, ki obsega 1,5 kratnik velikosti
stavbišča, kolikor so objekti zgrajeni pred letom 1967. Na gradbenih parcelah k tem objektom je dopustna tudi gradnja nezahtevnih
in enostavnih objektov skladno z določili v PIP za enostavne in nezahtevne objekte.
(7) Določbe iz prejšnjega odstavka tega člena veljajo tudi za vse druge zakonito zgrajene objekte, ki nimajo stavbnega zemljišča in tudi niso zajeti v katastru stavb.
(8) Pri nezakonito zgrajenih objektih so do odstranitve ali legalizacije (na stavbnih zemljiščih) dovoljena le redna vzdrževalna
dela na objektu, ki omogočajo gospodarno uporabo objektov oziroma preprečujejo propadanje objektov, dokler pristojni upravni
organ za prostor v postopku ne odloči drugače.
(9) Gradnje in drugi posegi ter ureditve izven stavbnih zemljišč so dopustne, če tako določajo veljavni predpisi o graditvi
objektov ter posegih v prostor.
(10) Dopustni nezahtevni in enostavni objekti se določijo skladno s podrobno namensko rabo prostora in tipologijo pozidave
ter ob upoštevanju PIP za nezahtevne in enostavne objekte iz naslednjega člena tega odloka.
48. člen
(PIP o vrstah objektov po namenu)
(1) Dopustne vrste objektov po namenu so določene v Prilogi 1 k odloku OPN Rogatec skladno s predpisi o klasifikaciji
objektov in podrobno namensko rabo prostora, razen v primerih, ko veljavni predpisi s področja varovanja kulturne dediščine, varstva okolja in naravnih dobrin, varstva voda, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varovanja zdravja to prepovedujejo.
(2) Dopustno je spreminjanje namembnosti objektov v delu objekta ali v celotnem objektu za dejavnosti, ki so skladne z določeno podrobno namensko rabo prostora. Dopustno je prepletanje dejavnosti, vendar posegi v prostor ali spremembe namembnosti
posameznih objektov ali delov objektov ne smejo poslabšati funkcionalnosti in stanja varstva okolja v EUP. Objekti, ki bi imeli z
emisijami večji vpliv na okolje (hrup, smrad, povečan promet), na primer večje delavnice, so dopustne v delih EUP pod pogojem,
da načrtovani in izvedeni omilitveni ukrepi znižujejo količino emisij pod zakonsko dovoljeno vrednost.
(3) V območjih podeželskih naselij je dopustno prepletanje dejavnosti, vendar nekmetijski posegi v prostor znotraj površin EUP
ali spremembe namembnosti posameznih kmetij ne smejo poslabšati funkcionalnosti kmetij in možnosti njihove širitve. Objekte, ki
imajo z emisijami večji vpliv na okolje (hrup, smrad), na primer večje hleve in večje širitve hlevov, je dopustno graditi v delih EUP,
ki so vsaj na eni strani odprti proti zemljiščem, na katerih se ne predvideva poselitev.
(4) V odprtem prostoru je dopustno prepletanje osnovnih in dopolnilnih dejavnosti kmetij, bivanje in spremljajoče dejavnosti, ki
skupaj zagotavljajo vzdrževanje in ohranjanje kakovosti prostora z njenimi naravnimi in ustvarjenimi sestavinami in prepoznavnost
krajinskih območij ter tiste dejavnosti, ki zaradi gradnje objektov in njim pripadajoče gospodarske infrastrukture ali zaradi izrabe
naravnih virov ne morejo biti v poselitvenih območjih, če s tem njihovo delovanje ekonomsko racionalnejše ali če zaradi tehničnih,
tehnoloških, okoljskih in drugih značilnosti niso primerne v poselitvenih območjih. Med dopustnimi dejavnostmi imajo prednost
dejavnosti, ki so povezane s kmetijstvom (dopolnilne dejavnosti na kmetiji).
(5) Sprememba namembnosti vinogradniškega objekta v stanovanjski objekt s stalno naselitvijo je dovoljena izjemoma, kolikor
je vinogradniški objekt del naselja ali avtohtone poselitve v kateri dodana stanovanjska enota ne povzroči širjenja zmogljivosti ali
gradnje nove GJI. V primeru izvajanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji je dovoljena sprememba vinogradniškega objekta v objekt
za dopolnilno izvajanje te dejavnosti na kmetiji – vinotoč, pod pogojem, da ima objekt možnost priključitve na GJI ustrezne zmogljivosti (parkirna mesta, dovoz, urejeno zajemanje in čiščenje odpadne vode, energetski priključek).
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2.2 PIP za nezahtevne in enostavne objekte ter ostale posege, ki niso gradnja
49. člen
(PIP za nezahtevne in enostavne objekte)
(1) Nezahtevni in enostavni objekti so konstrukcijsko manj ali konstrukcijsko nezahtevni objekti, ki ne potrebujejo posebnega
statičnega in gradbeno-tehničnega preverjanja, ki niso namenjeni prebivanju in nimajo vplivov na okolje. Med te objekte sodijo
predvsem objekti:
1. za lastne potrebe kot dopolnitev osnovnemu objektu oziroma dejavnosti kot npr.: majhne stavbe (garaža, nadstrešek, drvarnica, lopa, uta, vetrolov, pokrita skladišča za lesna goriva in podobno), ograje, podporni zidovi, male komunalne čistilne naprave,
greznice, priključki na GJI, objekti za rejo živali (hlev, svinjak, čebelnjak in podobno), objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno
dejavnost (sušilnica sadja, mlin, kisarna, oljarna, sirarna in podobno), pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (kozolec, kmečka lopa,
silos, rastlinjak, kašča, klet, krmišče in podobno);
2. vodna zajetja in objekti za akumulacijo vode in za namakanje (zajetje na tekoči vodi, namakalni sistem s črpališčem, bazeni,
okrasni ribniki in podobno), rezervoarji, vodnjaki, vodometi;
3. razni pomožni objekti v javni rabi (grajena urbana oprema, objekti za razsvetljavo, grajeno igralo na igrišču, pomožni cestni
objekti in podobno);
4. kolesarske poti, gozdne poti, pešpoti in podobno;
5. športna igrišča na prostem;
6. pomožni komunalni objekti (jaški, hidranti, črpališče, ponikovalnica in podobno);
7. samostojna parkirišča, objekti za oglaševanje, pomoli, pomožni letališki objekti, pristaniški objekti in pomožni objektu na
smučišču, pomožni objekti namenjeni obrambi, varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in objekti za spremljanje stanja okolja;
8. ostali objekti, ki jih določa zakon ali podzakonski predpis.
(2) Postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov je dovoljena na vseh območjih odprtega in urbanega prostora v skladu s
podrobno namensko rabo zemljišč, izjemoma tudi na nestavbnih zemljiščih, kolikor le-ta niso varovana (zavarovana) po drugih
področnih predpisih. Merila in pogoji za postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov morajo upoštevati določila predpisov o
vrstah objektov glede na zahtevnost ter določila v PIP za nezahtevne in enostavne objekte tega odloka.
(3) Nezahtevne in enostavne objekte za lastne potrebe je dopustno graditi na gradbeni parceli osnovne stavbe zgrajene na
podlagi gradbenega dovoljenja, razen pri skupnih objektih za več enot (npr. skupna mala čistilna naprava za več stanovanjskih
objektov) in objektih vezanih na naravne vire.
(4) Na gradbeni parceli, k pripadajoči stavbi, je dopustno zgraditi največ po en objekt za lastne potrebe iste vrste, vendar
največ toliko objektov, da ni presežena meja faktorja zazidanosti, določenega s tem odlokom. Na gradbeni parceli večstanovanjske
stavbe je dopustno za vsako stanovanje te stavbe zgraditi največ po en objekt za lastne potrebe iste vrste in skupaj največ toliko
objektov, da ni presežena meja faktorja zazidanosti. Nezahtevne in enostavne objekte je dopustno graditi kot samostoječe objekte
ali tako, da se stikajo v nizu, ali kot objekte s skupnimi konstrukcijskimi elementi, pri čemer pa ne smejo preseči dopustnih velikosti
posameznih vrst nezahtevnih oziroma enostavnih objektov.
(5) Izjemoma se lahko nezahteven ali enostaven objekt za lastne potrebe zgradi tudi na stavbnem zemljišču:
1. v neposredni bližini osnovnega objekta, kolikor na gradbeni parceli osnovnega objekta ni več prostorskih možnosti oziroma
je presežen faktor zazidanosti,
2. v območju razpršene poselitve brez osnovnega objekta, kolikor bo takšen objekt neposredno služil kmetijski dejavnosti.
(6) Ograje in podporne zidove je dopustno graditi na stavbnih zemljiščih tudi izven območja gradbene parcele.
(7) Nezahtevni in enostavni objekti, ki so dopustni na območju namenske rabe kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč, so določeni v 84. členu tega odloka.
(8) Začasni objekti za sezonske prireditve in druge vrste turistične ponudbe morajo biti postavljeni tako, da ne ovirajo drugih
dejavnosti v prostoru in niso postavljeni na območjih s posebnimi varstvenimi režimi, razen v primerih, ko varstveni režim to dovoljuje. Po prenehanju dovoljenja je potrebno začasni objekt odstraniti, na zemljišču pa vzpostaviti prvotno stanje.
(9) Postavitev čebelnjakov je dopustna na obrobju naselja oziroma razpršene poselitve. Postavitev znotraj naselij in površin
razpršene poselitve, ali na lokacijah, na katerih bi čebele ogrožale prebivalce, pešce ali ostali promet ob čebelnjaku, je dopustna ob
izvedbi predhodnih omilitvenih ukrepov kot so zasaditve gostih dreves ali visoke žive meje pred čebelnjak ali postavitev drugačnih
visokih ovir, ki jih morajo čebele nadletavati na izletu iz čebelnjaka in vračanju v čebelnjak.
(10) Signalizacija, reklamne, obvestilne in usmerjevalne table za lastne potrebe, ki niso v javnem interesu, so lahko postavljene znotraj označenega naselja, izven naselij pa samo kot obvestilna tabla ali dopolnilna tabla prometnemu znaku. Za postavitev
ob cestah je potrebno predhodno pridobiti soglasje upravljavca ceste, za postavitev znotraj naselij pa še soglasje Občine Rogatec.
Trženje reklamnih panojev (jumbo plakatov), svetlobnih napisov ali drugih oblik vizualnega oglaševanja vseh velikosti in oblik mora
biti v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa ter občinskim odlokom o plakatiranju.
(11) Postavitev reklamnih, obvestilnih in usmerjevalnih tabel in panojev, svetlobnih napisov ali drugih oblik vizualnega oglaševanja vseh velikosti in oblik na varovanih objektih in območjih kulturne dediščine je možno postaviti le po predhodni preveritvi
umestitve in če je ta pozitivna, s pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
(12) Označevanje naravnih vrednot in območij biotske raznovrstnosti je potrebno izvajati skladno s predpisi o označevanju
zavarovanih območij naravnih vrednot.
(13) Postavitev nezahtevnega ali enostavnega objekta ne sme ovirati manipulacije na gradbeni parceli ali zmanjšati minimalnih površin potrebnih za parkiranje. Ravno tako s postavitvijo ne sme biti presežena meja faktorja zazidanosti.
(14) Odmiki enostavnih oziroma nezahtevnih objektov od posestnih meja znašajo minimalno 3 m, oziroma 0.50 m za žive
meje, ograje in oporne zidove, vendar v takšni razdalji, ki omogoča vzdrževanje objekta iz svojega zemljišča (tudi obrezovanje).
Manjši odmiki so dopustni s pisnim soglasjem lastnika sosednje parcele.
(15) Velikosti nezahtevnih in enostavnih objektov so določene skladno z veljavnimi predpisi.
(16) Oblikovanje enostavnih in nezahtevnih objektov mora izhajati iz tradicionalnega stavbarstva arhitekturne krajine Rogatec in slediti oblikovanju obstoječih objektov. Objekti naj bodo praviloma pokriti z dvokapno streho v vzdolžni smeri v naklonu od
35-45°.Strešne frčade niso dopustne. Strehe drugih oblik ali nižjega naklona (enokapne, ravne, polkrožne) ter druge kritine se
lahko uredijo v primeru steklenjakov, garaž, nadstreškov ali če je tako oblikovanje skladno z osnovnim objektom, vendar le izven
varovalnih režimov kulturne dediščine.
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(17) Klimatskih naprav ni dopustno nameščati na ulične fasade objektov. Namestitev klimatskih naprav ne sme imeti motečih
vplivov na okoliška stanovanja in prostore, v katerih se zadržujejo ljudje (hrup, vroči zrak, odtok vode).
(18) Elektroomarice, omarice plinskih in telekomunikacijskih napeljav ter drugih napeljav GJI morajo biti javno dostopne in ne
smejo biti nameščene na uličnih fasadah objektov, razen v primeru, da takšna izvedba tehnično ni možna.
(19) Nezahtevni in enostavni objekti so lahko izvedeni kot prizidek k objektu, ravne strehe prizidkov je dovoljeno urediti kot
zunanje terase.
50. člen
(PIP za ostale ureditve, ki niso gradnja)
(1) Pri vseh ostalih ureditvah, ki niso gradnja, ampak v skladu z veljavnimi predpisi pomenijo drug poseg v fizične strukture
na zemeljskem površju ter pod njim, kot so npr. agrooperacije, krčitve gozda, ureditev poljskih in gozdnih poti, ureditev sezonskih
parkirišč, prostori za skladiščenje lesa, izkoriščanje mineralnih surovin ter raziskovanje geotermičnega energetskega vira je potrebno upoštevati predpise o vrstah posegov v okolje, za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje ter pridobiti soglasje
službe, ki je na podlagi predpisa pristojna za izdajo soglasja.
(2) V primeru izkazanega interesa za izkoriščanje mineralnih surovin na novih lokacijah bo občina pretehtala, ali je smotrno
določeno območje z osnovno namensko rabo prostora opredeliti kot območje mineralnih surovin (s podrobnejšo namensko rabo pa
kot površino nadzemnega pridobivalnega prostora ali kot površino podzemnega pridobivalnega prostora s površinskim vplivom, ki
onemogoča drugo rabo). Za namen izkoriščanja mineralnih surovin je potrebno sprejeti občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).
(3) Posegi morajo biti načrtovani sonaravno, s čim manjšimi vplivi na okolje, površinski izkopi ali nasutja pa naj ne presegajo 1,5 m, krčitve vegetacije pa naj ne bodo večje od 1ha, kar ne velja za izkoriščanje mineralnih surovin.
(4) Ureditev rekreacijskih površin, ki niso gradnja po predpisih o gradnji objektov (vzletišča za jadralna padala, plezališča itd.),
je mogoča s soglasjem službe, ki je na podlagi predpisa pristojna za izdajo soglasja (v primeru varstvenih režimov), uskladitvijo
interesov v prostoru, lastnikom zemljišč in Občino Rogatec.
2.3 PIP glede lege objektov
51. člen
(PIP glede lege objektov)
(1) Pri umeščanju novih objektov je potrebno upoštevati značilen vzorec poselitve in značilne lokalne graditeljske tradicije
v obravnavani arhitekturni krajini. Vsi posegi v grajeno strukturo naselja morajo biti usmerjeni k ohranjanju kvalitetne arhitekture
posameznih območij in izboljšanju dosedanjih posegov. Pozicija objektov mora biti skladna z zazidalno strukturo naselja, regulacijske črte pa morajo slediti obstoječim.
(2) Vsi odmiki novih objektov morajo biti načrtovani skladno z veljavnimi predpisi za posamezna področja ter strokovnimi
normativi.
(3) Najmanjši medsebojni odmik prostostoječih objektov se določi glede na terenske razmere in v skladu s sanitarno tehničnimi, požarno-varnostnimi predpisi in pogoji osvetlitve. Novi objekti ne smejo vplivati škodljivo na bivalne pogoje prebivalcev v
neposredni soseščini.
(4) Odmik objekta od posestne meje znaša najmanj 4 m, za manjši odmik oziroma za objekt, ki je oddaljen 4 m in več, ima
pa vpliv na sosednja zemljišča in objekte, je potrebno pridobiti soglasje sosedov. Z načrtovanimi odmiki novogradenj od posestnih
mej mora biti zagotovljeno vzdrževanje objekta tako, da ni motena sosednja posest ter da so upoštevani sanitarni in požarno
varnostni pogoji.
(5) V območjih naselbinske dediščine je potrebno ohranjati varovane elemente, kot so odmiki od sosednjih zemljišč, lega in
gostota objektov ter razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom.
(6) Odmiki načrtovanih objektov od ceste naj bodo praviloma 6 m (zaradi zagotavljanja parkiranja na lastnem zemljišču),
razen kjer to ni možno izvesti zaradi varnosti ali cestno prometnih kriterijev. Odstopanje je možno v soglasju z upravljavci cest oziroma kadar morajo stavbe slediti obstoječi razpoznavni gradbeni liniji naselja ali dela naselja oziroma v naseljih, za katera veljajo
posebni pogoji varstva kulturne dediščine.
(7) Pri umeščanju posegov v prostor je potrebno upoštevati tudi odmike od priobalnih zemljišč navedene v PIP-u za poseganje
v območja vodnih zemljišč in varovanje voda v 80. členu tega odloka.
Posebnosti in dodatni pogoji glede lege objektov:
(8) V območju trškega jedra v EUP RO28 je potrebno glede lege objektov upoštevati naslednje:
1. lega objektov mora dosledno upoštevati obstoječe prostorske regulacijske črte;
2. pri ponovni gradnji mora lega objektov ohranjati obstoječe ulične poteze, povečava objektov je dovoljena v notranjost
gradbene parcele;
3. objekti morajo biti pri novogradnjah in dozidavah odmaknjeni od posestne meje najmanj 1,5 m, manjši odmik je dovoljen
s soglasjem lastnika sosednje parcele;
4. pri ponovni gradnji je dovoljena postavitev objekta z enakim odmikom, kot je bil pred rušitvijo objekta
5. lega objektov mora podrejena varstvenemu režimu oziroma pogojem pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
(9) Pri gradnji v podeželskih naseljih znotraj območja kulturne krajine v EUP DG01, TL01, SJ01, SJ02, SJ04 in ŽA01 morajo
biti novi stanovanjski ali gospodarski objekti v prostor umeščeni ob glavnih prometnih komunikacijah, ob obstoječih stavbah, tako
da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute.
2.4 PIP glede velikosti objektov
52. člen
(PIP glede velikosti objektov)
(1) Merila za določanje velikosti objektov so opredeljena s:
1. faktorjem izrabe parcele (Fiz = razmerje med bruto etažno površino in celotno površino parcele namenjene gradnji),
2. faktorjem zazidanosti (Fz = razmerje med tlorisno projekcijo zunanjih dimenzij največjih etaž nad terenom in površino
gradbene parcele),
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3. faktorjem zelenih površin (Fzp = razmerje med površino gradbene parcele, ki mora ostati zelena ter celotno površino
gradbene parcele) ali pa z
4. višinskimi gabariti.
(2) Dopustni faktorji glede na namensko rabo prostora so:
Namenska raba gradbene parcele
Območja stanovanj
Podeželska naselja s kmetijami
Druga območja centralnih dejavnosti
Območja proizvodnih dejavnosti

Fz
0,4
0,2
0,6
0,8

Fiz
1,2
0,4
1,6
2,4

Fzp
0,25

0,1

(3) Kadar je obstoječa zazidanost ali izraba parcele večja od dovoljene zazidanosti ali izrabe parcele določene s tem odlokom,
so na obstoječih objektih dopustne le rekonstrukcije brez povečanja površine objektov, vzdrževanje objektov, odstranitev objektov
ter spremembe namembnosti, ki ne zahtevajo novih parkirnih površin. Dopustna je gradnja garažnih objektov pod nivojem terena.
Pri rušitvi dela objekta na parceli je dovoljena ponovna pozidava površine v isti ali manjši površini.
(4) Velikost objektov na posamezni parceli se določa glede na funkcijo objekta, velikost parcele, pogoje glede lege objektov
in zahtevane odmike ter tako, da bodo znotraj meje dopustnih faktorjev, ki so določeni v drugem odstavku tega člena.
(5) Vse novogradnje se morajo prilagoditi gabaritom obstoječe zazidave v EUP, prav tako ne smejo presegati tega gabarita
dozidave in nadzidave objektov. Etažnost objektov mora biti podrejena dominantam naselja (grad, cerkev, pomembnejše drevo
ipd.), kar je potrebno še posebej strogo upoštevati v okviru opredeljenih območij kulturne krajine in naselbinske dediščine. V
območju trškega jedra, vključno z njegovim vplivnim območjem, višinski gabariti ne smejo presegati višin obstoječih objektov v
trškem jedru, potrebno je ohranjati pomembne vedute in obdržati ritem višinskega gabarita objektov.
(6) Etažnost individualnih stanovanjskih objektov sme znašati največ (K) + P + M (vkopana klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje), pri večstanovanjski gradnji (EUP RO22, RO25, RO37) pa je najvišja dovoljena etažnost objektov (K) + P + 3 + M oziroma
(K) + P + 4 v primeru izvedbe ravne strehe.
(7) V območju centralnih dejavnosti je pri gostinskih stavbah za kratkotrajno nastanitev, upravnih in pisarniških stavbah ter
stavbah splošnega družbenega pomena dovoljena etažnost (K) + P + 1 + M ali (K) + P + 2.
(8) V območju proizvodnih dejavnosti se velikost in višina objektov določi glede na proizvodni proces in na podlagi potreb,
zagotoviti pa je potrebno 10 % zelenih površin.
(9) V posebnem območju za turizem v EUP RO43, ki je namenjeno nastanitvenim in drugim objektom za turistično ponudbo,
je lahko fz največ 0,5, etažnost objektov pa največ (K) + P + 1 + M.
(10) Gradnja kleti je dopustna v celoti ali do 2/3 vkopani izvedbi. Pri gradnji na terenu z naklonom je klet lahko nad terenom
v najnižji točki objekta, vkopani pa morata biti vsaj 2/3 kleti na ostalih stranicah objekta. Dovoljena je izgradnja ene ali več kletnih
etaž, kjer to geomehanske lastnosti tal dopuščajo. Objekti na izpostavljenih legah in grebenih morajo imeti klet v celoti vkopano,
da se zagotovi pritličen gabarit.
(11) Gradnja kleti ni dovoljena kolikor bi posegla v podtalnico, povzročala plazovitost terena ali poslabšala nosilnost terena.
Povišanje objektov v teh primerih ni dovoljeno.
(12) Kota pritličja je odvisna od namembnosti gradnje in je lahko maksimalno 1,4 m nad obstoječim terenom in največ 1 m
pri objekti namenjenih proizvodnim dejavnostim.
(13) Največja dopustna višina kolenčnega zidu je 1,2 m.
(14) V vinogradniških območjih morajo biti tlorisi gospodarskih objektov (vinogradniških objektov in shramb za sadje) obvezno
pravokotni, v razmerju 1:2, do maksimalno 45 m2 tlorisne površine. Imajo lahko dve izkoriščeni etaži, in sicer kletno etažo in izkoriščeno podstreho, če pa je klet v celoti vkopana, je možno izvesti pritličje in ostrešje brez kolenčnega zidu. Objekti na nagnjenem
terenu, ki so delno vkopani oziroma imajo polzasuto klet (zadnja stena kleti v celoti vkopana), imajo lahko nad kletno etažo kolenčni
zid visok max. 1,6 m. Dopustna je nadzidava ali dozidava, vendar skupna površina ne sme presegati 45 m2.
Posebnosti in dodatni pogoji glede velikosti objektov:
(15) Kolikor je možno zadostiti pogojem o odmikih, legi, varnosti dostopa in drugim pogojem, je znotraj strnjenih naselij
dopustno povečati:
1. faktor zazidanosti pri kmetijah do vrednosti 0,6;
2. faktor zazidanosti pri stanovanjskih stavbah do vrednosti 0,6;
3. faktor izrabe pri kmetijah do vrednosti 0,8.
(16) V območju trškega jedra v EUP RO28 zaradi specifičnosti strnjene pozidave velikost objektov ni določena s faktorjem
zazidanosti oziroma faktorjem izrabe, temveč je podrejena varstvenemu režimu oziroma pogojem pristojnega Zavoda za varstvo
kulturne dediščine.
2.5 PIP glede oblikovanja objektov
53. člen
(PIP glede oblikovanja objektov)
(1) Oblikovanje objektov mora izhajati iz arhitekturnih in prostorskih značilnosti arhitekturne krajine Rogatec in jih kvalitetno
nadgrajevati. Vsi objekti in prostorske ureditve se morajo prilagoditi tradicionalnim oziroma sodobnim kvalitetnim objektom in ureditvam v EUP ali okolici po stavbni prostornini, višini in regulacijskih črtah, naklonu streh in smereh slemen, barvi in teksturi streh
in fasad, načinu ureditve nepozidanega prostora, urbani opremi in drugih oblikovanih značilnostih prostora.
(2) Vsi objekti in posamezni gabariti objektov na parceli morajo biti medsebojno oblikovno usklajeni. Gospodarski, dopolnilni
in bivanjski objekti morajo biti prostorsko ločeni ali ločeni s požarnim zidom.
(3) Tlorisna razmerja morajo ohranjati razmerja značilna za arhitekturno krajino, praviloma podolgovate v razmerju stranic
1:1,5 do 1:2. V okviru strnjenih naselij se morajo tlorisni gabariti podrejati obstoječi pozidavi, na območjih naselbinske dediščine
pa pogojem pristojne službe za varstvo kulturne dediščine. Navedeno tlorisno razmerje stranic je potrebno ohraniti tudi po dozidavi
objektov.
(4) Razmerje višine zidanega dela objekta proti strehi naj bo v razmerju, značilnem za posamezno vrsto objekta v naselju in
arhitekturni krajini.
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(5) Površina dozidave objekta praviloma ne sme presegati zazidane površine obstoječega objekta, pri čemer naj se ohrani
razmerje tlorisnih stranic objekta, kot je opredeljeno v tretjem odstavku tega člena. Pri dozidavi in nadzidavi obstoječih objektov je
potrebno zagotoviti oblikovno skladnost dozidanega ali nadzidanega objekta z obstoječim objektom.
(6) Obliko, naklon, kritino in smeri slemen je potrebno prilagoditi splošni oziroma kakovostni podobi v EUP. Kritine morajo
biti temnih barv od rjave do opečno rdeče v skladu z obstoječim vzorcem. Svetli in trajno sijoči barvni odtenki kritin niso dovoljeni.
(7) Naklon streh objektov v odprtem prostoru in podeželskih naseljih mora biti med 35–45°, strehe pa dvokapne s čopi ali brez.
(8) Strehe gospodarskih objektov v vinogradniških območjih (vinogradniški objekti in shrambe za sadje) morajo biti obvezno
simetrične dvokapnice z nakloni strešin med 40–45°, s kritino iz opeke ali drugega naravnega materiala (les, slama).
(9) Smer slemena mora biti vzporedna s plastnicami terena oziroma mora biti usklajena z obstoječo zasnovo zaselka ali gruče
hiš. Sleme mora biti vzporedno z daljšo stranico objekta.
(10) Objekti za industrijsko kmetijsko proizvodnjo prireje živali in vzgoje rastlin, kolikor so v EUP okoljsko in prostorsko sprejemljivi, lahko v tlorisni in višinski zasnovi odstopajo od zgornjih zahtev glede oblikovanja: tlorisna razmerja največ do 1:3, streha
je lahko naklona med 30–45° ali simetrična dvokapnica z lomljenima strešinama, ne sme pa odstopati v arhitekturni usklajenosti
kmetije (barva in izvedba fasade, tekstura in barva kritine).
(11) Streha objektov je lahko izvedena tudi z integriranimi fotovoltaičnimi celicami. Na strehe je dovoljeno montirati tudi sončne
zbiralnike, ki ravno tako kot fotovoltaične celice ne smejo presegati višine slemena. Na objektih in območjih, ki so varovani kot
kulturni spomeniki, postavitev in gradnja naprav za proizvodnjo električne energije ni sprejemljiva. Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturna dediščina ter v vplivnih območjih je postavitev naprav za proizvodnjo električne energije dopustna Ie izjemoma,
po predhodni preveritvi umestitve, vendar je pred tem potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje.
(12) Osvetlitev podstrešnih prostorov je dovoljena s terasami, frčadami in drugimi oblikami odpiranja strešin, ki ne smejo biti
višje od osnovne strehe in po posamezni strehi enotno oblikovane ter enakega naklona kot je osnovna strešina. Strešne odprtine
morajo slediti rastru fasadnih odprtin in biti kompozicijsko skladne z arhitekturno zasnovo objekta.
(13) Oblikovanje in razporeditev okenskih in vratnih odprtin na fasadah, ki so praviloma vertikalno podolgovatih oblik, členitev
ter obdelava fasad naj bodo arhitekturno premišljeni, med seboj kompozicijsko usklajeni in naj sledijo značilnostim tradicionalnega
oblikovanja v arhitekturni krajini.
(14) Barve fasad morajo biti v beli ali svetlih pastelnih tonih, ki mora biti usklajena z barvo stavbnega pohištva in barvo strehe
oziroma kritine. Prepovedane so močnejše modre, rdeče, vijoličaste, zelene, rjave, sive, rumene, oranžne in podobne barve. V
vseh enotah odprtega prostora in podeželskih naselij so prepovedani preneseni dodatki na fasadah, kot so večkotni izzidki, stolpiči,
fasadni pomoli, arkade in drugi arhitekturni in hortikulturni elementi iz drugih okolij.
(15) V naselju Rogatec je na območjih stanovanj (RO01, RO03, RO21, RO22, RO24, RO37) izven varovanih območij kulturne
dediščine pri oblikovanju in členitvi fasad ter oblikovanju streh dopustna uporaba sodobnih oblikovnih pristopov (enostavne členitve
fasad, uporaba sodobnih materialov, enokapna ali štirikapna streha, ravna streha). Enako velja za območja centralnih dejavnosti
(RO02, RO06, RO12, RO14, RO17 ter RO23) ter območja proizvodnih dejavnosti (RO08, RO09 ter RO15), kjer so dopustne tudi
barve fasad v temnejših odtenkih, oblika strehe pa se prilagodi dejavnosti v objektih.
(16) Ob javnih površinah je potrebno glavno fasado stavbe oblikovati glede na pomen in značaj javnega prostora. Servisnih
manipulacijskih površin ni dopustno načrtovati ob javnih površinah, kot so trgi, igrišča, pomembnejše ulice, razen v primeru, ko ni
druge prostorske možnosti.
(17) Pri prenovi večstanovanjskih objektov je potrebno zunanje stavbno pohištvo, nadstreške, balkonske ograje, morebitne
zasteklitve balkonov, postavitev klimatskih naprav barvno in oblikovno poenotiti. Nameščanje klimatskih naprav na vidno izpostavljene dele objektov ni dovoljena. Pred pričetkom vseh naštetih del na večstanovanjskih objektih je potrebno izdelati projekt (idejno
zasnovo) ter pridobiti morebitna soglasja pristojnih služb ter Občine Rogatec.
Posebnosti in dodatni pogoji glede oblikovanja objektov:
(18) V območju trškega jedra v EUP RO28 je potrebno upoštevati naslednje PIP glede oblikovanja:
1. obliko strehe je potrebno prilagajati obstoječim objektom v EUP;
2. stavbe sooblikujejo sodobno trško jedro, novogradnje pa ohranjajo volumne stavb v trškem jedru in dosledno upoštevajo
smeri pozidave;
3. barve fasad objektov morajo biti predhodno usklajene z odgovornim konservatorjem za varstvo kulturne dediščine;
4. podstrešni prostori se lahko osvetljujejo preko dvoriščnih odprtin;
5. stavbno pohištvo mora biti leseno in oblikovano v skladu z navodili pristojen enote zavoda za varstvo kulturne dediščine;
6. pri prenovi objektov je potrebno upoštevati Konservatorska izhodišča za prenovo trških stavb (ZVNKD, nov. 1998);
7. površine za mirujoči promet je potrebno umeščati na manjša parkirišča na obrobju, med ali ob parkirnih mestih pa zasaditi
drevesa;
8. pozidava ob Strmolski ulici mora slediti urbanističnemu konceptu pozidave vzhodnega dela trškega jedra z obojestransko
obcestno pozidavo s posameznimi zelenimi prekinitvami, slemena objektov morajo potekati vzporedno s cesto;
9. posebno pozornost je potrebno nameniti oblikovanju odprtega grajenega prostora, posege pa usmeriti v oblikovanje prepoznavnega trškega jedra. Pri prenovi je potrebno upoštevati Kulturnovarstvena izhodišča za obnovo osrednjega zunanjega trškega
prostora v Rogatcu (ZVNKD, marec 2000).
54. člen
(PIP glede urejanja okolice, odprtih površin in zasaditev)
(1) Ureditev okolice objektov mora biti v skladu z obstoječim vzorcem oblikovanja v EUP, hkrati pa mora oblikovno in funkcionalno dopolnjevati povezavo objekta z urbanim prostorom, ali z odprtim prostorom, če je objekt grajen na stiku urbanega in
odprtega prostora.
(2) Pri urejanju okolice objektov je potrebno upoštevati obstoječo konfiguracijo terena. Premostitve višinskih razlik na zemljišču
je potrebno izvesti v obliki zatravljenih brežin, ki jih je dopustno zasaditi z avtohtonimi vrstami trav, popenjalk, grmovnic ali drevja.
Betonske škarpe in oporni zidovi, ki morajo biti v največji možni površini ozelenjeni, so dopustni, kadar to zahteva geotehnično
poročilo oziroma kadar drugačna zavarovanja brežin niso izvedljiva. Izjemoma se višinske razlike lahko premostijo z opornimi
zidovi do višine 1,5 m. Če je zaradi terenskih razmer višina opornega zidu večja od 1,5 m, se praviloma izvede v terasah in mora
biti obdelan z naravnimi materiali in intenzivno ozelenjen. Gradnja opornega zidu višjega od 1,5 m je dovoljena kadar obstaja
nevarnost rušenja terena.

Stran

2300 /

Št.

19 / 17. 3. 2014

Uradni list Republike Slovenije

(3) Na vseh območjih je potrebno ohraniti čim več avtohtone vegetacije, pri novih zasaditvah pa uporabiti avtohtone materiale
in rastlinske vrste. Na ekološko pomembnih območjih in v območjih naravnih vrednot se uporabijo izključno avtohtone, rastiščnim
razmeram prilagojene drevesne in grmovne vrste. Tujerodnih ali eksotičnih vrst v zasaditvah na teh območjih ni dovoljeno uporabljati.
(4) Za tlakovanje javnih površin in površin ob javnih objektih je potrebno uporabiti kakovostne materiale, ki morajo biti usklajeni
z arhitekturo objektov, urbano upremo in drugimi zunanjimi ureditvami. Uporaba barvo agresivnih ali drsečih materialov ni dopustna.
(5) Območje tlakovanega dela gradbene parcele je potrebno v čim večji meri tlakovati s prepustnimi materiali. V primeru
večje površine je potrebno načrtovati prostorske ureditve za zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike.
(6) Ograjevanje objektov je dovoljeno, s tem da se lahko ograje dodatno ozelenijo z zasaditvijo avtohtonih grmovnic. Od roba
cestnega telesa morajo biti odmaknjene minimalno 1 m in ne smejo zmanjševati preglednosti oziroma cestne varnosti ter ovirati
pluženja. Pri ograjevanju objektov in kompleksov, ki zahtevajo posebno varnost, je potrebno upoštevati višino in izvedbo ograje
določeno z drugimi predpisi.
(7) Postavljanje obor in ograjevanje parcel v odprti krajini na območjih ohranjanja narave je potrebno izvajati na način, da
je mogoč prehod prostoživečih vrst. Na območjih zavarovanih po predpisih o ohranjanju narave ni dopustno postavljanje obor za
gojenje tujerodnih prostoživečih vrst.
(8) Površine v javni rabi, dostope do javnih objektov ter parkirne površine je potrebno načrtovati tako, da bo omogočen neoviran dostop gibalno oviranim osebam.
(9) V območju površin za šport in rekreacijo na prostem (DG03, DO06, OP03) je potrebno ureditve, objekte in naprave oblikovno poenotiti in smiselno uskladiti z zunanjimi ureditvami stičnih območij.
(10) Območja drugih zelenih površin (RO10, RO16, RO31, RO38, RO40, RO41, RO42) predstavljajo zeleni zaščitni tampon
med različnimi rabami prostora. Na teh površinah je možna ureditev sprehajalnih in kolesarskih poti ter postavitev urbane opreme.
(11) V območjih večstanovanjskih stavb (RO22, RO25, RO37) je potrebno zagotoviti otroško igrišče za skupino do 6 let
starosti.
(12) Obstoječe drevorede in drevesa je potrebno ohranjati. Če to zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev ni možno, jih je potrebno nadomestiti z novimi oziroma sanirati.
(13) Obrežne drevnine ni dovoljeno odstranjevati. Kolikor je zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev odstranitev nujna, jih je
potrebno nadomestiti ali sanirati.
2.6 PIP glede parcelacije
55. člen
(PIP glede velikosti in oblike parcele)
(1) Velikost parcele, namenjene gradnji, mora omogočati normalno uporabo in vzdrževanje objekta z vsemi spremljajočimi
prostorskimi potrebami, razen na območjih, kjer zaradi posebne tipologije strnjene gradnje temu ni mogoče povsem zadostiti in je
del teh potreb zagotovljen na drugem zemljišču.
(2) Pri določitvi parcel objektov je potrebno upoštevati:
1. namembnost in velikost objekta s potrebnimi površinami za njegovo uporabo in vzdrževanje (dostop do javne ceste, parkirna mesta, utrjene in zelene površine);
2. prostorske izvedbene pogoje glede lege in velikosti objektov ali ureditev ter oblikovanja objektov);
3. prostorske izvedbene pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro;
4. položaj, namembnost in velikost novih parcel objektov v odnosu do obstoječih parcel;
5. namembnost in velikost javnih površin, prometnih površin in komunalnih koridorjev ter njihovo vzdrževanje;
6. zdravstveno-tehnične zahteve (odmik od sosednjih objektov, vpliv bližnje okolice, osončenje, prevetritev, intervencijske poti);
7. oblika in velikost parcel morata nadaljevati začeti vzorec poselitve, kolikor se nadaljuje enaka vrsta objektov po namenu;
8. v območjih naselbinske dediščine je potrebno ohranjati značilno obstoječo naselbinsko zasnovo.
(3) Velikost gradbene parcele za enostanovanjsko gradnjo naj bo praviloma 500 m2, vendar ne manj kot 1,5 kratnik fundusa
objekta, z izjemo strnjene ulične pozidave v območju trškega jedra, kjer je lahko meja parcele tudi fasada objekta. Pri robnih parcelah, kjer preostanek parcele ne bi zadoščal za samostojno gradbeno parcelo, so zaradi zaokrožanja meje gradbenih parcel po
objektih v naravi dopustne večje parcele. Velikost gradbene parcele je potrebno prilagajati dopustnim dejavnostim v EUP oziroma
tehnološkim zahtevam posamezne vrste proizvodnje.
(4) V primeru kmetije je pri parcelaciji potrebno velikost funkcionalnega zemljišča prilagoditi obsegu proizvodnje in kmetijske
mehanizacije.
(5) Delitev gradbenih parcel je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki ustrezajo pogojem za
velikost in oblikovanje novih parcel v skladu z določili tega odloka.
(6) Parcelacija se mora v vinogradniških območjih izvajati skladno z značilnostmi obstoječe parcelacije, nova zemljiška parcela
pa mora zagotavljati ohranitev tipičnega vzorca poselitve.
(7) Parcelacija mora upoštevati izdane upravne akte in ostale predpise, ki določajo velikost in obliko funkcionalnega zemljišča
k objektom, opredeljenim kot razpršena gradnja.
(8) Stavbam, zgrajenim na podlagi veljavnega dovoljenja za graditev objektov, ki nimajo prostorsko opredeljenega funkcionalnega zemljišča, in stavbam zgrajenim pred letom 1967, ki nimajo določene gradbene parcele, se gradbena parcela določi tako,
da poleg stavbišča vključuje zemljišča nujna za uporabo stavbe skladno s prvim in drugim odstavkom tega člena v okviru dejansko
razpoložljivih zemljišč oziroma vsaj v 1,5 kratniku obstoječega fundusa objekta.
2.7 PIP za gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
56. člen
(splošni PIP za gradnjo in vzdrževanje GJI)
(1) GJI je potrebno načrtovati, graditi, obratovati in vzdrževati v skladu z veljavnimi predpisi in tehničnimi normativi.
(2) Posegi na GJI ter posegi v varovalnem pasu GJI se izvajajo le s soglasjem upravljavca posamezne GJI.
(3) Vodi GJI morajo potekati po javnih površinah, razen na odsekih, na katerih zaradi terenskih ali drugih razlogov potek po
javnih površinah ni možen in se potek uredi z drugim pravnim poslom, ki pomeni pravico gradnje na zemljišču.
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(4) Vode GJI je potrebno združevati v skupne koridorje, pri poteku pa upoštevati tehnične predpise o varnostnih odmikih
pri poteku in križanjih.
(5) Vodi in objekti GJI morajo potekati oziroma biti umeščeni v prostor tako, da je možno priključevanje objektov znotraj
posamezne EUP ter omogočeno njihovo nemoteno delovanje in vzdrževanje.
(6) Gradnja prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture mora potekati usklajeno.
(7) Ob gradnji novih ali rekonstrukciji obstoječih vodov GJI je potrebno v okviru območja predvidenega posega načrtovati
tudi rekonstrukcijo preostalih vodov, objektov in naprav, ki so zaradi dotrajanosti, premajhne zmogljivosti ali drugih razlogov,
neustrezni.
(8) Vode GJI v naseljih ter v območjih varstva kulturne dediščine, je potrebno praviloma izvesti podzemno, če to ni v
nasprotju z varstvenimi režimi oziroma varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave in kulturne dediščine
oziroma če zaradi izjemnih posegov, ki morajo biti posebej obrazloženi, takšna gradnja ni možna.
(9) Linijsko GJI je potrebno načrtovati čim bolj racionalno, v splošnih infrastrukturnih koridorjih, ki v najmanjši meri prizadenejo enotnost večjih homogenih površin, rabo in površinski pokrov ter ne povzročajo večjih motenj v vidnem dojemanju prostora,
hkrati se morajo v največji možni meri izogibati območjem kulturne dediščine in drugim območjem ter prvinam, pomembnim za
prepoznavnost kulturne krajine, naravnim vrednotam in pomembnejšim delom ekološko pomembnih območij oziroma posebnih
varstvenih območij.
(10) Omrežja in jaške komunalne opreme je potrebno na javnih cestah praviloma umeščati zunaj vozišča. Če to ni mogoče, se jaški umestijo tako, da so pokrovi zunaj kolesnic vozil, po izvedeni gradnji komunalnih vodov pa je potrebno cestišče
vzpostaviti v prvotno stanje.
(11) Globina podzemnih komunalnih vodov in objektov na kmetijskih zemljiščih mora biti tolikšna, da zagotavlja normalno
kmetijsko obdelavo. Po izvedeni gradnji komunalnih vodov je potrebno kmetijsko zemljišče vzpostaviti v prvotno stanje. Prečkanja komunalne opreme pod strugo vodotoka je potrebno načrtovati tako, da ni zmanjšana prevodna sposobnost struge vodotoka
v skladu z zakonom, ki ureja vode.
57. člen
(PIP za gradnjo in urejanje prometne infrastrukture)
(1) Načrtovanje in gradnja ter vzdrževanje obstoječe prometne infrastrukture mora potekati skladno s predpisi, ki urejajo
področje prometa.
(2) Ceste s pripadajočimi objekti in napravami je dovoljeno graditi in prenavljati na celotnem območju občine skladno z
veljavnimi predpisi in določili tega odloka.
(3) Gradnja cestnih priključkov, površin za pešce in kolesarje, zasaditev in ureditev obcestnega prostora ter gradnja bencinskih servisov je dopustna v skladu z določbami tega odloka tudi izven območij, ki so po podrobni namenski rabi prostora
opredeljene kot površin cest. V stavbah bencinskih servisov je dopustna spremljajoča trgovska in gostinska dejavnost ter
dejavnost avtopralnic.
(4) Pri umeščanju objektov v prostor je potrebno upoštevati predvidene rekonstrukcije in razširitve obstoječih lokalnih cest
na predpisane elemente in strnjenih naseljih morebitne gradnje kolesarskih stez ter hodnikov za pešce.
(5) Nove prometnice morajo biti načrtovane povezovalno s priključevanjem na obstoječe omrežje. V primeru nove slepo
zaključene ceste je potrebno na zaključku ceste načrtovati obračališče.
(6) V naseljih je potrebno ob cestah in ulicah, kjer to dovoljujejo prostorske možnosti, predvideti ločen hodnik za pešce.
(7) Omrežja pešpoti in kolesarskih povezav (stez oziroma poti) naj se v čim večji možni meri navezujejo na javne zelene
površine, igrišča, trg in druge pomembnejše objekte ter se opremijo z urbano opremo prostora:
1. z javno razsvetljavo (razen na območju gozdov in tam, kjer javna razsvetljava ni potrebna oziroma njena namestitev ni
skladna z vizijo urejanja prostora ali s smernicami nosilcev urejanja prostora),
2. z zasaditvijo,
3. urbano opremo (klopmi, smetnjaki, stojali za kolesa, počivališči, napajališči ipd.).
(8) Sočasno z rekonstrukcijami ali novogradnjami cestnega in železniškega omrežja naj se ureja postajališča javnega
potniškega prometa.
(9) Na glavni cesti Rogatec–Dobovec ter regionalnih cestah Rogatec–Sv. Jurij in Rogatec–Tlake so evidentirani odseki
cest preko katerih poteka masovna selitev dvoživk v času razmnoževanja, zato je potrebno pri rekonstrukciji oziroma vzdrževanju teh cest načrtovati ustrezne tehnične rešitve in varstvene ukrepe za neoviran prehod dvoživk na njihovih ustaljenih
selitvenih poteh.
58. člen
(PIP za gradnjo in urejanje parkirnih mest in garaž)
(1) Pri novogradnjah in pri spremembi namembnosti obstoječih objektov je potrebno na gradbeni parceli (zemljiški parceli)
zagotoviti zadostno število parkirnih mest. Na območjih, kjer zaradi zatečenega stanja (strnjena tipologija gradnje v trškem jedru)
na gradbeni parceli ni možno zagotavljati zadostnega števila parkirnih mest, se le-ta zagotavljajo na drugih urejenih parkiriščih s
sklenitvijo ustrezne pogodbe z upravljavci oziroma lastniki teh parkirišč. Skladno s predpisi je potrebno zagotoviti tudi ustrezno
število parkirnih mest za funkcionalno ovirane osebe.
(2) Parkirna mesta v EUP z večstanovanjskimi stavbami morajo biti v čim večji možni meri zagotovljena v kleteh stavb
oziroma v podzemnih garažah, razlika do minimalno potrebnega števila parkirnih mest pa v obliki nivojskega parkiranja, pri tem
pa je potrebno zagotoviti predpisano velikost zelenih površin ob objektu.
(3) Parkirne ploščadi z več kot petimi parkirnimi mesti je potrebno ustrezno ozeleniti.
(4) Nivojske parkirne in manipulativne površine morajo biti površinsko utrjene z nepropustnimi materiali, omejene z dvignjeno obrobo in izvedenim odvodnjavanjem padavinskih voda preko peskolovov in lovilcev olj oziroma skladno z veljavnimi predpisi.
(5) Če podzemne garaže niso zgrajene pod objekti, mora biti površina nad zgornjo ploščo na terenu ustrezno urejena
(javna površina, otroško igrišče, nadzemno parkirišče ipd.).
(6) Na gradbenih parcelah večstanovanjskih stavb in stavb, namenjenih javni rabi, je potrebno zagotoviti parkirna mesta
za kolesa in druga enosledna vozila.
(7) Parkirišča je dovoljeno urejati na vseh stavbnih zemljiščih, razen na območjih drugih zelenih površin v EUP RO10,
RO15 ter RO16.
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(8) Če posebni predpis ne določa drugače, je potrebno v odvisnosti od namena objektov ali dejavnosti pri izračunu parkirnih
mest upoštevati naslednje minimalno število parkirnih mest (v nadaljevanju: PM):
Namembnost objekta, dejavnosti
Stanovanjske stavbe
Enostanovanjske in dvostanovanjske stavbe
Večstanovanjske stavbe
Stanovanjske stavbe za posebne namene (domovi za ostarele, varna
hiša)
Poslovno trgovske dejavnosti
Pisarniški in upravni prostori ter druge storitve
Trgovine, trgovske hiše
Butiki, specializirane trgovine
Stavbe za druge storitvene dejavnosti (obrtno servisne dejavnosti –
frizer, urar, čistilnica, lekarna …)
Centralne dejavnosti
Stavbe za kulturo in razvedrilo
Stavbe za opravljanje verskih obredov
Stavbe za zdravstvo (zdravstveni dom, ambulante)
Stavbe za izobraževanje – osnovne šole
Stavbe za izobraževanje – otroški vrtec
Športne dejavnosti
Športne dvorane s prostori za gledalce
Športna igrišča in naprave (za vadbo)
Športna igrišča – igrišča za tenis
Javna zunanja kopališča
Posebne dejavnosti

Število parkirnih mest (PM)
1–2 PM/stanovanje
1,5 PM/stanovanje + 10 % za obiskovalce
1 PM/5postelj + 50 % za obiskovalce
1 PM/30 m2 neto površine
1 PM/30 m2 korist. prodaj. povr., ne manj kot 2 PM
1 PM/50 m2 korist. prodaj. povr., ne manj kot 4 PM
1 PM/30 m2 neto površine, ne manj kot 2 PM
1 PM/5 sedežev
1 PM/20 sedežev
1 PM/30 m2 neto površine, ne manj kot 2 PM
1 PM/30 učencev
1 PM/20 otrok, najmanj 2 PM
1 PM/50 m2 dvoranske površine + 1 PM/10 gledalcev
1 PM/250 m2 športnih površin
4 PM/igrišče
1 PM/200–300 m2 površine javnega kopališča
1 PM/3 postelje + 1 PM/4 sedeže v restavraciji + 1 PM/2,5
zaposlenih
1PM/4–8 sedežev

Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev
Gostilne, restavracije, bari
Proizvodne in obrtne dejavnosti
Industrijske stavbe
Skladišča, industrijske prodajalne
Delavnice za servis motornih vozil
Avtopralnice
Drugo
Pokopališča

1 PM/50 m2 neto površin
1 PM/80 m2 neto površin
6 PM/1 popravljalno mesto
3 PM/1 pralno mesto
1 PM/500 m2, ne manj kot 10 PM

(9) V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnosti se upošteva največje potrebe po istočasnem parkiranju.
(10) Gradnja parkirišč za tovorna vozila in priklopnike v naselju Rogatec ni dovoljena, razen v EUP RO02, RO08, RO09,
RO12, RO15, RO17, RO18 in RO23.
59. člen
(PIP za gradnjo in urejanje plinovodnega omrežja)
(1) Pri načrtovanju in gradnji prenosnega in distribucijskega plinovodnega omrežja je potrebno zagotoviti varnostne odmike
plinovodov in naprav plinovodnega omrežja od obstoječih in načrtovanih objektov ter ureditev v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Določila za posege ob oziroma na distribucijskem plinovodnem omrežju:
1. v bližini plinovodov ni dopusten strojni izkop,
2. pred izvajanjem del je potrebno plinovod na terenu zakoličiti,
3. plinske instalacije je prepovedano podkopavati, kolikor je za gradnjo tak izkop potreben, mora izvajalec del o izkopu obvestiti upravljavca plinovodnega omrežja,
4. teren pod plinskimi instalacijami je potrebno primerno urediti,
5. pred zasutjem plinske instalacije mora izvajalec del obvestiti upravljavca omrežja, da pregleda stanje instalacij, stroške
zaščite in odpravo nastalih poškodb instalacij nosi investitor,
6. v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje k projektnim rešitvam s
strani upravljavca omrežja.
(3) Določila za posege ob oziroma na prenosnem plinovodnem omrežju:
1. v sklopu priprave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za poseg v prostor, si mora investitor
pridobiti projektne pogoje in soglasje k projektni dokumentaciji,
2. Pred tehničnim pregledom mora investitor pridobiti še izjavo o upoštevanju projektnih pogojev in soglasja k projektnim
rešitvam.
(4) Dograditev plinovodnega omrežja za potrebe novih objektov na območju strnjenih naselij je potrebno izvajati v sklopu
obstoječih komunalnih koridorjev.
(5) Upoštevati je potrebno splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja, ki so določeni
s splošnimi predpisi, občinskimi predpisi ter tehničnimi predpisi upravljavca.
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60. člen
(PIP za gradnjo in urejanje elektroenergetskega omrežja)
(1) Predvideno srednje in nizko napetostno omrežje v naseljih ter območjih varovane naselbinske in krajinske dediščine,
mora biti v zemeljski oziroma kabelski izvedbi. Kablovode je dopustno prosto polagati v zemljo ali jih po potrebi zaščiti s predpisanimi cevmi. Kablovodi, ki potekajo pod povoznimi površinami, morajo biti zaščiteni v obbetoniranih ceveh, v urbanih naseljih
pa so praviloma združeni s koridorji telekomunikacijskih omrežij. Odstopanja so dopustna, kadar podzemna izvedba tehnično ni
izvedljiva ali je v nasprotju z varstvenimi režimi v prostoru in varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave. V
območjih naselbinske kulturne dediščine in v arheoloških območjih ima prednost nadzemna izvedba infrastrukturnih vodov. Če to s
tehničnega vidika ni mogoče, so posegi možni šele po izvedbi predhodnih arheoloških raziskav v robnih delih območij arheološke
kulturne dediščine. Vsi posegi v zemeljske plasti morajo biti tlorisno in globinsko minimalizirani.
(2) Izven območja naselja je dopustna tudi gradnja nadzemne izvedbe elektroenergetskega omrežja ob upoštevanju določb
tega odloka.
(3) Elektroenergetsko omrežje v nadzemni izvedbi ne sme potekati v območjih vedut na naravne in ustvarjene prostorske
dominante z javnih površin.
(4) Elektroenergetsko omrežje je potrebno načrtovati in gradi tako:
1. da v čim manjši možni meri omejuje obstoječe in načrtovane rabe v prostoru,
2. da so izpolnjene zahteve glede mejnih vrednosti elektromagnetnega sevanja v skladu z veljavnimi predpisi.
(5) Transformatorske postaje so praviloma samostoječi objekti pravokotnega tlorisa, medtem ko se na območjih centralnih
dejavnosti, urbane večstanovanjske pozidave in večjih območjih proizvodnih dejavnosti praviloma umeščajo v večje objekte.
Potrebno je zagotoviti ustrezen dostop za vzdrževanje in zamenjavo transformatorjev. Pri umeščanju transformatorskih postaj je
potrebno upoštevati določila predpisov o električnem in magnetnem sevanju. Priporočljivo je, da se njihova vidna izpostavljenost
delno zmanjša z združevanjem z drugimi infrastrukturnimi objekti ali ureditvami, kot so zbirna mesta za odpadke, nadstrešnice,
delno zasutje in podobno.
(6) Gradnja sistemov za izrabo sončne energije za proizvodnjo elektrike je dopustna na objektih in objektom pripadajočih
gradbenih parcelah pod pogojem, da postavitev objektov in naprav ni v neskladju z varstvenimi režimi v prostoru in varstvenimi
usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave. Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturni spomeniki, postavitev in
gradnja naprav za proizvodnjo električne energije ni sprejemljiva. Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturna dediščina
ter v vplivnih območjih, je postavitev naprav za proizvodnjo električne energije dopustna Ie izjemoma, po predhodni preveritvi
umestitve, vendar je pred tem potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje.
(7) Javne površine morajo biti opremljene z javno razsvetljavo skladno s funkcijo in pomenom posamezne površine ter okoliških objektov. Pri tem se upoštevajo določbe predpisov v povezavi s preprečevanjem svetlobnega onesnaženja. Dopustne so
izjeme za objekte in območja kulturne dediščine zaradi specifičnosti varstvenih režimov.
61. člen
(PIP za gradnjo in urejanje vodovodnega omrežja)
(1) Javno vodovodno omrežje mora zagotavljati oskrbo prebivalstva s pitno vodo, zadovoljevati sanitarne potrebe, zagotavljati
požarno varnost, tehnološke potrebe ter javno rabo na območjih, kjer ni predvidena samooskrba s pitno vodo.
(2) Pri načrtovanju in izvedbi vodnega in kanalizacijskega omrežja za odpadne vode oziroma drugih vodov v skupnem koridorju je potrebno upoštevati tehnične predpise, ki preprečujejo vplive ob poškodbah.
(3) Predvidene vodovode se praviloma načrtuje ob obstoječih in predvidenih prometnih površinah, tako da je omogočeno
vzdrževanje omrežja in priključkov. Kadar je to možno, je pri načrtovanju gradenj potrebno stare dotrajane cevovode iz neustreznih
materialov nadomestiti z novimi.
(4) Dopustna je izgradnja javnih ali zasebnih vodovodnih sistemov za požarne namene. Za zagotavljanje požarne varnosti
je dovoljeno na vodovodnem omrežju v odvisnosti od terenskih razmer namestiti nadtalni ali podtalni hidrant. V odprtem prostoru
morajo biti hidranti umeščeni v prostor na zelenih površinah praviloma v odmiku 1 m od utrjenih površin.
(5) Objekti na vodovodnem omrežju (vodohrani, črpališča, razbremenilniki) morajo biti umeščeni v prostor tako, da je zagotovljeno optimalno delovanje sistema.
(6) Najožja območja zajetij in vodohranov morajo imeti urejen dostop in morajo biti zavarovana z zaščitno ograjo za preprečitev nepooblaščenega pristopa.
(7) Na območjih, kjer preskrba z vodo iz javnega omrežja ni zagotovljena, si mora investitor zagotoviti lastno preskrbo s pitno
in gospodinjsko vodo (vodno zajetje, kapnica, cisterna, individualni vodovodni sistem) v skladu z veljavnimi predpisi.
62. člen
(PIP za gradnjo in urejanje kanalizacijskega omrežja)
(1) Kanalizacijsko omrežje mora zagotavljati odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz gospodinjstev ter odvajanje
padavinske vode s streh in utrjenih površin, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih javnih površin skladno s predpisi o vodah
ter skladno s predpisi s področja varstva okolja.
(2) Kanalizacijsko omrežje v strnjenih naseljih mora bit ločeno za meteorno in za odpadno vodo, kanalizacijsko omrežje za
odpadno vodo pa mora biti v vodotesni izvedbi.
(3) Če prostorske razmere to omogočajo, morajo biti čistilne naprave umeščene v prostor tako, da so zadostno oddaljene
od stanovanjskih površin in ne vplivajo na kvaliteto bivanja, lokacija pa omogoča morebitno razširitev oziroma nadgradnjo čistilne
naprave. Iztok iz čistilne naprave mora ustrezati predpisanim vrednostim. Do čistilne naprave mora biti zagotovljen dovoz z javne
ceste. Čistilna naprava mora biti zavarovana z zaščitno ograjo.
(4) Male čistilne naprave in nepretočne greznice morajo biti izvedene podzemno v skladu s predpisi. Dopustna je tudi gradnja
rastlinske čistilne naprave. Vsi navedeni objekti so praviloma locirani na parceli objekta ali na parceli enega izmed objektov, če
naprava služi več objektom.
(5) Odpadne vode iz vseh obstoječih in predvidenih objektov na območjih, na katerih ni urejeno javno kanalizacijsko omrežje,
je potrebno odvajati v male čistilne naprave ali nepretočne greznice. Vsi individualni sistemi za odvajanje in čiščenje odpadne vode
morajo biti redno vzdrževani in evidentirani pri izvajalcu javne službe, s katerim mora biti sklenjena pogodba o odvozu odpadne
vode in blata iz nepretočnih greznic na centralno čistilno napravo.
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(6) Padavinske vode je potrebno odvajati preko meteorne kanalizacije v ponikovalnice ali vodotoke v skladu z veljavnimi
predpisi. V primeru odvajanja v vodotoke, je pred tem potrebno zadrževanje. Padavinske vode s cest je potrebno odvajati preko
cestnih požiralnikov in lovilcev olj v ponikovalnico ali vodotok po najkrajši možni poti. Padavinske vode s streh objektov je potrebno
ponikati v največji možni meri, če pa to ni mogoče, pa odvajati v ponikovalnice preko peskolovov, s povoznih površin (parkirišča,
dvorišča ipd.) pa preko lovilcev olj in peskolovov.
(7) Zajete padavinske vode z zasebnih površin ne smejo pritekati na javne površine in ne smejo biti speljane v naprave za
odvodnjavanje javnih površin brez soglasja upravljavca teh naprav.
(8) Zajete padavinske vode s streh in utrjenih površin na posameznih gradbenih parcelah ne smejo pritekati na sosednje
gradbene parcele brez soglasja lastnika takega zemljišča.
(9) Pri urejanju gnojišč in gnojiščnih jam na kmetijah je potrebno upoštevati veljavne predpise, ki urejajo to področje.
(10) Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda v stanovanjskih, proizvodnih in območjih družbene
infrastrukture mora biti načrtovano v skladu z zakonom o vodah, predpisi s področja varstva okolja ter občinskim odlokom, ki ureja
to področje.
63. člen
(PIP za objekte in ureditve za zbiranje in odstranjevanje odpadkov)
(1) Skladno z odlokom, ki ureja področje zbiranja in odvoza odpadkov, je komunalne odpadke potrebno zbirati v ločenih
zabojnikih, ki morajo biti v objektu ali na gradbeni parceli objekta. Če zaradi prostorskih omejitev takšna postavitev ni mogoča, je
dovoljeno s soglasjem s pristojnim občinskim organom za gospodarjenje z odpadki in lastnikom zemljišča določiti mesto zabojnika
na drugem ustreznem zemljišču.
(2) Mesto odvzema (praznjenja zabojnika) mora biti dobro prometno dostopno.
(3) V skladu s predpisi se ločeno zbiranje odpadkov v naselju lahko uredi z ekološki otoki na vidno nemotečih površinah,
ki morajo biti utrjene (tlakovane), dobro dostopne, priporočljiva je ograditev in nadkritje. Postavitev otokov mora biti usklajena s
preostalimi ureditvami na javnih odprtih površinah.
64. člen
(PIP za gradnjo in urejanje komunikacijskega omrežja)
(1) Komunikacijsko omrežje, razen sistemov brezžičnih povezav, mora biti izvedeno s podzemnimi kabli, praviloma v kabelski
kanalizaciji. Izven mestnih območjih je dopustna tudi gradnja nadzemnih vodov.
(2) Obstoječe telekomunikacijsko omrežje je potrebno pri poseganju v prostor ustrezno zaščititi ali prestaviti na osnovi projektne rešitve.
(3) Gradnja objektov v liniji brezžičnih komunikacijskih povezav oddajnikov RTV Slovenije in Telekoma Slovenije je dopustna
na način, ki ne prekinja teh povezav.
(4) Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja mobilne brezžične telefonije je potrebno upoštevati predpise s področja elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja ter naslednje usmeritve in pogoje:
1. objekte in naprave mobilne telefonije je potrebno umeščati na lokacije izven območij varstvenih, zdravstvenih in izobraževalnih ustanov, na stanovanjskih območjih jih je dovoljeno umestiti le na nestanovanjske objekte tako, da ne bodo zmanjševali
kakovosti bivanja v okoliških stanovanjih,
2. objekti in naprave brezžične telefonije je praviloma potrebno umestiti na lokacije izven objektov in območij kulturne dediščine; izjemoma je objekte in naprave mobilne telefonije dopustno umestiti znotraj objektov in območij kulturne dediščine, če se
s posebno prostorsko in tehnično preveritvijo variantnih rešitev izkaže, da s tem ne bodo prizadete varovane lastnosti dediščine,
3. objekte in naprave mobilne telefonije je dopustno umeščati tudi na območja in v objekte, namenjene trgovski, industrijski,
komunalni, prometni in poslovni dejavnosti,
4. objekte in naprave mobilne telefonije je potrebno v čim večji meri umeščati v obstoječe ali načrtovane infrastrukturne
koridorje in naprave,
5. objekte in naprave mobilne telefonije je dopustno postaviti na kmetijska in gozdna zemljišča tako, da je čim manj okrnjena
njihova raba oziroma njihova proizvodna funkcija,
6. objekte in naprave mobilne telefonije je potrebno umestiti na vidno čim manj izpostavljene lokacije,
7. objekte in naprave mobilne telefonije je potrebno na izpostavljenih legah, območju kulturne dediščine, na območju izjemne
krajine in območju prepoznavnosti v odprtem prostoru umestiti v prostor na osnovi prostorske preveritve in utemeljitve, tako da bo
vpliv na vidne kvalitete prostora čim manjši, prednostno v obstoječe objekte, vendar tako, da ne zmanjšujejo njihovih vrednosti,
8. posebno pozornost je potrebno nameniti oblikovanju objektov mobilne telefonije, ki se morajo prilagajati prevladujoči
urbani oziroma arhitekturni in krajinski tipologiji ter naravnim danostim prostora (barve, oblika stebrov in anten, zakrivanje, način
vgrajevanja v strehe, stolpe ali druge dele objektov) tako, da bodo ti objekti in naprave čim manj moteči.
(5) Pri umeščanju objektov mobilne brezžične telefonije je potrebno upoštevati celovito in kvaliteto pokrivanje posameznih
območij s komunikacijsko dostopnostjo, tehnične predpise, ki veljajo za naprave mobilne telefonije in možnost uvajanja tehnološkega napredka telekomunikacijskih tehnologij kot razvojnega potenciala lokalne skupnosti.
65. člen
(PIP za poseganje v prostor na varovanih območjih GJI)
(1) Kolikor posebni predpisi s področja graditve in urejanja posamezne GJI ne določajo drugače, znašajo varovalni pasovi
posameznih omrežij in objektov GJI:
za ceste, merjeno od zunanjega roba cestnega sveta
– glavne ceste
– regionalne ceste
– lokalne ceste
– javne poti
– državne kolesarske steze

varovalni pas
25 m
15 m
5m
3m
5m
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za železniške tirne naprave, merjeno od meje progovnega pasu na obeh straneh proge
– železniška proga
za elektroenergetske vode, merjeno od osi daljnovoda ali osi kabelskega sistema oziroma od zunanje ograje
razdelilne transformatorske postaje, razdelilne postaje ali transformatorske postaje
– nadzemnega večsistemskega daljnovoda nazivnih napetosti od 1 kV do vključno 20 kV
– podzemnega kabelskega sistema nazivne napetosti od 1 kV do vključno 20 kV
– razdelilne postaje SN, transformatorske postaje SN/0,4 kV
za plinovode merjeno od osi voda na vsako stran
– prenosnega plinovoda
– distribucijskega plinovoda
za ostale vode GJI, merjeno od osi voda
– vodovoda, kanalizacije, telekomunikacijske vode, vključno s kabelskim razdelilnim sistemom in druge
vode, ki služijo določeni vrsti gospodarske javne službe lokalnega pomena oziroma so v javno korist (razen
priključkov nanje)
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varovalni pas
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(2) Varovalne pasove obstoječe in predvidene GJI je potrebno upoštevati kot omejitvene faktorje pri nadaljnjem načrtovanju
prostora. Poseganje v varovalni pas posamezne GJI je dopustno v skladu z določili tega odloka in drugih veljavnih predpisov ter
na podlagi projektnih pogojev in s soglasjem pristojnega upravljavca GJI.
(3) Posegi v varovalni pas ne smejo ovirati gradnje, obratovanja ali vzdrževanja omrežja.
Posebnosti in dodatni pogoji glede gradenj v varovalnih pasovih
(4) V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja nad 1 kV je prepovedana gradnja objektov, v katerih
se lahko nahaja vnetljiv material, na parkiriščih pod daljnovodi pa je prepovedano parkiranje vozil, ki prevažajo vnetljive, gorljive
in eksplozivne materiale.
(5) Kmetijska dejavnost v varovalnem pasu 2,5 m na vsako stran osi plinovoda z obratovalnim tlakom 16 bar in več je omejena. V tem pasu je prepovedano:
1. saditi rastline, katerih korenine segajo več kot 1 m globoko,
2. obdelovati zemljišče, globlje kot 0,5 m pod površino oziroma manj kot 0,5 m nad temenom cevi,
3. postavljati opore, namenjene kmetijstvu in sadjarstvu.
(6) Preko območja Občine Rogatec potekajo zračne poti, zato je pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov potrebno
upoštevati omejitve zračnega prometa, ki ne dovoljuje gradnje:
1. objektov, instalacij in naprav, ki so višji od 30 metrov in če stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah in če se vzpetine dvigajo
iz okoliške pokrajine za več kot 100 metrov,
2. vseh objektov, instalacij in naprav, ki segajo več kot 100 metrov od tal, ter daljnovodov, žičnic in podobnih objektov, ki so
napeti nad dolinami in soteskami po dolžini več kot 75 metrov,
3. ovir pod zračnimi potmi, v katere štejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena za najmanj
25 metrov, če se nahajajo znotraj varovanih pasov posameznih cest, železniških prog, visokonapetostnih vodov in podobno.
(7) Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa, je
potrebno predhodno pridobiti ustrezno soglasje pristojne službe za zračni promet, objekt pa je potrebno označiti in zaznamovati
v skladu z veljavnimi predpisi.
66. člen
(PIP o minimalni komunalni opremi in priključevanju objektov na GJI)
(1) Gradnja objektov (razen objektov GJI in nekaterih enostavnih oziroma nezahtevnih objektov) je dopustna na komunalno
opremljenih stavbnih zemljiščih ali gradbenih parcelah, določenih k obstoječim objektom.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je gradnja objektov dopustna tudi na komunalno neopremljenih stavbnih zemljiščih, če se na podlagi pogodbe o opremljanju zemljišča sočasno z gradnjo objektov zagotavlja komunalno opremljanje
stavbnih zemljišč oziroma ob upoštevanju predpisov o graditvi objektov.
(3) Stavbna zemljišča za gradnjo objektov so komunalno opremljena, če imajo zagotovljeno:
1. oskrbo s pitno vodo – razen v območjih brez javnega omrežja, kjer je dovoljena oskrba iz lastnih vodnih virov v skladu s
higienskimi in sanitarno tehničnimi pogoji glede na predhodno oceno o ustreznosti vodnega vira in pridobitvi ustreznega dovoljenja,
2. električno energijo ali drugi alternativni vir energije, ki zagotavlja možnost uporabe sodobnih tehnologij v gospodinjstvu,
3. odvajanje odpadnih voda v območjih z obstoječim ali predvidenim omrežjem zajemanja in čiščenja odpadnih vod, razen v
območjih brez urejenega odvajanja in čiščenja odpadnih voda, kjer je dovoljena individualna ureditev v skladu s predpisi,
4. priključek na javno cestno omrežje.
(4) Če nestanovanjska stavba za normalno obratovanje v namenjeni dejavnosti ne potrebuje vse v prejšnjem odstavku tega
člena navedene komunalne opreme, se komunalna oprema določi v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja glede na
namen objekta.
(5) Objekte je potrebno priključiti na predpisano komunalno opremo iz tretjega odstavka tega člena in na drugo komunalno
opremo, ki jo za posamezne vrste objektov predpisuje ta odlok ali drugi predpis. Objekti na območjih, kjer obvezna komunalna
oprema še ni zagotovljena kot gospodarska javna infrastruktura, morajo imeti zagotovljen lastni sistem komunalnega opremljanja
v skladu z določili tega odloka ter pogoji upravljavcev posameznih infrastrukturnih omrežij.
(6) Kjer stavbna zemljišča za gradnjo niso komunalno opremljena, lahko investitor predpisano komunalno opremo objektov
zagotovi tudi na način, ki ga prostorski akt ali drugi predpis ne določa, če gre za način oskrbe, ki sledi napredku tehnike in nima
negativnih vplivov na okolje ter z njim soglaša pristojna občinska služba.
(7) Priključitev objekta na omrežje GJI, določeno s tem odlokom ali drugim predpisom o minimalni komunalni opremi, je obvezna, če je obveznost priključitve določena s predpisom o izvajanju GJI in zagotovljena tehnična možnost priključitve.
(8) Priključki na cestno mrežo morajo biti urejeni v skladu s pogoji pristojnega upravljavca ceste in veljavnimi predpisi. V novih
ureditvah je potrebno težiti k skupnim priključkom za več objektov. Gradnja priključkov nekategoriziranih cest in gozdnih poti, ki
niso javna GJI, je dopustna na vseh območjih javne cestne GJI, priključevanje pa ne sme ogrožati prometne varnosti. Omogočen
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mora biti urgentni dostop do objektov, z vidika požarne varnosti mora biti omogočen dovoz z gasilskimi vozili in širine dovozne
ceste minimalno 3,5 m.
(9) Če upravljavec javne infrastrukture zaradi preobremenjenosti omrežja ali dotrajanosti omrežja ne izda pozitivnega soglasja
za priključitev ali ne določi načina priključitve na minimalno komunalno opremo, gradnja ni mogoča.
(10) Za vsako novo priključitev ali povečanje priključne moči si morajo investitorji pridobiti soglasje za priključitev posamezne
GJI (vodovod, kanalizacija, elektrika, plinovod, telekomunikacije) od upravljavca posameznega omrežja GJI in izpolniti z njim
predpisane pogoje.
2.8 PIP glede varstva kulturne dediščine in ohranjanja narave
Celostno ohranjanje kulturne dediščine
67. člen
(splošni PIP za poseganje v območja varstva kulturne dediščine)
Za kakršnekoli posege v kulturne spomenike, kulturno dediščino in njihova vplivna območja, vključno z vzdrževalnimi deli,
ki bi lahko povzročili spremembo videza ali materialne substance dediščine, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote ZVKDS.
68. člen
(splošni PIP za poseganje v območja kulturnih spomenikov)
(1) Kulturne spomenike in njihova vplivna območja je potrebno varovati skladno s predpisi o varstvu kulturne dediščine in
določb konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika.
(2) V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za kulturni spomenik, veljajo prostorski izvedbeni
pogoji, določeni z varstvenim režimom v razglasitvenem aktu.
69. člen
(splošni PIP za poseganje v območja registrirane kulturne dediščine)
(1) Na objektih ali v območjih kulturne dediščine niso dovoljeni posegi ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi poslabšali ali razvrednotili njen pomen. Dovoljeni so tisti posegi in prostorske rešitve, ki prispevajo k trajni ohranitvi kulturne dediščine ali zvišanju
njene vrednosti.
(2) Poleg objekta kulturne dediščine je potrebno varovati tudi določeno okolico varovane dediščine oziroma njeno vplivno
območje, v katerem se presoja vpliv določenega posega na varovane lastnosti enote dediščine in na ta način zagotavlja funkcionalno integriteto varovane dediščine v širšem prostoru brez motečih prvin.
70. člen
(PIP za poseganje v območja arheološke dediščine)
(1) Novi posegi v prostor (širitev poselitve, gradnja zahtevnih objektov in objektov gospodarske javne infrastrukture) se arheološkim najdiščem načeloma izogibajo. V robne dele najdišč in v najdišča znotraj naselij je dopustno posegati le, če ni možno
najti drugih rešitev, vendar le na osnovi predhodnih arheoloških raziskav.
(2) Če za posamezna registrirana arheološka najdišča ali njihove dele ZVKDS na podlagi poznavanja obsega in vsebine
najdišča oceni, da je predhodna arheološka raziskava, s katero se dediščina pred posegi v prostor ali pred graditvijo nadzorovano
odstrani, možna, je poseg v najdišča dopusten ob izpolnitvi enega izmed pogojev:
1. v fazi priprave PGD dokumentacije ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, je potrebno
izvesti predhodne arheološke raziskave in rezultate upoštevati pri vseh nadaljnjih aktivnostih (pri pripravi projekta, pridobitvi gradbenega dovoljenja, gradnji),
2. v okviru postopka priprave OPPN je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave v smislu natančne določitve vsebine
in sestave najdišča.
(3) V primeru najdb izjemnega pomena ZVKDS lahko zahteva spremembe izvedbenega projekta in prezentacijo ostalin na
mestu odkritja – in situ.
(4) Za poseg v registrirano arheološko najdišče, enoto stavbne dediščine ali naselbinske dediščine je treba pridobiti soglasje
za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, ki ga izda minister, pristojen za področje varstva kulturne dediščine. Pred pridobitvijo soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline je pri pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije potrebno pridobiti podatke o potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah – obseg predhodnih arheoloških raziskav
določi pristojna javna služba.
(5) Na območjih, ki se niso bila predhodno arheološko raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča se ni znana, se
priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav pred gradnjo.
(6) Ob vseh posegih v zemeljske plasti je obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja (lastnika zemljišča, investitorja, odgovornega vodjo del) ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi
takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
(7) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti
dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
(8) V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko zavod to zemljišče z izdajo
odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.
71. člen
(PIP za poseganje v območja registrirane stavbne dediščine)
(1) Pri objektih stavbne dediščine je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
1. ohranjati je potrebno tlorisne in višinske gabarite ter konstrukcijsko zasnovo in gradiva;
2. ohranjati je potrebno zunanjščino (členitev objekta in fasad, obliko in naklon strešin, kritino, stavbno pohištvo, barvo in
druge detajle);
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3. na vidno izpostavljeni del fasade ni dovoljeno pritrjevanje infrastrukturnih napeljav in naprav;
4. izvedba samostoječih in vidnih infrastrukturnih omaric ob enotah ali v območjih dediščine ni dopustna;
5. izvedba satelitskih anten in zunanjih enot klimatskih naprav na vidnih mestih ni dopustna;
6. ohranjati je potrebno komunikacijsko in infrastrukturno navezavo na okolico (pripadajoči odprti prostor z niveleto površin
ter lego, namembnostjo in oblikovanostjo pripadajočih objektov in površin, odnos do drugih objektov na parceli in do sosednjih
stavb);
7. pri prostorsko izpostavljenih objektih (cerkvah, gradovih, znamenjih itd.) je potrebno ohranjati prostorski kontekst, pojavnost in vedute.
(2) V stavbno dediščino je dovoljeno posegati z vzdrževalnimi, sanacijskimi, raziskovalnimi in obnovitvenimi deli v smislu
boljše prezentacije objekta skladno s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem ter določili konzervatorskega programa za spomenik.
(3) Za vsa obnovitvena dela na objektih stavbne dediščine je potrebno pred prenovo narediti arhitekturni posnetek obstoječega stanja, ki služi kot podlaga za pripravo idejnega načrta (vsi tlorisi, dva prereza, vse fasade z detajli, M 1:50).
72. člen
(PIP za poseganje v območja registrirane naselbinske dediščine)
(1) V Občini Rogatec so evidentirane tri enote naselbinske dediščine – trško jedro, območje Rogatca in vas Sveti Jurij, v
katerih je potrebno varovati:
1. zgodovinski značaj naselja in naselbinsko zasnovo (parcelacijo, komunikacijsko mrežo, razporeditev odprtih prostorov),
2. odnose med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med
pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
3. prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja, kot so vodotoki in drevesa,
4. stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, urbano opremo, ulične fasade),
5. podobo naselja v prostoru (gabariti, oblika strešin, kritina, vedute) ter
6. naravne in druge meje oziroma robove naselja.
(2) V naselbinsko dediščino je dovoljeno posegati z vzdrževalnimi, sanacijskimi in obnovitvenimi deli v smislu boljše prezentacije skladno s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem.
73. člen
(PIP za poseganje v območja registrirane vrtnoarhitekturne dediščine)
(1) V območju vrtnoarhitekturne dediščine je potrebno varovati:
1. kompozicijo zasnove (oblika, struktura, velikost, poteze);
2. kulturne in naravne sestavine, ki so vključene v kompozicijo;
3. funkcionalno zasnovo z navezavo na stavbno dediščino in površine, ki so pomembne za delovanje celote.
(2) Vrtnoarhitekturna dediščina potrebuje stalno vzdrževanje, ki ga mora vršiti primerno usposobljen izvajalec v soglasju s
pristojno enoto ZVKDS.
74. člen
(PIP za poseganje v območja registrirane memorialne dediščine)
(1) Pri memorialni registrirani kulturni dediščini je potrebno varovati naslednje značilnosti:
1. avtentičnost lokacije,
2. materialno substanco in fizično pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,
3. vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico in vedute.
(2) V memorialno dediščino je dopustno posegati z raziskovalnimi, vzdrževalnimi, sanacijskimi in obnovitvenimi deli v smislu
boljše prezentacije objekta v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem.
75. člen
(PIP za poseganje v območja kulturne krajine)
(1) V varovanem območju kulturne krajine Južno pobočje Donačke gore je potrebno ohranjati varovane vrednote, kot so:
1. krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in kulturne prvine),
2. odprti prostor pred nadaljnjo širitvijo naselij,
3. ohranjati kvalitetne poglede na prostorske dominante,
4. sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini (tradicionalna raba zemljišč),
5. tipologija krajinskih prvin in tradicionalnega stavbarstva,
6. odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbno oziroma naselbinsko dediščino.
(2) V območju kulturne krajine je pri posegih in ureditvah v prostor poleg zgoraj naštetih določil potrebno upoštevati še
naslednje:
1. v vplivnem območju cerkve Sv. Jurija je potrebno ohraniti obstoječo strukturo, pri obnovi vinogradov in sadovnjakov je potrebno ohranjati mozaično strukturo in pobočni gozdič kot zeleno cezuro. Pri prenovi vinogradov ni dopustna obdelava po terasah;
2. Ohraniti je potrebno značilen način saditve sadnega drevja na večjih medsebojnih razdaljah in po skupinah ob domačijah
in vinogradniških objektih ter kot živice sadnega drevja ob poteh in parcelnih mejah ter posamezna drevesa ob znamenjih;
3. Ureditev plantaž ni dovoljena;
4. Z dopolnilno gradnjo je potrebno zagotoviti značilno gručasto zasnovo stavbnih kompleksov, v vinogradniškem območju
pa je nove gospodarske objekte potrebno umestiti v okviru obstoječih nizov teh objektov vzdolž grebena oziroma ob vznožju hriba;
5. Kvalitetne zaključke naselij je potrebno varovati, nezahtevni in enostavni objekti naj se ne umeščajo tik ob ureditveno mejo;
6. Zagotoviti je potrebno postopno sanacijo motečih objektov, ki izstopajo po višini ali neustrezni kritini ali naklonu strehe.
Takšne objekte je potrebno prenoviti skladno z določili za oblikovanje objektov;
7. Umeščanje večjih infrastrukturnih in drugih objektov v območju pomembnih prostorskih vizur ni dovoljena.
(3) Za vse posege v območju kulturne krajine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje.

Stran

2308 /

Št.

19 / 17. 3. 2014

Uradni list Republike Slovenije
76. člen

(PIP za poseganje v vplivna območja kulturne dediščine)
(1) V vplivnih območjih registrirane kulturne dediščine je potrebno upoštevati naslednji varstveni režim:
1. ohranjati je potrebno prostorsko integriteto, pričevalnost in dominantnost dediščine,
2. prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnili imeti negativne posledice na lastnosti, pomen ali materialno substanco
kulturne dediščine.
(2) Dovoljene so ureditve, ki spodbujajo razvoj in ponovno uporabo kulturne dediščine.
77. člen
(PIP za območja vojnih grobišč)
(1) Na območju Občine Rogatec se nahajajo prikrita vojna grobišča, ki so grafično prikazana na karti 4.2 v Prikazu stanja
prostora.
(2) V območju vojnih grobišč je skladno z Zakonom o vojnih grobiščih prepovedano:
1. spreminjati zunanji videz grobišč v nasprotju s predpisi, ki urejajo vojna grobišča,
2. poškodovati grobišča ali odtujiti njihove elemente,
3. izvajati vsako drugo dejanje, ki pomeni krnitev spoštovanja do grobišč ali je v nasprotju s pokopališkim redom vojnih
grobišč.
Ohranjanje narave
78. člen
(PIP za ohranjanje narave)
(1) Ohranjanje naravnih kakovosti je potrebno zagotavljati na celotnem območju občine. Območja ohranjanja narave, ki
so razglašena z odloki ali določeni s posebnimi predpisi s področja ohranjanja narave, je potrebno varovati v skladu z določbami teh predpisov, ki jih ta odlok prevzema. Za posege na območja ohranjanja narave je potrebno pridobiti pogoje in soglasja
pristojne službe za varovanje narave.
(2) Na zavarovanem območju naravnega spomenika Donačka gora je z namenom trajne ohranitve lastnosti in zagotavljanja
varstva potrebno upošteva prepovedi, usmeritve in priporočila, ki so podani v aktu o zavarovanju – Odloku o razglasitvi naravnih
znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/90).
(3) Posege in dejavnosti na posebnih varstvenih območjih NATURA 2000 (pSCI Boč – Haloze – Donačka gora (SI3000118)
in Sotla s pritoki (SI3000303) je potrebno načrtovati tako, da se v čim večji možni meri:
1. ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst; ohranja ustrezne lastnosti abiotskih
in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove specifične strukture ter naravne procese ali ustrezno rabo;
2. ohranja ali izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih delov habitata, ki so bistveni za najpomembnejše življenjske faze, kot so zlasti mesta za razmnoževanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje živali; ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča ponovno povezanost, če je le-ta
prekinjena.
(4) Na ekološko pomembnih območjih (EPO Boč – Haloze – Donačka gora in EPO Sotla) se v primeru obstoja alternativnih
možnosti posegi in ureditve ne načrtujejo, če se zaradi njihove izvedbe lahko bistveno poslabša ugodno stanje habitatnih tipov
ali vrst, zaradi katerih je ekološko pomembno območje opredeljeno. V drugih primerih je potrebno izvesti vse možne tehnične
in druge ukrepe, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši.
(5) Če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti, je dovoljeno posege in dejavnosti na naravni vrednoti izvajati, da se:
1. na površinski geomorfološki, geološki ter hidrološki naravni vrednoti izvajajo v obsegu in na način, ki ne uniči, poškoduje
ali bistveno spremeni lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, oziroma v obsegu in na način, ki v
čim manjši možni meri spremeni druge fizične, fizikalne, kemijske, vidne in funkcionalne lastnosti naravne vrednote,
2. na drevesni naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne zmanjša vitalnost in poslabša zdravstvenega stanja drevesa ter ne
poslabša življenjskih razmer na rastišču,
3. na botanični in zoološki naravni vrednoti izvajajo tako, da ne poslabšajo življenjskih razmer rastlin in živali, zaradi katerih
je del narave opredeljen za naravno vrednoto, do takšne mere, da jim je onemogočeno dolgoročno preživetje,
4. na ekosistemski naravni vrednoti izvajajo tako, da ne spremenijo kvalitete ekosistema ter naravnih procesov v njem do
takšne mere, da se poruši naravno ravnovesje.
(6) Za ohranjanje biotske raznovrstnosti na območju Občine Rogatec je potrebno vzdrževati značilne elemente krajine
(visokodebelne travniške sadovnjake, posamezna drevesa in manjše skupine dreves v odprti krajini, živice, omejke, obrežno
vegetacijo ob potokih in rekah).
(7) V cerkvi sv. Roka na Dobovcu in cerkvi sv. Donata pod Donačko goro je habitat zavarovanih vrst netopirjev. Pred morebitno obnovo cerkve se pri izvedbi upošteva pogoje za njihovo ohranitev, ki jih v mnenju poda Zavod RS za varstvo narave,
OE Celje. V mnenju se opredelijo način in čas izvedbe obnovitvenih del in posegov na objektu ter v neposredni okolici.
(8) Na območju, ki je predlagano za zavarovanje kot krajinski park, je potrebno posege in dejavnosti izvajati tako, da ne
ogrožajo prvobitnosti narave. Upoštevati je potrebno tudi varstvene usmeritve iz Odloka o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije ter Nacionalnega programa varstva okolja.
(9) Za predlagane naravne vrednote je kot priporočila potrebno upoštevati varstvene usmeritve za naravne vrednote.
(10) Pri načrtovanju posegov v prostor je potrebno upoštevati usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo naravnih vrednot
in zavarovanih območij, ekološko pomembnih območij in posebnih varstvenih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti,
navedene v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za Občinski prostorski načrt Občine Rogatec, ki jih je izdelal Zavod
RS za varstvo narave, Območna enota Celje, v novembru 2009.
(11) Objekti in območja iz prejšnjega odstavka tega člena so prikazani kot del Prikaza stanja prostora in se sproti posodabljajo.
(12) Za vse posege na območjih ohranjanja narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in soglasje pristojnega
ministrstva.
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2.9 PIP glede varstva okolja, naravnih dobrin, varstva pred naravnimi nesrečami ter ureditev za obrambne potrebe
Varstvo okolja in naravnih dobrin
79. člen
(PIP za varovanje zraka)
(1) Pri gradnji objektov, rekonstrukciji in spremembi namembnosti obstoječih objektov je potrebno upoštevati predpise s
področja varstva zraka in zagotoviti, da z novimi posegi ne bodo prekoračene dovoljene vrednosti emisij.
(2) Proizvodne, obrtne, stanovanjske in druge objekte je potrebno, če je le mogoče, priključiti na ekološko čiste vire energije.
Objekte, ki so lahko pomemben vir onesnaženja zraka, je dopustno umeščati le v območja namenjena proizvodnim dejavnostim
(IG, IP, IK).
(3) Pri zasnovi nove zazidave je potrebno upoštevati tudi prevetrenost prostora in vzpodbujanje lokalne cirkulacije zraka:
1. s pravilno razporeditvijo objektov in odprtih (predvsem zelenih in vodnih) površin, ki povzročajo lokalno cirkulacijo zaradi
termičnih razlik kot posledice različnega segrevanja površin,
2. z lego in obliko objektov, ki omiljujejo vetrove in jih vsaj delno preusmerjajo vetrove tako, da zagotavljajo dodatno cirkulacijo
zaprtih delov poselitve,
3. z odpiranjem padnic na terenu z nagibom, ki omogočajo cirkulacijo s spuščanjem toplejšega zraka v nižje predele poselitve,
4. s pravilno izbiro načina gradnje in uporabe materialov ter barv, ki zaradi različnega segrevanja povzročijo lokalno cirkulacijo
zraka (npr. ozelenjene strehe in fasade).
(4) Lastniki so dolžni sanirati obstoječe objekte in naprave, za katere je pristojna strokovna služba ugotovila, da s svojim
delovanjem škodljivo delujejo na okolje (emisije nad dovoljeno stopnjo).
80. člen
(PIP za varstvo voda)
(1) Rabo in druge posege v vode, vodna in priobalna zemljišča ter zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča je potrebno opredeliti in načrtovati ter izvajati tako, da ne poslabšuje stanja voda, da zagotavlja
varstvo pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje naravnih procesov ter naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov.
(2) Pri načrtovanju poteka linijskih objektov GJI je potrebno predvideti čim manjše število prečkanj vodotokov. Na delih, kjer
trasa poteka vzporedno z vodotokom, naj le-ta ne posega na priobalno zemljišče. Manjši odmiki od predpisanih so dopustni le
izjemoma, na krajših odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene, vendar tako, da ne bo poslabšana obstoječa stabilnost brežin
vodotokov.
(3) Prečkanja linijskih objektov GJI pod strugo vodotoka morajo biti načrtovana tako, da se ne bo zmanjšala prevodna sposobnost struge vodotoka.
(4) Za gradnjo na vodovarstvenih območjih je potrebno pridobiti soglasje upravljavca vodnih virov ter pristojnega organa
za upravljanje z vodami. Pri posegih na vodovarstvena območja je potrebno upoštevati predpise, ki se nanašajo na ta območja.
(5) Vse obstoječe vodne vire je potrebno varovati pred onesnaženjem in drugimi posegi v prostor v skladu s predpisi o varovanju vodnih virov.
(6) Za zagotavljanje ustrezne oskrbe s pitno vodo je potrebno varovati vse obstoječe in potencialno pomembne vodne vire in
spodbujati varčno in smotrno rabo pitne vode. Zaradi ranljivosti podzemnih voda in vodnih virov je dopustno umeščati dejavnosti
na območja najmanjše ranljivosti s takšnimi tehnološkimi prilagoditvami, ki zagotavljajo ohranjanje kakovosti in količine podzemnih
voda. Poselitev je dopustno načrtovati tam, kjer je možno brez večjih posegov zagotoviti ustrezno oskrbo prebivalcev s pitno vodo.
Na vododeficitarna območja je dopustno umeščati le dejavnosti, ki v delovnem procesu ne potrebujejo velikih količin vode ali pa je
umestitev dejavnosti z večjo porabo vode na to območje upravičena iz okoljskih, prostorskih, tehnoloških in ekonomskih vidikov.
(7) Med rekreacijska območja na vodah se lahko uvrsti območja, kjer je mogoče urediti dostop brez spreminjanja morfoloških
značilnosti voda in kjer rekreacijska raba ni v nasprotju z drugimi kvalitetami krajine.
(8) Za vsako rabo vodnega dobra, ki presega meje splošne rabe, za rabo naplavin ali podzemnih voda je potrebno pridobiti
vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije skladno z določbami veljavnih predpisov o vodah.
(9) Pri poseganju v prostor je potrebno upoštevati varovalni pas priobalnih zemljišč, ki je pri vodotokih 1. reda (Sotla) v naseljih
širok 15 m od meje vodnega zemljišča, izven naselij pa 40 m od meje vodnega zemljišča, pri vodotokih 2. reda (ostali vodotoki) pa
je širok 5 m od meje vodnega zemljišča. Poseganje v prostor na vodnem in priobalnem zemljišču ni dopustno, razen za izjeme v
skladu s predpisi s področja upravljanja voda.
(10) Na vodotokih 1. reda zunaj območij naselij je na priobalnem zemljišču v tlorisni širini od 15 m od meje vodnega zemljišča
do zunanje meje priobalnega zemljišča dopustna gradnja pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov na podlagi vodnega soglasja,
če ni s predpisom, izdanim na podlagi Zakona o vodah, določeno drugače.
(11) Na obstoječih objektih in napravah, ki se nahajajo na vodnem ali priobalnem zemljišču, je dopustna rekonstrukcija,
sprememba namembnosti ali nadomestna gradnja, pod pogojem, da:
1. se s tem ne povečuje poplavna ali erozijska nevarnost ali ogroženost,
2. se s tem ne poslabšuje stanja voda,
3. je omogočeno izvajanje javnih služb,
4. se s tem ne ovira obstoječe posebne rabe voda,
5. to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami,
6. se z rekonstrukcijo ali nadomestno gradnjo oddaljenost do meje vodnega zemljišča ne zmanjšuje.
(12) Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi ogrožali stabilnost vodnih in
priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja ali bi onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih ter obvodnih organizmov. Na priobalnih zemljiščih je prepovedano gnojenje in uporaba
sredstev za varstvo rastlin.
(13) Pri načrtovanju v območju vodnih zemljišč je potrebno upoštevati obstoječo in načrtovano izrabo voda ter varstvena
območja po predpisih o vodah.
(14) Pri načrtovanju prostorskih ureditev in dejavnosti na območju vodnih zemljišč je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
1. prostorske ureditve in dejavnosti, ki niso vezane na vodo, je potrebno umeščati izven območij, kjer je voda stalno ali občasno prisotna, ter v ustreznem odmiku, tako da se na priobalnem zemljišču ohranjata nepozidanost in javna dostopnost,
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2. z ureditvami ni dopustno povzročiti poslabšanja stanja voda in vodnega režima,
3. retenzijske sposobnosti območij je potrebno ohranjati in zagotavljati njihovo ponovno vzpostavitev,
4. ko je izkazan javni interes, je zmanjšanje obsega retenzijskih površin ali spreminjanje vodnega režima dopustno ob ustrezni
nadomestitvi teh površin in izvedbi izravnalnih ukrepov, ki zagotavljajo, da se ne poslabšujeta vodni režim in stanje voda,
5. premostitve voda in gradnje na vodnem ter priobalnem zemljišču je potrebno načrtovati tako, da je zagotovljena poplavna
varnost in da se ne poslabšujeta stanje voda in vodni režim,
6. za vsak poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je potrebno v skladu z veljavnimi
predpisi o vodah pridobiti vodno soglasje, ki ga izda pristojni organ,
7. odvajanje in izpust fekalne ali druge kanalizacije z onesnaženo odpadno vodo v vodotoke in ostale naravne vode, brez
predhodnega čiščenja, ni dopustno.
(15) Vodno soglasje je potrebno pridobiti za:
1. poseg na vodnem ali priobalnem zemljišču,
2. poseg, ki je potreben za izvajanje javnih služb po predpisih o vodah,
3. poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice,
4. poseg na varstvenih in ogroženih območjih,
5. poseg zaradi odvajanja odpadnih voda,
6. poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, zlasti bogatenje vodonosnika ali vračanja vode v vodonosnik,
7. hidromelioracije in druge kmetijske operacije, gozdarsko delo, rudarsko delo ali drug poseg, zaradi katerega lahko pride
do vpliva na vodni režim.
(16) V primerih, ko gre za gradnjo ali spremembo namembnosti, za katero je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje po
predpisih, ki urejajo graditev objektov, in vodno soglasje na podlagi veljavnih predpisov o vodah, mora investitor pred začetkom
izdelovanja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti projektne pogoje, k projektnim rešitvam pa vodno soglasje.
(17) V primerih, ko gre za posege v prostor, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo
graditev objektov, je pa potrebno pridobiti vodno soglasje na podlagi veljavnih predpisov o vodah, mora pravna ali fizična oseba,
ki namerava izvesti poseg v prostor, pred začetkom izvajanja posega pridobiti pogoje, ki se nanašajo na varstvo voda, urejanje
voda, varstvo naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter na obstoječe vodne pravice drugih oseb in jih upoštevati
in izpolniti pri načrtovanju in izvedbi posegov. Če to zahtevajo veljavni predpisi o vodah, je vodno soglasje potrebno pridobiti tudi
za druge posege v prostor.
(18) Če gre za gradnjo na vodovarstvenem območju, je potrebno upoštevati veljavne varstvene predpise o vodovarstvenem
območju, pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov in pri vlogi
za pridobitev vodnega soglasja za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov pa je potrebno dosledno upoštevati predpise o
gradnjah na vodovarstvenih območjih, katere je dopustno izvesti samo na podlagi vodnega soglasja in predpisane dokumentacije,
ki je potrebna za pridobitev vodnega soglasja.
(19) Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv
na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred
škodljivim delovanjem voda. Ohraniti je potrebno obstoječe retenzijske površine, vse ureditve pa morajo biti načrtovane tako, da
se poplavna varnost ne bo poslabšala. Na vseh območjih poplav gradnja kleti ni dopustna.
(20) Na erozijskem območju je prepovedano poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,
kot je:
1. ogoljevanje površin,
2. krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako
drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije,
3. zasipavanje izvirov,
4. nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih,
5. omejevanje pretoka hudourniških voda,
6. pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
7. odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
8. zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
9. vlačenje lesa,
10. odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge.
(21) Na plazljivem območju so prepovedani posegi v zemljišče, zaradi katerih bi se sproščalo gibanje hribin ali drugače
ogrozila stabilnost zemljišča, kot so:
1. zadrževanje voda in drugi posegi, ki bi povečali zamakanje zemljišč in dvig podzemne vode ter s tem pospešili plazenje
zemljišč (na primer ureditev teras),
2. izvajanje zemeljskih del, ki bi dodatno obremenjevala zemljišče ali razbremenjevala podnožje zemljišča, kot sta krčenje in
večja obnova gozdnih sestojev in grmovne vegetacije, kar bi pospešilo plazenje zemljišč.
(22) Dopustno je izkoriščanje vod za oskrbne, gospodarske in turistično-rekreacijske namene, pri izkoriščanju pa je potrebno
zagotavljati varstvo voda v smislu trajne ohranitve kemijskega in ekološkega stanja ter krajinskega in ekološkega pomena. Pri
načrtovanju izkoriščanja vod je potrebno naravne procese, ki lahko ogrožajo poselitev in človekove dejavnosti, upoštevati kot
obvezno omejitev v prostoru. Na poplavnih, erozijskih in plazovitih območjih ni dopustno načrtovati prostorskih ureditev in dejavnosti, ki bi pospešile to delovanje (poplave, erozijo, plazove). Območja, kjer ni bivališč ali gospodarskih dejavnosti, je potrebno
prepustiti naravni dinamiki.
(23) Vodno infrastrukturo je dopustno uporabljati tudi za druge namene, če to ni v nasprotju ali ne omejuje izvajanja dejavnosti, zaradi katere je bila zgrajena, in če to ni v nasprotju z drugimi določili tega odloka, za uporabo vodne infrastrukture za druge
namene pa je potrebno pridobiti soglasje pristojnega organa za upravljanje z vodami.
(24) Načrtovanje prostorskih ureditev in dejavnosti na območju voda in obvodnih zemljiščih mora zagotavljati varstvo naravnih
vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti, predvsem ohranjanje habitatov tistih živalskih vrst in habitatnih tipov, zaradi katerih
je določeno ekološko pomembno območje in posebno varstveno območje (območje Natura 2000).
(25) Urejanje vodotokov mora upoštevati naravno dinamiko porečja, izvajati se mora s sonaravnimi ukrepi, ki zagotavljajo
ohranjanje ali vzpostavitev naravne rečne dinamike. Ohranjati je potrebno zveznost obrežne vegetacije. V primerih regulacije je
potrebno pretehtati možnost sanacije z zadrževanjem visokih voda na poplavnih površinah ob vodotoku, na že reguliranih vodotokih
pa naj se omogoči izboljšanje hidromorfološkega stanja.
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(26) Na območju hidroloških naravnih vrednot je potrebno rekonstrukcijo ali prenovo objektov izvajati tako, da je zagotovljeno
ohranjanje naravne vrednote in pogojev za ohranitev vodnih in obvodnih habitatov ter ekološko povezanost habitatov pred in za
zajezitvijo oziroma odvzemom vode.
(27) Odvzem vode iz vodotoka se lahko izvaja le ob zagotavljanju ekološko sprejemljivega pretoka v strugi, ob upoštevanju
že obstoječih odvzemov vode in pretoka, ki omogoča naravno hidrodinamiko vodotokov ter ohranjanje lastnosti, zaradi katerih so
vodotoki opredeljeni kot naravne vrednote, ter ob pridobljeni vodni pravici.
(28) V primeru gradnje oziroma poseganja v bližino obstoječih objektov merske mreže za spremljanje stanja in kakovosti
(monitoring) podzemnih voda je potrebno upoštevati naslednje določbe:
1. prepovedana je kakršnakoli gradnja v polmeru 5 m od objekta merske mreže,
2. preprečiti je potrebno vplive na gladino in kakovost podzemnih voda,
3. v bližini merskega objekta ni dopustno spreminjati infiltracijskih lastnosti tal z asfaltiranjem, polaganjem betonskih plošč
ali drugim poseganjem v prostor,
4. odvodnjavanje v bližini posameznega objekta merske mreže je potrebno urediti tako, da so izključeni vplivi površinskih
vod (zatekanje),
5. zagotovljen mora biti neoviran dostop do objektov merske mreže.
(29) V zemljišče ni dopustno posegati z ureditvami, ki bi povzročile gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost zemljišča, kot so:
1. zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras in drugimi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,
2. posegi, ki bi lahko povzročili dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode,
3. izvajanje zemeljskih del, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,
4. krčenje in večja obnova gozdnih sestojev in grmovne vegetacije, ki pospešujeta plazenje zemljišč.
(30) Pred poseganjem v prostor na plazljivih in erozijskih območjih, si je potrebno pridobiti ustrezno strokovno geološko
statično mnenje o sprejemljivosti poseganja v prostor.
(31) Pri načrtovanju posegov v ribiški okoliš na območju Občine Rogatec je potrebno upoštevati naslednje:
1. vsak poseg v ribiški okoliš mora biti načrtovan in izveden na način, da v največji možni meri zagotavlja ohranjanje rib,
njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in številčnosti;
2. struge, obrežja in dna vodotokov je potrebno ohranjati v čimbolj naravnem stanju;
3. ohranjati je potrebno obstoječo dinamiko, hidromorfološke lastnosti in raznolikost vodotokov;
4. objekti morajo biti grajeni na način, ki ribam omogoča prehod;
5. ohranjati je potrebno naravno osenčenost oziroma osončenost struge in brežin;
6. odvzem plavin (proda, gramoza, peska) je potrebno izvajati na način, da se življenjske razmere za ribe, rake in druge
vodne živali bistveno ne spremenijo;
7. prepovedano je odlaganje odpadkov v vodotoke oziroma na vplivno območje vodotokov, začasne deponije v času izvajanja
posegov pa je potrebno urediti tako, da je preprečeno onesnaževanje voda;
8. prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih, med drstenjem in v varstvenih revirjih;
9. dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, je potrebno načrtovati in opraviti izven drstnih dob ribjih vrst, ki
poseljujejo vodni prostor;
10. odvzem plavin in drugi posegi v drstišča so prepovedani;
11. intervencijske odlove rib izvaja koncesionar (Ribiška družina Sotla). Izvajalci oziroma investitorji posega morajo o načrtovanem posegu v ribiški okoliš koncesionarja obvestiti vsaj 14 dni pred začetkom posega;
12. za škodo na ribah povzročeno zaradi zastrupljanja, onesnaževanja oziroma čezmernega obremenjevanja voda ali nezakonitega poseganja v vode, je do odškodnine upravičen izvajalec ribiškega upravljanja.
81. člen
(PIP za trajnostno rabo virov energije)
(1) S poseganjem v prostor je potrebno zagotavljati in vzpodbujati vzdržno (trajnostno) rabo naravnih virov, energetsko varčno
gradnjo ter izvedbo in namestitev naprav za rabo obnovljivih virov energije (na strehah objektov v območjih proizvodnih dejavnosti
in v območjih centralnih dejavnosti je na večjih površinah streh dopustna izvedba sistemov fotovoltaičnih celic), zbiranje in uporabo
padavinske vode, kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov za potrebe gospodinjstev ob pogoju, da se s tem ne poslabšajo
bivalne razmere na območju in niso v nasprotju z režimi varovanja okolja, varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij
narave in s krajinskimi kakovostmi.
(2) Pri prenovi in novogradnji je potrebno zagotoviti energetsko varčnost objekta. Objekti morajo skladno z veljavnimi predpisi
izpolnjevati tehnične zahteve na področju toplotne zaščite, ogrevanja, klimatizacije, priprave tople vode in razsvetljave ter ostale
pogoje predpisov, ki urejajo varčno rabo energije v stavbah. Dopustne so izjeme za objekte in območja kulturne dediščine zaradi
specifičnosti varstvenih režimov.
(3) Pri graditvi novih stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m2 in rekonstrukciji stavb, katerih uporabna
tlorisna površina presega 1000 m2 in se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, je potrebno izdelati študijo izvedljivosti alternativnih
sistemov za oskrbo z energijo (decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije, soproizvodnja, daljinsko ali skupinsko
ogrevanje ali hlajenje, toplotne črpalke), pri kateri se upošteva tehnična, funkcionalna, okoljska in ekonomska izvedljivost alternativnih sistemov za oskrbo z energijo. Študija izvedljivosti je obvezna sestavina projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v
skladu s predpisi o graditvi objektov.
(4) Skladno s sprejetim lokalnim energetskim konceptom bo občina spodbujala prednostno uporabo obnovljivih virov energije
ali soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom.
82. člen
(PIP za varstvo tal)
(1) Pri gradnji objektov je potrebno zgornji, rodovitni sloj tal odstraniti in deponirati ločeno od nerodovitnih tal ter ga uporabiti
za rekultivacije, zunanje ureditve ali izboljšanje drugih kmetijskih zemljišč.
(2) Kmetijska dejavnost se mora prilagajati zagotavljanju varstva zavarovanih območij narave, naravnih vrednot in biotske
raznovrstnosti. Na večjih kmetijskih površinah je potrebno ohraniti ali ponovno vzpostaviti obmejke, živice, gozdne otoke, vodna
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telesa, vzpodbujati naravi prijazne oblike kmetovanja. Melioracije je dovoljeno izvajati le na kmetijskih zemljiščih, kjer je zagotovljeno ohranjanje lastnosti naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti. Na habitatnih tipih travišč na ekološko pomembnih območjih
in območjih Natura 2000 je potrebno vzpodbujati rabo, ki zagotavlja ohranjanje biotske raznovrstnosti.
(3) Pri gradnji objektov in drugih prostorskih ureditvah je potrebno v največji možni meri ohranjati reliefne oblike ter urejati
poškodovana ali razgaljena tla na način, da se ohranja oziroma obnovi njihova plodnost in da so ustrezno zaščitena z vegetacijo.
(4) Pri gradnji objektov, kjer se skladišči tekoče gorivo, naftni derivati ali druge nevarne snovi, morajo biti dela izvedena na
način, ki onemogoča izlitje v vodotoke ali direktno v podtalnico ali kanalizacijski sitem.
83. člen
(PIP za varstvo gozdov)
(1) V večnamenskih gozdovih, ki imajo na ravni 1. stopnje poudarjeno katerokoli ekološko ali socialno funkcijo, se posegi dopustijo le v izjemnih primerih, ko so nujni in zanje ni druge možnosti, v gozdovih s poudarjenimi socialnimi funkcijami pa v primerih,
ko gre za objekt, ki dopolnjuje načrtovano, s poudarjeno socialno funkcijo skladno rabo gozda in gozdnega prostora.
(2) Ohranja je potrebno sklenjenost gozdnih površin in stabilnost gozdnih ekosistemov s poudarkom na ohranjanju habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo. Gozdne površine je potrebno ohranjati tudi na območjih, ki so zaradi določenih značilnosti
(strmina, lega, erozija) manj primerna za druge rabe. V območjih koridorjev ogroženih vrst in v območjih, ki omogočajo gensko
povezanost njihovih populacij, je gozdove potrebno ohraniti v čimbolj naravnem stanju.
(3) Na območju naselij in v njihovi neposredni bližini je potrebno obseg gozdnih površin v največji možni meri ohraniti ter jih
vpeti v zelene sisteme naselij s primernimi oblikami rekreacijske rabe.
(4) V prostoru z majhnim deležem gozda je potrebno objekte linijske infrastrukture načrtovati tako, da se v čim večji meri
izogibajo gozdnim zaplatam, skupinam gozdnega drevja in obvodni vegetaciji.
(5) Umeščanje energetskih objektov in naprav v prostor je potrebno načrtovati tako, da bodo ohranjene značilne naravne
prvine, kot so gozdni rob, vznožje pobočij, reliefne značilnosti, vidnost naselij in značilne vedute v največji možni meri.
(6) Pri gradnji z ograjami zavarovanih prometnic je potrebno zagotoviti prehode za divjad na krajih, kjer so že od nekdaj potekale stečine in naravni prehodi posameznih vrst divjadi. Lokacije prehodov ugotovi Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju
s strokovnimi službami za varstvo narave, znanstvenimi ustanovami in lovskimi organizacijami.
(7) Suha drevesa in drevesna dupla je potrebno ohranjati povsod tam, kje s puščanjem oslabelih dreves ne povečamo možnosti širjenja škodljivcev in bolezni. Drevesne vrste, kjer obstaja ta nevarnost, so smreka, kostanj in brest. Prav tako je potrebno
ohranjati vse plodonosne drevesne in grmovne vrste.
(8) Ohranjati je potrebno gozdne ostanke ob vodotokih, kjer vplivajo na zaščito bregov pred erozijo. Pri poseku je potrebno
počistiti struge in korita potokov. Z gozdovi ob potokih se mora gospodariti posamično ali skupinsko prebiralno ter zagotavljati
naravno pestrost.
(9) Skupine gozdnega drevja izven naselij, grmovno in obvodno vegetacijo, ki se zaradi rabe izkrčijo na golo, je potrebno
takoj oziroma še v letu izkrčitve sanirati na način, ki zagotavlja novo drevesno ali grmovno zarast.
(10) Prepovedano je sekanje, požiganje ali drugačno uničevanje živih mej in grmišč po pašnikih, poljih in travnikih ter zarast
ob vodnih bregovih v času gnezdenja ptic in poleganja mladičev, to je med 1. marcem in 1. avgustom.
(11) Nove stanovanjske in industrijske objekte se mora načrtovati v odmiku ene drevesne višine odraslega gozda od obstoječega gozdnega roba. Pri tem se odmik določi v odvisnosti od posameznih lokacij in sestojev, ki so ali se bodo v času razvili na
posamezni lokaciji. Odmik je potreben poleg zagotavljanja funkcij gozdov tudi zaradi zagotovitve varnosti objektov.
(12) Na površinah gozdov so dopustne krčitve gozda v kmetijske namene v primerih, ki jih določajo predpisi o gozdovih. Krčitev gozda ni dovoljena v območjih, ki so opredeljena kot varovalni gozdovi ali gozdovi s posebnim namenom (gozdni rezervati).
Preostala območja so opredeljena kot območja prepletanja gozdarske in kmetijske dejavnosti oziroma kot območja mešanih rab,
kjer je krčitev v kmetijske namene dopustna do skupne površine 15 % celotne površine gozdov v občini. Krčitev gozdov za kmetijske
namene brez predhodne spremembe namenske rabe prostora je dopustna, kolikor površina krčitve ne presega 0,50 ha. Zaradi
zagotavljanja funkcij gozdov je potrebno za vsako krčitev pridobiti soglasje krajevno pristojne gozdarske službe.
84. člen
(PIP za poseganje v območja gozdnih in kmetijskih zemljišč)
(1) Gradnja objektov na kmetijskih in gozdnih zemljiščih je možna le pod pogoji, kot jih določa zakon, ki ureja kmetijska ter
gozdna zemljišča ali drugi podzakonski predpis.
(2) Na trajno varovanih oziroma najboljših kmetijskih zemljiščih so dopustni naslednji posegi in objekti:
1. postavitev naslednjih pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov: rastlinjaki, poljske poti, ograje za pašo živine, obore za rejo
divjadi, ograje in opore za trajne nasade in opore za mrežo proti toči;
2. gradnja omrežij gospodarske javne infrastrukture: cevovodi za pitno vodo in odpadno vodo s pripadajočimi objekti, elektroenergetski vodi s pripadajočimi objekti, komunikacijski vodi, naftovodi, plinovodi, vročevodi in priključki nanje, rekonstrukcije
lokalnih cest;
3. ob rekonstrukciji lokalne ceste so dopustni tudi pomožni cestni objekti ter nadkrita čakalnica na postajališču kot enostavni
objekt;
4. pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov (meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka,
objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za
spremljanje seizmičnosti);
5. začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
6. začasni objekti ter
7. ureditev planinskih in sprehajalnih poti ter trim stez po obstoječih poteh.
(3) Na ostalih kmetijskih zemljiščih je poleg naštetih posegov in objektov, ki veljajo za trajno varovana oziroma najboljša
kmetijska zemljišča, dovoljena tudi postavitev vseh preostalih pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov (razen kleti, vinske kleti
ter grajene gozdne prometnice), ki jih določa zakon ali podzakonski predpisi, pod pogojem, da bodo služili namenu kmetijske
dejavnosti in:
1. da na območju stavbnih zemljišč zaradi premajhne razpoložljive površine stavbnega zemljišča takšnega objekta ni mogoče
zgraditi;
2. da je zagotovljena funkcionalna povezanost s kmetijo in objekt od obstoječe pozidave ni oddaljen več kot 30 m.
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(4) Izven v prejšnjem odstavku navedenega 30 m pasu je na ostalih kmetijskih zemljiščih dopustno graditi pomožne kmetijsko-gozdarske objekte (nezahtevne ali enostavne objekte), kot so: čebelnjaki, zavetišča kot nadstrešnico za drobnico, lovske
preže, krmišča, kozolci, rastlinjaki, vodni zbiralniki, vrtina ali vodnjak za namakanje kmetijskih površin ali ribnik.
(5) Pri gradnji pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov naštetih v tem členu je poleg zgoraj določenih pogojev potrebno
upoštevati tudi vse ostale pogoje, ki veljajo za gradnjo teh objektov na stavbnih zemljiščih.
(6) Sprememba namembnosti pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov navedenih v tem členu v manj zahtevni objekt ali
zahtevni objekt, ki bi služil kmetijski proizvodnji ali v drugi nekmetijski objekt brez predhodne spremembe namenske rabe prostora,
ni dovoljena.
(7) Kolikor posegi v gozdna zemljišča ne bodo negativno vplivali na gozdni ekosistem in funkcije gozdov so na teh zemljiščih
dopustni naslednji posegi:
1. ureditev gozdnih učnih poti;
2. postavitev zavetišča kot nadstrešnico za drobnico, krmišče;
3. gradnja gozdnih cest, ki so namenjene gospodarjenju z gozdom, gradnja grajene gozdne vlake za spravilo lesa ter postavitev stalnih gozdnih žičnic, skladno s gozdnogospodarskim načrtom, ki ga izdela pristojni zavod za gozdove;
4. ureditev stojišč stalnih naseljenih čebelnjakov, stojišč za začasne dovoze čebel na pašo na zemljiščih, ki so s pašnim redom
določena za stalne naseljene čebelnjake in stojišč za začasne dovoze čebel na pašo;
5. postavitev lovskih prež in krmišč za divjad ter
6. ureditev konjeniških, planinskih in sprehajalnih poti ter trim stez po obstoječih poteh s pripadajočo signalizacijo.
Za vse naštete posege je potrebno pridobiti soglasje pristojnega Zavoda za gozdove ter soglasje pristojne Lovske družine.
(8) Gradnja začasnih ali pomožnih objektov z namenom urejanja gradbišča v gozdu ali na gozdnem robu ter odlaganje gradbenih odpadkov v gozdu ali na gozdnem robu ni dovoljeno.
(9) Ograditev posameznih delov gozda ni dovoljena, razen če je to predvideno z gozdnogospodarskimi načrti zaradi varstva
gozdov, zaščite vodnih zajetij, varstva naravnih vrednot ipd.
(10) Posege in ureditve na stavbnih in vodnih zemljiščih, ki mejijo na območje gozdov, je potrebno načrtovati tako, da ne
posegajo v obstoječi gozdni rob. Za posamezne vrste objektov je potrebno zagotoviti naslednje minimalne odmike:
1. gradnja stavb v pasu 25 m od gozdnega roba ni dopustna brez soglasja pristojne gozdarske službe,
2. drugi objekti, posegi in ureditve, ki so na nivoju zemljišča (ceste, vodovodi, ograje ipd.) morajo biti odmaknjeni od gozdnega
roba najmanj 1 m,
3. če ureditve na kmetijskih zemljiščih, ki mejijo na območja gozdov, zahtevajo objekte, morajo biti le-ti odmaknjeni najmanj
4 m od gozdnega roba.
V projektni dokumentaciji je dopustno opredeliti tudi manjši odmik, če je iz soglasja Zavoda za gozdove Slovenije razvidno,
da manjši odmik ne povzroča negativnega vpliva na gozdni rob oziroma na funkcije gozdov in gozdnega prostora.
(11) Z namenom izboljšanja kmetijskih zemljišč oziroma izboljšanja pogojev obdelave je dopustno načrtovati agrarne operacije
ter vodne zadrževalnike za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč. V okviru agromelioracij je dopustno načrtovati podporne zidove.
(12) Pri izkoriščanju kmetijskih zemljišč je potrebno upoštevati tak kolobar, ki zagotavlja pestrost krajine. Pri prenovi vinogradov je potrebno upoštevati parcelacijsko strukturo, ki poteka v pasovih od slemena proti vznožju in obdelavo po padnicah terena.
Prenova ter ureditev sadovnjakov v obliki večjih terasastih nasadov ni dovoljena. Kolikor se pojavi potreba po večjih površinah
nasadov, morajo biti le te prekinjene z otoki visoke grmovne vegetacije in travniškimi površinami.
(13) Za graditev objektov ter posege v gozd in gozdni prostor je potrebno pridobiti soglasje pristojnega zavoda za gozdove
ne glede na namensko rabo določeno v občinskem prostorskem načrtu. Kadar se novi objekt nahaja na gozdnem robu ali da je
s funkcionalnimi rešitvami prostora omejen dostop do gozda ter kadar je objekt predmet legalizacije in leži v gozdu ali gozdnem
prostoru, je potrebno pred izgradnjo oziroma pred dokončno legalizacijo objekta pridobiti soglasje pristojne gozdarske službe.
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
85. člen
(PIP za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) V zemljišče ni dovoljeno posegati z ureditvami, ki bi povzročile gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost zemljišča, kot so:
1. zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras in drugimi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,
2. s posegi, ki bi lahko povzročili dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode,
3. izvajanje zemeljskih del, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,
4. krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.
(2) Na območjih, kjer je zaznana povečana erozija tal, je skladno z veljavnimi predpisi prepovedano:
1. poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,
2. ogoljevanje površin,
3. krčenje tistih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače
varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije,
4. zasipavanje izvirov,
5. nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali pazljivih zemljiščih,
6. omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
7. odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
8. zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
9. odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge,
10. vlačenje lesa.
(3) V območjih, kjer se zaradi večjega nagiba ali nestabilnosti geološke podlage pojavljajo bočni premiki ali plazljivost terena,
je potrebno k dokumentaciji za dovolitev posega priložiti predhodno geomehansko mnenje ali poročilo. V primeru poseganja na
območja z večjim naklonom je potrebno ob nevarnosti erozije izvesti ustrezne protierozijske ukrepe.
(4) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu – zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu – študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni
objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.
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(5) Objekti morajo biti protipotresno grajeni v skladu s pogoji, ki veljajo za območje s potresno nevarnostjo VII. in VIII. stopnje
po EMS lestvici oziroma projektnim pospeškom tal(g) 0,150. Na celotnem območju občine je potrebno upoštevati standarde za
projektiranje potresno odpornih konstrukcij.
(6) Vse zelene in druge javne odprte površine se urejajo tako, da je v primeru naravnih ali drugih nesreč mogoča njihova
uporaba za potrebe zaščite in reševanja.
(7) Pri graditvi objektov in pri urejanju prostora je potrebno upoštevati prostorske, gradbene in druge tehnične predpise, ki
urejajo varstvo pred požarom. Pogoje za varen umik ljudi ter za gašenje in reševanje je potrebno zagotoviti z odmiki in požarnimi
ločitvami od parcelnih mej in med objekti, intervencijskimi potmi, dostopi, dovozi in delovnimi površinami za intervencijska vozila,
viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje ter s površinami ob objektih za evakuacijo ljudi.
(8) Na območjih brez hidrantnega omrežja in na območjih, kjer pretoki na omrežju ne zagotavljajo ustrezne preskrbe s požarno
vodo, mora izvajalec gospodarske javne službe za oskrbo z vodo zagotoviti požarne bazene in druge ustrezne ureditve. Dovozne
poti za gasilska vozila morajo ustrezati standardu.
(9) Na območju tveganj zaradi industrijskih nesreč je potrebno prostorske ureditve načrtovati tako, da bodo izključene verižne
nesreče, da bodo izključeni, zmanjšani ali zadržani prenosi začetih izrednih dogodkov, zmanjšane posledice v primeru nesreč in
omogočeno uspešno ukrepanje v okviru zaščite in reševanja z zagotavljanjem ustreznih odmikov med dejavnostmi oziroma objekti.
(10) Gradnja na ogroženih območjih – seizmičnih, visoki podtalnici, hidrološko neugodnih območjih ni priporočljiva, ob poseganju pa je potrebno zagotoviti ukrepe za izničenje škodljivih vplivov gradnje ali območja.
(11) Za primer naravnih in drugih nesreč je potrebno zagotoviti površine za pokop večjega števila ljudi v okviru obstoječih
pokopališč. Ob množičnem poginu živali je potrebno v sodelovanju z veterinarsko službo določiti lokacijo za odlaganje kadavrov
izven območij poselitve ter izven območij varstvenih režimov voda. Gradbeni odpadki in ruševine se začasno odlagajo na območje
nekdanjega odlagališča komunalnih odpadkov Tuncovec. Kot območje za evakuacijo prebivalstva ter za sprejem mednarodne
pomoči se uporabijo športne površine ob osnovni šoli v Rogatcu.
86. člen
(PIP za varstvo pred poplavami)
(1) Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so v skladu s predpisi o vodah določeni v elaboratu ''Izdelava kart
poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti za potrebe OPN Občine Rogatec, Inženiring za vode, d.o.o. julij 2011,
dopolnitev februar 2013''. Poplavna območja, karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe stanje ter že izvedeni omilitveni
protipoplavni ukrepi so sestavni del Prikaza stanja prostora (karta 4.2 ''Prikaz varstvenih režimov – vodovarstvena območja – ter
območij drugih omejitev v prostoru – erozijska, poplavna območja z razredi poplavne nevarnosti ter območja vojnih grobišč''). Na
poplavnih območjih, kjer razredi poplavne nevarnosti še niso določeni, je sestavni del Prikaza stanja prostora Opozorilna karta
poplav z dodanimi podatki o poplavnih dogodkih.
(2) Občina Rogatec ima izdelane karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za območje naselja
Rogatec. Predvideni protipoplavni omilitveni ukrepi so del izvedbenega dela OPN, karta 4 ''Prikaz območij enot urejanja prostora
in gospodarske javne infrastrukture''.
(3) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je pri
načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor obvezno upoštevanje predpisa, ki določa pogoje in omejitve
za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je potrebno zagotoviti, da se ne povečajo
obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega. Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba
posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je potrebno skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega
v prostor oziroma sočasno z njo.
(4) Ne glede na razred poplavne nevarnosti je na obstoječih objektih dopustno vzdrževanje objektov in rekonstrukcije po
predpisih o graditvi objektov, ki bistveno ne spreminjajo namembnosti in velikosti objekta ter odstranitev objekta.
(5) Na poplavnem območju, kjer razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna dela ter spremembe namembnosti na obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo
poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.
(6) Ne glede na določbe tretjega in petega odstavka tega člena so na poplavnem območju dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti, ki jih dopuščajo predpisi o vodah, pod
pogoji, ki jih določajo ti predpisi.
(7) Strokovne podlage za zmanjševanje poplavne ogroženosti se lahko izdelajo za posamezna hidrografska območja v okviru
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta. Občinski podrobni prostorski načrt se pripravi za hidrografsko območje na
tretji ravni v skladu s predpisi o vodah.
(8) Za vsak poseg v poplavno območje je potrebno pridobiti soglasje pristojne službe za upravljanje in varstvo voda.
(9) Seznam EUP, ki posegajo na poplavna območja (ločeno za območje veljavnosti Karte razredov poplavne nevarnosti ter
poplave določene na podlagi opozorilne karte poplav z vključenimi poplavnimi dogodki):
EUP
RO04
RO05
RO06
RO07
RO08
RO09
RO10
RO11
RO12
RO13

Karta razredov poplavne nevarnosti
velika
srednja
majhna
preostala
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Opozorilna karta poplav z dodanimi podatki
poplavnih dogodkov

x
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RO15
RO16
RO17
RO18
RO21
RO23
RO24
RO28
RO29
RO30
RO31
RO32
RO33
RO34
RO35
RO39
RO42
RO44
RO45
RO46
OP05
OP06
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Karta razredov poplavne nevarnosti
velika
srednja
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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x
x
x
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Opozorilna karta poplav z dodanimi podatki
poplavnih dogodkov

x
x

(10) Za zagotavljanje večje poplavne varnosti v naselju Rogatec je skladno z izdelano karto razredov poplavne nevarnosti
potrebno zagotoviti izvedbo naslednjih omilitvenih ukrepov:
1. zaradi načrtovane nove pozidave v gospodarski coni v EUP09 je potrebno pred posegom v prostor (izvedba platoja in
gradnja logističnega objekta) zgraditi zadrževalnik v EUP OP05 ter izvesti nižjo bermo na desnem bregu Sotle;
2. za zagotavljanje večje poplavne varnosti obstoječim objektom v spodnjem delu Draganje je potrebno zgraditi prečni dolinski
zadrževalnik na Draganji v EUP RO31 in RO46;
3. nadvišanje parkirišča ob skladišču Vetropack skladno s poplavno študijo ''Nadomestni ukrepi zaradi zmanjševanja poplavnih
površin ob Draganji in Sotli (IZVO d.o.o., 219-FR/04, oktober 2004)''.
Za načrtovanje zadrževalnika v varovanem območju kulturne dediščine (tik nad trškim jedrom) je potrebno pridobiti kulturovarstvene pogoje in soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
(11) Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo fazno v skladu s potrjeno strokovno podlago, pri čemer mora biti ves čas izvajanja
zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaže nova poplavna območja ter
karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe/novo stanje.
(12) Vodno gospodarske ureditve ob reki Sotli se bodo izvedle v obsegu in na način, da bo zagotovljeno ohranjanje lastnosti
zaradi katerih ima status naravne vrednote ter ekološko pomembnega območja in območja Natura 2000.
Obrambne potrebe
87. člen
(PIP za ureditve za potrebe obrambe)
Na območju Občine Rogatec ni predvidenih ureditev za potrebe obrambe.
2.10 PIP glede varovanja zdravja
88. člen
(PIP za varovanje zdravja)
(1) Načrtovanje in gradnja objektov mora zagotavljati pravilno in zadostno osončenost (vsaj dve uri dnevno v času zimskega
solsticija za vse bivalne in delovne prostore), osvetlitev in prevetrenost objektov ter zagotavljati varstvo pred hrupom in možnost
dostopa funkcionalno oviranim osebam do vseh objektov z javno funkcijo.
(2) Pri novogradnjah in rekonstrukcijah je prepovedana uporaba materialov, ki imajo škodljiv vpliv na zdravje ljudi (azbestne
plošče ipd.), vzpodbujati pa je potrebno tudi zamenjavo obstoječih zdravju nevarnih materialov.
(3) Posegi, ki bi lahko škodljivo vplivali na zdravje ljudi, so dopustni le v primerih, ko so s projektno dokumentacijo predvideni
ukrepi, ki bodo škodljive vplive zmanjševali do stopenj, dovoljenih s predpisi.
89. člen
(PIP za varstvo pred hrupom)
(1) Varstvo pred hrupom je potrebno izvajati na podlagi občutljivosti posameznih območij osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora. Območja varstva pred hrupom v spodnji razpredelnici so določena v skladu s predpisi o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju.
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Območja in površine podrobnejše
namenske rabe
I. stopnja
stopnja varstva pred hrupom

II. stopnja

S – območja stanovanj

III. stopnja

IV. stopnja

x

SS – stanovanjske površine

x

SK – površine podeželskega naselja

x

C – območja centralnih dejavnosti

x

CU – osrednja območja centralnih dejavnosti

x

CD – druga območja centralnih dejavnosti

x

I – območja proizvodnih dejavnosti

x

IP – površine za industrijo

x

IG – gospodarske cone

x

IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo

x

B – posebna območja

x

BT – površine za turizem

x

BC – športni centri

x

Z- območja zelenih površin

x

ZS –površine za oddih, rekreacijo in šport

x

ZP – parki

x

ZD – druge zelene površine

x

ZK – pokopališča

x

P – območja prometnih površin

x

PC – površine cest

x

PŽ – površine železnic

x

PO – ostale prometne površine

x

E – območja energetske infrastrukture

x

O – območja okoljske infrastrukture

x

A – površine razpršene poselitve

x

K1- najboljša kmetijska zemljišča

x

K2 – druga kmetijska zemljišča

x

G – gozdna zemljišča

x

V – površinske vode

x

VC – celinske vode

x

(2) Na zavarovanih območjih, določenih v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave, je določena I. stopnja varstva
pred hrupom (mirno območje na prostem – naravni spomenik Donačka gora).
(3) Za javne prireditve, javne shode in vsako drugo uporabo zvočnih naprav na prostem je potrebno pridobiti dovoljenje
pristojnega občinskega organa, ki se izda na podlagi predhodne strokovne presoje.
(4) Nove gradnje, rekonstrukcije objektov ali spremenjena namembnost v obstoječih objektih ne smejo povzročiti
prekomerne obremenitve s hrupom oziroma ne smejo povzročiti povečanja obremenitve s hrupom v območjih, v katerih je
obremenitev s hrupom že čezmerna.
(5) Pri novogradnjah, spremembah namembnosti in rekonstrukcijah obstoječih objektov v varovalnih pasovih obstoječih
javnih cest je potrebno vse posege načrtovati tako, da ne bo potrebna izvedba dodatnih protihrupnih ukrepov zaradi prometa
na cesti.
90. člen
(PIP za varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)
(1) Novogradnja objekta, ki je vir elektromagnetnega sevanja ali rekonstrukcija obstoječega objekta ali naprave, ki je vir
sevanja, ne smejo povzročiti čezmernih obremenitev okolja, ki jih določa predpis o elektromagnetnem sevanju v naravnem
in življenjskem okolju.
(2) Za gradnjo objektov, ki so viri elektromagnetnega sevanja, je potrebno izdelati oceno vplivov na okolje, iz katere
mora biti razvidno, da pričakovane ravni elektromagnetnega sevanja ne bodo presegale s predpisi dovoljenih vrednosti.
(3) Za vse objekte (novogradnje, nadzidave in dozidave objektov, namenjenih za stalno oziroma občasno prebivanje
ter za pomožne objekte), ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma predvidenih virov elektromagnetnega
sevanja, je potrebno predložiti dokazilo pooblaščene organizacije, da ne bodo prekoračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega sevanja, določene po veljavnih predpisih o elektromagnetnem sevanju.
(4) V spodnji razpredelnici so v skladu s predpisi o elektromagnetnem sevanju glede na namensko rabo zemljišč določena območja varstva pred sevanjem.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

19 / 17. 3. 2014 /

Območja in površine podrobnejše namenske rabe
stopnja varstva pred elektromagnetnim sevanjem
S – območja stanovanj
SS – stanovanjske površine
SK – površine podeželskega naselja
C – območja centralnih dejavnosti
CU – osrednja območja centralnih dejavnosti
CD – druga območja centralnih dejavnosti
I – območja proizvodnih dejavnosti
IP – površine za industrijo
IG – gospodarske cone
IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
B – posebna območja
BT – površine za turizem
BC – športni centri
Z- območja zelenih površin
ZS –površine za oddih, rekreacijo in šport
ZP – parki
ZD – druge zelene površine
ZK – pokopališča
P – območja prometnih površin
PC – površine cest
PŽ – površine železnic
PO – ostale prometne površine
E – območja energetske infrastrukture
O – območja okoljske infrastrukture
A – površine razpršene poselitve
K1- najboljša kmetijska zemljišča
K2 – druga kmetijska zemljišča
G – gozdna zemljišča
V – površinske vode
VC – celinske vode

I. stopnja
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II. stopnja

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

(5) II. stopnja varstva pred sevanjem velja tudi za površine, ki so namenjene javnemu cestnemu prometu, pa se nahajajo
znotraj območja, za katerega je sicer določena I. stopnja varstva.
91. člen
(PIP za varstvo pred svetlobnim onesnaženjem)
(1) Pri načinih osvetljevanja je potrebno upoštevati predpise s področja varstva pred svetlobnim onesnaževanjem. Moč svetil
ne sme presegati mejnih vrednosti določenih z veljavnimi predpisi o varstvu pred svetlobnim onesnaževanjem. Dopustne so izjeme
za objekte in območja kulturne dediščine zaradi specifičnosti varstvenih režimov.
(2) Letna poraba vseh svetilk, ki so na območju občine vgrajene v razsvetljavo javnih cest in drugih javnih površin in so v
upravljanju občine, izračunana na prebivalca v občini, ne sme presegati predpisanih mejnih vrednosti.
(3) Zaradi negativnih učinkov svetlobnega onesnaževanja in s tem možnosti poslabšanja ugodnega stanja živalskih vrst (npr. nočni
metulji, netopirji) je osvetljevanje območij potrebno načrtovati tako, da bo svetloba časovno omejena in prostorsko usmerjena prosti tlom.
Osvetljevanje se izvede s svetlobnimi telesi, ki so v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu pred svetlobnim onesnaževanjem.
3 Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji po EUP
92. člen
(posebnosti in dodatni pogoji)
(1) V spodnji razpredelnici so za posamezne EUP navedene posebnosti in dodatni pogoji:
EUP
RO17
RO30

Tip poselitve oziroma ureditve
Območje centralnih dejavnosti
Območje grajskega parka

Posebnosti in dodatni pogoji
Gradnja novih objektov namenjenih bivanju ni dovoljena.
– Pri urejanju morajo biti vse ureditve, objekti in naprave na celotnem
območju parka oblikovno poenotene ter smiselno usklajene z zunanjimi
ureditvami stičnih območij.
– Vse načrtovane ureditve morajo biti v skladu s Konservatorskim
programom prenove parka ob dvorcu Strmol, ki ga je aprila 2002 izdelal
Zavod za varstvo kulturne dediščine.
– Podroben način gospodarjenja z gozdovi ter vse načrtovane ureditve
morajo biti predhodno usklajene z zahtevami pristojnega zavoda za
gozdove ter zavoda za varstvo kulturne dediščine.
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Tip poselitve oziroma ureditve Posebnosti in dodatni pogoji
Območje razvalin starega gradu – Stari grad Rogatec je potrebno ohraniti, ustrezno zaščititi pred
nadaljnjim propadanjem in izvršiti arheološke raziskave okolice in ruševin
ter predvideti ustrezno obnovo in prezentacijo ruševin.
– Varstveni režim v območju spomenika prepoveduje postavljanje
objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z infrastrukturo, ter
izvajanje kakršnih koli posegov, ki lahko negativno vplivajo na substanco
in podobo spomenika.
– Posegi morajo biti prilagojeni prostorskim danostim na način, da
pomen kulturne dediščine v prostoru ni okrnjen.
– Izjemoma je ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in
soglasja ali strokovnih podlag možno po predhodni arheološki raziskavi
v robne dele varovanih površin locirati infrastrukturne objekte in
komunalne vode, če so izčrpane vse druge možnosti umestitve objektov
javnega interesa, vendar rezultati raziskav lahko pomenijo spremembo
projekta.
– Če je izkazan javni interes, je možno – na osnovi predložene projektne
dokumentacije oziroma skice z opisom predvidenih del in s pridobitvijo
kulturnovarstvenih pogojev in soglasja – urejati dostope, konsolidirati
zidove, postaviti označevalne table in montažne razgledne in dostopne
ploščadi, čistiti podrast itd.
– Pri urejanju morajo biti vse ureditve, objekti in naprave na območju
starega gradu oblikovno poenotene ter smiselno usklajene z zunanjimi
ureditvami stičnih območij.
– Za raziskave nepremične arheološke kulturne dediščine in njeno
odstranitev je potrebno pridobiti soglasje Ministrstva za kulturo Republike
Slovenije.
– Podroben način gospodarjenja z gozdovi ter vse načrtovane ureditve
morajo biti predhodno usklajene z zahtevami pristojnega zavoda za
gozdove ter zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Območje EKO turizma Tlake
Ker je kulturni dediščini potrebno ohranjati prostorski kontekst in njeno
vlogo v širšem prostoru, naj se pri gradnji v neposredni bližini enote
kulturne dediščine zagotovi zadosten umik od dediščine. Novogradnje
naj upoštevajo urbanistično-zazidalno in arhitekturno kontinuiteto širšega
območja, zunanje ureditve pa značilne elemente kulturne krajine.
Za kakršnekoli posege na objektu je potrebno pridobiti
kulturnovarstvenepogoje in kulturnovarstveno soglasje.
Koridor načrtovane obvozne
Mikrolokacijo poteka trase je potrebno določiti v soglasju s pristojnim
ceste v Rogatcu
zavodom za varstvo kulturne dediščine in pri tem upoštevati naslednja
kulturnovarstvena izhodišča:
– trasa ceste se mora izogniti vsem zavarovanim objektom kulturne
dediščine;
– na celotnem poteku je potrebno ohraniti primarno oblikovanost
prostora (kvaliteto ambientov enot kulturne dediščine, značilne silhuete,
vedute in poglede, druge krajinske strukture ipd.);
– ohranijo naj se vedute na naselje ter grad Strmol z grajskim parkom,
na strugo potoka Draganja s pripadajočim zelenjem;
– cesta mora biti na nivoju terena, preko nje pa omogočeni prehodi za
pešce, na vedutno izpostavljenih lokacijah pa naj se uvedejo avtohtone
vegetacijske mase;
– potrebno je omejiti hitrost prometa ter eventualno preprečevanje hrupa
reševati brez postavljanja protihrupnih ograj;
– cesta naj bo del urbanega tkiva trškega jedra, poteka naj vzhodno od
Draganje (struga potoka se eventuelno lahko tudi prestavi na zahod kot
rekonstrukcija primarne historične struge) in v čimvečji meri sledi trasi
obstoječe servisne ceste zahodno od osrednjega trga.
Nepozidan zahodni del
Pri umeščanju posegov v prostor je potrebno upoštevati:
gospodarske cone med
– izhodiščno namensko rabo v EUP (gospodarska cona IG), ki se lahko
železniško progo in Sotlo
v meji in podrobnejši namenski rabi prostora uskladi z idejno zasnovo;
– funkcionalno povezanost z območjem obstoječe dejavnosti, zlasti v
priključevanju na vsa področja GJI;
– tehnične predpise, ki urejajo gradnjo proizvodnih objektov;
– vidno izpostavljenost območja je potrebno omiliti z ustrezno
ozelenitvijo;
– del območja ima na podlagi predpisa s področja varstva narave
poseben status, zato je pri poseganju v območje potrebno upoštevati
tudi naravnovarstvene pogoje za ohranjanje lastnosti naravne vrednote
Sotla in biotske raznovrstnosti EPO Sotla in območja Natura 2000 Sotla
s pritoki;
– pred poseganjem v območje je potrebno izvesti omilitvene ukrepe
skladno z izdelano karto poplavne nevarnosti in karto razredov poplavne
nevarnosti.
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EUP
SJ03

Tip poselitve oziroma ureditve Posebnosti in dodatni pogoji
Območje pokopališča v naselju Pred širitvijo pokopališča je potrebno izvesti predhodne arheološke
Sv. Jurij
raziskave. Obseg in metodologijo določi pristojni Zavod za varstvo
kulturne dediščine.
Pri širitvi pokopališča je potrebno upoštevati kulturnovarstvene pogoje:
– novi del pokopališča mora oblikovano slediti obstoječemu, brez večjih
podpornih zidov in saditve neavtohtonih rastlin;
– za ureditev (širitev) pokopališča se uporabi obstoječa terasa pod
cerkvijo, obstoječe drevje je potrebno ohranjati v največji možni meri;
– posegi v zemeljske plasti morajo biti čim bolj plitvi,
– območje pokopališča mora biti oblikovano tako, da jasno izraža svojo
identiteto v prostoru,
– na vidno neizpostavljenem mestu mora imeti primeren prostor za
pokopališke komunalne odpadke,
– urediti je potrebno površine za mirujoči promet,
– pokopališče mora biti ustrezno ozelenjeno.
DO13
Območje pokopališča Sv. Rok Pri širitvi pokopališča je potrebno upoštevati:
– novi del pokopališča mora oblikovano slediti obstoječemu, brez večjih
podpornih zidov,
– območje pokopališča mora biti oblikovano tako, da jasno izraža svojo
identiteto v prostoru,
– na vidno neizpostavljenem mestu mora imeti primeren prostor za
pokopališke komunalne odpadke,
– urediti je potrebno površine za mirujoči promet,
– pokopališče mora biti ustrezno ozelenjeno.
OP02
Območje rastlinjakov v odprtem – Površine so namenjene rastlinjakom za intenzivno vzgojo in pridelavo
prostoru
rastlin;
– V območju naj se ohranja, nadomešča in vzdržuje obstoječe
rastlinjake, gradnja novih rastlinjakov izven območja EUP OP02 brez
predhodne spremembe namenske rabe ni dopustna. Ravno tako ni
dopustno nasipavanje in izkopavanje terena z namenom pridobitve novih
obdelovalnih površin za rastlinjake.
OP01, OP04, OP05, Območja avtohtone poselitve v – Gradnja objektov za potrebe vinogradniške obdelave je dopustna ob
OP06, OP07
odprtem prostoru
predhodni spremembi namenske rabe in v skladu s predpisi, ki urejajo to
področje (pogoj na najboljših kmetijskih zemljiščih je obdelava 3000 m2
vinograda);
– Gradnja objektov za potrebe opravljanja vinogradniške ali druge
intenzivne kmetijske dejavnosti na drugih kmetijskih zemljiščih je
dopustna ob predhodni spremembi namenske rabe in v skladu s
predpisi, kolikor lastnik poseduje 500 m2 trajnega nasada;
– Nova kmetija ali širitev kmetije v EUP je dopustna kolikor so za to
izpolnjeni prostorski in okoljski pogoji.
OP08
Ostali odprti prostor – kmetija
Dopustna je le gradnja objektov, namenjenih za rejo živali ter objektov za
Veršak
spravilo pridelka.
RO44
Gozd Biričevec
Gozdnih površin ni dovoljeno krčiti, razen za potrebe vključitve
območja v zeleni sistem naselja s primernimi oblikami rekreacijske
rabe (sprehajalne poti, gozdne učne poti, trim steza). Sicer se gozd le
vzdržuje in obnavlja. Smrekov gozd je potrebno postopoma nadomestiti
z drugimi avtohtonimi drevesnimi vrstami.
RO45, RO46,
Območja kmetijskih zemljišč na Dejavnosti kmetijstva se morajo zaradi bližine stanovanj, šol in vrtcev ter
RO47, DO11, DO12 stiku z naselji
območij namenjenih rekreaciji podrejati poselitvi. Pri pridelavi je potrebno
upoštevati kodeks dobre kmetijske prakse, dejavnosti kmetijstva pa
usmerjati v okoljsko manj obremenilno integrirano ali ekološko pridelavo.
Oddaljenost trajnih nasadov od roba naselij naj bo minimalno 20 m.
Obstoječe trajne nasade je potrebno prilagoditi naštetim pogojem ob prvi
obnovi nasada.
4 Prostorski izvedbeni pogoji za območja predvidenih OPPN v Občini Rogatec
93. člen
(območja s predvidenimi OPPN)
(1) Predvidena je izdelava OPPN za naslednje EUP v naselju Rogatec: RO27, RO36.
(2) Za umestitev načrtovane obvozne ceste v Rogatcu je potrebno izdelati DPN (državni prostorski načrt) oziroma OPPN ter
pri tem upoštevati izhodišča navedena v razpredelnici v prejšnjem členu.
94. člen
(splošni pogoji za pripravo, spremembo ali dopolnitev OPPN)
(1) Za EUP, za katere je predvidena izdelava podrobnejših prostorskih načrtov, so do sprejema podrobnejšega prostorskega
načrta, dovoljene naslednje vrste gradenj in ureditev:
1. rekonstrukcije, nadzidave, dozidave obstoječih legalno zgrajenih objektov (do 30 % velikosti obstoječega objekta) in vzdrževalna dela na teh objektih, ki ne bodo onemogočale zasnove in izvedbe podrobnejšega prostorskega načrta;
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2. odstranitev objektov in gradnja na lokaciji predhodno odstranjenega objekta ter druga dela v zvezi s pripravo stavbnega
zemljišča, ki ne bodo onemogočale zasnove in izvedbe OPPN;
3. novogradnja objektov in naprav javne gospodarske infrastrukture in enostavnih objektov v teh enotah, vključno z nadzidavo
in dozidavo ter gradnjo prizidkov, rekonstrukcije, prenove in sanacije teh objektov, dopolnilna gradnja, gradnja novih objektov po
predhodni odstranitvi obstoječih, sprememba namembnosti objektov ter redna vzdrževalna in investicijska dela na teh objektih,
kolikor ne bodo onemogočale zasnove in izvedbe podrobnejšega prostorskega načrta;
4. v območju gozda dela, ki so vezana na redno vzdrževanje gozda.
(2) Meje urejanja predvidenih OPPN je možno spreminjati, kolikor je to potrebno zaradi vključitve infrastrukturnih ureditev.
(3) Posamezen OPPN je mogoče izvesti tudi po fazah, vendar pod pogojem, da posamezen del ureja prostorsko in funkcionalno zaključeno celoto ter celovito rešuje priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo.
(4) Razen za EUP iz prejšnjega člena je mogoče OPPN izdelati tudi za druge EUP ali dele EUP, kadar prostorske ureditve
predstavljajo večji obseg, za katere so znani investitorji, se z njimi načrtuje ali rekonstruira gospodarska javna infrastruktura,
zagotavlja delovanje obveznih lokalnih javnih gospodarskih služb, za urejanje površin, namenjenih javnemu dobru in za urejanje
območij za predvidene sanacije in prenove naselij ter za sanacije posledic naravnih nesreč.
95. člen
(dodatni pogoji za pripravo OPPN)
(1) Dodatni pogoji za pripravo OPPN določajo izhodišča, ki jih mora pripravljavec in investitor upoštevati v postopku priprave
in sprejemanja OPPN, so navedeni po EUP v nadaljevanju tega člena.
(2) V EUP RO27 – pokopališče Rogatec – je potrebno upoštevati:
1. izhodiščno namensko rabo prostora (zelene površine ZK ter ZD in druga območja centralnih dejavnosti CD – cerkev
Sv. Hijacinte), ki se lahko v meji in podrobnejši namenski rabi prostora uskladi z idejno zasnovo;
2. funkcionalno povezanost celotnega območja;
3. predvideti ustrezno prometno ureditev območja in površin za mirujoči promet;
4. lego znotraj vplivnega območja kulturnega spomenika trško jedro, zato je pri poseganju v območje potrebno pridobiti kulturonvarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
(3) V EUP RO36 – območje za turizem Biričevec – je potrebno upoštevati:
1. idejno zasnovo umestitve posebnih dejavnosti turizma – površine za turizem BT, ki so namenjena hotelom, bungalovom
ter drugim objektom za turistično ponudbo in nastanitev;
2. izhodiščno namensko rabo prostora, ki se v meji in podrobnejši namenski rabi prostora uskladi z idejno zasnovo;
3. pri umeščanju objektov je v območju namenske rabe ZD potrebno ohraniti zeleni ločevalni pas (med športnim centrom z
šolo in načrtovanimi objekti za nastanitev ter na vzhodu med načrtovanimi objekti za nastanitev ter stanovanjsko sosesko Ciglenca), kamor se lahko umestijo primerne oblike rekreacijske rabe (sprehajalne poti, gozdne učne poti, trim steza ipd.), v preostalem
delu na namenski rabi BT pa v čimvečji meri ohraniti posamična drevesa oziroma jih nadomestiti z novimi avtohtonimi drevesnimi
vrstami;
4. pri umeščanju objektov je potrebno upoštevati funkcionalno povezanost s športno rekreacijskim centrom ter ostalimi dejavnostmi v območju muzeja na prostem, konjeniškega centra ter dopolnilno turistično ponudbo trškega jedra;
5. priporočena je izdelava variantnih rešitev;
6. upoštevati je potrebno vse tehnične predpise in dimenzioniranje zmogljivosti, ki urejajo gradnjo turistične infrastrukture;
7. velikost parcel mora zagotavljati funkcijo posameznih objektov;
8. priključevanje na omrežja in priključke javne infrastrukture, ki mora biti funkcionalno navezana na obstoječa omrežja;
9. potrebno je zagotoviti dostop do gozda;
10. objekti morajo slediti naravnemu poteku terena in ne smejo izstopati iz krajinske slike, največja dopustna etažnost objektov
je K + P + 1 + M, klet mora biti v celoti vkopana;
11. kot nadgradnja tradicionalnega arhitektonskega oblikovanja je dovoljeno modernejše oblikovanje objektov;
12. prometno priključevanje območja naj se predvidi iz smeri regionalne ceste Rogatec–Majšperk.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
96. člen
(prehodne določbe)
(1) Postopki za izdajo dovoljenj za posege v prostor s strani Upravne enote Šmarje pri Jelšah, ki so bili začeti pred uveljavitvijo
tega odloka, se nadaljujejo in dokončajo po določilih predhodnih aktov.
(2) Kolikor investitorji ne pričnejo postopka za sprejem OPPN v obdobju 5 let od uskladitve posega, lahko občina predlaga
vrnitev zemljišča v prejšnjo namensko rabo ali spremembo namembnosti gradnje na predlagani površini.
97. člen
(veljavnost prostorskih planskih in izvedbenih aktov)
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
1. Prostorske sestavine Dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za območje Občine Rogatec (Uradni
list RS, št. 27/99, 99/00, 89/04, popr. 56/05),
2. Prostorski ureditveni pogoji Občine Šmarje pri Jelšah za območje Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/99),
3. Odlok o zazidalnem načrtu za ureditev cone C-3 v Rogatcu (Uradni list RS, št. 55/01),
4. Odlok o ureditvenem načrtu za stanovanjsko območje in šolo v Dobovcu (Uradni list RS, št. 43/88),
5. Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko območje S3 Rogatec (Uradni list RS, št. 1/84),
6. Odlok o lokacijskem načrtu za območje P3 v Rogatcu – območje novega skladišča za potrebe Vetropack Straža d.d.
(Uradni list RS, št. 81/05),
7. Odlok o ureditvenem načrtu za območje meddržavnega mejnega prehoda v Rogatcu (Uradni list RS, št. 14/00).
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(2) Po uveljavitvi tega odloka ostanejo v veljavi in se še naprej uporabljajo:
1. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje D-Š v Rogatcu (Uradni list RS, št. 95/06),
2. Odlok o zazidalnem načrtu za območje S5 Rogatec (Uradni list RS, št. 100/06, 95/13),
3. Odlok o ureditvenem načrtu za turistično-kulturno območje v Rogatcu ''Muzej na prostem'' (Uradni list RS, št. 28/99),
4. Uredba o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Rogatec (Uradni list RS, št. 33/02),
5. Uredba o lokacijskem načrtu za vzporedni plinovod M 1/1 na odseku Kidričevo–Rogatec (Uradni list RS, št. 34/01, 34/06),
6. Uredba o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo plinovoda M2 na odseku Rogatec–Rogaška Slatina (Uradni list RS,
št. 79/04),
7. Uredba o določitvi ureditvenega območja mednarodnega mejnega prehoda Dobovec (Uradni list RS, št. 67/05).
(3) Obstoječi prostorski izvedbeni načrti se lahko spreminjajo in dopolnjujejo v skladu z vsakokratnimi zakonskimi določili za
omenjene postopke.
98. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja inšpektorat pristojen za prostor.
99. člen
(hramba in vpogled)
(1) OPN Rogatec je izdelan v digitalni obliki in tiskan v 3 izvodih v analogni obliki.
(2) OPN Rogatec v analogni in digitalni obliki se hrani in je na vpogled v času uradnih ur na sedežu Občine Rogatec, na
Upravni enoti Šmarje pri Jelšah in Ministrstvu za infrastrukturo in prostor – Direktoratu za prostor.
(3) V primeru neskladja osnovne in podrobne namenske rabe med digitalnim in analognim OPN Rogatec velja slednji. Uradne
evidence GURS kot so DKN, kataster stavb, kataster GJI ter dejanska raba prostora (MKGP) se enkrat letno preverijo, po potrebi
obnovijo in povzamejo v digitalno obliko OPN, s čemer se zagotavlja ažurnost akta.
100. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0001/2008
Rogatec, dne 27. februarja 2014
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.
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Gradnje in drugi posegi ter ureditve so dopustni, v kolikor niso v nasprotju s predpisi s področja varovanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami, obrambe in varovanja zdravja. Za gradnjo oz. poseganje v območja varstvenih režimov, vzpostavljenih na podlagi predpisov, je potrebno pridobiti
soglasje službe, ki je na podlagi predpisa pristojna za izdajo soglasja.
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da5

da

da
da5

da

da

da

da

ne

da
da
da

ne
ne

ne

da

da16

da

da

da

da

ne

da
da
da

ne
ne

ne

da

da16

da

da5

da

da

da

da

da

ne

da
da
da

ne
ne

ne

da

da16

C/CU

da

da5

da

da

da

da

da

ne

da
da
da

ne
ne

ne

da

da16

CD

da

da

da

da

da

da

da

ne

da
da
da

ne
ne

ne

da

da16

ZS

da

da

da

da

da

da

da

ne

da
da
da

ne
ne

ne

da

da16

ZP

da

da

da

da

da

da

da

ne

da
da
da

ne
ne

ne

da

da16

ZK

da

da

da

da

da

da

da

ne

da
da
da

ne
ne

ne

da

da16

ZD

da

da

da

da

da

da

da

ne

da
da
da

da6
ne

ne

da

da16

IP

da

da

da

da

da

da

da

ne

da
da
da

da6
ne

ne

da

da16

IG

da

da

da

da

da

da

da

ne

da
da
da

ne
ne

ne

da

da16

IK

da

da5

da

da

da

da

da

ne

da
da
da

da6
ne

ne

da

da16

BT

da

da5

da

da

da

da

da

ne

da
da
da

da6
ne

ne

da

da16

BC

da

da

da

da

da

da

da

ne

da
da
da

ne
ne

ne

da

da16

O/E

da

da

da

da

da

da

da

ne

da
da
da

da6
ne

da

da

da16

PC/
PŽ

da

da5

da

da

da

da

da

ne

da
da
da

ne
ne
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da

da16

A/Av

da

da

da

da

da

da

da

ne

ne
ne
ne

ne
ne

ne

da17

da16

K1/
K2

da

da

da

da

da

da

da

ne

ne
ne
ne

ne
ne

ne

da

da16

G

da

da

da

da

da

da

da

da

da
da
da
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da

da16

VC

3

19 / 17. 3. 2014

Dopolnjen osnutek, november 2012

22

215

214

213

212

21110

S/SS

Št.

2111

SK

2324 /

NAMENSKA RABA

Občinski prostorski načrt Občine Rogatec

Stran

Uradni list Republike Slovenije

23030

23040

2303

2304

2412

24122

24121

24110

23020

2302

2411

23010

2301

22240

22231
22232

22223

22222

22221

22210

Lokalni vodovodi
Lokalni vodovodi za pitno in
tehnološko vodo
Lokalni cevovodi za toplo vodo,
paro in stisnjen zrak
Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti
Cevovodi za odpadno vodo
Cevovodi za odpadno vodo
Čistilne naprave
Lokalni (distribucijski)
elektroenergetski vodi in
lokalna (dostopovna)
komunikacijska omrežja
Industrijski gradbeni kompleksi
Industrijski gradbeni kompleksi
Objekti za pridobivanje in
izkoriščanje mineralnih surovin
Elektrarne in drugi energetski
objekti
Objekti kemične industrije
Drugi industrijski gradbeni
kompleksi, ki niso uvrščeni
drugje
Drugi gradbeni inženirski
objekti
Objekti za šport, rekreacijo in
prosti čas
Športna igrišča
Drugi gradbeni inženirski
objekti za šport, rekreacijo in
prosti čas
Marine s pripadajočimi
pristaniškimi napravami
Drugi gradbeni inženirski objekti

Lokalni (distribucijski) plinovodi

da
da
da10

da
da
da10

ne
da19

da19

da13

ne

ne

da12

ne

ne

da13

ne

ne

da12

ne

da

da

da

da

da

da

da

da

S/SS

da19

ne

da13

ne

ne

da10

ne

da

da
da10

da

da

da

da

C/CU

da19

ne

da13

ne

ne

da10

ne

da

da
da10

da

da

da

da

CD

da18

ne

da13

ne

ne

ne

ne

da

da
ne

da

da

da

da

ZS

da11

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

da
ne

da

da

da

da

ZP

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

da
ne

da

da

da

da

ZK

da11

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

da
ne

da

da

da

da

ZD

ne

ne

ne

da

da

da12

ne

da

da
da

da

da

da

da

IP

ne

ne

ne

ne

ne

da12

ne

da

da
da

da

da

da

da

IG

ne

ne

ne

ne

ne

da10

ne

da

da
da

da

da

da

da

IK

da18

ne

da13

ne

ne

da10

ne

da

da
da10

da

da

da

da

BT

da18

ne

da13

ne

ne

da12

ne

da

da
da10

da

da

da

da

BC

ne

ne

ne

ne

ne

da

ne

da

da
da

da

da

da

da

O/E

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

da
ne

da

da

da

da
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da18

ne

da13

ne

ne

da12

ne

da

da
da10

da

da

da

da

A/Av

ne

ne

ne

ne

ne

ne
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da

da
da10

da

da

da

da
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K2

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

da
da10

da

da

da

da
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ne
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da4
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ne
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ne
ne
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ne
ne
ne
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16
17
18
19

dopustna v naseljih, kjer je to že obstoječ tip gradnje po namenu ali velikosti, ob upoštevanju pogojev oblikovanja, velikosti in varstvenih režimov
dopustno kot spremljajoča ali dopolnilna dejavnost
dovoljene le javne telefonske govorilnice
dopustni kot enostavni in nezahtevni objekti za lastno dejavnost
bazne postaje za mobilno telefonijo, telekomunikacijski stolpi niso dopustni v objektih bivanja ter objektih, kjer se pogosto ali vsakodnevno zadržujejo ljudje
dopustni so le heliporti
dopustno kot spremljajoča ali dopolnilna dejavnost, razen igralnic in diskotek
dovoljene kapele
dopustne so samo nadstrešnice za potnike na avtobusnih in drugih postajališč ter javne sanitarije, pomožne stavbe kot so drvarnica, ropotarnica, lopa, letna kuhinja, uta in podobno
samo za lastne potrebe
dopustna so samo otroška igrišča, javni vrtovi, parki, zelenice, piknik površine in druge urejene zelene površine ter botanični vrtovi
kot spremljajoča oziroma dopolnilna dejavnost so dovoljeni fotovoltaični sistemi kot del strehe ali fasade objektov
razen površin za avtomobilistične ali motoristične dirke
razen pokritih vojaških in podobnih strelišč
dopustne so primarne obrtne delavnice kot so mizarske in podobne delavnice, kovinostrugarske in podobne delavnice, avtomehanične in podobne delavnice, montažne hale kot spremljajoča dejavnost v kolikor je okoljsko sprejemljiva (emisija
hrupa, smradu, prometna obremenjenost pod zakonsko določeno mejo), proizvodna obrt ni dopustna
novogradnja avtoceste, hitre ceste, glavne ceste, regionalne ceste so dopustne na podlagi državnega prostorskega načrta (DPN) oziroma občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
pri lokalnih cestah so dovoljene samo rekonstrukcije
razen zabaviščnih parkov
dopustna le otroška in druga javna igrišča

ne
ne
ne

ne
ne
ne

ZS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

24205

24201
24203
24204

CD

dopustni posegi
nedopustni posegi

2420

C/CU

da
ne

LEGENDA:

242

S/SS

Št.

za šport, rekreacijo in prosti čas
Drugi gradbeni inženirski
objekti
Obrambni objekti
Objekti za ravnanje z odpadki
Pokopališča
Drugi gradbeni inženirski objekti,
ki niso uvrščeni drugje
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Uradni list Republike Slovenije
SLOVENJ GRADEC
684.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu
individualna gradnja Pameče 83 (MUV 3/1984)

Na podlagi prvega odstavka 57. člena v povezavi s tretjim
odstavkom 97. člena in 61.a členom Zakona o prostorskem
načrtovanju – ZPNačrt (33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 –
ZUPUDPP-A) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno prečiščeno besedilo) ter na
osnovi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1) je župan Mestne občine Slovenj
Gradec sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o zazidalnem načrtu individualna gradnja
Pameče 83 (MUV 3/1984)
I. Ocena stanja in razlogi za pripravo in sprejem sprememb
in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualna
gradnja Pameče 83 (v nadaljevanju: SD ZN)
in njegovih posameznih faz
V letu 1984 je bil sprejet Odlok o zazidalnem načrtu
individualne gradnje Pameče 83, ki je predvideval gradnjo stanovanjskih blokov in individualnih stanovanjskih hiš. Zazidalni
načrt je veči del realiziran. Nerealiziran je ostal v delu, kjer
lastniki zemljišč le-teh, zaradi kmetovanja niso mogli prodati.
Istočasno se je na delu območja, ki ga ureja zazidalni načrt
izvedla parcelacija, ki ni upoštevala določil veljavnega zazidalnega načrta in na ta način je v delu onemogočena njegova
nadaljnja realizacija. Hkrati merila in pogoji za gradnjo blokov
ne izpolnjujejo zahtev, ki jih za tovrstno gradnjo zahtevajo
veljavni tehnični predpisi. Zazidalni načrt je tako pomanjkljiv in
lastnikom teh zemljišč brez spremembe ne omogoča prodaje
zemljišč, saj za objekte, kot jih predvideva, ni zanimanja.
Lastnik se s prodajo zemljišč trudi že kar nekaj let,
vendar neuspešno. Hkrati za ta zemljišča plačuje visoka
nadomestila, ki ga finančno izčrpavajo. Mestna občina se
zaveda današnje nerealnosti takega posega (investicija v
stanovanjski blok v trenutni situaciji ni izvedljiva) in je pripravljena predmetni akt spremeniti. V ta namen je lastnik teh
zemljišč naročil zazidalno zasnovo, ki bo pokazala možnost
urbanizacije območja, obenem pa bo ta elaborat lahko služil
kot strokovna podlaga za spremembo in dopolnitev prostorsko
izvedbenega akta.
Pobudnik je lastnik kompleksa nezazidanih parcel zahodno od lokalne ceste v naselju Pameče. Območje stavbnih
zemljišč leži v naklonu s padcem proti zahodu in proti območju
kmetijskih zemljišč ter je s treh strani obdano s pozidanim
območjem. S sprejetjem SD ZN, ki bo omogočal gradnjo
sodobnih objektov, bo omogočeno to področje pozidati in
zapolniti nepozidan prostor.
Iz karte o namenski rabi veljavnega Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta
2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998, ter družbenega
plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta
1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za območje Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 93/99) in Odloka
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenj Gradec za
območje Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2008 (Uradni
list RS, št. 89/09) ter Sklepa o sprejemu in pričetku uporabe
usklajene digitalne kartografske dokumentacije k prostorskim
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sestavinam veljavnih planskih aktov za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 72/12) je območje
tega dela uvrščeno v območje Sn (območja stanovanj nizke
gostote). Sprejetje SD ZN za gradnjo individualnih hiš bo tako
usklajeno s predvideno podrobno namensko rabo, ki jo določa
prostorski akt.
Priprava SD ZN bo potekala po predpisanem postopku
skladno z določili ZPNačrt in Pravilnika o vsebini, obliki in
načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
(Uradni list RS, št. 99/07). Kadar se spremembe in dopolnitve
prostorsko izvedbenega akta nanašajo samo na posamične
posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, se
v postopku priprave sprememb in dopolnitev tega načrta rok za
predložitev smernic in mnenj skrajša na 15. dni, enako pa se
skrajša trajanje javne razgrnitve.
II. Območje SD ZN
Ureditveno območje SD ZN obsega parcele z naslednjimi parcelnimi številkami: 809/1, 809/6, 810, 811, 812, 813 in
807/2, vse k.o. Pameče, v skupni kvadraturi 6.607 m2 in se
natančneje določi v dopolnjenem osnutku SD ZN. Parcele,
ki so zajete v ureditvenem območju so tako parcele, ki ležijo
znotraj veljavnega odloka o zazidalnem načrtu individualne
zazidave Pameče 83, ki ga spreminjamo kot tudi parcele, ki
ležijo izven tega območja in se navezujejo nanj ter je zanje v
skladu z veljavnim prostorskim planom občine potrebno izdelati
izvedbeni akt.
Sprejeti odlok o SD ZN bo predstavljal pravno podlago
za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvidene gradnje
in ureditve.
III. Način pridobitve strokovnih rešitev
Pri izdelavi SD ZN se upošteva strokovna podlaga z
naslovom Zazidalna zasnova, Območje stanovanjske gradnje
Lipuš, Pameče, ki jo je izdelalo podjetje Situs agencija za prostorski inženiring d. o. o., pod številko 1003/2013, z dne januar
2014. Poleg te strokovne podlage se v možnem obsegu upoštevajo in uporabijo že izdelane strokovne podlage, kolikor so
ustrezno ažurne, skladne z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj
Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v
letih od 1990 do 1998, ter družbenega plana Občine Slovenj
Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v
letih 1990 do 1998 za območje Mestne občine Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 93/99, 23/00 – popravek, 89/09, 72/12) in
veljavnimi predpisi za posamezna območja.
V postopku priprave SD ZN se lahko zagotovijo tudi druge
strokovne podlage, če to izhaja iz vsebine problematike, ki jo je
treba razrešiti v SD ZN.
Za izdelavo SD ZN se uporabijo geodetske podlage, ki so
podlaga za izdelavo Zazidalne zasnove.
IV. Roki za pripravo SD ZN
Aktivnost
Sklep o začetku priprave SD ZN
Objava sklepa v uradnem glasilu
Priprava osnutka in posredovanje
osnutka v pridobitev smernic
nosilcem urejanja prostora in
pristojnemu ministrstvu za varstvo
okolja

Rok oziroma trajanje
aktivnosti
Sprejme župan
Marec 2014
20 dni po objavi sklepa
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Aktivnost
Analiza smernic in izdelava
dopolnjenega osnutka SD ZN,
kolikor bi bilo potrebno izvesti
celovito presojo vplivov na okolje,
se za dopolnjen osnutek SD ZN
zagotovi okoljsko poročilo in ga
skupaj z dopolnjenim osnutkom SD
ZN pošlje ministrstvu, pristojnemu
za varstvo okolja
Javno naznanilo o javni razgrnitvi
in javni obravnavi dopolnjenega
osnutka SD ZN
Javna razgrnitev in obravnava
dopolnjenega osnutka SD ZN
z evidentiranjem vseh pisnih
pripomb
Javna obravnava SD ZN
Ureditev pripomb in predlogov iz
javne razgrnitve in obravnave
Priprava strokovnih stališč do
pripomb in predlogov iz javne
razgrnitve in obravnave
Opredelitev župana do pripomb
in predlogov iz javne razgrnitve in
obravnave
Izdelava usklajenega predloga SD
ZN na osnovi potrjenih stališč do
pripomb
Pridobitev mnenj
Sprejem SD ZN na občinskem
svetu Mestne občine Slovenj
Gradec
Objava SD ZN v Uradnem listu RS

Rok oziroma trajanje
aktivnosti
30 dni po pridobitvi
smernic

Uradni list Republike Slovenije
VII. Druga določila
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, na spletni strani
Mestne občine Slovenj Gradec (http://www.slovenjgradec.si)
ter na oglasni deski Mestne občine Slovenj Gradec in začne
veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0025/2010
Slovenj Gradec, dne 5. marca 2014
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

7 dni pred pričetkom
javne razgrnitve
15 dni

TREBNJE
Izvede se v času javne
razgrnitve
Po zaključeni javni
razgrnitvi
15 dni po ureditvi
pripomb
Po pripravi strokovnih
stališč
1 mesec po opredelitvi
župana do pripomb
iz javne razgrnitve in
obravnav
15 dni
Po uskladitvi predloga
SD ZN
Po sprejemu SD ZN
na občinskem svetu
Mestne občine Slovenj
Gradec

V. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice
za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj
Gradec
2. Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, Pameče
177 a, 2380 Slovenj Gradec
3. Elektro Celje, PE Slovenj Gradec, Francetova cesta 12,
2380 Slovenj Gradec
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 22, 1000
Ljubljana.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve
posegajo v njihovo delovno področje.
(2) Drugi udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Krekova 17/II, 2000 Maribor.

685.

Pravilnik o spremebah in dopolnitvah
Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

Na podlagi 20.f člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – UPB2 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10 in
62/10 – ZUPJS) in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni
list RS, št. 45/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 25. redni
seji dne 12. 2. 2014 sprejel

PRAVILNIK
o spremebah in dopolnitvah Pravilnika
o sprejemu otrok v vrtec
1. člen
V prvem odstavku 3. člena se na koncu doda stavek:
»Sprejem otrok za novo šolsko leto je s 1. 9. koledarskega leta.«
Tretji odstavek 3. člena se nadomesti z:
»Vrtec na svoji spletni strani objavi datum zasedanja
komisije za sprejem v vrtec.«
2. člen
V 3.a členu se vse besede vrtec v dvojini spremenijo v
ednino, tako da se člen glasi:
»Za vpis otrok v vrtec iz 1. člena tega pravilnika se izvede
enoten vpis otrok v vrtec in vzpostavi centralna evidenca vpisanih otrok v vrtec.
V ta namen občina vzpostavi in vzdržuje enoten informacijski sistem za vpis otrok (v nadaljevanju: informacijski sistem).
Enoten vpis otrok v vrtec na območju občine poteka na
način, pod pogoji in postopku, ki je določen s tem pravilnikom.«

VI. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD ZN

3. člen
Četrti odstavek 4. člena se briše in se nadomesti z besedilom:
»Vloge, vložene v roku in po poteku roka za prijavo na
javni vpis novincev, veljajo za sprejem otrok v razpisnem obdobju (od 1. 9. do 31. 8.). Za sprejem otroka v naslednje šolsko
leto je potrebno vlogo ponovno vložiti v času roka za prijavo na
javni vpis novincev.
V roku rednega vpisa novincev za naslednje šolsko leto
lahko starši podajo vlogo za premestitev otroka med enotami
vrtca ali med zavodi. V primeru premeščanja otroka v drug zavod podajo starši vlogo v zavod, v katerega premeščajo otroka,
zavod, v katerem je otrok vključen, pa so dolžni obvestiti o svoji
nameri in po prejemu obvestila o pozitivni rešitvi vloge takoj
podati pisno izjavo. Vloga za premestitev je priloga pravilnika.«

Finančna sredstva za izdelavo strokovnih podlag zagotovi
pobudnik. Postopek in izdelavo SD ZN vodijo pristojne službe
znotraj Mestne občine Slovenj Gradec, zato dodatnih stroškov
v zvezi s tem ne pričakujemo.

4. člen
5. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Komisija obravnava vloge za vpis otrok po zaključku
javnega vpisa novincev. Med šolskim letom, pa v primeru, ko
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so sprejeti v vrtec vsi otroci s centralnega čakalnega seznama
oziroma, če je bilo staršem vseh otrok s centralnega čakalnega
seznama ponujeno prosto mesto za otroka, pa so ga starši
odklonili ali niso podpisali pogodbe o medsebojnih pravicah
in obveznostih med vrtcem in starši in je število novo vpisanih
otrok v vrtec večje od števila prostih mest v vrtcu.«
5. člen
V 8. členu se prvi odstavek zamenja z besedilom:
»Komisija obravnava vse vloge za otroke, ki bodo v razpisanem šolskem letu dopolnili zakonsko starost za vpis v vrtec
in so vložene do dneva izteka razpisanega roka; na podlagi
podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi
pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po
posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok. Upoštevajo se podatki na dan zasedanja komisije.«
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
»V zvezi s podatki o stalnem prebivališču, vpisanih na
vlogi, strokovna služba vrtca sproti pri sprejemu vloge preverja
istovetnost podatkov.«
Drugi odstavek postane tretji in tretji postane četrti.
6. člen
10. členu se doda prvi odstavek, ki se glasi:
»Komisija najprej obravnava in reši vloge za premestitev
otrok iz zavoda v zavod oziroma iz enote v enoto v okviru posameznih zavodov, nato pa začne z obravnavo vlog za sprejem
novincev.«
Prvi odstavek postane drugi.
Drugi odstavek postane tretji, v njem se besede »iz prvega odstavka« zamenjajo z »iz drugega odstavka«.
7. člen
V zadnjem odstavku 11. člena se brišejo besede: »v začetku novega šolskega leta.«
8. člen
V 13. členu se v prvem in drugem odstavku besedi »svet
vrtca« zamenja za besedama »Svet zavoda«.
9. člen
V 13.a členu se v drugem odstavku doda stavek, ki se glasi: »Pri tem se upošteva doseženo število točk, ki ga je določila
komisija za sprejem otrok v posameznem vrtcu.«
V 13.a členu se za šestim odstavkom doda nov odstavek,
ki se glasi:
»Centralni čakalni seznam pripravi občina po zaključku
postopka sprejema in vpisa otrok najkasneje do 30. 6. tekočega leta.«
Sedanji sedmi odstavek postane osmi, besedi »central
seznam« se zamenja z besedami »centralni čakalni seznam«.

glasi:

Otrok bo v vpisnem obdobju dopolnil starost:
Najmanj enajst mesecev in več do vključno 1. 9.
in takrat tudi prosi za sprejem:
enajst mesecev do vključno 1. 10.
enajst mesecev do vključno 1. 11.
enajst mesecev do vključno 1. 12.
enajst mesecev do vključno 1. 1.
enajst mesecev do vključno 1. 2.

30
5
4
3
2
1

11. člen
V 15. členu se v petem odstavku besede »prvi plačni
razred« zamenjajo z besedami »drugi plačni razred«.
12. člen
V 16. členu se prvi odstavek briše.
Drugi odstavek postane prvi, v njem se za besedo »pozove« doda besedo »starša«.
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Tretji odstavek se briše.
Četrti odstavek postane drugi.
Pred zadnjim odstavkom se doda nov odstavek, ki se

»Vrtec, ki je prejel podpisano pogodbo o medsebojnih
pravicah in obveznostih med vrtcem in starši otroka, mora
najkasneje prvi delovni dan po prejemu podpisane pogodbe
o tem obvesti občino, ki ažurno popravi podatke v centralnem
čakalnem seznamu.«
13. člen
Prvi odstavek 16. a člena se popravi tako, da se glasi:
»Če starši otroka s centralnega čakalnega seznama, ki
so bili pozvani k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec,
odklonijo sprejem otroka v vrtec oziroma ne sklenejo pogodbe z vrtcem v roku iz 20.c člena Zakona o vrtcih, se ne more
šteti, da so umaknili vlogo. Otroku se na centralnem čakalnem
seznamu spremeni datum vključitve v vrtec, katerega so predhodno spremenili starši in ostane do vključitve v vrtec oziroma
do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil oblikovan
centralni čakalni seznam.«
14. člen
17. členu se za prvi odstavkom doda drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Vloge za vpis otroka v vrtec, oddane po roku za redni
letni vpis otrok v vrtce, so uvrščene na seznam vlog. Seznam
vlog je dolžan voditi vsak vrtec za vloge, ki jih prejme. Seznam
teh vlog mora vsebovati datum prejema vloge za vpis otroka v
vrtec, vse v vlogi navedene izbire vrtcev, v katere starši želijo
vpisati otroka in šifro otroka.
Če starši vseh otrok, ki so na centralnem čakalnem seznamu, odklonijo sprejem otroka v vrtec, ki ima prosto mesto,
lahko vrtec sprejme otroka, ki je pa vpisan v centralnem seznamu vlog.«
Zadnji odstavek se črta.
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, št. 602-4/2012-4, z dne
4. 5. 2012 (Uradni list RS, št. 32/12).
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-3/2014
Trebnje, dne 3. marca 2014
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

10. člen
V 14. členu se v tabeli s kriteriji doda naslednje kriterije:
8.
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Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju
Občine Tržič

Na podlagi 21., 29. in 61. člena o Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15,
U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09,
14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US:
U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF), 149. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US:
U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt,
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12,
57/12, 97/12 Odl. US: U-I-88/10-11, 92/13), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,

Stran

2330 /

Št.

19 / 17. 3. 2014

30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), Pravilnika o
katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva
okolja (Uradni list RS, št. 28/11), 3. člena Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 29/11, 43/11 Odl. US: U-I-166/10-8, 21/13),
3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Tržič
(Uradni list RS, št. 34/09, 26/10, 90/12, 92/13) ter 9. in 18. člena
Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) je Občinski svet
Občine Tržič na 28. redni seji dne 5. 3. 2014 sprejel

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Tržič
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta odlok določa vrste nalog, ki se izvajajo v okviru
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe
s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: javna služba) in nekatere
pogoje za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot javna služba.
(2) Ta odlok določa tudi načine in pogoje oskrbe s pitno
vodo, ki morajo biti izpolnjeni pri opravljanju storitev javne
službe.
(3) Ta odlok določa tudi pogoje za lastno oskrbo s pitno
vodo ter obveznosti lastnikov zasebnih vodovodov.
2. člen
(1) Javna služba obsega izvajanje storitev s katerimi se
zagotavlja:
– oskrba stavb in gradbenih inženirskih objektov s pitno
vodo iz javnega vodovoda, če se v njih zadržujejo ljudje ali se
pitna voda uporablja za oskrbo živali,
– oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda za namene
oziroma za stavbe, kot je določeno v predpisih, ki urejajo oskrbo s pitno vodo.
(2) Ne glede na to, da gre za oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovoda, se v primerih, kot je določeno v predpisih, ki
urejajo oskrbo s pitno vodo, določena oskrba s pitno vodo ne
šteje za javno službo.
3. člen
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. javni vodovod je vodovod, ki je kot občinska gospodarska javna infrastruktura namenjen izvajanju javne službe;
del javnega vodovoda je tudi zunanje hidrantno omrežje za
gašenje požarov, ki je neločljivo hidravlično povezano z javnim
vodovodom,
2. lastna oskrba s pitno vodo je oskrba stavb in gradbenih inženirskih objektov s pitno vodo na območjih, kjer Občina
Tržič (v nadaljevanju – Občina) javne službe ne zagotavlja in
se pri odvzemu vode iz podzemnih ali površinskih voda izvaja
na podlagi vodnega dovoljenja, izdanega v skladu s predpisi,
ki urejajo vode,
3. območje javnega vodovoda je območje, ki vključuje območja poselitve, obstoječa in predvidena poselitvena območja
ali njihove dele ter posamezne stavbe ali gradbene inženirske
objekte, za katere Občina zagotavlja izvajanje javne službe
ali je v občinskih predpisih zanje predvideno izvajanje javne
službe iz enega javnega vodovoda,
4. obračunski vodomer je naprava za merjenje porabe
pitne vode iz javnega vodovoda, ki je nameščen pred odjemnim mestom in je osnova za obračun izvedenih storitev javne
službe,
5. odjemno mesto je mesto spoja interne vodovodne
napeljave z obračunskim vodomerom oziroma drugo mesto,
ki se šteje za odjemno mesto v skladu s predpisi, ki urejajo
oskrbo s pitno vodo,
6. pitna voda je voda v skladu s predpisom, ki ureja pitno
vodo,
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7. posebna storitev je oskrba z vodo iz javnega vodovoda,
ki se v skladu s predpisi ne šteje za javno službo,
8. priključek stavbe ali gradbenega inženirskega objekta
na javni vodovod (v nadaljnjem besedilu: priključek) je cevovod
od javnega vodovoda do odjemnega mesta in njegova oprema;
priključek na javni vodovod je v lasti lastnika stavbe ali gradbenega inženirskega objekta in ne sodi med objekte in opremo
javne infrastrukture; priključni sklop na javni vodovod, odjemno
mesto in obračunski vodomer so sestavni deli priključka na
javni vodovod,
9. priprava pitne vode je obdelava vode s postopki, ki
zagotavljajo skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v
skladu s predpisom, ki ureja pitno vodo,
10. sistem za oskrbo s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu:
vodovod) je sistem elementov vodovoda, kot so cevovodi,
črpališča, vodohrani, naprave za pripravo pitne vode in druga
pripadajoča oprema, ki pretežni del rednega obratovanja deluje
kot samostojen sistem, hidravlično ločen od drugih vodovodov
in ima enega upravljavca; priključki so del vodovoda,
11. upravljanje po tem odloku pomeni izvajanje gospodarske javne službe in ne pomeni upravljanje stvarnega premoženja v smislu zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo ravnanje
s stvarnim premoženjem države in občin,
12. upravljavec javnega vodovoda je pravna oseba, ki jo
v skladu s predpisi, ki urejajo javno službo, Občina določi ali
izbere za izvajalca javne službe,
13. upravljavec zasebnega vodovoda je pravna ali fizična
oseba, s katero imajo lastniki zasebnega vodovoda sklenjeno
pogodbo o njegovem upravljanju,
14. uporabniki javne službe so lastniki stavbe, dela stavbe
ali gradbenega inženirskega objekta, ki je priključen na javni
vodovod in se zanj zagotavlja javna služba, oziroma druga
fizična ali pravna oseba v skladu s predpisi, ki urejajo oskrbo
s pitno vodo,
15. zasebni vodovod je vodovod, ki je v zasebni lasti in
namenjen lastni oskrbi s pitno vodo,
16. zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je
zbirni kataster o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije na
podlagi predpisov, ki urejajo prostorsko načrtovanje,
17. zajetje za pitno vodo je objekt, ki je namenjen neposrednemu odvzemu vode iz vodnega telesa za oskrbo s pitno
vodo,
18. zunanje hidrantno omrežje za gašenje požarov je
zunanje hidrantno omrežje v skladu s predpisom, ki ureja
tehnične normative za hidrantno omrežje za gašenje požarov;
hidranti na javnem vodovodu, ki so namenjeni izključno obratovanju vodovoda, niso del zunanjega hidrantnega omrežja za
gašenje požarov.
(2) Izrazi v tem odloku, ki niso opredeljeni v prejšnjem
odstavku tega člena, imajo enake pomene kot so določeni v
predpisih, ki urejajo pitno vodo in oskrbo s pitno vodo.
II. JAVNI VODOVOD
4. člen
Javna služba v Občini Tržič se izvaja na naslednjih območjih javnega vodovoda:
1. območje naselja Gozd z vodovodnim sistemom Gozd
(ID 1081), kot je določeno na temeljni topografski karti, ki je
priloga št. 1 tega odloka,
2. območje naselja Ljubelj z vodovodnim sistemom Ljubelj
(ID 1082), kot je določeno na temeljni topografski karti, ki je
priloga št. 2 tega odloka,
3. območje naselij Zg. in Sp. Vetrno z vodovodnim sistemom Vetrno (ID 1083), kot je določeno na temeljni topografski
karti, ki je priloga št. 3 tega odloka,
4. območje naselij Brdo, Brezje pri Tržiču, Hudo, Hušica,
Popovo in Vadiče z vodovodnim sistemom Brezje (ID 1084),
kot je določeno na temeljni topografski karti, ki je priloga št. 4
tega odloka,
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5. območje naselja Tržič (Tržič mesto in Ravne) z vodovodnim sistemom Mestno zajetje (ID 1085), kot je določeno na
temeljni topografski karti, ki je priloga št. 5 tega odloka,
6. območje naselij Bistrica pri Tržiču, Breg ob Bistrici,
Kovor, Loka, Ročevnica, Zvirče, Žiganja vas z vodovodnim sistemom Žegnani studenec (ID 1086), kot je določeno na temeljni
topografski karti, ki je priloga št. 6 tega odloka,
7. območje naselij Čadovlje pri Tržiču, Križe, Podljubelj,
Pristava, Retnje, Sebenje in Slap z vodovodnim sistemom Črni
gozd (ID 1087), kot je določeno na temeljni topografski karti, ki
je priloga št. 7 tega odloka,
8. območje naselja Dolina z vodovodnim sistemom Dolina
(ID 1519), kot je določeno na temeljni topografski karti, ki je
priloga št. 8 tega odloka,
9. območje naselja Tržič (Preska) in Bistrice pri Tržiču
(Spodnja Bistrica) z vodovodnim sistemom Preska (ID 1520),
kot je določeno na temeljni topografski karti, ki je priloga št. 9
tega odloka,
10. območje naselja Jelendol z vodovodnim sistemom
Jelendol (ID 1789), kot je določeno na temeljni topografski karti,
ki je priloga št. 10 tega odloka.
5. člen
(1) Območje poselitve s 50 ali več prebivalci s stalnim
prebivališčem in z gostoto poselitve večjo od pet prebivalcev s
stalnim prebivališčem na hektar mora biti opremljeno z javnim
vodovodom.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti z javnim vodovodom opremljeno tudi območje poselitve z manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in gostoto poselitve manjšo ali
enako pet prebivalcev s stalnim prebivališčem na hektar, razen
če se na območju poselitve izvaja lastna oskrba s pitno vodo ali
samooskrba objekta s pitno vodo v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov, in sta hkrati izpolnjena naslednja pogoja:
1. da se iz posameznega zasebnega vodovoda oskrbuje
manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in
2. da je letna povprečna zmogljivost posameznega zasebnega vodovoda manjša kot 10 m3 pitne vode na dan.
(3) Predvidena poselitvena območja morajo biti pred začetkom uporabe stavb na njih opremljena z javnim vodovodom,
če je predvideno, da bodo na njih izpolnjeni pogoji iz prvega ali
drugega odstavka tega člena.
III. UPRAVLJANJE JAVNIH VODOVODOV
6. člen
(1) Občina zagotavlja izvajanje storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na območjih javnega vodovoda v Občini z
upravljavcem javnega vodovoda, ki ga Občina izbere v skladu
z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe, oziroma zakonom, ki ureja javno – zasebna partnerstva.
(2) Upravljavec javnega vodovoda njegovega upravljanja
ne sme prepustiti podizvajalcu.
(3) Občina vodi evidenco upravljavcev javnih vodovodov.
7. člen
(1) Objekte in naprave javnega vodovoda, ki so v lasti
Občine oziroma na katerih ima drugo stvarnopravno ali obligacijsko pravico, Občina prenese v upravljanje upravljavcu
javnega vodovoda z njihovo oddajo v najem ali z drugačnim
načinom prenosa pravice uporabe.
(2) Posamezni objekti in naprave vodovoda, ki niso v lasti
Občine, se lahko uporabljajo za opravljanje javne službe, če so
kot gospodarska javna infrastruktura vpisani v zbirni kataster
gospodarske javne infrastrukture in z njimi upravlja upravljavec
javnega vodovoda.
(3) Uporaba objektov in naprav vodovoda iz prejšnjega odstavka se mora izvajati v skladu s predpisi, ki urejajo
javno-zasebno partnerstvo, in predpisi, ki urejajo oskrbo s
pitno vodo.
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8. člen
(1) V okviru storitev javne službe upravljavec javnega
vodovoda zagotavlja:
1. oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne službe v
skladu s predpisi, standardi in normativi, ki urejajo pitno vodo
in oskrbo s pitno vodo,
2. obveščanje uporabnikov javne službe o izvajanju javne
službe o njihovih obveznostih in izvajanju javne službe,
3. redno vzdrževanje javnega vodovoda,
4. redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih
zunanjih hidrantnih omrežij za gašenje požarov v skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo pred požari,
5. redno vzdrževanje priključkov na javni vodovod,
6. vodenje evidenc v skladu s predpisi, ki urejajo oskrbo
s pitno vodo,
7. poročanje v skladu s predpisi, ki urejajo oskrbo s pitno
vodo,
8. izdelavo programa oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisi, ki urejajo oskrbo s pitno vodo,
9. izvajanje notranjega nadzora in drugih nalog, določenih
v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
10. monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode
iz zajetja za pitno vodo,
11. monitoring količine iz zajetja za pitno vodo odvzete
vode v skladu s pogoji vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno
vodo in monitoring iz zajetja za pitno vodo odvzete vode za drugo rabo, ki ni oskrba s pitno vodo, če se ta odvzema iz javnega
vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja ali koncesije,
12. označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje
drugih ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena
območja,
13. občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda,
14. izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov na javnem vodovodu v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami,
15. izdelavo programa ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaženja,
16. redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem
stavb na območju javnega vodovoda in
17. priključevanje novih uporabnikov javne službe,
18. izvajanje javnih pooblastil,
19. odčitavanje obračunskih vodomerov in redno obračunavanje storitev javne službe,
20. izvajanje drugih nalog v skladu s predpisi, ki urejajo
pitno vodo, oskrbo s pitno vodo in javno službo.
(2) V primeru sprememb predpisov, ki urejajo pitno vodo,
oskrbo s pitno vodo in javno službo, je upravljavec javnega
vodovoda, ne glede na prvi odstavek tega člena, dolžan storitev
javne službe izvajati v skladu z vsakokratno veljavnimi predpisi.
9. člen
(1) Redno vzdrževanje priključkov iz 5. točke prvega odstavka prejšnjega člena obsega:
1. preverjanje in redno vzdrževanje priključka na javni vodovod tako, da ni negativnih vplivov na zdravstveno ustreznost
pitne vode in javni vodovod ter da je priključek vodotesen,
2. zagotavljanje delovanja obračunskega vodomera v
skladu s predpisi, ki urejajo meroslovje, in sicer redno pregledovanje, umerjanje, vzdrževanje in zamenjavo obračunskega
vodomera,
3. interventno vzdrževanje v primeru nepredvidljivih dogodkov (npr. lomi in puščanje pitne vode na priključku, okvare
obračunskega vodomera in podobno).
(2) Upravljavec javnega vodovoda mora redno vzdrževanje priključkov izvajati na način, da v čim manjši možni meri
in čim krajši čas obremenjuje nepremičnino po kateri poteka
priključek. Upravljavec javnega vodovoda je dolžan po izvedbi
rednega vzdrževanja priključka nepremičnino po kateri poteka
priključek vrniti v prvotno stanje.
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10. člen
(1) Upravljavec javnega vodovoda ima javno pooblastilo

1. izdajanje pogojev oziroma projektnih pogojev za priključitev stavb in gradbeno inženirskih objektov na javni vodovod,
na podlagi predložene projektne dokumentacije, kot jo določa
zakon o graditvi objektov,
2. izdajanje pogojev oziroma projektnih pogojev za posege v varovalnem pasu javnega vodovoda, na podlagi predložene projektne dokumentacije, kot jo določa zakon o graditvi
objektov,
3. izdajanje soglasja za priključitev na javni vodovod, oziroma za posege v varovalni pas javnega vodovoda, na podlagi
predložene projektne dokumentacije, kot jo določa zakon o
graditvi objektov,
4. posredovanje informacij osebam, ki za to izkažejo
upravičen interes, in sicer v obsegu izkazanega upravičenega
interesa, skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij
javnega značaja,
5. vodenje evidenc, potrebnih in predpisanih za potrebe
izvajanja javne službe ali posebnih storitev.
(2) Za izdajo soglasja za priključitev obstoječih stavb in
gradbeno inženirskih objektov na javni vodovod mora lastnik
obstoječe stavbe oziroma obstoječega gradbeno inženirskega
objekta upravljavcu javnega vodovoda predložiti:
1. pravnomočno gradbeno dovoljenje ali uporabno dovoljenje ali drugo ustrezno dokazilo, ki potrjuje legalnost gradnje
stavbe oziroma gradbeno inženirskega objekta,
2. načrt interne vodovodne napeljave s predlogom velikosti priključka in oceno porabe pitne vode iz javnega vodovoda,
razen za individualno stanovanjsko stavbo.
IV. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
11. člen
Vir financiranja javne službe so:
– cena storitve javne službe,
– proračun Občine,
– drugi viri.
12. člen
Cena storitve javne službe se določi v skladu s predpisi,
ki urejajo metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
V. PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD
13. člen
(1) Stavba ali gradbeni inženirski objekt iz prve alineje
prvega odstavka 2. člena tega odloka, ki leži znotraj območja
javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba, morata biti priključena na javni vodovod.
(2) Na javni vodovod mora biti priključena vsaka stavba ali
gradbeni inženirski objekt posebej, zanje pa mora lastnik stavbe oziroma gradbeno inženirskega objekta zagotoviti merjenje
porabe pitne vode z obračunskim vodomerom.
(3) V stanovanjsko-poslovnih stavbah mora biti za stanovanjski in za poslovni del stavbe zagotovljeno ločeno merjenje
porabe pitne vode.
(4) Merjenje porabe pitne vode v stavbi ali gradbenem
inženirskem objektu mora biti zagotovljeno pred odjemnim
mestom, do katerega lahko dostopa upravljavec javnega vodovoda.
(5) Ne glede na drugi odstavek tega člena se v primerih,
ko se na kmetijskem gospodarstvu ali v nestanovanjskih stavbah, ki predstavljajo zaokroženo celoto in imajo enega lastnika,
s pitno vodo iz javnega vodovoda oskrbuje več stavb, lahko
zagotavlja odjem pitne vode na enem odjemnem mestu.
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(6) Načrtovanje in gradnjo priključka na javni vodovod
mora zagotoviti lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega
objekta, ki se priključuje na javni vodovod.
14. člen
(1) Upravljavec javnega vodovoda za priključitev stavbe ali gradbeno inženirskega objekta lastniku izda pogoje za
izdajo soglasja za vodovodni priključek, v katerem določi tudi
lokacijo priključnega sklopa na javni vodovod ter lokacijo odjemnega mesta, kjer se nahaja obračunski vodomer.
(2) V primeru obstoječe stavbe ali gradbeno inženirskega
objekta je o dolžnosti priključitve na javni vodovod upravljavec
javnega vodovoda dolžan obvestiti lastnika obstoječe stavbe
ali gradbeno inženirskega objekta ter mu v skladu s prejšnjim
odstavkom tega člena izdati pogoje za izdajo soglasja za vodovodni priključek.
(3) Obračunski vodomer oziroma vodomerni jašek, v katerem se nahaja obračunski vodomer, mora biti v primeru
novogradenj, rekonstrukcije ter obnove stavb ali gradbenih
inženirskih objektov, kot tudi v primeru obnove priključka, postavljen izven stavbe oziroma izven gradbeno inženirskega
objekta, in sicer praviloma na nepremičnini uporabnika javne
službe ter čim bližje javnemu vodovodu, kar upravljavec javnega vodovoda določi v izdanih pogojih za izdajo soglasja za
vodovodni priključek.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena, je v primeru
obnove priključka v stavbah v starem mestnem jedru Tržiča, dopustna ohranitev obstoječega mesta obračunskega vodomera.
(5) Priključitev objekta oziroma gradbeno inženirskega
objeta na javni vodovod je dovoljena le s soglasjem upravljavca
javnega vodovoda ter po plačilu komunalnega prispevka, kolikor je bila izdana odločba o odmeri komunalnega prispevka za
plačilo komunalnega prispevka.
(6) Priključitev na javni vodovod sme izvesti le upravljavec
javnega vodovoda.
(7) Uporabnik javne službe s plačilom komunalnega prispevka ne pridobi razpolagalne ali kakršne koli druge pravice
na javnem vodovodu.
15. člen
(1) Količina porabljene pitne vode iz javnega vodovoda se
meri z obračunskim vodomerom. Velikost in mesto namestitve
obračunskega vodomera določi upravljavec javnega vodovoda
v projektnih pogojih za izdajo soglasja za vodovodni priključek
oziroma v samem soglasju.
(2) Obračunski vodomeri morajo biti pregledani in žigosani skladno s predpisi o meroslovju.
(3) Namestitev obračunskega vodomera ob prvi priključitvi na javni vodovod upravljavec javnega vodovoda izvede na
stroške uporabnika javne službe.
(4) Nihče, razen upravljavec javnega vodovoda ne sme
prestavljati, zamenjati, popravljati ali kako drugače posegati v
obračunski vodomer.
(5) Uporabnik javne službe je dolžan na svoje stroške
zgraditi in vzdrževati vodomerni jašek za obračunski vodomer,
ki mora biti vedno dostopen upravljavcu javnega vodovoda.
16. člen
(1) Stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, za katerega odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode ni urejeno v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju
odpadne vode, in predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje
komunalne in padavinske odpadne vode, upravljavec javnega
vodovoda ne sme priključiti na javni vodovod.
(2) Če lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega objekta
za rabo pitne vode iz javnega vodovoda, ki ne šteje za javno
službo, ni pridobil vodne pravice v skladu s predpisi, ki urejajo
vode, upravljavec javnega vodovoda stavbe ali gradbenega
inženirskega objekta, v delu, ki se nanaša na rabo pitne vode
iz javnega vodovoda, ki ne šteje za javno službo, ne sme priključiti na javni vodovod.
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17. člen
(1) V stavbi, ki leži znotraj območja javnega vodovoda,
kjer se izvaja javna služba, ni dovoljena lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je v stavbi, ki še ni
priključena na javni vodovod in so postopki za priključitev v
teku, do priključitve na javni vodovod lastna oskrba s pitno
vodo dovoljena.
(3) Zajetja za pitno vodo, iz katerega se s pitno vodo
oskrbuje javni vodovod, se ne smejo uporabljati za lastno
oskrbo prebivalcev s pitno vodo ali druge rabe vode, razen če
gre za oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovoda, za katero je
pridobljena vodna pravica v skladu s predpisi, ki urejajo vode.
18. člen
(1) Če se več javnih vodovodov s pitno vodo oskrbuje iz
istih zajetij za pitno vodo, mora biti raba pitne vode urejena s
pogodbo med imetniki vodne pravice, lastniki in upravljavci
javnih vodovodov, ki ne sme biti v nasprotju s pridobljenimi
vodnimi pravicami.
(2) Iz javnega vodovoda se lahko za lastno oskrbo s pitno
vodo oskrbuje tudi zasebni vodovod v skladu s prvim odstavkom tega člena.
(3) Določbe prvega odstavka tega člena se uporabljajo
tudi za ureditev pravic in obveznosti v zvezi z izvajanjem posebnih storitev.
(4) Pri izmenjavi pitne vode med vodovodi morajo njihovi
upravljavci količino dobavljene pitne vode meriti in evidentirati.
(5) Oskrbovanje javnega vodovoda z vodo iz zasebnega
vodovoda je prepovedano.
VI. UPORABNIKI JAVNE SLUŽBE
19. člen
(1) Uporabniki javne službe so lastniki stavbe, dela stavbe
ali gradbenega inženirskega objekta, ki je priključen na javni
vodovod in se zanj zagotavlja javna služba, oziroma druga
fizična ali pravna oseba v skladu s predpisi, ki urejajo oskrbo
s pitno vodo.
(2) Če je stavba, del stavbe ali gradbeni inženirski objekt
v solastnini, lahko obveznosti uporabnikov javne službe iz
prejšnjega odstavka prevzame eden od solastnikov, če je med
njimi o tem dosežen pisni dogovor.
20. člen
(1) Uporabnik javne službe se sme oskrbovati s pitno
vodo iz javnega vodovoda samo na način, ki ne poslabšuje
pogojev oskrbe s pitno vodo drugih uporabnikov javne službe
ali ki bi vplival na kakovost vode v javnem vodovodu.
(2) Lastniki stavbe ali gradbeno inženirskega objekta, ki
se mora v skladu s tem odlokom priključiti na javni vodovod
oziroma uporabniki javne službe, so dolžni:
1. zagotoviti priključitev svojih stavb ali gradbeno inženirskih objektov na javni vodovod na način in pod pogoji iz
V. poglavja tega odloka,
2. redno vzdrževati interno vodovodno omrežje, skrbeti za
regulacijo tlaka v njem z ustreznimi tehničnimi rešitvami (npr.
reducirni ventil, povratni ventil, hidrofor idr.), vzdrževati interne
hidrante in vodomerni jašek ter poskrbeti za njihovo zaščito
pred zmrzovanjem ter čistiti dostope do njih zaradi snega, ledu
in ostalega materiala,
3. upravljavcu javnega vodovoda omogočiti vstop v svojo
stavbo ali gradbeno inženirski objekt zaradi odčitavanja in
vzdrževanja obračunskega vodomera, rednega vzdrževanja
priključka, ugotavljanja vzrokov motenj ali okvar, meritve tlakov
ali odvzema vzorcev vode,
4. upravljavcu javnega vodovoda sporočati vse okvare
na javnem vodovodu ter na priključku, vključno z obračunskim
vodomerom,
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5. pisno obveščati upravljavca javnega vodovoda o spremembi svojega naslova, spremembah lastništva stavbe ali
gradbeno inženirskega objekta ter o drugih spremembah, ki
imajo vpliv na oskrbo s pitno vodo in obračun porabljene vode,
in sicer v roku 8 dni od nastanka spremembe,
6. redno in pravočasno plačevati storitev javne službe na
podlagi izdanih računov upravljavca javnega vodovoda,
7. urediti medsebojno delitev stroškov, kadar se obračun
storitev javne službe izvaja preko enega obračunskega vodomera in sporočati upravljavcu javnega vodovoda naslovnika in
plačnika računov,
8. upoštevati varčevalne in ostale ukrepe v primeru višje
sile ali prekinitve oskrbe s pitno vodo.
(3) Uporabnik javne službe oziroma lastnik nepremičnine,
po kateri poteka priključek na javni vodovod, mora upravljavcu javnega vodovoda zaradi izvajanja rednega vzdrževanja
priključka dopustiti dostop do priključka ter izvedbo rednega
vzdrževanja priključka.
(4) Uporabniki javne službe so dolžni povrniti škodo,
povzročeno na javnem vodovodu, ki jo povzročijo zaradi del
v zvezi z njihovim objektom, ali kot posledica motenj oskrbe
s pitno vodo, ki jih povzročijo z nenormalnim odvzemom vode
ali povratnim učinkom na kvaliteto vode v javnem vodovodu.
21. člen
Uporabnik javne službe je dolžan vsako okvaro priključka v najkrajšem možnem času prijaviti upravljavcu javnega
vodovoda.
22. člen
Uporabnik javne službe ima poleg rednih pregledov obračunskega vodomera, ki jih izvaja upravljavec javnega vodovoda v okviru vzdrževanja priključka, zaradi ugotovitve točnosti
delovanja pravico zahtevati strokovni pregled obračunskega
vodomera s strani pristojnega strokovnjaka s področja meroslovja. Če se ugotovi, da je točnost obračunskega vodomera
izven dopustnih toleranc, nosi stroške strokovnega pregleda
upravljavec javnega vodovoda, v nasprotnem primeru pa uporabnik javne službe.
VII. OBRAČUN IN PLAČILO STORITEV JAVNE SLUŽBE
23. člen
(1) Upravljavec javnega vodovoda obračuna storitev javne službe uporabnikom javne službe v skladu s predpisi, ki
urejajo metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(2) Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se obračunava v kubičnih metrih po odčitku z vsakega obračunskega
vodomera na vodovodnem priključku posebej. Pri uporabnikih
javne službe – fizičnih osebah odčita upravljavec javnega vodovoda stanje na obračunskem vodomeru najmanj enkrat letno,
pri uporabnikih javne službe – pravnih osebah pa mesečno,
pri čemer se ne upošteva število odčitkov zaradi spremembe
cene, okvare ali zamenjave obračunskega vodomera.
(3) Če upravljavec javnega vodovoda ali uporabnik javne
službe ugotovi, da je obračunski vodomer v okvari ali je ugotovljen nedovoljen način rabe ali če iz drugega razloga ni mogoče
odčitavanje z obračunskega vodomera, se za obračun storitev
javne službe uporabi določbe predpisa, ki ureja metodologijo
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja, ki določajo obračun storitve javne
službe za stavbe, ki nimajo obračunskega vodomera.
24. člen
(1) Uporabnik javne službe je dolžan račun, ki mu ga upravljavec javnega vodovoda izda za opravljeno storitev javne službe,
plačati v roku, navedenem na računu in priloženi položnici.
(2) Uporabnik javne službe ima v roku osmih dni pravico
do ugovora na račun iz prejšnjega odstavka, ki ga pisno poda
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upravljavcu javnega vodovoda, ki je račun izdal. Upravljavec
javnega vodovoda je uporabniku javne službe na njegov ugovor zoper izdan račun dolžan pisno odgovoriti v petnajstih dneh
od prejema pisnega ugovora.
(3) V primeru zamude plačila računa, zoper katerega
uporabnik javne službe v roku ni podal pisnega ugovora, mu
lahko upravljavec javnega vodovoda izda opomin.
(4) V primeru, da uporabnik javne službe računa ne plača
niti v 15 dneh po izdanem opominu, lahko upravljavec javnega
vodovoda prekine dobavo vode, o čemer mora biti uporabnik
opozorjen v opominu.
VIII. PREKINITEV OSKRBE S PITNO VODO
25. člen
(1) Upravljavec javnega vodovoda lahko uporabniku javne službe brez odpovedi, s predhodnim obvestilom, prekine
oskrbo s pitno vodo, če uporabnik s svojim ravnanjem ogroža
nemoteno in varno oskrbo s pitno vodo drugih uporabnikov
javne službe, in sicer v naslednjih primerih:
1. če uporabnik javne službe priključek na javni vodovod
izvede brez soglasja upravljavca javnega vodovoda,
2. če stanje interne vodovodne napeljave ali vodomernega jaška uporabnika javne službe ogroža zdravje drugih
uporabnikov javne službe oziroma kvaliteto vode v javnem
vodovodu,
3. če interna vodovodna napeljava in druge naprave uporabnika javne službe ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom javne službe in uporabnik ne izboljša stanja,
4. če uporabnik javne službe brez soglasja upravljavca
javnega vodovoda dovoli priključitev drugega uporabnika na
svojo interno vodovodno napeljavo ali če razširi svojo interno
vodovodno napeljavo,
5. če uporabnik javnega vodovoda upravljavcu javnega
vodovoda onemogoča izvajanje rednega vzdrževanja priključka,
6. če uporabnik javne službe krši objavljene omejitve pri
varčevanju z vodo,
7. če uporabnik javne službe niti po prejemu opomina
pred prekinitvijo dobave vode, v roku, ki je na njem naveden,
ne poravna stroškov javne službe po izdanem računu,
8. če z odvodom odpadnih vod, ki ogrožajo vire ali distribucijo pitne vode, povzroča nevarnost onesnaževanja pitne
vode.
(2) Stroške prekinitve oskrbe s pitno vodo iz razlogov po
prejšnjem odstavku tega člena nosi uporabnik javne službe.
(3) Upravljavec javnega vodovoda lahko prekine dobavo
vode samo v primeru, če s tem ne posega v pravice drugih
uporabnikov javne službe, razen v primeru iz 8. točke prvega
odstavka tega člena.
26. člen
(1) Upravljavec javnega vodovoda lahko začasno prekine
ali omeji oskrbo s pitno vodo v primeru izvedbe vzdrževalnih del
na javnem vodovodu ali priključkih na javni vodovod.
(2) V primeru načrtovanih vzdrževalnih del upravljavec
javnega vodovoda o predvidenem času in trajanju prekinitve
ali omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike javne službe obvesti najmanj en dan pred predvideno prekinitvijo na krajevno
običajen način in z objavo na svoji spletni strani.
(3) V primeru nepredvidljivih vzdrževalnih del upravljavec javnega vodovoda o predvidenem trajanju prekinitve ali
omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike javne službe obvesti
na krajevno običajen način in z objavo na svoji spletni strani.
(4) V primeru prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo,
ki nastopi zaradi višje sile ali zaradi preprečitve ogrožanja
zdravja ter življenja ljudi in živali, upravljavec javnega vodovoda
o predvidenem trajanju prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno
vodo uporabnike javne službe obvesti na krajevno običajen
način takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa v roku 24 ur po
prekinitvi ali omejitvi.

Uradni list Republike Slovenije
(5) V primeru prekinitve oskrbe s pitno vodo, ki je daljša
od 24 ur, mora upravljavec javnega vodovoda uporabnikom
javne službe zagotoviti pitno vodo za nujni obseg porabe pitne
vode, to je za zagotavljanje pitne vode za pitje in osnovno
higieno prebivalstva ter nujne dejavnosti za delo in življenje
na območju javnega vodovoda, razen če do prekinitve pride iz
razlogov po prejšnjem členu.
27. člen
(1) Uporabnik javne službe lahko upravljavcu javnega vodovoda poda vlogo za začasno prekinitev oskrbe s pitno vodo
njegove stavbe ali gradbeno inženirskega objekta.
(2) Upravljavec javnega vodovoda na podlagi vloge iz
prejšnjega odstavka tega člena začasno prekine oskrbo s pitno
vodo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– da je uporabnik javne službe poravnal vse zapadle
obveznosti z naslova oskrbe s pitno vodo,
– da na naslovu stavbe ali gradbeno inženirskega objekta
nihče nima prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča,
– da se v stavbi ali gradbeno inženirskem objektu nihče
ne zadržuje oziroma ne prebiva,
– da uporabnik javne službe poravna stroške izvedbe začasne prekinitve oskrbe s pitno vodo, za katero je podal vlogo.
(3) Lastnik stavbe ali gradbeno inženirskega objekta,
katerega oskrba s pitno vodo je začasno prekinjena na podlagi
prejšnjega odstavka tega člena, je v primeru, da se v stavbi ali
gradbeno inženirskem objektu kdo zadržuje, prebiva ali je kdo
prijavljen na naslovu stavbe oziroma gradbeno inženirskega
objekta, v roku 8 dni dolžan upravljavcu javnega vodovoda
to sporočiti ter ponovno zagotoviti oskrbo s pitno vodo svoje
stavbe ali gradbeno inženirskega objekta.
(4) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena, kot tudi v
primeru, da upravljavec javnega vodovoda sam ugotovi, da so
nastale okoliščine, zaradi katerih mora biti stavba ali gradbeno
inženirski objekt oskrbovan s pitno vodo, upravljavec javnega
vodovoda na stroške lastnika stavbe ali gradbeno inženirskega
objekta izvede ponovno oskrbo s pitno vodo njegove stavbe ali
gradbeno inženirskega objekta.
IX. UKINITEV PRIKLJUČKA NA JAVNI VODOVOD
28. člen
(1) Ukinitev priključka stavbe ali gradbeno inženirskega
objekta na javni vodovod je dovoljena samo v primeru rušitve priključene stavbe ali gradbeno inženirskega objekta. Za
ukinitev priključka mora uporabnik javne službe podati vlogo
upravljavcu javnega vodovoda.
(2) Ukinitev priključka lahko izvede samo upravljavec
javnega vodovoda, če je izpolnjen pogoj iz prejšnjega odstavka
tega člena ter če je uporabnik javne službe poravnal vse zapadle obveznosti z naslova oskrbe s pitno vodo.
(3) Stroške ukinitve priključka javnega vodovoda je dolžan
plačati uporabnik javne službe.
X. LASTNA OSKRBA S PITNO VODO
IN ZASEBNI VODOVODI
29. člen
(1) Zasebni vodovod je vodovod, ki je v zasebni lasti in je
namenjen lastni oskrbi s pitno vodo.
(2) Lastna oskrba s pitno vodo se lahko izvaja na območjih poselitve in za posamezne stavbe ali gradbene inženirske
objekte, kjer Občina ne zagotavlja javne službe.
(3) Lastniki zasebnega vodovoda so dolžni:
1. Občini posredovati podatke o zasebnem vodovodu, in
sicer kataster vodovoda, ki vsebuje:
– grafični prikaz zasebnega vodovoda skupaj s priključki,
– podatke o starosti, materialu in velikosti zajetja ter vodohrana zasebnega vodovoda ter o nadmorski višini zajetja ter
vodohrana zasebnega vodovoda,
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– podatke o starosti, vrsti, premeru in dolžini cevi zasebnega vodovoda, oziroma posameznih delov zasebnega
vodovoda,
– druge podatke o objektih in napravah zasebnega vodovoda (npr. jaških, ventilih idr.),
2. Občini posredovati seznam stavb in gradbeno inženirskih objektov, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz zasebnega
vodovoda, ter seznam uporabnikov zasebnega vodovoda,
3. Občini posredovati podatke o lastništvu zasebnega
vodovoda ter predložiti pravni naslov, na podlagi katerega je
lastništvo določeno (npr. pogodba med lastniki zasebnega
vodovoda).
(4) Lastniki zasebnega vodovoda morajo vsako leto do
31. januarja Občini sporočiti spremembe podatkov iz prejšnjega
odstavka, in sicer po stanju na dan 31. 12. prejšnje leto.
30. člen
(1) V primeru lastne oskrbe s pitno vodo mora zasebni
vodovod imeti upravljavca, če oskrbuje:
– eno- ali večstanovanjskih stavb, v katerih je skupno
pet ali več stanovanj, v katerih prebivajo osebe s stalnim prebivališčem,
– eno- ali večstanovanjskih stavb z oskrbovanimi stanovanji, stanovanjskih stavb za posebne namene, gostinskih
stavb, upravnih ali pisarniških stavb, trgovskih ali drugih stavb
za storitvene dejavnosti, stavb za promet ali stavb za izvajanje
elektronskih komunikacij, industrijskih stavb ali skladišč in stavb
splošnega družbenega pomena in
– eno ali več stavb ali gradbenih inženirskih objektov,
kjer je omogočena splošna raba vode iz zasebnega vodovoda.
(2) Lastniki zasebnega vodovoda iz prejšnjega odstavka
morajo skleniti pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda s
pravno ali fizično osebo in o upravljavcu zasebnega vodovoda
pisno obvestiti Občino.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se pogodba o upravljanju zasebnega vodovoda ne sklene, če imajo stavbe iz prvega
odstavka tega člena enega lastnika, ki je hkrati upravljavec
zasebnega vodovoda. Lastnik zasebnega vodovoda mora o
njegovem upravljanju pisno obvestiti Občino.
(4) Občina vodi evidence zasebnih vodovodov in njenih
upravljavcev na svojem območju.
31. člen
(1) Upravljavci zasebnih vodovodov, iz katerih se zagotavlja več kot povprečno 10 m3 vode na dan ali oskrbujejo več
kot 50 oseb morajo ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo pitno
vodo.
(2) V okviru lastne oskrbe s pitno vodo iz zasebnega vodovoda mora upravljavec zasebnega vodovoda na celotnem
oskrbovalnem območju zagotoviti:
– oskrbo s pitno vodo vsem porabnikom pitne vode pod
enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
– redno vzdrževanje objektov in naprav zasebnega vodovoda,
– vzdrževanje zasebnega hidrantnega omrežja in hidrantov, priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju
varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in
hidrantnih omrežij,
– nadzor priključkov stavb na zasebni vodovod,
– monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete
vode zaradi obratovanja zasebnega vodovoda v skladu s pogoji
iz vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov,
– meritve količin dobavljene vode in obračun storitev.
(3) V primeru, da lastniki zasebnega vodovoda ne določijo
upravljavca zasebnega vodovoda, so vse obveznosti v zvezi
z zasebnim vodovodom dolžni izvajati sami, oziroma so za
izvajanje obveznosti odgovorni sami.
32. člen
(1) Upravljavci zasebnih vodovodov oziroma lastniki
zasebnih vodovodov morajo dopustiti priključitev dodatne
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stavbe ali gradbeno inženirskega objekta na zasebni vodovod, razen kolikor iz strokovno-tehničnih razlogov priključitev
ni mogoča.
(2) Priključitev stavbe ali gradbeno inženirskega objekta na zasebni vodovod se izvede na podlagi soglasja imetnika vodne pravice za vodni vir iz katerega se napaja zasebni
vodovod ter sklenjene pogodbe med lastnikom stavbe ali
gradbeno inženirskega in upravljavcem zasebnega vodovoda, kolikor je ta v imenu lastnikov zasebnega vodovoda
pooblaščen za sklepanje pogodb, sicer pa lastniki zasebnega vodovoda.
XI. POSEBNE DOLOČBE
33. člen
(1) Investitorji oziroma izvajalci del morajo pred pričetkom kakršnekoli gradnje ali posega v javni vodovod ali v
varovalni pas javnega vodovoda pridobiti soglasje upravljavca
javnega vodovoda. Po zaključku gradnje oziroma izvedbe posega je investitor oziroma izvajalec dolžan vzpostaviti prvotno
funkcionalnost javnega vodovoda, oziroma ravnati v skladu z
izdanim soglasjem.
(2) Upravljavci infrastrukturnih objektov in naprav morajo
pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti, da
ostanejo elementi javnega vodovoda nepoškodovani.
34. člen
(1) V primeru spremembe dejanske rabe stavbe ali gradbeno inženirskega objekta, za katero v skladu z zakonom, ki
ureja graditev objektov, gradbeno dovoljenje ni potrebno, lahko uporabnik javne službe poda vlogo za spremembo velikosti
svojega obračunskega vodomera.
(2) Upravljavec javnega vodovoda na podlagi vloge iz
prejšnjega odstavka tega člena izvede spremembo velikosti
obračunskega vodomera, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– da je kljub spremembi velikosti obračunskega vodomera požarna varnost stavbe ali gradbeno inženirskega objekta
še vedno ustrezna, ali da je požarna varnost zagotovljena z
drugimi ukrepi, kar mora uporabnik izkazati s predložitvijo
ustrezne dokumentacije, ki jo izdela strokovnjak s področja
požarne varnosti, ali če je požarna varnost zagotovljena s
hidrantnim omrežjem v neposredni bližini stavbe oziroma
gradbeno inženirskega objekta,
– da uporabnik javne službe poravna stroške izvedbe
spremembe velikosti obračunskega vodomera.
XII. KAZENSKE DOLOČBE
35. člen
(1) Z globo 1.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec javnega vodovoda, če v nasprotju s prvim odstavkom
25. člena tega odloka prekine oskrbo s pitno vodo.
(2) Z globo 400 evrov se za prekršek iz prejšnjega
odstavka kaznuje odgovorna oseba upravljavca javnega vodovoda.
36. člen
(1) Z globo 500 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če:
1. svoje stavbe ali gradbeno inženirskega objekta ne
priključi na javni vodovod v skladu s prvim, drugim, tretjim,
četrtim ali šestim odstavkom 13. člena tega odloka,
2. svojo stavbo ali gradbeno inženirski objekt ali drug
objekt priključi na javni vodovod brez soglasja upravljavca
javnega vodovoda (peti odstavek 14. člena tega odloka),
3. priključitev njegove stavbe ali gradbeno inženirskega
objekta na javni vodovod ni izvedel upravljavec javnega vodovoda (šesti odstavek 14. člena tega odloka),
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4. prestavi, zamenja, popravlja ali kako drugače posega
v obračunski vodomer (četrti odstavek 15. člena tega odloka),
5. po preteku veljavnosti vodnega dovoljenja za lastno
oskrbo s pitno vodo, svoje stavbe ali gradbeno inženirskega
objekta ne priključi na javni vodovod v skladu s prvim odstavkom 17. člena tega odloka,
6. ne ravna v skladu s prvo, drugo, tretjo, četrto, peto,
šesto, sedmo ali osmo točko drugega odstavka 20. člena
tega odloka,
7. ne dopusti dostopa do priključka v skladu s tretjim
odstavkom 20. člena tega odloka,
8. kot lastnik stavbe ali gradbeno inženirskega objekta, katerega oskrba s pitno vodo je začasno prekinjena, ne
ravna v skladu s tretjim odstavkom 27. člena tega odloka,
9. ne pridobi soglasja v skladu s prvim stavkom prvega
odstavka 33. člena tega odloka,
10. ravna v nasprotju z drugim stavkom prvega odstavka 33. člena tega odloka in ne vzpostavi prvotne funkcionalnosti javnega vodovoda, oziroma ne ravna v skladu z
izdanim soglasjem,
11. če v skladu z drugim odstavkom 33. člena tega
odloka ne zagotovi, da elementi javnega vodovoda ostanejo
nepoškodovani,
12. ne ravna v skladu z drugim odstavkom 38. člena
tega odloka.
(2) Za prekrške iz prejšnjega odstavka se:
1. samostojni podjetnik posameznik ter posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost kaznuje z globo 800 evrov,
2. pravna oseba kaznuje z globo 2.000 evrov,
3. odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki
samostojno opravlja dejavnost kaznuje z globo 800 evrov.
XIII. NADZOR
37. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Medobčinski inšpektorat Kranj.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
(1) Ne glede na 23. člen tega odloka, se do vzpostavitve posameznih delov stavb oziroma posameznih delov
gradbeno inženirskih objektov v katastru stavb, za obračun
storitev javne službe uporablja obstoječe obračunske vodomere.
(2) Uporabniki javne službe, ki za svoje stavbe ali
gradbeno inženirske objekte nimajo nameščene obračunske
vodomere, morajo zagotoviti merjenje porabe pitne vode z
obračunskim vodomerom do 1. 1. 2015.
(3) Rok za prvo posredovanje podatkov iz tretjega odstavka 29. člena odloka je 1. 1. 2015.
39. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Tržič (Uradni
list RS, št. 2/08, 34/09).
(2) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0015/2013/14(67)
Tržič, dne 5. marca 2014
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Tržič za leto 2014

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2014
(Uradni list RS, št. 1/13, 112/13), 3. in 40. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 30-1253/02 s spremembami) ter
32. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) je Občinski svet Občine Tržič na 28. redni seji dne 5. 3. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Tržič za leto 2014
1. člen
(sredstva proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Besedilo 2. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto
2014 se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Proračun Občine Tržič za leto 2014 se določa v naslednjih zneskih:
KONTO

OPIS

Proračun
2014
[v EUR]

A. BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
I.

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

15.143.757

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

11.389.625

70

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

9.543.017

700

DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK

7.807.704

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

1.137.179

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

706

DRUGI DAVKI

71

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

1.846.608

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI
OD PREMOŽENJA

1.169.510

598.134
0

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

5.000

712

GLOBE IN DRUGE DENARNE
KAZNI

42.800

713

PRIHODKI OD PRODAJE
BLAGA IN STORITEV

31.600

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

597.699

72

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

496.845

720

PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV

260.881

721

PRIHODKI OD PRODAJE
ZALOG

0

722

PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ
IN NEOPREDMETENIH
SREDSTEV

235.964
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73

PREJETE DONACIJE (730+731)

2.150

730

PREJETE DONACIJE
IZ DOMAČIH VIROV

2.150

731

PREJETE DONACIJE
IZ TUJINE

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI
(740+741)

740

TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ

741

78
786

787

PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
OSTALA PREJETA SREDSTVA
IZ PRORAČUNA EVROPSKE
UNIJE
PREJETA SREDSTVA
OD DRUGIH EVROPSKIH
INSTITUCIJ
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)

3.255.137

432

0

75

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

837.450

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST

122.857

402

IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

409

REZERVE

41

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)

5.455.660

410

SUBVENCIJE

1.488.200

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

2.413.728

412

TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM
IN USTANOVAM

78.200
181.595

482.310

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

414

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

9.328.977

420

NAKUP IN GRADNJA
OSNOVNIH SREDSTEV

9.328.977

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)

162.990

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

0

1.071.422

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

–4.423.432

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

0

751

PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

0

752

KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE

0

V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441)

0

440

DANA POSOJILA

0

441

POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV IN FINANČNIH
NALOŽB

0

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

0

4.619.562

3.399.461

162.990

750

19.567.189

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM

0

0

40

2337

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

44

0

Stran

B. RAČUN FINANČNIH
TERJATEV IN NALOŽB

888.289

2.366.848
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C. RAČUN FINANCIRANJA
50
500
55
550

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

600.000

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

600.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

1.106.976

ODPLAČILA DOMAČEGA
DOLGA

1.106.976

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) –
(II.+V.+VIII.)

–4.930.408

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.–VIII.)

–506.976

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

4.423.432

Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna
Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so
sestavni deli odloka.«
2. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 4100-0002/2012-51
Tržič, dne 5. marca 2014
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

Stran

2338 /

Št.

19 / 17. 3. 2014

Uradni list Republike Slovenije

VLADA
688.

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi
zneska trošarine za energente

Na podlagi 66. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS,
št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo, 48/12 in 109/12) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o določitvi zneska
trošarine za energente
1. člen
V Uredbi o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS, št. 26/10, 39/10, 43/10, 48/10, 55/10, 61/10, 74/10,
77/10, 82/10, 101/10, 5/11, 8/11, 11/11, 16/11, 21/11, 29/11,
36/11, 59/11, 63/11, 66/11, 70/11, 73/11, 77/11, 87/11, 91/11,
96/11, 101/11, 106/11, 2/12, 39/12, 44/12, 70/12, 74/12, 94/12,
103/12, 15/13, 28/13, 31/13, 45/13, 62/13, 66/13, 72/13, 93/13
in 9/14) se v 1. členu:
– v točki 2.1 znesek »375,0700« nadomesti z zneskom
»405,1200«,
– v točki 2.2 znesek »86,9100« nadomesti z zneskom
»102,6500«.
2. člen
Ta uredba začne veljati 18. marca 2014.
Št. 00712-7/2014
Ljubljana, dne 17. marca 2014
EVA 2014-1611-0008
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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VSEBINA
663.
664.
665.

666.
667.
668.

669.
688.

670.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o inšpekciji dela (ZID-1)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o javnem naročanju (ZJN-2E)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev
(ZJNVETPS-E)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
(ZPPDFT-C)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o Kobilarni Lipica (ZKL-B)
Zakon o dopolnitvi Zakona o vojnih invalidih
(ZVojI-D)

674.
2231
2234

2237
2241

675.

676.
677.

2241

678.

2244

679.

VLADA

Uredba o postopkih notificiranja na področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti
Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska
trošarine za energente

680.
2244
2338

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 17. člena
Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni
agenciji Republike Slovenije

2251

671.

672.
673.

Sklep o začetku postopka priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za Športni park
Grosuplje

KAMNIK

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve
za leto 2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B11 Titan
– Svit

2255
2255

2257

2258
2259
2265
2269

LOG - DRAGOMER

Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Lokalne
akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v
Občini Log - Dragomer

RIBNICA

Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2014
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Občine Ribnica

683.

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine
Rogatec

684.

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o zazidalnem načrtu individualna gradnja
Pameče 83 (MUV 3/1984)

2254

2257

LAŠKO

Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško
za leto 2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za proizvodno-obrtno dejavnost
Rečica KP 2/1 (OPPN)
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena
Sklep o vrnitvi obrestovanih vplačanih sredstev za
kanalizacijsko omrežje

681.
682.

OBČINE
GROSUPLJE

Pravilnik o spremembi Pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik za programsko obdobje 2007–2013
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
sofinanciranju programov in projektov na področju
kulture v Občini Kamnik

2269
2269
2272

ROGATEC

2277

SLOVENJ GRADEC

2327

TREBNJE

685.

Pravilnik o spremebah in dopolnitvah Pravilnika o
sprejemu otrok v vrtec

686.
687.

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Tržič
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Tržič za leto 2014

TRŽIČ

2328
2329
2336

Stran
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Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 3/14
8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

VSEBINA
Zakon o ratifikaciji Tretjega dodatnega protokola k
Evropski konvenciji o izročitvi (MEKIDP3)
Zakon o ratifikaciji Četrtega dodatnega protokola k
Evropski konvenciji o izročitvi (MEKIDP4)
Uredba o ratifikaciji Tehničnega dogovora med
Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in
Ministrstvom za obrambo Italijanske republike o
sodelovanju večnamenske ladje Slovenske vojske
(VNL) Triglav 11 na operaciji Italijanskih obrambnih
in varnostnih sil »Mare Nostrum«
Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o oprostitvi
vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za
imetnike diplomatskih potnih listov
Sklep o potrditvi programa sodelovanja med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije v
kulturi, znanosti, izobraževanju in športu v obdobju
2013–2015

57
63

69

76

78

Obvestila o začetku oziroma prenehanju veljavnosti
mednarodnih pogodb

Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in
Ministrstvom za Kosovske varnostne sile Republike
Kosovo o sodelovanju
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od
prihrankov in začasni uporabi tega sporazuma,
sklenjen z izmenjavo pisem 12. aprila 2005 med
Republiko Slovenijo in Kajmanskimi otoki
Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola h Konvenciji o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (CMR) za Republiko Slovenijo
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Azerbajdžanske republike o odpravi vizumske obveznosti za
kratkoročno bivanje za imetnike službenih potnih
listov

87

87
87

87

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
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