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Zakon o premostitvenem zavarovanju
poklicnih športnikov (ZPZPŠ)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o premostitvenem
zavarovanju poklicnih športnikov (ZPZPŠ)
Razglašam Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov (ZPZPŠ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 27. maja 2014.
Št. 003-02-5/2014-12
Ljubljana, dne 4. junija 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O PREMOSTITVENEM ZAVAROVANJU
POKLICNIH ŠPORTNIKOV (ZPZPŠ)
I. SPLOŠNE DOLOČBE

Leto XXIV

2. poklicni športnik je oseba, ki ima sklenjeno pogodbo o
zaposlitvi in je zaposlena kot športnik v Republiki Sloveniji, ali
oseba, ki je vpisana v razvid poklicnih športnikov in ima status
poklicnega športnika po zakonu, ki ureja šport, ali oseba, ki na
podlagi civilne pogodbe dela kot športnik v tujini;
3. premostitvena renta je denarni znesek, ki ga zavarovalnica na podlagi sklenjene zavarovalne pogodbe periodično
izplačuje zavarovancu;
4. premostitveni sklad je ločeno premoženje v lasti zavarovancev;
5. premostitveno zavarovanje je sistem davčno stimuliranega varčevanja, ki zavarovancem zagotavlja socialno
varnost v prehodnem obdobju po zaključku športne kariere;
6. prispevki so zneski, ki se plačujejo v korist zavarovanca in ki se upoštevajo pri določanju pravic iz zavarovanja;
7. upravljavec je pravna oseba, ki upravlja premostitveni
sklad;
8. vrhunski športnik je športnik ali športnica, ki si skladno
z zakonom, ki ureja šport, pridobi naziv vrhunskega športnika;
9. zavarovanec je oseba, ki je v skladu s tem zakonom
obvezno ali prostovoljno vključena v premostitveno zavarovanje poklicnih športnikov;
10. zavezanec za plačilo prispevka je športno društvo, ki
plačuje prispevek v imenu in za račun zavarovanca, ali poklicni športnik, ki plačuje prispevek v svojem imenu;
11. izrazi: vzajemni pokojninski sklad, pokojninski sklad,
čista vrednost sredstev, enota premoženja, vrednost enote
premoženja imajo enak pomen kot v zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
12. izrazi: vzajemni sklad, skrbniške storitve, skrbnik
imajo enak pomen kot v zakonu, ki ureja investicijske sklade
in družbe za upravljanje.

1. člen
(vsebina in namen zakona)
S tem zakonom se ureja premostitveno zavarovanje poklicnih in vrhunskih športnikov in športnic (v nadaljnjem besedilu: poklicnih športnikov), s katerim se zagotavlja njihova socialna varnost po zaključku aktivne športne kariere (v nadaljnjem
besedilu: premostitveno zavarovanje).
2. člen
(temeljna načela)
Premostitveno zavarovanje temelji na plačevanju prispevkov poklicnih športnikov ter na zavezi države, da bo premostitveno zavarovanje podpirala z ustreznimi davčnimi olajšavami.
3. člen
(pomen izrazov)
Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. osebni račun zavarovanca je evidenca enot premoženja posameznega zavarovanca;

II. PREMOSTITVENO ZAVAROVANJE
4. člen
(zavarovanci)
(1) V premostitveno zavarovanje se obvezno vključijo
poklicni športniki, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s
športnim društvom, ki je član nacionalne panožne športne
zveze.
(2) V premostitveno zavarovanje se lahko prostovoljno
vključijo poklicni športniki, ki niso v delovnem razmerju s
športnim društvom iz prejšnjega odstavka, če si skladno z
zakonom, ki ureja šport, pridobijo naziv vrhunskega športnika
in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
(3) V premostitveno zavarovanje se lahko prostovoljno
vključijo tudi športniki, ki se s športom ne ukvarjajo poklicno,
če si skladno z zakonom, ki ureja šport, pridobijo naziv vrhunskega športnika in imajo stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji.
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5. člen

11. člen

(zavezanci za plačilo prispevkov)

(register zavarovancev)

(1) Plačilo prispevkov v imenu in za račun zavarovanca
iz prvega odstavka prejšnjega člena plačuje športno društvo,
s katerim ima zavarovanec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
(2) Zavarovanec iz drugega odstavka prejšnjega člena
plačuje prispevke sam, razen v primeru ko zanj športno društvo obračunava in plačuje akontacijo dohodnine od dohodkov iz dejavnosti, kot izplačevalec dohodka. V tem primeru
v imenu in za račun zavarovanca plačuje prispevke športno
društvo.
(3) Zavarovanec iz tretjega odstavka prejšnjega člena
plačuje prispevke sam.

(1) Ministrstvo, pristojno za šport, za potrebe tega zakona vzpostavi in vodi register zavarovancev, vključenih v
premostitveno zavarovanje.
(2) Register zavarovancev vsebuje:
– osebne podatke zavarovanca: ime in priimek, rojstni
datum, enotno matično številko občana oziroma enotno matično številko tujca, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, državljanstvo;
– podatke o zavezancu za plačilo prispevka.
(3) Če je zavezanec za plačilo prispevkov športno društvo, podatki vsebujejo:
– firmo oziroma ime in sedež;
– registrsko številko;
– športno panogo.
(4) Športno društvo prijavi zavarovanca v register najkasneje v 30 dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi na
obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za šport.
(5) Prijava v register vsebuje:
– osebne podatke zavarovanca: ime in priimek, rojstni
datum, enotno matično številko občana oziroma enotno matično številko tujca, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, državljanstvo;
– podatke o zaposlitvi zavarovanca oziroma podatke o
športnem društvu, ki skladno s tem zakonom v dobro zavarovanca plačuje prispevke.
(6) Osebni podatki se zbirajo neposredno od športnega
društva oziroma posameznika, na katerega se nanašajo.
(7) Ministrstvo, pristojno za šport, in upravljavec sklada
premostitvenega zavarovanja lahko zbirata osebne podatke
o zavarovancih za namen ugotovitve izpolnitve pogojev za
pridobitev pravic, ki zavarovancem pripadajo po tem zakonu.
(8) Podatki iz drugega odstavka tega člena se hranijo
deset let po prenehanju trajanja premostitvenega zavarovanja.

6. člen
(vrste pravic)
S premostitvenim zavarovanjem se zavarovancu zagotavlja:
– premostitvena renta, ki se izplačuje v mesečnih zneskih, ali
– enkratno denarno izplačilo v višini odkupne vrednosti
enot premoženja, vpisanega na osebnem računu zavarovanca.
7. člen
(prepoved zastave in neprenosljivost pravic)
(1) Zavarovanec ne sme zastaviti pravic iz naslova sredstev premostitvenega sklada, vpisanih na njegovem osebnem
računu.
(2) Pravice iz premostitvenega zavarovanja so neprenosljive, razen v primerih, določenih s tem zakonom.
8. člen
(trajanje premostitvenega zavarovanja)
Premostitveno zavarovanje se začne z dnem obračuna
prvega vplačila prispevka zavarovanca v enote premoženja
premostitvenega sklada in konča z izplačilom zadnjega obroka premostitvene rente ali enkratnega izplačila v posebnih
primerih, ki jih določa ta zakon.
9. člen
(pogoji za pridobitev pravice)
(1) Pravico iz 6. člena tega zakona pridobi zavarovanec,
ko dopolni 30 let starosti.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pravico
iz 6. člena tega zakona pridobi tudi zavarovanec, ki še ni
dopolnil 30 let starosti, če se je prenehal poklicno ukvarjati s
športom zaradi zdravstvene nezmožnosti ali poškodbe (predčasna pridobitev pravice).
10. člen
(komisija za ugotovitev izpolnjevanja pogojev)
(1) Izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka prejšnjega člena za predčasno pridobitev pravice ugotavlja posebna
komisija, ki jo sestavljajo:
– dva predstavnika nacionalnih panožnih športnih zvez;
– predstavnik Sindikata športnikov Slovenije;
– predstavnik medicine dela, prometa in športa;
– predstavnik ministrstva, pristojnega za šport.
(2) Zavarovanec iz drugega odstavka prejšnjega člena
komisiji za ugotovitev izpolnjevanja pogojev za predčasno
pridobitev pravice poda zahtevo na posebnem obrazcu, ki ga
predpiše minister, pristojen za šport.
(3) Komisija o zahtevi za predčasno pridobitev pravice
odloča s sklepom. Zoper sklep je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za šport.
(4) Komisijo iz prvega odstavka tega člena ter način
njenega dela določi minister, pristojen za šport.

12. člen
(osnova za odmero prispevkov)
(1) Prispevki se plačujejo od:
– plače, ki jo zavarovanec prejema od zavezanca za
plačilo prispevkov,
– premij oziroma nagrad, ki jih zavarovanec prejme
iz naslova uspešnosti oziroma zaradi doseganja posebnih
rezultatov in
– sponzorskih sredstev, ki jih prejme zavarovanec, ki si
skladno z zakonom, ki ureja šport, pridobi naziv vrhunskega
športnika.
(2) Prispevek se obračuna tako, da zavezanec za izplačilo plače izplača prispevek za premostitveno zavarovanje
pred obračunom prispevkov in davkov ter izplačilom plače
posameznemu zavarovancu.
(3) O vključitvi prejemkov iz zadnjih dveh alinej prvega
odstavka tega člena se zavarovanec odloča ob vsakokratnem izplačilu prejemka. V letno osnovo za plačilo prispevkov se iz naslova sponzorskih sredstev, ki jih prejme zavarovanec, ki si skladno z zakonom, ki ureja šport, pridobi naziv
vrhunskega športnika, lahko vključi največ 150.000 eurov.
13. člen
(višina prispevkov)
(1) Prispevek, ki se plačuje mesečno za zavarovanca
iz prvega odstavka 4. člena tega zakona, se izračuna glede
na zavarovančevo mesečno osnovo za plačilo prispevkov
in znaša:
– osnova od vključno 600 eurov do 850 eurov: 70 eurov
+ 5 % zneska, ki presega 600 eurov;
– osnova od vključno 850 eurov do 1.200 eurov: 110 eurov + 10 % zneska, ki presega 850 eurov;
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– osnova od vključno 1.200 eurov do 1.650 eurov: 190 eurov
+ 14 % zneska, ki presega 1.200 eurov;
– osnova od vključno 1.650 eurov do 2.200 eurov: 300 eurov
+ 19 % zneska, ki presega 1.650 eurov;
– osnova od vključno 2.200 eurov do 3.200 eurov: 450 eurov
+ 25 % zneska, ki presega 2.200 eurov;
– osnova od vključno 3.200 eurov do 4.100 eurov: 850 eurov
+ 35 % zneska, ki presega 3.200 eurov;
– osnova od vključno 4.100 eurov do 5.500 eurov: 1.100
eurov + 44 % zneska, ki presega 4.100 eurov;
– osnova nad vključno 5.500 eurov: 1650 eurov + 50 %
zneska, ki presega 5.500 eurov.
(2) Zavarovanci iz drugega odstavka 4. člena tega zakona
plačujejo prispevek od osnove, ki ne more biti nižja od osnove iz
druge alineje prejšnjega odstavka.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena zavezanec ne more
plačati letnega prispevka višjega od 150.000 eurov.
(4) Zneski iz prvega in tretjega odstavka tega člena se enkrat
letno uskladijo s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v
Republiki Sloveniji za mesec november tekočega leta v primerjavi
z novembrom prejšnjega leta, po podatkih Statističnega urada
Republike Slovenije.
(5) Usklajene zneske iz prejšnjega odstavka ugotovi in objavi
upravljavec najpozneje v decembru tekočega leta za naslednje
koledarsko leto.
III. PREMOSTITVENI SKLAD
14. člen
(zbiranje in upravljanje prispevkov)
(1) Prispevki se v času trajanja zavarovanja zbirajo in upravljajo v Skladu premostitvenega zavarovanja poklicnih športnikov
(v nadaljevanju: premostitveni sklad).
(2) Premostitveni sklad je ločeno premoženje, financirano s
prispevki po tem zakonu in ustvarjeno z upravljanjem s temi sredstvi in je namenjeno zagotavljanju pravic iz 6. člena tega zakona.
(3) Premostitveni sklad je v lasti zavarovancev premostitvenega zavarovanja. Zavarovanec z vplačilom prispevka postane
lastnik sorazmernega dela premoženja premostitvenega sklada.
(4) Premostitveni sklad ni pravna oseba.
15. člen
(pogodba o financiranju premostitvenega zavarovanja)
(1) Zavezanec za plačilo prispevka najkasneje v roku 30 dni
po vpisu v register iz 11. člena tega zakona z upravljavcem premostitvenega sklada sklene pogodbo o financiranju premostitvenega
zavarovanja.
(2) S pogodbo o financiranju premostitvenega zavarovanja
zavezanec in upravljavec določita način in roke plačevanja prispevkov po tem zakonu.
16. člen
(upravljavec premostitvenega sklada)
Premostitveni sklad oblikuje in upravlja Kapitalska družba
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. (v nadaljevanju:
upravljavec) ločeno od svojega premoženja in drugega premoženja v upravljanju.
17. člen
(skrbnik premoženja premostitvenega sklada)
(1) Upravljavec za račun premostitvenega sklada z banko, ki
ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje skrbniških storitev
za vzajemne sklade, sklene pogodbo o opravljanju skrbniških
storitev za premostitveni sklad.
(2) Za skrbniške storitve v zvezi z upravljanjem premostitvenega sklada se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje, ki veljajo za opravljanje
skrbniških storitev za vzajemni sklad.
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18. člen
(ločitev premoženja premostitvenega sklada)
Glede ločitve premoženja premostitvenega sklada se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki veljajo za ločitev premoženja pokojninskega
sklada.
19. člen
(upravljanje premostitvenega sklada)
Upravljanje premostitvenega sklada obsega:
1. upravljanje premoženja premostitvenega sklada;
2. administrativne storitve:
– pravne storitve ter vodenje poslovnih knjig in sestavljanje
poslovnih poročil premostitvenega sklada;
– odnosi z zavarovanci premostitvenega sklada;
– vrednotenje sredstev in obveznosti ter izračunavanje vrednosti enote premoženja premostitvenega sklada;
– pregled usklajenosti z zakonodajo;
– vodenje osebnih računov zavarovancev;
– administrativne storitve, povezane z vplačili in izplačili
zavarovancem;
– hrambo dokumentacije in druge administrativne storitve,
povezane z delovanjem premostitvenega sklada.
20. člen
(upravljanje premoženja premostitvenega sklada)
(1) Upravljanje premoženja premostitvenega sklada obsega:
1.
– sklepanje pravnih poslov, katerih predmet je premoženje
premostitvenega sklada;
– razpolaganje s premoženjem premostitvenega sklada
zaradi izpolnitve obveznosti iz poslov, sklenjenih pri upravljanju
premoženja premostitvenega sklada;
– sprejemanje izpolnitev obveznosti druge pogodbene stranke na podlagi poslov, sklenjenih pri upravljanju premoženja premostitvenega sklada;
– uresničevanje pravic iz vrednostnih papirjev premostitvenega sklada ali drugih finančnih naložb premostitvenega sklada.
2. upravljanje tveganj premostitvenega sklada.
(2) Upravljavec upravlja premoženje premostitvenega sklada v svojem imenu in za račun premostitvenega sklada.
(3) Upravljavec je upravičen v svojem imenu in za račun premostitvenega sklada razpolagati s premoženjem premostitvenega
sklada in uresničevati pravice iz vrednostnih papirjev premostitvenega sklada ali drugih finančnih naložb premostitvenega sklada v
skladu z določbami tega zakona.
(4) Upravljavec zagotovi, da se vse terjatve iz poslov, sklenjenih za račun premostitvenega sklada, plačujejo oziroma izpolnjujejo v poslovno običajnih rokih.
21. člen
(odgovornost upravljavca za obveznosti
in odškodninska odgovornost upravljavca)
Glede odgovornosti upravljavca za obveznosti in odškodninske odgovornosti upravljavca se smiselno uporabljajo določbe
270. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Uradni list RS, št. 96/12, 39/13 in 55/13), ki se nanašajo na pokojninski sklad.
22. člen
(prenos upravljanja premoženja premostitvenega sklada)
(1) Upravljavec premostitvenega sklada za upravljanje premoženja premostitvenega sklada s pogodbo iz 240. člena Zakona
o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno
prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J in 63/13 –
ZS-K; v nadaljnjem besedilu: ZTFI) pooblasti osebo iz drugega
odstavka tega člena (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec).
(2) Pooblaščenec je lahko le oseba:
– ki je nadzorovana s strani Agencije za trg vrednostnih
papirjev oziroma drugega pristojnega organa države članice ali
pristojnega organa tretje države in ki je pridobila dovoljenje tega
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organa za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti iz 4. točke prvega odstavka 8. člena ZTFI;
– ki za premostitveni sklad ne opravlja skrbniških storitev;
– katere interesi niso v nasprotju z interesi pooblastitelja
oziroma z interesi zavarovancev.
(3) S prenosom upravljanja premoženja premostitvenega
sklada na pooblaščenca ni mogoče niti omejiti niti izključiti odškodninske odgovornosti upravljavca in skrbnika za opravljanje
izvedenih poslov.
(4) Upravljavec podeli pooblastilo za upravljanje premoženja
premostitvenega sklada upoštevaje naslednje pogoje in kriterije:
– upravljavec lahko, kljub podelitvi pooblastila, deluje in
upravlja premostitveni sklad v najboljšem interesu zavarovancev,
– upravljavec ima v vsakem trenutku pregled nad izvajanjem
posameznih poslov upravljanja premoženja,
– upravljavec lahko v skladu s podeljenim pooblastilom v
vsakem trenutku poda pooblaščencu nadaljnja navodila glede
upravljanja premoženja premostitvenega sklada,
– upravljavec lahko v vsakem trenutku, če to zahteva interes
zavarovancev, prekliče dano pooblastilo, pri čemer preklic pooblastila stopi v veljavo takoj,
– s podelitvijo pooblastila se ne zmanjša učinkovitost in
možnost opravljanja skrbniških storitev oziroma nalog skrbnika
premostitvenega sklada,
– skrbnik lahko ne glede na dano pooblastilo v vsakem
trenutku pridobi vse podatke in dokumentacijo od upravljavca,
potrebne za nemoteno opravljanje skrbniških storitev, in
– skrbnik ima ne glede na podeljeno pooblastilo za opravljanje storitev oziroma poslov vedno pregled nad poslovanjem
premostitvenega sklada, za katerega opravlja skrbniške storitve.
(5) Pogodba iz prvega odstavka tega člena stopi v veljavo
šele, ko dasta k njej pisno soglasje skrbnik in odbor premostitvenega sklada.
(6) Skrbnik ne da soglasja k pogodbi, če oceni, da niso izpolnjeni pogoji iz pete do sedme alineje četrtega odstavka tega člena.
(7) Če pogoji iz pete do sedme alineje četrtega odstavka
tega člena kadarkoli niso izpolnjeni, mora skrbnik pisno zahtevati od upravljavca, da prekine pogodbo. V takšnem primeru
pooblaščenec ni upravičen do nadomestila zaradi odstopa od
pogodbe o prenosu.
23. člen
(pravila v zvezi z naložbami premostitvenega sklada)
(1) Upravljavec premostitvenega sklada pri upravljanju naložb premostitvenega sklada smiselno upošteva načela naložbene politike pokojninskega sklada iz zakona, ki ureja pokojninsko
in invalidsko zavarovanje.
(2) Glede vrste dopustnih naložb in drugih sredstev premostitvenega sklada se smiselno uporabljajo določbe zakona,
ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje, ki veljajo za
vzajemni sklad.
24. člen
(upravljanje tveganj premostitvenega sklada)
Glede upravljanja s tveganji premostitvenega sklada se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja investicijske sklade in
družbe za upravljanje, ki veljajo za vzajemni sklad.
25. člen
(stroški upravljanja premostitvenega sklada)
(1) Upravljavec je upravičen do povračila vstopnih in izstopnih stroškov ter do letne provizije za upravljanje premostitvenega
sklada.
(2) Vstopni stroški se obračunajo v višini 3 % od zneska
vplačila.
(3) Izstopni stroški se obračunajo v višini 1 % od zneska
izplačila.
(4) Letna provizija za upravljanje premostitvenega sklada se
obračuna v višini 1 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev
premostitvenega sklada.
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(5) Poleg provizije za upravljanje je upravljavec iz sredstev
premostitvenega sklada upravičen izvršiti tudi plačila za tiste vrste stroškov v zvezi z upravljanjem premostitvenega sklada, ki
so določeni v zakonu, ki ureja investicijske sklade in družbe za
upravljanje, v delu, ki se nanaša na vzajemne sklade.
26. člen
(čista vrednost sredstev, vrednost enote premoženja,
preračun vplačil in izplačil iz premostitvenega sklada
ter vodenje evidence osebnih računov)
(1) Glede določitve čiste vrednosti sredstev in vrednosti
enote premoženja premostitvenega sklada, preračuna vplačanih
prispevkov v premostitveni sklad v enote premoženja premostitvenega sklada in izračuna odkupne vrednosti enot premoženja
premostitvenega sklada se smiselno uporablja zakon, ki ureja
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v delu, ki velja za vzajemni
pokojninski sklad, razen če ni s tem zakonom določeno drugače.
(2) Obračunsko obdobje za izračun čiste vrednosti sredstev
in vrednosti enote premoženja premostitvenega sklada je koledarski mesec. Obračunski dan je zadnji delovni dan obračunskega
obdobja.
(3) Enote premoženja premostitvenega sklada knjiži upravljavec v korist osebnih računov zavarovancev na ime posameznega zavarovanca.
(4) Upravljavec vodi evidenco osebnih računov zavarovancev, na katere se vpisujejo podatki o posameznih vplačilih in enote
premoženja premostitvenega sklada, izračunane v skladu s tem
členom.
27. člen
(odbor premostitvenega sklada)
(1) Za spremljanje poslovanja premostitvenega sklada se
oblikuje odbor premostitvenega sklada.
(2) Odbor premostitvenega sklada je strokovni organ, ki ga
sestavlja pet članov od tega dva predstavnika zavezancev za
plačilo prispevkov in trije predstavniki zavarovancev, imenovani
na predlog Sindikata športnikov Slovenije. Člani odbora delujejo
neodvisno in z upravljavcem niso povezani na način, ki bi lahko
vodil v konflikt interesov.
(3) Odbor izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika predsednika. Mandat predsednika in namestnika predsednika traja 12 mesecev, pri čemer se na mestu predsednika in
namestnika predsednika izmenjujejo predstavniki zavezancev in
zavarovancev. Mandat članov odbora traja štiri leta z možnostjo
ponovne izvolitve.
(4) Način konstituiranja odbora določi upravljavec, ki zagotovi vse materialne in tehnične pogoje, potrebne za delovanje
odbora.
(5) Odbor premostitvenega sklada odloča z navadno večino.
Odbor način dela in odločanja uredi s poslovnikom.
(6) Odbor se skliče vsaj enkrat letno.
28. člen
(pristojnosti odbora premostitvenega sklada)
Odbor premostitvenega sklada ima naslednje pristojnosti:
– preverja donosnost premostitvenega sklada,
– podaja soglasje k izbiri pooblaščenca za upravljanje premoženja in predlaga njegovo zamenjavo,
– obravnava in daje mnenje k poročilom upravljavca o tveganjih, katerim je premostitveni sklad izpostavljen,
– obravnava način in pravilnost obveščanja zavezancev in
zavarovancev,
– obravnava poročilo o pritožbah zavezancev in zavarovancev,
– obravnava poročilo o morebitnih težavah upravljavca pri
izvajanju storitev upravljanja premostitvenega sklada.
29. člen
(redno obveščanje o stanju na osebnih računih zavarovancev)
(1) Upravljavec premostitvenega sklada zavarovancu najkasneje do 31. januarja tekočega leta vsako leto, po stanju na dan
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31. decembra prejšnjega leta, izda potrdilo o stanju na osebnem
računu zavarovanca in podatek o vseh vplačilih v premostitveni
sklad v preteklem letu.
(2) Upravljavec premostitvenega sklada športnemu društvu,
ki plačuje prispevke v imenu in za račun zavarovancev, do 31. januarja tekočega leta, po stanju na dan 31. decembra prejšnjega
leta, predloži potrdilo o obračunu vseh vplačil v tem letu, ki jih je
plačevalo športno društvo.
(3) Šteje se, da je obveznost iz prvega in drugega odstavka
tega člena izpolnjena, če upravljavec premostitvenega sklada
zavarovancem omogoči elektronski sistem obveščanja v obliki
elektronskega predala ali če omogoči dostop do osebnega portala. Na zahtevo zavarovanca je upravljavec dolžan izdati tudi pisno
potrdilo o številu enot premoženja.
(4) Posamezno potrdilo iz prvega in drugega odstavka tega
člena je legitimacijski papir za uveljavljanje pravic iz premostitvenega zavarovanja.
(5) Agencija za trg vrednostnih papirjev predpiše podrobnejšo vsebino potrdil iz prvega in drugega odstavka tega člena.
30. člen
(poslovne knjige in poslovna poročila premostitvenega sklada
ter revidiranje)
Glede vodenja poslovnih knjig, sestavljanja knjigovodskih
listin, vrednotenja knjigovodskih postavk ter priprave, vsebine,
revidiranja in javne objave periodičnih poročil o poslovanju premostitvenega slada se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki
ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki veljajo za pokojninski sklad.
IV. UVELJAVLJANJE PRAVIC
31. člen
(zahteva za izplačilo enot premoženja)
(1) Zavarovanec lahko od upravljavca premostitvenega sklada v primerih, določenih s tem zakonom, pisno zahteva, da mu
izplača odkupno vrednost enot premoženja, vpisanih na njegovem
osebnem računu.
(2) Zahteva za izplačilo iz prejšnjega odstavka se vloži na
posebnem obrazcu, ki ga predpiše upravljavec. V primeru uveljavljanja predčasne pridobitve pravice je sestavni del zahteve za
izplačilo sklep komisije iz 10. člena tega zakona.
(3) Odkupna vrednost enot premoženja, vpisanih na osebnem računu zavarovanca, se izračuna glede na vrednost enote
premoženja premostitvenega sklada, ki velja na dan obračuna,
ko je bila podana popolna zahteva za izplačilo, zmanjšana za
izstopne stroške.
(4) Izplačilo odkupne vrednosti enot premoženja, vpisanih
na osebnem računu zavarovanca, upravljavec izvede z nakazilom
na ustrezen račun izbrane zavarovalnice iz drugega odstavka
32. člena tega zakona ali z izplačilom na transakcijski račun zavarovanca, najkasneje v 60 dneh po vložitvi zahteve za izplačilo.
(5) Z dnem izplačila odkupne vrednosti enot premoženja,
vpisanih na osebnem računu zavarovanca, preneha lastninska
pravica zavarovanca na sorazmernem delu premoženja premostitvenega sklada.
32. člen
(premostitvena renta)
(1) Premostitvena renta je časovno limitiran denarni prejemek, katerega višina in obdobje prejemanja sta odvisna od višine
odkupne vrednosti enot premoženja premostitvenega sklada, vpisanega na osebnem računu zavarovanca.
(2) Ob izpolnitvi pogojev iz 9. člena tega zakona ima zavarovanec pravico, da izbere zavarovalnico, ki mu bo izplačevala
premostitveno rento. Premostitveno rento lahko izplačuje samo
zavarovalnica, ki ima dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalni vrsti življenjskega zavarovanja po zakonu, ki
ureja zavarovalništvo.
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(3) Na podlagi odločitve zavarovanca o izbiri zavarovalnice
upravljavec unovči odkupno vrednost enot premoženja, vpisanih
na osebnem računu zavarovanca, ter v imenu in za račun zavarovanca podpiše zavarovalno polico, na podlagi katere zavarovancu
pripada pravica do premostitvene rente.
(4) Z dnem, ko se odkupna vrednost enot premoženja prenese na zavarovalnico in se sklene zavarovanje iz prejšnjega
odstavka, prenehajo vse obveznosti upravljavca iz naslova premostitvenega zavarovanja po tem zakonu.
(5) Višino premostitvene rente izračuna zavarovalnica, ki bo
rento izplačevala.
(6) Podrobnejša pravila in minimalne zahteve, ki jih mora
zavarovalnica upoštevati pri izračunu premostitvene rente, določi
Agencija za zavarovalni nadzor.
33. člen
(enkratno izplačilo)
(1) Zavarovanec lahko od upravljavca zahteva enkratno
denarno izplačilo v višini odkupne vrednosti enot premoženja,
vpisanega na osebnem računu zavarovanca, samo v primeru, če
sredstva na njegovem osebnem računu ob izpolnitvi pogojev iz
9. člena tega zakona ne presegajo 5.000 eurov.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka upravljavec odkupno
vrednost enot premoženja, vpisanega na osebnem računu zavarovanca, izplača na transakcijski račun zavarovanca.
(3) Če zavarovanec umre pred izpolnitvijo pogojev iz 9. člena tega zakona, pridobi oseba, ki jo je zavarovanec imenoval za
upravičenca v primeru smrti, pravico zahtevati od upravljavca, da ji
izplača enkratno denarno izplačilo v višini odkupne vrednosti enot
premoženja, vpisanega na osebnem računu zavarovanca. Osebo
iz prejšnjega stavka o tej pravici seznani upravljavec.
(4) Če zavarovanec ni navedel upravičenca za primer smrti,
preide pravica zahtevati od upravljavca izpolnitev obveznosti iz
prejšnjega odstavka na dediče zavarovanca. Upravljavec izplača
enkratno denarno izplačilo v višini odkupne vrednosti enot premoženja, vpisanega na osebnem računu zavarovanca, ko zahtevo iz
prejšnjega odstavka podajo vsi dediči zavarovanca.
V. DAVČNA OBRAVNAVA VPLAČIL IN IZPLAČIL
34. člen
(davčni status vplačil)
(1) Prispevki, ki jih vplačujejo zavezanci za izplačilo dohodkov iz zaposlitve v skladu s 5. členom tega zakona, se jim priznajo
kot odhodek po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb.
(2) Prispevki iz prejšnjega odstavka za zavarovance iz
4. člena tega zakona niso obdavčljivi dohodki po zakonu, ki ureja
dohodnino, če so vplačani do višine, izračunane po določbah
12. člena tega zakona.
(3) Prispevki, ki jih plačuje zavarovanec sam kot zavezanec
iz drugega in tretjega odstavka 5. člena tega zakona, se priznajo
kot odhodek pri obdavčevanju dohodkov iz dejavnosti, po zakonu,
ki ureja dohodnino.
35. člen
(davčni status izplačil)
(1) V davčno osnovo dohodkov, ki jih urejajo predpisi o dohodnini, se všteva 30 % premostitvene rente, ki se izplačuje uživalcu
v mesečnih zneskih.
(2) V davčno osnovo dohodkov, ki jih urejajo predpisi o
dohodnini, se všteva 50 % izplačila odkupne vrednosti enot premoženja, ki se izplača uživalcu v enkratnem znesku.
VI. NADZOR
36. člen
(nadzor nad poslovanjem premostitvenega sklada)
Glede nadzora nad poslovanjem premostitvenega sklada
se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pokojninsko in
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invalidsko zavarovanje, v delu, ki ureja nadzor nad upravljanjem
in poslovanjem sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja.
37. člen
(nadzor nad izplačevanjem, plačevanjem in uveljavljanjem
davčnih olajšav)
(1) Za nadzor nad izplačevalci premostitvenih rent je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor.
(2) Nadzor po prejšnjem odstavku opravlja Agencija za zavarovalni nadzor v skladu določbami o postopku nadzora po zakonu,
ki ureja zavarovalništvo.
(3) Za nadzor nad plačevanjem prispevkov v premostitveni
sklad zavezancev iz prvega odstavka 5. člena tega zakona je pristojen organ, pristojen za inšpekcijo dela (v nadaljnjem besedilu:
inšpektorat).
(4) Inšpektorat opravlja nadzor v skladu z določbami tega
zakona, zakona, ki ureja inšpekcijo dela, in zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor.
(5) Za nadzor nad izvajanjem določb tega zakona glede
uveljavljanja davčnih olajšav je pristojen davčni urad, v skladu z
zakonom, ki ureja davčno službo in davčni postopek.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
38. člen
(globe)
(1) Z globo od 3.000 do 20.000 eurov se kaznuje športno
društvo iz prvega odstavka 5. člena tega zakona, če:
– v roku iz prvega odstavka 15. člena tega zakona ne sklene
pogodbe o financiranju premostitvenega zavarovanja za svoje
zavarovance;
– obvezne prispevke po tem zakonu za zavarovance ne
vplačuje oziroma jih ne vplačuje v rokih, določenih s pogodbo o
financiranju iz 15. člena tega zakona.
(2) Z globo od 450 do 2.000 eurov se kaznuje športno društvo iz drugega odstavka 5. člena tega zakona, če stori prekršek
iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo od 450 do 2.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba športnega društva iz prvega in drugega odstavka
5. člena tega zakona, če stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
(4) Z globo od 1.250 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec premostitvenega sklada, če:
– ne oblikuje in ne upravlja premostitvenega sklada ločeno
od svojega premoženja in drugega premoženja v upravljanju;
– sklene pogodbo za opravljanja skrbniških storitev za premostitveni sklad v nasprotju s 17. členom tega zakona ali pogodbe
ne sklene;
– si provizijo za upravljanje premostitvenega sklada obračunava in izplačuje v nasprotju s 25. členom tega zakona;
– ne izvaja obveščanja zavarovancev in športnih društev v
skladu z 29. členom tega zakona.
(5) Z globo od 125 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba upravljavca premostitvenega sklada, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
39. člen
(rok za izdajo podzakonskih aktov)
(1) Minister, pristojen za šport, izda pravilnik o delu komisije
ter predpiše obrazec iz 10. člena tega zakona v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona.
(2) Minister, pristojen za šport, vzpostavi register zavarovancev ter predpiše obrazec za prijavo iz 11. člena tega zakona v roku
šestih mesecev od uveljavitve tega zakona.
(3) Agencija za trg vrednostnih papirjev izda predpis iz petega odstavka 29. člena tega zakona v roku šestih mesecev od
uveljavitve tega zakona.
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(4) Agencija za trg vrednostnih papirjev izda obrazec iz drugega odstavka 31. člena tega zakona v roku šestih mesecev od
uveljavitve tega zakona.
40. člen
(sklenitev pogodb o financiranju premostitvenega zavarovanja)
Zavezanci, vpisani v register iz 11. člena tega zakona pred
oblikovanjem premostitvenega sklada, sklenejo pogodbo o financiranju premostitvenega zavarovanja za svoje zavarovance v
30 dneh po oblikovanju premostitvenega sklada.
41. člen
(oblikovanje premostitvenega sklada)
(1) Upravljavec oblikuje premostitveni sklad in določi način
konstituiranja odbora premostitvenega sklada v roku 12 mesecev
od uveljavitve tega zakona.
(2) Odbor premostitvenega sklada sprejme poslovnik o svojem delu v roku dveh mesecev od konstituiranja odbora.
42. člen
(pričetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 170-01/14-1/39
Ljubljana, dne 27. maja 2014
EPA 1741-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

1631.

Zakon o spremembah Zakona o ugotavljanju
katastrskega dohodka (ZUKD-1C)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona
o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1C)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o ugotavljanju
katastrskega dohodka (ZUKD-1C), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 27. maja 2014.
Št. 003-02-5/2014-11
Ljubljana, dne 4. junija 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH ZAKONA O UGOTAVLJANJU
KATASTRSKEGA DOHODKA (ZUKD-1C)
1. člen
V Zakonu o ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni
list RS, št. 9/11, 47/12 in 55/13) se v prvem odstavku 9. člena
beseda »pet« nadomesti z besedo »tri«.
2. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
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»15. člen
(določitev katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka
na panj za leto 2014, 2015 in 2016)
(1) Ne glede na 5. in 6. člen zakona se katastrski dohodek za kmetijske in gozdne parcele za leto 2014, 2015 in 2016
določi in pripiše v višini katastrskega dohodka, pripisanega
posamezni kmetijski in gozdni parceli na dan 31. avgusta 2013.
(2) Za novo nastale kmetijske in gozdne parcele, za
kmetijske in gozdne parcele, katerim se je spremenila vrsta
dejanske rabe in za kmetijske in gozdne parcele, katerim se je
spremenil delež dejanske rabe za več kot 50 odstotkov glede
na površino parcele, po 31. avgustu 2013, se za leto 2014,
2015 in 2016 določi in pripiše katastrski dohodek glede na
vrsto dejanske rabe in bonitetne točke za kmetijska zemljišča
oziroma rastiščni koeficient za gozdna zemljišča po naslednji
enačbi:
za kmetijska zemljišča:
katastrski dohodek parcele = (povprečni katastrski dohodek/50) x bonitetne točke x površina
za gozdna zemljišča:
katastrski dohodek parcele = (povprečni katastrski dohodek/8) x rastiščni koeficient x površina
(3) Povprečni katastrski dohodek iz prejšnjega odstavka
je katastrski dohodek, izračunan za posamezno vrsto dejanske
rabe po statističnih regijah ali za Slovenijo, na stanje podatkov
zemljiškega katastra na dan 31. avgusta 2013 kot navadno
povprečje višine katastrskega dohodka parcel, preračunanega
na hektar zemljišča, pripisanega na dan 31. avgusta 2013. Za
izračun povprečnega katastrskega dohodka se upoštevajo parcele, ki imajo evidentirano v zemljiškem katastru eno dejansko
rabo, ki se uporablja za izračun katastrskega dohodka. Če v
statistični regiji pri posamezni vrsti dejanske rabe povprečni
katastrski dohodek ni izračunan, se za izračun katastrskega
dohodka uporabi povprečni katastrski dohodek za Slovenijo.
(4) Povprečni katastrski dohodek, izračunan v skladu s
prejšnjim odstavkom, je določen v Prilogi 1, ki je sestavni del
zakona.
(5) Ne glede na 7. člen zakona se pavšalna ocena dohodka na panj za leto 2014, 2015 in 2016 določi in pripiše v višini
pavšalne ocene dohodka na panj, pripisane posameznemu
panju za leto 2013.
(6) Šteje se, da sta katastrski dohodek in pavšalna ocena
dohodka na panj za leto 2014, ugotovljena v skladu s prvim,
drugim in petim odstavkom tega člena, pripisana kmetijskim
in gozdnim zemljiščem ter čebeljim panjem na dan 30. junija
2014.
(7) Za ugotavljanje katastrskega dohodka za leto 2014,
2015 in 2016 se 8. člen zakona ne uporablja. Katastrski dohodek oziroma pavšalna ocena dohodka na panj, ugotovljena v
skladu s tem členom, se pripiše vsakemu kmetijskemu in gozdnemu zemljišču oziroma čebeljemu panju po stanju v zemljiškem katastru oziroma registru čebelnjakov na dan 30. junija
leta, za katero se dohodek ugotavlja.
(8) Ne glede na 4. člen zakona se za namene določitve
katastrskega dohodka za leto 2014, 2015 in 2016 v zemljiškem
katastru evidentira dejanska raba kmetijskih zemljišč s šifro
dejanske rabe 1000 in dejanska raba gozdnih zemljišč s šifro
dejanske rabe: 2000 ter v okviru kmetijskih zemljišč evidentira
podrobnejša dejanska raba z naslednjimi šiframi: 1160, 1180,
1211, 1212, 1221, 1230, 1240 in 1420.«.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 435-05/14-3/21
Ljubljana, dne 27. maja 2014
EPA 1894-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik
Priloga
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PRILOGA 1
Povprečni katastrski dohodek na posamezno vrsto dejanske rabe v eurih na hektar
zemljišča po statističnih regijah in za Slovenijo.
IME statistične
1000 1160 1180 1211 1212 1221
regije
Pomurska regija
21,78
59,66 361,00
170,63
Podravska regija
64,44 200,84 101,72 387,32 72,43 392,82
Koroška regija
45,32 276,87
99,43
31,37
164,52
Savinjska regija
55,52 262,35 151,17 277,48 69,20 533,92
Zasavska regija
38,05
46,98
27,18
Spodnjeposavska
regija
49,22
32,79 320,20 76,00 526,28
Jugovzhodna
Slovenija
37,13
51,37 293,16
106,28
Osrednjeslovenska
regija
56,14
113,93 192,46 73,67 115,71
Gorenjska regija
81,34
111,77
6,04
546,87
Notranjsko-kraška
regija
47,12
132,17
53,53
140,62
Goriška regija
49,54
69,71 313,68 70,99 324,29
Obalno-kraška
regija
-49,38
273,63 367,42
242,23
Slovenija

45,78

258,77

98,83

Šifrant dejanskih rab:
1000 kmetijsko zemljišče
1160 hmeljišče
1180 trajne rastline na njivskih površinah
1211 vinograd
1212 matičnjak
1221 intenzivni sadovnjak
1230 oljčnik
1240 ostali trajni nasadi
1420 plantaža gozdnega drevja
2000 gozdno zemljišče

342,6

71,57

388,54

1230

-117,98

1240

1420

2000

37,53
55,40

75,97
62,71

54,84
44,52

18,15

59,94

59,54

15,58

42,82

36,52

14,15

52,32

67,58

16,44
12,85

16,72
21,98
17,67
15,39
11,70

12,29
9,27

-338,43
-91,81

-86,03

12,97

1,17

-100,03

45,71

62,65

14,17
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MINISTRSTVA
1632.

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

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list
RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – Odl. US,
126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12,
47/13 in 12/14), za izvajanje 11. člena Zakona o sistemu plač
v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10
– ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 40/12
– ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13, 46/13 – ZIPRS1314-A,
101/13 – ZIPRS1415 in 25/14 – ZFU) ter na podlagi 3. člena,
prvega odstavka 4. člena in drugega odstavka 6. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS,
št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07,
95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10,
27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10-ZIU, 10/11, 45/11, 53/11,
86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 104/12 – ZIPRS1314, 24/13, 46/13
– ZSPJS-R, 75/13, 79/13, 108/13 in 5/14) izdaja minister za
izobraževanje, znanost in šport

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja
šolstva in športa v plačne razrede znotraj
razponov plačnih razredov
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 49/06, 55/07,
109/07, 23/08, 61/09, 57/10, 11/11, 27/11, 4/12, 3/13 in 24/13)
se v drugem odstavku 2. člena tabela »Tip osebe javnega prava: srednja šola, Razpon plačnega razreda: 45–52« spremeni
tako, da se iz tabele izbriše naslednji proračunski uporabnik in
njegova uvrstitev v plačni razred:
ŠIFRA
PU

NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

ŠIFRA
DM

IME DELOVNEGA
MESTA

PLAČNI
RAZRED

70033

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad-Ljubljana

B017312

Direktor-ravnatelj SŠ

48

Tabela »Tip osebe javnega prava: srednja šola, Razpon plačnega razreda: 44-50« se spremeni tako, da se v tabeli dodata
naslednja proračunska uporabnika in njuna uvrstitev v plačne razrede:
ŠIFRA
PU

NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

ŠIFRA
DM

IME DELOVNEGA
MESTA

PLAČNI
RAZRED

70190

Srednja elektro-računalniška šola Maribor

B017313

Ravnatelj SŠ

47

70033

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad-Ljubljana

B017313

Ravnatelj SŠ

48

Tabela »Tip osebe javnega prava: srednja šola – organizacijska enota, Razpon plačnega razreda: 42-49« se spremeni tako,
da se iz tabele izbriše naslednji proračunski uporabnik in njegova uvrstitev v plačni razred:
ŠIFRA
PU
73130

NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA
Šolski center Maribor
Srednja elektro-računalniška šola

ŠIFRA
DM
B017314

IME DELOVNEGA
MESTA
Ravnatelj SŠOE

PLAČNI
RAZRED
48

Tabela »Tip osebe javnega prava: dijaški dom, Razpon plačnega razreda: 42-49« se spremeni tako, da se iz tabele izbriše
naslednji proračunski uporabnik in njegova uvrstitev v plačni razred:
ŠIFRA
PU
63002

NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA
Dijaški dom Celje

ŠIFRA
DM
B017325

IME DELOVNEGA
MESTA
Ravnatelj DD/DDOE

PLAČNI
RAZRED
46
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2. člen
Spremembe uvrstitev delovnih mest v plačne razrede iz
prejšnjega člena se pri posameznem proračunskem uporabniku izvedejo z začetkom učinkovanja akta o ustanovitvi javnega
zavoda, s katerim je posamezno delovno mesto oblikovano ali
ukinjeno, če ni z aktom o ustanovitvi določeno drugače.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-42/2014
Ljubljana, dne 9. maja 2014
EVA 2014-3330-0030
dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost in šport

1633.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o čezmejnem pošiljanju jedrskih
in radioaktivnih snovi

Na podlagi prvega odstavka 103. člena Zakona o varstvu
pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS,
št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 – ZVO-1B in
60/11) izdaja minister za kmetijstvo in okolje

Uradni list Republike Slovenije
– varnostni načrt, izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo
prevoz nevarnega blaga, če gre za tranzit radioaktivnih snovi.
(4) Pri obravnavi vloge pristojni organ upošteva tudi potrdilo o načrtu fizičnega varovanja med prevozom, katerega
pridobi od ministrstva, pristojnega za notranje zadeve. Načrt
fizičnega varovanja je treba izdelati le, če tako zahtevajo predpisi, ki urejajo fizično varovanje.
(5) Če gre za vlogo za pridobitev dovoljenja za večkratne
pošiljke, je treba navesti še:
– predvideno skupno število pošiljk in
– vrsto radionuklidov in predvideno največjo posamično
aktivnost ter predvideno največjo skupno aktivnost posamezne
pošiljke.
(6) Vlogo za pridobitev dovoljenja za tranzit jedrskih snovi
ali virov sevanja s pomembno aktivnostjo je treba vložiti pri
pristojnemu organu vsaj dva meseca pred predvidenim tranzitom.«.
3. člen
V tretjem odstavku 7. člena se besedo »npr.« nadomesti
z besedilom »in sicer«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-610/2013
Ljubljana, dne 4. junija 2014
EVA 2013-2330-0219
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o čezmejnem pošiljanju jedrskih
in radioaktivnih snovi
1. člen
V 2. členu Pravilnika o čezmejnem pošiljanju jedrskih in
radioaktivnih snovi (Uradni list RS, št. 75/08) se v 3. točki besedilo »je enaka ali večja od aktivnosti za kategorijo 2« nadomesti
z besedilom »sodi v kategorijo 1 ali 2«.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(vsebina vloge za dovoljenje)
(1) Oseba, ki namerava uvoziti ali izvoziti jedrske ali
radioaktivne snovi, vnašati iz držav članic EU ali iznašati v
države članice EU jedrske snovi ter oseba, ki v primeru tranzita jedrskih snovi ali virov sevanja s pomembno aktivnostjo v
Republiki Sloveniji zastopa pošiljatelja, mora vložiti vlogo pri
pristojnem organu.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o:
– pošiljatelju,
– prejemniku,
– prevozniku,
– virih sevanja ali jedrskih snoveh, predvsem pa o vrsti
radionuklidov, njihovi posamični in skupni aktivnosti ter o številu
virov in
– obdobju, v katerem naj bi potekalo pošiljanje.
(3) Vlogi iz prvega odstavka tega člena je treba priložiti še:
– dokazila o zagotovitvi finančnih jamstev, če tako zahtevajo predpisi, ki urejajo finančna jamstva ali predpisi, ki urejajo
odgovornost za jedrsko škodo,
– oznako certifikata vrste embalaže po predpisih, ki
urejajo prevoz nevarnega blaga ter podatke o predvidenem
času in kraju prehoda meje Republike Slovenije ter relaciji
prevoza, če gre za vir sevanja s pomembno aktivnostjo ali
jedrske snovi in

BANKA SLOVENIJE
1634.

Pravilnik o pravicah, obveznostih in
odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije
in delavcev s posebnimi pooblastili Banke
Slovenije

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 42. člena Zakona
o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 UPBS in 59/11) je
Svet Banke Slovenije na seji dne 3. 6. 2014 sprejel

PRAVILNIK
o pravicah, obveznostih in odgovornostih
članov Sveta Banke Slovenije in delavcev
s posebnimi pooblastili Banke Slovenije
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pravice, obveznosti in odgovornosti
članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili, ki izvirajo iz delovnega razmerja.
Delavci s posebnimi pooblastili so: izvršni direktor, direktor
oddelka, vodja Kabineta guvernerja in svetovalec guvernerja.
2. člen
Za pravice, obveznosti in odgovornosti, ki jih ne ureja ta
pravilnik, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, Kolektivna pogodba Banke Slovenije ter določbe drugih
notranjih aktov Banke Slovenije.
S pogodbo o zaposlitvi se lahko določijo dodatne pravice
iz delovnega razmerja članov Sveta Banke Slovenije in delav-
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cev s posebnimi pooblastili, dodatne obveznosti in odgovornosti pa, če ne nasprotujejo prisilnim predpisom.

razrešeni član Sveta Banke Slovenije skleneta pisni sporazum
o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi.

3. člen
V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni
obliki, so uporabljeni kot nevtralni izrazi za ženski in moški spol.

10. člen
Članu Sveta Banke Slovenije, ki mu je prenehal mandat in
ni bil ponovno imenovan, mora Banka Slovenije z iztekom mandata ponuditi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za delovno
mesto, ki ustreza vrsti in stopnji njegove izobrazbe in njegovim
delovnim izkušnjam.
Članu Sveta Banke Slovenije, ki po poteku mandata odkloni sklenitev pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto, ki ustreza vrsti in stopnji njegove izobrazbe in delovnim izkušnjam, in
mu zato preneha delovno razmerje, pripada odpravnina v višini
6-kratnika njegove bruto povprečne mesečne plače v zadnjih
treh mesecih pred iztekom mandata.
V primeru, da delovno razmerje preneha zaradi upokojitve, pripada članu Sveta Banke Slovenije ob odhodu v pokoj
odpravnina v skladu s Kolektivno pogodbo Banke Slovenije.

II. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ČLANOV
SVETA BANKE SLOVENIJE
4. člen
Član Sveta Banke Slovenije je imenovan za 6-letni mandat. Ob nastopu mandata član Sveta Banke Slovenije podpiše
posebno izjavo, s katero jamči, da v njegovem primeru ni podan
razlog nezdružljivosti s funkcijo člana Sveta Banke Slovenije po
38. členu Zakona o Banki Slovenije.
Član Sveta Banke Slovenije lahko po imenovanju nastopi svojo funkcijo, ko svoj status uskladi s tretjim odstavkom
38. člena Zakona o Banki Slovenije. Član Sveta Banke Slovenije nastopi delovno razmerje z dnem, ki je določen v pogodbi
o zaposlitvi. S tem dnem mu začne teči mandat.
Član Sveta Banke Slovenije lahko sklene z Banko Slovenije pogodbo o zaposlitvi, ko izpolni pogoje iz prejšnjega
odstavka tega člena.
5. člen
Pogodbo o zaposlitvi sklene član Sveta Banke Slovenije
z Banko Slovenije za polni delovni čas.
6. člen
Pogodbo o zaposlitvi člana Sveta Banke Slovenije podpišeta član Sveta Banke Slovenije in v imenu Banke Slovenije
guverner.
Pogodbo o zaposlitvi guvernerja podpiše v imenu Banke
Slovenije viceguverner, ki je imenovan za namestnika guvernerja.
7. člen
Za svoje delo po pogodbi o zaposlitvi član Sveta Banke
Slovenije prejema plačo. Plača člana Sveta Banke Slovenije je
sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost
in dodatkov.
Osnovna plača člana Sveta Banke Slovenije se določi
v razmerju do povprečne bruto osnovne plače, izplačane po
Kolektivni pogodbi Banke Slovenije za tekoči mesec.
Osnovna plača člana Sveta Banke Slovenije ne more biti
nižja od najvišje osnovne plače direktorja oddelka, povečane
za 20 %.
Višina plače se določi s pogodbo o zaposlitvi.
8. člen
Dolžina letnega dopusta člana Sveta Banke Slovenije se
določi v pogodbi o zaposlitvi, pri čemer pa ta ne sme biti krajši
od letnega dopusta, ki bi članu Sveta Banke Slovenije pripadal
po Kolektivni pogodbi Banke Slovenije.
9. člen
Članu Sveta Banke Slovenije preneha mandat z iztekom
mandata oziroma z dnem, ko Državni zbor Republike Slovenije
v skladu z zakonom ugotovi, da je nastopil razlog za predčasno
razrešitev člana Sveta Banke Slovenije.
Če član Sveta Banke Slovenije sam zahteva razrešitev,
se šteje, da je dal odpoved pogodbe o zaposlitvi z dnem, ko
Državni zbor Republike Slovenije sprejme sklep o njegovi razrešitvi, razen, če je dogovorjeno drugače.
Če Državni zbor Republike Slovenije predčasno razreši
člana Sveta Banke Slovenije iz drugega razloga, kot je naveden v prejšnjem odstavku tega člena, Banka Slovenije začne
postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi v skladu z zakonom, ki
ureja delovna razmerja, razen v primeru, če Banka Slovenije in

III. PRAVICE, DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI DELAVCEV
S POSEBNIMI POOBLASTILI
11. člen
Delavca s posebnimi pooblastili imenuje Svet Banke Slovenije na predlog guvernerja za dobo 4 let (v nadaljevanju:
mandat) in je lahko ponovno imenovan.
12. člen
Delavec s posebnimi pooblastili iz drugega, četrtega in
petega odstavka tega člena je razporejen v organizacijsko
enoto Vodstvo Banke Slovenije in je za svoje delo neposredno
odgovoren guvernerju Banke Slovenije.
Izvršni direktor koordinira sektor za katerega je zadolžen.
Eden od izvršnih direktorjev ima naziv generalni sekretar. Izvršni direktor lahko, na podlagi posebnega sklepa guvernerja,
vodi in organizira delo posameznega oddelka znotraj sektorja,
ki ga koordinira. Izvršni direktor o delu neposredno poroča
članom Sveta Banke Slovenije.
Direktor oddelka organizira, vodi, planira, koordinira, spremlja, nadzoruje in povezuje delo oddelka ter opravlja druga
dela, ki so povezana z delovanjem oddelka.
Vodja Kabineta guvernerja organizira delo, vodi, planira, koordinira, spremlja, nadzoruje in povezuje delo Kabineta
guvernerja, po pooblastilu guvernerja pa opravlja tudi druge
naloge.
Svetovalec guvernerja opravlja naloge, ki jih je potrebno
organizirati v okviru vodstva Banke Slovenije, ali jih je glede
na zahtevana specialna znanja ali zaradi narave svetovanja,
ki zahteva samostojnost in visoko stopnjo neodvisnosti, bolj
primerno organizirati izven drugih organizacijskih enot Banke
Slovenije.
13. člen
Podrobnejše pravice in obveznosti delavca s posebnimi
pooblastili so določene z delovnim listom, ki je sestavni del
pogodbe o zaposlitvi.
14. člen
Guverner Svetu Banke Slovenije najkasneje tri mesece
pred predvidenim potekom mandata posameznega delavca s
posebnimi pooblastili predlaga njegovo ponovno imenovanje
oziroma Svetu Banke Slovenije predlaga drugega kandidata. O
predlogu Svet Banke Slovenije odloča na svoji prvi seji.
Če Svet Banke Slovenije ne sprejme predloga guvernerja
o imenovanju delavca s posebnimi pooblastili, se postopek
imenovanja delavca s posebnimi pooblastili ponovi. Guverner mora nov predlog posredovati Svetu Banke Slovenije v
odločanje v roku 15 dni, šteto od zavrnitve predloga na Svetu
Banke Slovenije. O predlogu Svet Banke Slovenije odloča na
svoji prvi seji.
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Če tudi nov kandidat ne dobi potrebne večine članov
Sveta Banke Slovenije, se mandat dosedanjega delavca s
posebnimi pooblastili, ob njegovem pisnem soglasju, podaljša,
vendar največ za dobo 12 mesecev.

IV. SKUPNE DOLOČBE O PRAVICAH, OBVEZNOSTIH
IN ODGOVORNOSTIH ČLANOV SVETA BS IN DELAVCEV
S POSEBNIMI POOBLASTILI

15. člen
Kadar je delavec s posebnimi pooblastili ponovno imenovan, sklene novo pogodbo o zaposlitvi.
Pogodbo o zaposlitvi podpišeta delavec s posebnimi pooblastili, ki sklepa delovno razmerje, in guverner ali od njega
pooblaščena oseba, kot predstavnik delodajalca.

Ne glede na določila Kolektivne pogodbe Banke Slovenije, pripada članu Sveta Banke Slovenije in delavcu s
posebnimi pooblastili regres za letni dopust, najmanj v višini
povprečnega regresa v Banki Slovenije, izplačanega po Kolektivni pogodbi Banke Slovenije za tekoče leto.

16. člen
Osnovna plača delavca s posebnimi pooblastili se določi
v razmerju do povprečne bruto osnovne plače, izplačane po
Kolektivni pogodbi Banke Slovenije za tekoči mesec.
Osnovna plača izvršnega direktorja oziroma generalnega
sekretarja in direktorja oddelka ne more biti nižja od najvišje
osnovne plače namestnika direktorja oddelka, povečane za
20 %.
Osnovna plača svetovalca guvernerja in vodje Kabineta
guvernerja ne more biti nižja od najvišje osnovne plače namestnika direktorja oddelka.
17. člen
Dolžina letnega dopusta delavca s posebnimi pooblastili
se določa v pogodbi o zaposlitvi, pri čemer pa ta ne sme biti
krajši od letnega dopusta, ki bi delavcu s posebnimi pooblastili
pripadal po Kolektivni pogodbi Banke Slovenije.
18. člen
Svet Banke Slovenije lahko na predlog guvernerja razreši
delavca s posebnimi pooblastili pred potekom mandata iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti.
V primeru predčasne razrešitve iz prejšnjega odstavka
tega člena, mora Banka Slovenije delavcu s posebnimi pooblastili ponuditi sklenitev pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto, ki
ustreza vrsti in stopnji njegove strokovne izobrazbe in delovnim
izkušnjam. V primeru, če delavec s posebnimi pooblastili ne
sprejme ponudbe za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za
ustrezno delo in nedoločen čas, je upravičen do odpravnine,
delovno razmerje pa mu preneha v skladu z določili zakona, ki
ureja delovna razmerja.
Delavec s posebnimi pooblastili je v primeru odpovedi
pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga upravičen do odpravnine po Kolektivni pogodbi Banke Slovenije.
V primeru, da je bil delavec s posebnimi pooblastili razrešen iz krivdnih razlogov, Banka Slovenije začne postopek
odpovedi pogodbe o zaposlitvi v skladu z določili zakona, ki
ureja delovna razmerja.
19. člen
Delavcu s posebnimi pooblastili, ki mu je prenehal mandat
in ni bil ponovno imenovan, mora Banka Slovenije ponuditi
sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto, ki
ustreza vrsti in stopnji njegove izobrazbe in njegovim delovnim
izkušnjam.
Delavec s posebnimi pooblastili, ki po poteku mandata
odkloni sklenitev pogodbe o zaposlitvi na delovnem mestu,
ki ustreza vrsti in stopnji njegove izobrazbe in delovnim izkušnjam, in mu zato preneha delovno razmerje, pripada odpravnina v višini 6-kratnika njegove povprečne mesečne bruto plače
v zadnjih treh mesecih pred iztekom mandata.
Če je Svet BS dosedanjega delavca s posebnimi pooblastili imenoval, da začasno opravlja dela in naloge delavca s
posebnimi pooblastili, mu odpravnina pripada, če mu preneha
delovno razmerje z dnem, ko preneha začasno opravljati dela
in naloge delavca s posebnimi pooblastili.
V primeru, da delovno razmerje preneha zaradi upokojitve, pripada delavcu s posebnimi pooblastili ob odhodu v pokoj
odpravnina v skladu s Kolektivno pogodbo Banke Slovenije.

20. člen

21. člen
Člani Sveta Banke Slovenije in delavci s posebnimi pooblastili ne smejo biti lastniki delnic ali kupovati delnic bank,
hranilnic ali drugih oseb pod nadzorom Banke Slovenije.
Člani Sveta Banke Slovenije in delavci s posebnimi pooblastili morajo Banki Sloveniji prijaviti vsak nakup ali prodajo
vrednostnih papirjev iz prejšnjega odstavka tega člena, če jih
je opravil njihov ožji družinski član.
Banka Slovenije hrani podatke o uresničevanju pravic
in obveznosti članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s
posebnimi pooblastili iz tega člena kot zaupne podatke, ki
jih razkrije samo na zahtevo sodišča ali organov pregona v
okviru sodnega postopka ali s privoljenjem člana Sveta Banke
Slovenije oziroma delavca s posebnimi pooblastili.
Svet Banke Slovenije lahko z internim aktom določi način in postopek poročanja o obveznostih članov Sveta Banke
Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili po tem členu.
22. člen
Članu Sveta BS ne pripada pravica do odpravnine, če
je bil razrešen iz razloga po 39. členu ZBS. Delavcu s posebnimi pooblastili ne pripada pravica do odpravnine, če je sam
odpovedal pogodbo o zaposlitvi, oziroma, če mu je delovno
razmerje prenehalo iz krivdnih razlogov.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Po izteku mandata pooblaščene osebe na delovnem
mestu strateški analitik, se to delovno mesto ukine, naloge
pa se, v obsegu, kot je potrebno, prerazporedijo na ostale
zaposlene.
24. člen
Ta pravilnik prične veljati 1. julija 2014.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov Sveta
Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili Banke
Slovenije (Uradni list RS, št. 66/06, 6/10 in 65/13).
Ljubljana, dne 3. junija 2014
mag. Janez Fabijan l.r.
namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
1635.

Sklep o razrešitvi in imenovanju v 10. okrajni
volilni komisiji III. volilne enote

Na podlagi 25. in 37. člena Zakona o volitvah v državni
zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US) je Državna volilna komisija na 26. seji 3. 6. 2014
sprejela
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SKLEP
o razrešitvi in imenovanju v 10. okrajni volilni
komisiji III. volilne enote
V 10. okrajni volilni komisiji III. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti namestnika člana:
Marko Roth
in
se imenuje:
– za namestnico člana:
Marjeta Vesel Valentinčič, roj. 31. 10. 1951, Karlovška
cesta 24, Ljubljana.
Št. 040-8/2014-40
Ljubljana, dne 3. junija 2014
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
1636.

Sklep o dopolnitvi Statuta Odvetniške zbornice
Slovenije

Na podlagi 44. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list
RS, št. 18/93, 24/96 – odl. US, 24/01, 111/05 – odl. US, 54/08
in 35/09) je skupščina Odvetniške zbornice Slovenije dne 5. 4.
2014 sprejela

SKLEP
o dopolnitvi Statuta
Odvetniške zbornice Slovenije
1. člen
V Statutu Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS,
št. 15/94, 10/95, 55/96, 4/00, 13/02, 90/03, 131/04, 103/11 in
86/13) se za 59.c členom doda nov 59.ca člen, ki se glasi:
»59.ca člen
V postopku izbrisa odvetnika iz imenika odvetnikov iz
razloga, ko odvetnik ni več vreden zaupanja za opravljanje
odvetniškega poklica, se utemeljeno sklepa, da odvetnik odvetniškega poklica ne opravlja vestno in pošteno zlasti:
– če je odvetnik v obdobju zadnjih osmih let storil najmanj
pet hujših disciplinskih kršitev, ali če je storil štiri hujše in dve
lažji disciplinski kršitvi, ali tri hujše in štiri lažje disciplinske
kršitve, ali
– če odvetnik v obdobju zadnjih štirih let ni prostovoljno
izpolnil najmanj dveh odločb disciplinskih organov zbornice, čeprav je v tem razdobju prejel vsaj dva pisna opomina zbornice
z opozorilom na izbris iz imenika odvetnikov, ali
– če odvetnik kljub prejemu vsaj dveh pisnih opominov
zbornice z opozorilom na izbris iz imenika odvetnikov ni poravnal zapadlih obveznosti zbornici (članarina, denarne kazni,
zavarovalnina, zamudne obresti in druge obveznosti odvetnika
do zbornice) v višini več kot 2.000 eurov, ali
– če je zoper odvetnika začet stečajni postopek.
Pred izdajo odločbe o izbrisu iz imenika odvetnikov na
podlagi prejšnjega odstavka poda mnenje pristojni območni
zbor odvetnikov.«.
2. člen
Ta dopolnitev Statuta Odvetniške zbornice Slovenije se
potem, ko da k njej soglasje Vlada Republike Slovenije, objavi
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v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti
dan po objavi.
Št. 007-142/2014
Ljubljana, dne 5. aprila 2014
EVA 2014-2030-0032
Predsednik
Odvetniške zbornice Slovenije
Roman Završek l.r.
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k temu aktu
pod št. 00720-6/2014/5 z dne 22. 5. 2014.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1637.

Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil
o izobraževanju na Alma Mater Europaea –
Institutum Studiorum Humanitatis Fakulteti
za podiplomski humanistični študij, Ljubljana

Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (ZViS,
Uradni list RS, št. 32/12 – UPB7) in 14. člena Statuta Alma
Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis Fakultete
za podiplomski humanistični študij, Ljubljana (AMEU-ISH) je
Upravni odbor na 3. redni seji dne 14. 3. 2014 sprejel dopolnitev in prečiščeno besedilo akta, kot sledi

PRAVILNIK
o vsebini in obliki diplom ter potrdil
o izobraževanju na Alma Mater Europaea
– Institutum Studiorum Humanitatis Fakulteti
za podiplomski humanistični študij, Ljubljana
1. člen
Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis Fakulteti za podiplomski humanistični študij, Ljubljana (v
nadaljevanju: pravilnik) določa obliko, vsebino in postopek za
izdajo diplom, potrdil o opravljenem izpopolnjevanju po študijskem programu za izpopolnjevanje in potrdil o drugih oblikah
izobraževanja na samostojnem visokošolskem zavodu.
2. člen
Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana (v
nadaljevanju: AMEU-ISH) izdaja naslednje diplome in potrdila
o izobraževanju:
– diplome,
– dvojnike diplom in
– potrdila o opravljenih izpopolnjevanjih po študijskih programih za izpopolnjevanje.
Listine navedene v prvem odstavku tega člena so javne
listine.
Javne listine so tudi potrdila o opravljenih izpitih, ki jih
študentom ali diplomantom izda AMEU-ISH.
3. člen
Diploma se izda po opravljenih obveznostih študijskega
programa za pridobitev izobrazbe na posebnem papirju s suhim
žigom, na katerem je kot podlaga odtisnjen znak AMEU-ISH.
Sestavni del diplome je »Priloga k diplomi«. Sestavine
obrazca »Priloga k diplomi« določa Pravilnik o prilogi k diplomi
(Uradni list RS, št. 56/07 in 39/12).
4. člen
AMEU-ISH podeljuje diplome o zaključenih študijskih programih za pridobitev znanstvenega magisterija in doktorata
znanosti.
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5. člen
Diploma vsebuje:
– polno ime samostojnega visokošolskega zavoda Alma
Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis Fakulteta
za podiplomski humanistični študij, Ljubljana, na katerem je
študij potekal,
– ime in priimek kandidata,
– datum in kraj njegovega rojstva,
– datum diplomiranja,
– ime akreditiranega študijskega programa ter smer oziroma področje, kadar ima študijski program več smeri ali področij,
– naslov magistrskega dela oziroma doktorske disertacije,
– pridobljeni strokovni naziv.
V spodnjem delu ima diploma zaporedno številko, kraj
in datum izdaje, žig AMEU-ISH ter podpise dekana/dekanje
AMEU-ISH, predsednika AMEU-ECM ter predsednika Alma Mater Europaea of the European Academy of Sciences and Arts.
Dimenzija diplome je 210 mm x 297 mm.
Natančnejša oblika diplomske listine je razvidna iz vzorca
v prilogi.
6. člen
Po opravljenih obveznostih na akreditiranem študijskem
programu za izpopolnjevanje, ki ga izvaja AMEU-ISH, izda
AMEU-ISH kandidatu potrdilo.
Potrdilo, ki je natisnjeno na papirju z znakom AMEU-ISH,
vsebuje:
– ime in priimek kandidata,
– datum in kraj njegovega rojstva,
– naziv programa in njegovo trajanje, izvajalca programa,
lahko pa tudi pričakovane učne izide.
Potrdilo ima podpis dekana/dekanje AMEU-ISH.
7. člen
Vse diplome in potrdila, ki jih izda AMEU-ISH so javne
listine in so sestavljene v slovenskem in angleškem jeziku.
Priloga k diplomi, ki je sestavni del diplome, je sestav
ljena v slovenščini in angleščini na posebnem obrazcu, ki
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ga predpiše minister, pristojen za visoko šolstvo, na predlog
Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.
8. člen
O izdanih diplomah in potrdilih AMEU-ISH vodi posebno
evidenco v skladu z zakonom in posebnimi predpisi.
9. člen
Če se pojavi utemeljen sum, da imetnik diplome ali potrdila ni opravil s študijskim programom predpisanih obveznosti,
uvede AMEU-ISH skladno z veljavnimi predpisi ustrezne postopke.
10. člen
AMEU-ISH izda dvojnik diplome diplomantu, ki je ustrezno preklical izgubljeno, uničeno ali odtujeno diplomo, če je
iz evidence, ki jo vodi AMEU-ISH, razvidno, da mu je bil po
končanih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
Dvojnik diplome se izda na papirju, ki se v danem trenutku
uporablja za izdajo diplom AMEU-ISH, s tem, da je v gornjem
desnem kotu na prvi strani napisano, da gre za dvojnik.
Na prvi strani dvojnika diplome se z izjemo zaporedne
številke navedejo podatki, ki jih mora po tem pravilniku vsebovati diploma, s tem, da se namesto lastnoročnega podpisa pri
podpisniku zapiše »l.r.«.
Na hrbtni strani dvojnika diplome predsednik AMEU-ISH
podpiše klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s
podatki evidence, na temelju katere se dvojnik diplome izdaja.
Na hrbtni strani dvojnika diplome se odtisne pečat ECM.
V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
11. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik Upravnega odbora AMEU-ISH
prof. dr. Ludvik Toplak l.r.
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Ime in Priimek
naziv predhodno pridobljene izobrazbe
rojen/-a dd/mm/llll v kraju , je dne dd.mm.llll končal/-a podiplomski
študijski program za pridobitev doktorata znanosti/znanstvenega magisterija

naziv programa smer programa
in uspešno zagovarjal/-a doktorsko/magistrsko tezo z naslovom

NASLOV
Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis
Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana, mu/ji zato izdaja
to diplomo in podeljuje znanstveni naslov

PRIDOBLJENI ZNANSTVENI NASLOV
in vse s tem naslovom združene pravice
Številka : ...

Žig

izr. prof. dr. Cirila Toplak

V Kraju, dd.mm.llll

prof. dr. Ludvik Toplak

v.d. dekanja

Predsednik

ALMA MATER EUROPAEA -

ALMA MATER EUROPAEA -

Institutum Studiorum Humanitatis

Evropski center, Maribor

Prof. dr. dr.h.c. Felix Unger
Predsednik
ALMA MATER EUROPAEA of the European Academy of Sciences and Arts
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Name and Familyname
Born dd/mm/yyyy in place , completed the postgraduate
study programme leading to a doctor/master of science degree on dd/mm/yyyy

Name of the study programme, programme field
And successfully defended his/her doctoral/master thesis with the title

TITLE OF THESIS
Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis,
is issuing him/her this diploma and granting the following scientific title

SCIENTIFIC TITLE OBTAINED
including all the rights associated with this title
Number: ...

Seal

In place, dd/mm/yyyy

Assoc. prof. dr. Cirila Toplak

Prof. dr. Ludvik Toplak

Acting Dean

President

ALMA MATER EUROPAEA Institutum Studiorum Humanitatis

ALMA MATER EUROPAEA European center, Maribor

Prof. dr. dr.h.c. Felix Unger
President
ALMA MATER EUROPAEA of the European Academy of Sciences and Arts
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Poziv Sveta za avtorsko pravo

Svet za avtorsko pravo (v nadaljevanju: Svet) v zadevi
vložnice Trgovinske zbornice Slovenije, Ljubljana, Dimičeva
ulica 13, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Završek o.p., d.o.o.
iz Ljubljane, proti nasprotni stranki Združenju skladateljev in avtorjev za zaščito avtorske pravice Slovenije, Trzin, Špruha 19,
na podlagi smiselne uporabe drugega odstavka 143. člena in
44. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju: ZUP)

POZIVA
vsakogar, ki izkaže pravni interes, da se udeleži postopka
določitve primerne tarife in tarife za čas postopka pred Svetom
za javno priobčitev glasbenih del (subjekte, ki opravljajo trgovinsko dejavnost in pri svoji dejavnosti javno priobčijo glasbena dela po drugem odstavku 22. člena Zakona o avtorski in
sorodnih pravicah; v nadaljevanju: ZASP; 44. člen v zvezi s
43. členom ZUP in sedmim odstavkom 157.a člena ZASP ter
smiselno drugi odstavek 157.a člena ZASP).
Rok za priglasitev udeležbe v postopku je petnajst dni od
objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pravni pouk:
1. Zainteresirani mora v roku petnajstih dni od objave tega
poziva založiti 15.000,00 EUR, sicer bo Svet njegovo vlogo
zavrgel (peti odstavek v zvezi s četrtim odstavkom 157.c člena
ZASP).
2. Ta sredstva je dolžan plačati na transakcijski račun
številka 01100-6300109972 s sklicem: 18 21318-201100031229014. Dokazilo o plačilu mora predložiti Svetu.
3. V vlogi mora navesti dejstva in predlagati dokaze, na
katere opira svoje predloge ali s katerimi izpodbija navedbe in
dokaze druge stranke (peti odstavek 157.a člena ZASP).
Št. 31229-2/2014-11
Ljubljana, dne 28. maja 2014
Predsednica Sveta
Mojca Mlakar l.r.
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OBČINE
CERKNO
1639.

74

Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2014

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – UPB4), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), Zakona
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08 in 36/11)
in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07)
je Občinski svet Občine Cerkno na 20. redni seji dne 29. 5.
2014 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Cerkno za leto 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določa višina proračuna Občine Cerkno
za leto 2014 (v nadaljnjem besedilu: proračun), postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja občine in javnega
sektorja na ravni občine. S proračunom za leto 2014 se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo,
zakoni, statutom in občinskimi predpisi opravlja Občina Cerkno.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt
razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in
odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, ter račun financiranja.
S proračunskimi postavkami je opredeljena osnovna
struktura proračuna po namenih porabe.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
A.
I.
70

71

72

73

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov

Proračun
leta 2014
(v eur)
6.418.206
4.565.877
4.071.591
3.674.337
250.918
146.336
494.286
395.992
3.250
1.900
61.826
31.318
227.056
140.900
86.156
3.800
3.800

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih inštitucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+44)
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 neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) I.-II.
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.–V.)
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
XI. NETO FINANCIRANJE
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
PRETEKLEGA LETA

1.621.473
536.962
1.084.511
7.019.006
1.906.307
255.958
38.381
1.311.443
44.613
255.912
1.736.481
38.025
1.157.289
182.617
358.550
3.125.295
3.125.295
250.923
199.380
51.543
–600.800

11.913
11.913

7.000
4.913
570.000
570.000
99.765
99.765
–125.652
470.235
600.800
125.652

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na programe
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in podprograme ter proračunske postavke, te pa na podskupine
kontov in konte določene s predpisanim kontnim načrtom.
Načrt razvojnih programov izkazuje izdatke proračuna
za investicije in državne pomoči v prihodnjih štirih letih, ki so
razdelani po posameznih programih, letih in virih financiranja.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt
razvojnih programov sta priloga k temu odloku.
3. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
3. člen
Proračun se bo izvrševal na podlagi prevzetih obveznosti,
dogovorjenih plačilnih rokov ter likvidnostnih možnostih proračuna. Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno
uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prejemkov.
4. člen
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi
naslednji prihodki:
– požarna taksa, ki se uporabi za sofinanciranje delovanja
sistema za zaščito, reševanje in pomoč,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se uporabi za izboljšanje sistemov za
odvajanje odpadnih voda,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki se
uporabi za uresničevanje načrta razvojnih programov,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporabi za urejanje zbirnega centra in
odlagališč odpadkov,
– turistična taksa, ki se uporabi za sofinanciranje dejavnosti Lokalne turistične organizacije in druge namene na
področju turizma,
– koncesijska dajatev od iger na srečo, ki se uporabi za
urejanje kraja in druge namene na področju turizma,
– sredstva proračunskega stanovanjskega sklada, ki se
uporabijo za izvajanje programov stanovanjske politike,
– donacije in druga namenska sofinanciranja,
– prihodki krajevnih skupnosti, ki niso zagotovljeni iz občinskega proračuna in jih krajevna skupnost razporeja v svoj finančni načrt skladno z zakonom in se uporabijo za financiranje
izdatkov krajevnih skupnosti, predvidenih v finančnem načrtu,
– prejemki iz državnega proračuna za določene namene,
– pristojbine in sredstva MKO za vzdrževanje gozdnih
cest,
– drugi prihodki katerih namenska poraba je predpisana
s področnimi predpisi.
Namenski viri sredstev, ki v tekočem proračunskem letu
niso porabljeni, se prenesejo v naslednje leto in izkazujejo kot
črpanje sredstev na računih za naloge oziroma projekte, za
katere so opredeljeni.
6. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev
morajo organizirati izvrševanje nalog iz svojega področja v
mejah sredstev odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo
uporabljati za namene opredeljene s proračunom. Uporabniki
ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva
za posamezne namene.
Sredstva za redno dejavnost proračunskih porabnikov
se dodeljujejo v obliki mesečnih ali tromesečnih dotacij na
podlagi sklenjenih pogodb, vendar ob hkratnem upoštevanju
likvidnostnega položaja proračuna in zapadlosti posameznih
obveznosti. Sredstva za investicijske transfere pa na osno-
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vi dokumentacije o že opravljenih investicijah, ob hkratnem
upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna in zapadlosti
posameznih obveznosti.
7. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri
porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj
in naročanje storitev upoštevati določila zakona o javnih naročilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za
javna naročila investicijskega značaja. Neposredni uporabniki
pa so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati tudi
navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti, ki ga izda
župan.
8. člen
V breme proračuna se lahko prevzemajo obveznosti, ki
bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo
v naslednjih letih iz naslova investicij (za skupino postavk
»42 – investicijski odhodki« in »43 – investicijski transferi« –
dejavnosti) ne smejo presegati 60 % teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v
naslednjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere ne
smejo presegati 30 % pravic porabe posamezne postavke v
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in četrtega odstavka tega člena se
ne nanašajo na prevzemanje obveznosti:
– ki se v celoti ali v pretežnem deležu financirajo iz namenskih prihodkov in prihodkov donacij,
– za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev,
računalniških storitev in drugih storitev potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.
Za investicije, katerih izvedba presega višino dovoljenega
obsega pravice porabe v tekočem proračunu in možnost predobremenitve v proračunu naslednjega leta iz drugega odstavka
tega člena, se lahko razpiše javno naročilo v okviru vrednosti
investicijskega programa, ki ga potrdi občinski svet. Proračunski uporabnik lahko s tem predobremeni proračun prihodnjih let
za posamezen projekt oziroma investicijsko nalogo do načrtovane višine sredstev v investicijskem programu, pod pogojem,
da je investicija vključena v proračun tekočega leta.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih
se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se
nanašajo.
9. člen
Za izvrševanje proračuna je župan odgovoren občinskemu svetu. Župan je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi proračunske rezerve – stalna rezerva,
ki je namenjena odpravljanju posledic naravnih nesreč,
– odloča o uporabi splošne proračunske rezervacije,
– odloča o dinamiki porabe sredstev proračuna,
– upravlja s prostimi denarnimi sredstvi proračuna, ob
upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin, ter o pridobitvi in odtujitvi premičnin, če vrednost posamezne transakcije
v proračunskem letu ne presega 20.000 eur,
– potrjuje investicijsko dokumentacijo za projekte, ki so
uvrščeni v načrt razvojnih programov,
– na predlog neposrednega uporabnika lahko samostojno
poveča vrednost projektov iz načrta razvojnih programov največ do 20 % vrednosti projekta. O povečanju projekta nad 20 %
odloča občinski svet,
– v okviru področja proračunske porabe v posebnem
delu proračuna spremeni pravico porabe med proračunskimi
postavkami, vendar največ do 10 % obsega področja sprejetega proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu
krajevne skupnosti odloča predsednik sveta brez omejitev.
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Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če
pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika
proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto
se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru
sredstev posameznega uporabnika.
Če se po sprejemu proračuna sprejme ali spremeni predpis, na osnovi katerega nastanejo nove obveznosti za občinski
proračun je župan dolžan določiti na odhodkovni strani novo
proračunsko postavko v okviru večjih pričakovanih prihodkov
ali s prerazporeditvijo sredstev. Župan vključi nove obveznosti
tako, da s sklepom določi, da se odpre nova proračunska postavka in opredeli višina za nov namen.
10. člen
Za zakonita in namenska izplačila in uporabo sredstev iz
proračuna so odgovorni odredbodajalci, ki so določeni na podlagi posebnega sklepa župana. Za zakonito in namensko uporabo proračunskih sredstev, ki so proračunskemu uporabniku
razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik organa, zavoda, društva oziroma poslovodni organ uporabnika sredstev.
11. člen
Prejemniki sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in
finančni načrt za leto 2014, ki je usklajen s proračunom v
30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto, po predpisih in metodologiji ekonomske
klasifikacije javnofinančnih tokov.
Posredni proračunski uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan,
nadzorni odbor ali za finance pristojen organ občinske uprave.
12. člen
Za leto 2014 se oblikuje stalna rezerva v višini 79.923 eur,
splošna proračunska rezervacija pa v višini 22.000 eur.
Proračunska rezerva – stalna rezerva je namenjena za
financiranje izdatkov za namene iz drugega odstavka 49. člena
Zakona o javnih financah.
Splošna proračunska rezervacija pa se razporeja za nepredvidene namene, opredeljene v 42. členu Zakona o javnih
financah, in sicer:
– za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva,
– za nepredvidene namene, za katere se med letom
izkaže, da v proračunu zanje niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče
načrtovati.
Porabljena sredstva proračunskih rezerv se razporedijo
pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne
postavke ni, pa se zanjo odpre nova postavka.
O uporabi sredstev proračunske rezerve – stalne rezerve
v posameznem primeru do višine 10.000 eur odloča župan
na predlog za finance pristojne službe občinske uprave in o
uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili, o
uporabi sredstev, ki presegajo to višino pa odloča občinski
svet z odlokom.
13. člen
Župan lahko na prošnjo dolžnika odpiše plačilo dolga, če
je le-ta manjši od stroškov postopka sodne izterjave.
14. člen
Pravni posli, ki jih prevzame krajevna skupnost in presegajo 6.259 EUR, se lahko sklepajo le s predhodnim soglasjem
sveta krajevne skupnosti in župana, sicer so nični. Soglasje
župana ni potrebno za pravne posle, kjer je občina vključena
kot sofinancer.
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4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
Za kritje 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 v letu 2014 zadolži do višine 570.000 eur, in
sicer 83.678 eur za sofinanciranje investicije Ureditev površin
na podeželju za skupne namene in 486.322 eur za sofinanciranje investicije Večnamenski center Cerkno.
16. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar največ do
višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna. Dolg iz tega naslova
mora občina odplačati do konca proračunskega leta.
17. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občinskega sveta. Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
18. člen
Občina lahko daje poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, do
višine 5 % realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje
poroštvo. Izdano poroštvo se šteje v obseg možnega zadolževanja občine.
O dajanju poroštev odloča občinski svet.
5. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Cerkno v letu
2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0059/2013-4
Cerkno, dne 29. maja 2014
Župan
Občine Cerkno
Miran Ciglič l.r.

1640.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB1, 126/07, 108/09, 57/12 in 110/13),
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Cerkno
na 20. redni seji dne 29. 5. 2014 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča javno dobro na
parceli št. 403/11 k.o. 2341 Dolenji Novaki – cesta v izmeri
107 m2.
2. člen
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha
imeti status javnega dobra in postane lastnina Občine Cerkno.
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3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 900-0003/2014-2
Cerkno, dne 29. maja 2014
Župan
Občine Cerkno
Miran Ciglič l.r.

DRAVOGRAD
1641.

Sklep o prenehanju mandata občinske
svetnice in prehod mandata na novega
kandidata

Na podlagi 41. člena v povezavi s 30. členom Zakona
o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08
in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Dravograd na
2. dopisni seji dne 15. maja 2014 sprejela naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP
I.
Občinska volilna komisija Občine Dravograd ugotavlja,
da je članici Občinskega sveta Občine Dravograd, mag. Lidiji
POŽGAN, stanujoči Mariborska cesta 14A, 2370 Dravograd,
z dnem 18. 4. 2014 prenehal mandat občinske svetnice iz razloga odstopa po tretjem odstavku 37.a člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09,
51/10 in 40/12 – ZUJF).
II.
Občinska volilna komisija Občine Dravograd ugotavlja,
da mandat občinskega svetnika Občine Dravograd za preostanek mandatne dobe preide na kandidata s kandidatne liste
ZDRUŽENI ZA RAZVOJ, Ivana PAVLIČA, rojenega 20. 12.
1950, s stalnim prebivališčem Sv. Danijel 76, 2371 Trbonje, ki
je na kandidatni listi uvrščen na 3. mesto. Ivan PAVLIČ je dne
9. 5. 2014 podal izjavo, da sprejema funkcijo člana Občinskega
sveta Občine Dravograd za preostanek mandatne dobe.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0001/2010
Dravograd, dne 15. maja 2014
Občinska volilna komisija
Občine Dravograd
Predsednik
Aleš Horvatič l.r.

JESENICE
1642.

Odlok o preoblikovanju samostojnega
visokošolskega zavoda Visoka šola
za zdravstveno nego Jesenice v Fakulteto
za zdravstvo Jesenice

Na podlagi, 9. in 11. člena Zakona o visokem šolstvu
(Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/11
– ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 109/12),
Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni
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list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK,
13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L,
36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), Odločbe Nacionalne agencije
RS za kakovost v visokem šolstvu št. 0141-43/2011/40 z dne
20. 2. 2014, 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS,
št. 1/06, 102/07, 34/09, 10/14) je Občinski svet Občine Jesenice na 5. izredni seji dne 29. 5. 2014 sprejel

ODLOK
o preoblikovanju samostojnega visokošolskega
zavoda Visoka šola za zdravstveno nego
Jesenice v Fakulteto za zdravstvo Jesenice
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Jesenice kot ustanoviteljica Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice preoblikuje samostojni
visokošolski zavod Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice v Fakulteto za zdravstvo Jesenice (v nadaljevanju: FZJ),
zaradi opravljanja znanstveno-raziskovalne in izobraževalne
dejavnosti in dejavnosti izvajanja študijskih programov na vseh
treh bolonjskih stopnjah s področja zdravstva in družboslovja v
povezavi z zdravstvom.
2. člen
Območje, na katerem deluje FZJ, je območje Občine
Jesenice.
FZJ lahko ustanovi dislocirane enote, kjer izvaja akreditirane študijske programe na terciarnem nivoju izobraževanja,
druge oblike kontinuiranega profesionalnega izobraževanja in
znanstveno raziskovalno ter razvojno delo.
O ustanovitvi dislociranih enot izven sedeža FZJ mora
FZJ pridobiti predhodno soglasje ustanoviteljice. Pred njihovo
akreditacijo razpravljata in odločata tudi senat in upravni odbor
FZJ. Dislocirane enote niso pravne osebe in nimajo pooblastil
v pravnem prometu.
FZJ lahko v okviru svoje dejavnosti ter po predhodnem
soglasju ustanoviteljice ustanovi zavod, gospodarsko družbo,
ustanovo ali drugo pravno osebo, če je to v interesu nadaljnjega razvoja FZJ in razvoja visokega šolstva in znanstveno
raziskovalnega dela v regiji in širše. Predhodno o tem razpravljata in odločata senat in upravni odbor FZJ, ki podata predlog
ustanoviteljici.
II. STATUSNE OPREDELITVE
3. člen
Ime visokošolskega zavoda je: FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO JESENICE.
Skrajšano ime zavoda je: FZJ.
Sedež zavoda je Spodnji Plavž 3, Jesenice.
Zavod lahko spremeni ime in sedež ob soglasju z ustanoviteljico.
Visokošolski zavod v mednarodnem poslovanju uporablja
naslednje ime:
FACULTY OF HEALTH CARE JESENICE.
Skrajšano ime v angleščini je: FHCJ.
4. člen
FZJ ima pečat okrogle oblike, s premerom 35 mm in napisom »Fakulteta za zdravstvo Jesenice« ter grbom Republike
Slovenije.
Pečat uporablja FZJ v pravnem prometu za žigosanje
vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja
organom, organizacijam in drugim osebam ter za žigosanje
finančne in knjigovodske dokumentacije.
V mednarodnem poslovanju FZJ uporablja pečat z mednarodnim imenom »Faculty of Health Care Jesenice«. Pod
grbom Republike Slovenije se navede ime države »Slovenia«.
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Navodila za uporabo pečata so urejena v navodilih zavoda o žigih.
5. člen
Fakulteta za zdravstvo Jesenice je fakulteta in je samostojna pravna oseba s pravicami in dolžnostmi, ki so določne z
zakonom, s tem aktom in s statutom FZJ.
6. člen
FZJ izvaja nacionalni program visokega šolstva na področju akreditiranih programov in nacionalni znanstveno-raziskovalni in razvojni program ter opravlja druge, z zakonom in
odlokom, določene dejavnosti.
FZJ je pri izvajanju svoje dejavnosti avtonomna.
Svojo avtonomijo uresničuje s tem, da v izvajanju študijske, znanstveno-raziskovalne, izobraževalne in razvojno-inovacijske dejavnosti samostojno:
– oblikuje strategijo svojega razvoja,
– določa pravila svoje notranje organizacije in delovanja,
– oblikuje in sprejema študijske in znanstveno raziskovalne programe ter določa način njihovega izvajanja,
– sprejema merila za izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev,
– izvaja izobraževalno, raziskovalno in razvojno delo,
– odloča o vključevanju visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev v delo visokošolskega
zavoda,
– odloča o oblikah študijske, znanstveno-raziskovalnega
in pedagoško-izobraževalnega sodelovanja z drugimi organizacijami,
– odloča o volitvah, imenovanjih in odpoklicu organov v
skladu s statutom in pravilniki visokošolskega zavoda,
– upravlja s premoženjem v skladu z določili področne
zakonodaje ter s sklenjeno pogodbo o upravljanju.
III. DEJAVNOST FZJ
7. člen
Dejavnost zavoda je v skladu s standardno klasifikacijo
dejavnosti naslednja:
58.1 Izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo
58.110 Izdajanje knjig
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
47.621 Trgovina drobno v specializiranih prodajalnah s
papirjem in pisalnimi potrebščinami
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav
v najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
sredstev v najem in zakup
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.1 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti;
obratovanje spletnih portalov
63.120 Obratovanje spletnih portalov
63.12 Obratovanje spletnih portalov
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
72.1 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
naravoslovja in tehnologije
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
naravoslovja in tehnologije
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
73.1 Oglaševanje
74.300 Prevajanje in tolmačenje
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
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82.9 Druge spremljajoče dejavnosti za poslovanje
85.422 Visokošolsko izobraževanje
85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
94.120 Dejavnost strokovnih združenj
94.9 Dejavnost drugih članskih organizacij
91.011 Dejavnost knjižnic
93.190 Druge športne dejavnosti.
8. člen
Glavno študijsko področje delovanja FZJ po ISCED klasifikaciji je zdravstvo (72), vendar so študijski programi FZJ
tesno povezani tudi z družbenimi vedami (31) in z upravnimi
vedami (34).
Glavna znanstvena disciplina po Frascatijevi klasifikaciji
je medicinska veda, vendar je znanstveno raziskovalno delo
FZJ interdisciplinarno z družboslovnimi vedami.
Dejavnost FZJ obsega:
– visokošolsko izobraževanje na vseh bolonjskih stopnjah
izobraževanja, v skladu z akreditiranimi študijskimi programi
fakultete, ki jih izvaja sama ali v sodelovanju z drugimi visokošolskimi zavodi v Sloveniji in tujini;
– dejavnost znanstvenega, raziskovalnega (temeljnega
in aplikativnega) in razvojnega dela z enega ali več sorodnih
oziroma med seboj povezanih znanstvenih področij, disciplin
in strok;
– dejavnost mednarodnega delovanja (izmenjave študentov, učiteljev, raziskovalcev, raziskovalni projekti, skupni
študijski programi, mednarodni študijski programi idr.);
– dejavnost podiplomskega profesionalnega izobraževanja na področju zdravstva in v povezavi z družboslovjem z
ekspertnim svetovanjem, organizacijo strokovnih in znanstvenih srečanj;
– informacijska in dokumentacijska dejavnost;
– založniška dejavnost;
– druge dejavnosti, ki povezujejo visokošolsko izobraževanje, kontinuirano profesionalno izobraževanje z raziskovalno
in inovacijsko dejavnostjo na vseh nivojih terciarnega izobraževanja.
FZJ izvaja javna pooblastila v skladu z zakoni.
Za izvajanje študijskih programov in znanstveno raziskovalnega dela ter drugih navedenih dejavnosti se FZJ neposredno povezuje z zdravstvenimi zavodi doma in v tujini, visokimi
šolami, fakultetami, univerzami in raziskovalnimi zavodi.
9. člen
FZJ lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle
samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
FZJ lahko opravlja tudi drugo gospodarsko dejavnost,
če je le-ta oziroma njen prihodek namenjen opravljanju znanstveno-raziskovalne in izobraževalne dejavnosti s področja
zdravstva in družboslovja v povezavi z zdravstvom.
IV. ORGANI FZJ
10. člen
Organi FZJ so:
– dekan/dekanja (v nadaljevanju: dekan),
– senat,
– akademski zbor,
– upravni odbor,
– študentski svet.
Dekan
11. člen
Dekan FZJ je poslovodni organ in strokovni vodja šole.
Dekana med njegovo odsotnostjo nadomešča prodekan/prodekanja (v nadaljevanju: prodekan) ali oseba, ki jo
dekan posebej pooblasti za zastopanje v posameznih zadevah
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iz njegove pristojnosti. V primeru daljše odsotnosti lahko dekan
izda tudi generalno pooblastilo.
12. člen
Naloge dekana so zlasti, da:
– predstavlja in zastopa FZJ;
– organizira, vodi in usklajuje pedagoško-izobraževalno,
znanstveno-raziskovalno, mednarodno dejavnost, razvojno
delo ter poslovanje FZJ;
– usklajuje in nadzira organiziranost dela in poslovanje
FZJ skladno s sprejeto strategijo razvoja in letnimi programi
dela;
– samostojno odloča o razpolaganju s sredstvi v skladu
s sprejetim letnim programom dela ki ga potrdi upravni odbor
FZJ. S sredstvi pridobljenimi na osnovi koncesijske pogodbe
ravna v skladu z določili le-te;
– skrbi za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovost dela na študijskih programih, na raziskovalnem, na
razvojnem in na strokovnem delu;
– odgovarja za pripravo letnega poročila o kakovosti
(samoevalvacija);
– v skladu s svojimi pooblastili skrbi in odgovarja za zakonitost dela;
– predlaga temelje razvojne in poslovne politike;
– predlaga ustanavljanje ali ukinjanje organizacijskih enot
znotraj FZJ in dislociranih enot FZJ;
– odloča o izvrševanju tistih opravil s področja materialnega poslovanja, ki so potrebna za tekoče in nemoteno izvajanje sprejetih programov iz nacionalnega programa visokega
šolstva;
– najmanj enkrat letno poroča o delu senatu, akademskemu zboru in ustanoviteljici;
– izdaja interna pravila;
– sklicuje in vodi seje senata in kolegij dekana;
– nadzira izvrševanje sklepov senata in upravnega odbora;
– predlaga senatu kandidate in kandidatke za prodekane,
člane komisij in druga delovna telesa senata;
– s soglasjem senata FZJ imenuje prodekane, predstojnike kateder in komisije ter druga delovna telesa na področju
delovanja senata;
– imenuje: predstojnike oddelkov, inštitutov, centrov FZJ,
vodjo knjižnice, glavnega tajnika in odloča o delovnih razmerjih
drugih delavcev FZJ;
– kot prvostopenjski organ odloča o vlogah in pritožbah
študentov FZJ v študijskih zadevah, če ni drugače določeno;
– podpisuje diplome in druga potrdila o uspešno opravljenih obveznostih po programih izobraževanja in usposabljanja
na visokošolskem zavodu;
– predlaga letni program dela senatu in upravnemu odboru;
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, ustanovitvenim aktom, statutom in drugimi splošnimi akti FZJ;
– sprejema splošne akte FZJ, potrebne za izboljšanje
sistema vodenja;
– razpisuje volitve v organe šole.
Dekan vodi, zastopa in predstavlja FZJ. Naloge in pristojnosti dekana se podrobneje določi s statutom FZJ.
Dekana izvoli senat na predlog akademskega zbora izmed visokošolskih učiteljev FZJ, za dobo 4 let.
Dekan je lahko po poteku mandata ponovno izvoljen.
Postopek za izvolitev dekana se začne šest mesecev
pred iztekom mandata dekana. Sklep o začetku postopka
sprejme senat.

FZJ.

13. člen
Kandidate za dekana predlaga senatu akademski zbor

Sejo akademskega zbora, na kateri poteka glasovanje o
predlogih kandidatov za dekana, skliče predsednik akademskega zbora najkasneje v dveh mesecih po začetku postopka
za izvolitev dekana.

Št.

41 / 6. 6. 2014 /

Stran

4383

Sejo akademskega zbora, na kateri se izvede glasovanje
o kandidatu za dekana, vodi najstarejši visokošolski učitelj, član
akademskega zbora s pravico glasovanja.
Kandidaturo za dekana lahko vloži visokošolski učitelj,
ki je na FZJ zaposlen. Kandidate za dekana FZJ, o katerih bo
glasoval akademski zbor, lahko predlagajo tudi katedre FZJ ali
najmanj 5 članov akademskega zbora s pravico glasovanja.
O predlaganih kandidatih akademski zbor glasuje na tajnem glasovanju.
Akademski zbor predlaga senatu tiste kandidate, za katere je glasovala večina navzočih članov akademskega zbora. Če
v prvem krogu glasovanja noben kandidat ne dobi zadostnega
števila glasov, se v drugem krogu glasuje o kandidatih, ki sta
v prvem krogu dobila največ glasov. Če nihče od predlaganih
kandidatov ni dobil potrebnega števila glasov, se postopek
kandidiranja in glasovanja ponovi, pri čemer mora biti nova
seja akademskega zbora sklicana najkasneje v enem mesecu
po neuspešnem glasovanju.
14. člen
Sejo senata, na kateri se voli dekana, vodi najstarejši
član senata.
Kandidati za dekana senatu predstavijo program dela v
prihodnjem obdobju.
O kandidatih glasuje senat na tajnem glasovanju tako, da
lahko vsak član senata glasuje za enega kandidata.
Senat FZJ imenuje dekana FZJ, če ta prejme večino glasov na seji, na kateri je prisotna večina vseh članov senata FZJ.
Če med več kandidati nihče od kandidatov ni dobil večine glasov vseh članov senata, se glasovanje ponovi o dveh
kandidatih, ki sta v prvem krogu dobila največ glasov. Če dobi
v prvem krogu več kandidatov enako število glasov, se glasovanje ponovi.
15. člen
Dekanu FZJ preneha funkcija: s potekom mandata, s
prenehanjem delovnega razmerja na FZJ, z odstopom, z razrešitvijo.
Dekan je lahko razrešen pred potekom mandata:
– iz razlogov, določenih v predpisih o zavodih,
– če neutemeljeno ne uresničuje sklepov organov FZJ,
– če ne ravna po veljavnih predpisih in notranjih aktih FZJ,
– če z nepravilnim in nevestnim delom povzroči visokošolskemu zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno
opravlja svoje naloge tako, da nastanejo ali bi lahko nastale
hujše motnje pri opravljanju dejavnosti FZJ.
16. člen
Senat, ki je dekana izvolil, mora pred sklepom o razrešitvi
pridobiti predhodno mnenje akademskega zbora za razrešitev
ter seznaniti dekana o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Akademski zbor je dolžan dati svoje mnenje v roku 30 dni
od dne prejema zaprosila v obliki obrazloženega sklepa, ki
mora biti sprejet z večino glasov vseh članov akademskega
zbora. Pobudo za razrešitev lahko akademskemu zboru podajo katedre FZJ ali najmanj polovica visokošolskih učiteljev ali
znanstvenih delavcev, zaposlenih na FZJ.
17. člen
Če dekanu predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za dekana ni imenovan, do
imenovanja novega dekana, opravlja naloge dekana vršilec
dolžnosti dekana za dobo največ šest mesecev, ki ga imenuje
senat iz vrst prodekanov FZJ ali članov senata.
Senat
18. člen
Senat je najvišji strokovni organ FZJ.
Senat sestavljajo visokošolski učitelji in znanstveni delavci, ki so v visokošolskem zavodu v rednem ali dopolnilnem
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delovnem razmerju in so nosilci ali sonosilci predmetov, tako,
da so enakomerno zastopane vse znanstvene discipline in
strokovna področja, v okviru katerih FZJ izvaja svoje študijske
programe. Dekan je član senata po funkciji.
Senat FZJ ima devet voljenih članov, sedem iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev in dva iz vrst
študentov.
Člane senata izvoli akademski zbor. Predstavnike študentov izvoli študentski svet. Način volitev članov senata FZJ iz
vrst študentov določa pravilnik, ki ga sprejme študentski svet.
Študentje imajo v senatu najmanj petino voljenih članov.
Ob spremembi števila članov senata, senat s sklepom ugotovi
število članov senata iz vrst študentov.
Mandatna doba članov senata je štiri leta, predstavnikov
študentov pa dve leti, brez omejitve za ponovno imenovanje.
19. člen
Seje senata sklicuje in vodi dekan, ki je član senata po
funkciji. V njegovi odsotnosti vodi seje prodekan za izobraževanje.
Senat odloča na sejah, ki so sklicane najmanj enkrat mesečno in vsaj desetkrat na leto, po vnaprej določenem načrtu
sej za študijsko leto. Sklic seje senata izven načrtovanih terminov lahko predlaga 1/3 članov senata, upravni odbor, dekan
in študentski svet.
20. člen
Senat razpravlja in sklepa o strokovnih vprašanjih s področja izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela FZJ.
Naloge senata so zlasti, da:
– po predhodnem soglasju ustanoviteljice sprejema Statut
FZJ in spremembe Statuta;
– sprejema notranje akte FZJ;
– sprejema predloge študijskih programov na vseh bolonjskih stopnjah ter predloge programov za kontinuiran profesionalni razvoj;
– sprejema program znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela;
– sprejema izvedbene načrte izvajanja študijske dejavnosti in znanstveno-raziskovalnega ter razvojnega dela;
– obravnava in sprejema poročila o učinkovitosti študija
in poročila o izvedbi znanstveno-raziskovalnega in razvojnega
dela FZJ;
– določa število vpisnih mest na akreditiranih študijskih
programih;
– izvoli dekana FZJ;
– v postopku izvolitve v naziv visokošolskega učitelja,
znanstvenega delavca in visokošolskega sodelavca imenuje
po tri poročevalce o usposobljenosti kandidata;
– voli visokošolske učitelje, znanstvene delavce in visokošolske sodelavce v naziv;
– določa način sprejemanja tem diplomskih in magistrskih
del in znanstvenih del;
– imenuje komisijo za oceno primernosti teme doktorske
disertacije in na podlagi ocene te komisije odloča o potrditvi
teme doktorske disertacije;
– imenuje komisije in delovna telesa senata ter spremlja
njihovo delo;
– potrjuje dokončne sklepe komisij senata;
– kot drugostopenjski organ dokončno odloča o pritožbah
študentov v študijskih zadevah, ko gre za pritožbo zoper odločbo organa na prvi stopnji;
– obravnava in odloča o mnenjih in predlogih študentskega sveta s področja njegove pristojnosti;
– skrbi za spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in razvojnega dela ter sprejema samoevalvacijsko
poročilo;
– oblikuje predloge za priznanja in nagrade;
– predlaga imenovanja predstavnikov FZJ v strokovne
organizacije in organe zunaj FZJ;
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– na predlog dekana sprejema letni program dela v okviru
svojih pristojnosti;
– na predlog dekana daje soglasje k imenovanju predstojnikov kateder, inštitutov/razvojnih centrov;
– na predlog dekana daje soglasje k imenovanju prodekanov FZJ;
– opravlja druge naloge, če je tako določeno z zakonom,
ustanovitvenim aktom, ali drugimi splošnimi akti in s tem statutom.
21. člen
Senat obravnava in sklepa o vprašanjih iz svoje pristojnosti na sejah.
Seje so sklepčne, če je navzoča večina voljenih članov
senata. Senat odloča z javnim glasovanjem razen, če s posebnim sklepom ne odloči drugače.
Na sejah senata lahko sodelujejo brez pravice glasovanja
tudi:
– predstojniki kateder, ki niso člani senata,
– predsednik akademskega zbora, če ni član senata.
Senat sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov
senata s pravico glasovanja, razen če ni drugače določeno. Za
svoje delo sprejme senat poslovnik.
22. člen
Članu senata preneha mandat s potekom mandata oziroma je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je
imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se neopravičeno ne udeleži štirih od desetih sej na letni
ravni,
– članu senata preneha delovno razmerje na FZJ.
Akademski zbor
23. člen
Akademski zbor sestavljajo vsi zaposleni visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci
ter pogodbeni sodelavci, ki v tekočem študijskem letu opravljajo
pedagoško ali znanstveno-raziskovalno delo FZJ.
Akademski zbor je sestavljen tudi iz predstavnikov študentov. Predstavniki študentov morajo predstavljati najmanj
eno petino vseh članov akademskega zbora.
Volilno pravico imajo zaposleni visokošolski učitelji, zaposleni znanstveni delavci, zaposleni visokošolski in raziskovalni
sodelavci in izvoljeni predstavniki študentov s strani študentskega sveta.
24. člen
Akademski zbor izmed svojih članov izvoli predsednika.
Predsednik sklicuje in vodi seje.
Akademski zbor se sestane vsaj enkrat letno.
Akademski zbor je sklepčen, če je navzoča večina članov
s pravico glasovanja. Akademski zbor sprejema odločitve z
večino glasov navzočih članov s pravico glasovanja, ki lahko
odločajo o posameznem vprašanju.
25. člen
Naloge akademskega zbora so, da:
– izvoli senat FZJ,
– obravnava poročilo dekana o delu FZJ,
– daje predloge in pobude senatu,
– senatu predlaga kandidate za dekana in
– opravlja druge naloge, določene s tem odlokom, statutom in drugim splošnim aktom FZJ.
V razpravi in odločanju o teh vprašanjih sodelujejo tudi
študentje, in sicer na področju študentske problematike.
Člani akademskega zbora, ki so v visokošolskem zavodu zaposleni, lahko predlagajo senatu kandidate za dekana.
Predstavniki študentov lahko akademskemu zboru posredujejo
svoje mnenje o kandidatih za dekana.
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Upravni odbor
26. člen
FZJ upravlja upravni odbor, ki ga sestavlja 8 članov/članic
(v nadaljevanju: članov). Upravni odbor sestavljajo:
– 4 predstavniki ustanoviteljice,
– 2 predstavnika delavcev, ki opravljata visokošolsko dejavnost in sta zaposlena na FZJ,
– 1 predstavnik študentov,
– 1 predstavnik drugih delavcev FZJ, ki je zaposlen na
FZJ.
Mandatna doba članov upravnega odbora s strani ustanoviteljice je 4 leta, s strani predstavnikov FZJ 2 leti in s strani
študentov 2 leti, z možnostjo ponovnega imenovanja.
27. člen
Upravni odbor odloča o zadevah materialne narave in
skrbi za nemoteno materialno poslovanje FZJ, ne more pa sklepati pravnih poslov pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem, ki je dano v upravljanje visokošolskemu zavodu
s strani ustanoviteljice ob ustanovitvi.
Naloge upravnega odbora so zlasti, da:
– sprejema splošne akte in odločitve, s katerimi se določa
uporaba prihodkov FZJ;
– sprejema letni program dela in letno poročilo;
– nadzira upravljanje s premoženjem FZJ in sprejema
temeljne odločitve;
– odloča o odtujitvi opreme večje vrednosti, ki je v lasti
FZJ;
– določa oziroma oblikuje predloge za prispevke za študij
in druge storitve, če niso ali so samo deloma financirane v
okviru nacionalnega programa;
– določa cenik storitev za dejavnosti FZJ;
– odloča o prošnjah študentov za oprostitev plačila šolnin
in drugih prispevkov za študij oziroma odloči o plačevanju v
obrokih ter hkrati določi vir, iz katerega se bo pokril izpad dohodka iz tega naslova;
– odloča o drugih zadevah gospodarske in materialne
narave ter skrbi za nemoteno poslovanje FZJ;
– sprejema sklepe o načinu financiranja pedagoškega
dela, ki ni financirano iz nacionalnega programa visokega
šolstva;
– sprejema načrt investicijskih vlaganj in nadzira uresničevanje tega načrta;
– skrbi za smotrno porabo sredstev, s katerimi razpolaga
FZJ;
– daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest.
28. člen
Predstavnike ustanoviteljice imenuje Občinski svet Občine Jesenice na predlog Komisije za mandatna vprašanja
Občine Jesenice za dobo štirih let.
Predstavnike delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, in predstavnike drugih delavcev FZJ izvolijo delavci FZJ
izmed sebe. Mandat voljenih članov upravnega odbora je dve
leti z možnostjo ponovnega imenovanja.
Predstavnika študentov imenuje študentski svet za dobo
dveh let z možnostjo ponovnega imenovanja.
29. člen
Članu upravnega odbora preneha mandat s potekom
mandata oziroma je lahko razrešen pred potekom mandata,
za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se neopravičeno ne udeleži dveh sej zaporedoma,
– pri svojem delu v upravnem odboru krši predpise,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
– ga odpokliče organ, ki ga je imenoval,
– članu upravnega odbora – predstavniku delavcev, preneha delovno razmerje na FZJ.
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Član upravnega odbora se razreši po enakem postopku,
kot je bil imenovan.
30. člen
V primeru predčasne razrešitve člana upravnega odbora
se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član
po enakem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen
razrešeni član.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev novega člana
upravnega odbora ni potrebno, če je mandat prenehal enemu
članu in se bo mandat upravnega odbora iztekel v roku 6 mesecev od dne prenehanja.
31. člen
Upravni odbor FZJ sprejema odločitve iz svoje pristojnosti
na sejah.
Seje sklicuje predsednik/predsednica (v nadaljevanju:
predsednik) upravnega odbora, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika.
Predsednik upravnega odbora mora sklicati sejo, če to
zahtevajo dekan, večina članov senata, večina članov akademskega zbora ali večina članov študentskega sveta.
Študentski svet
32. člen
Študentski svet FZJ je organ študentov.
Študentski svet sestavlja 5 predstavnikov/predstavnic (v
nadaljevanju: predstavnikov) študentov. Študentski svet volijo
študentje FZJ tako, da so v njem predstavniki študentov na
programih prve in druge stopnje.
Na svoji prvi seji izvolijo člani študentskega sveta izmed
sebe predsednika/predsednico in podpredsednika/podpredsednico.
Način volitev članov študentskega sveta določa Statut
FZJ in pravilnik, ki ga sprejme študentski svet.
Naloge in pristojnosti študentskega sveta se podrobneje
določijo s Statutom FZJ.
V. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA DELOVANJE FZJ
33. člen
FZJ je samostojna pravna oseba, ki nastopa v pravnem
prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun, razen
če ta ustanovitveni akt ne določa drugače.
34. člen
Občina Jesenice kot ustanoviteljica visokošolskega zavoda za preoblikovanje visoke šole v fakulteto ne zagotovi
dodatnih finančnih sredstev.
35. člen
Sredstva za izvajanje znanstveno-raziskovalne in izobraževalne dejavnosti s področja zdravstvene nege pridobiva
FZJ iz:
– sredstev državnega proračuna RS,
– sredstev ustanoviteljice,
– šolnin in drugih prispevkov za študij,
– razpisov v RS in EU,
– s plačili za opravljene storitve,
– donacij,
– sredstev evropskih skladov in drugih nepovratnih sredstev,
– drugih virov v skladu z zakonom.
36. člen
FZJ odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s
katerimi razpolaga. Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti
FZJ do višine sredstev, ki so v proračunu občine za posamezno
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leto namenjene za dejavnost zavoda. Za druge obveznosti
FZJ ustanoviteljica odgovarja samo, če tako določa zakon ali
pogodba.
37. člen
FZJ je dolžan obveščati ustanoviteljico o izvrševanju letnega programa dela, o rezultatih poslovanja ter mu omogočiti
vpogled v poslovne knjige. FZJ je dolžan ustanoviteljici predložiti strategijo razvoja za obdobje desetih let ter letni program
dela. Letni progam dela mora FZJ predložiti ustanoviteljici letno
najkasneje do 30. 10. za prihodnje koledarsko leto, kolikor so
vpliva letni program dela na oblikovanje proračuna ustanoviteljice. Kolikor letni program dela finančnih posledic za ustanoviteljico nima, ga FZJ predloži do 30. 1. tekočega leta.
38. člen
Presežek prihodkov nad odhodki sme FZJ uporabiti le za
opravljanje dejavnosti zavoda. O načinu razpolaganja s presežkom odloča upravni odbor na predlog dekana. V primerih,
ko presežek predstavljajo tudi sredstva, ki jih je FZJ pridobil od
ustanoviteljice, mora ustanoviteljica podati soglasje k razpolaganju s presežkom.
39. člen
Ustanoviteljica ima v razmerju do FZJ naslednje pravice:
– spremlja skladnost porabe sredstev, ki jih pridobi FZJ z
letnimi programi dela,
– daje soglasje k letnemu programu dela,
– spremlja skladnost porabe sredstev FZJ z letnim programom dela,
– daje soglasje k aktu o sistemizaciji FZJ,
– do obveščenosti o celotnem postopku izvolitve dekana
pred dokončno izvolitvijo,
– daje soglasje k statutu, vendar lahko soglasje odreče
samo v primeru, če statut ni v skladu z ustanovitvenim aktom,
– opravlja druge zadeve v skladu z zakonom, ustanovitvenim aktom in drugimi predpisi.
40. člen
FZJ upravlja s premičnim in nepremičnim premoženjem,
ki je v lasti ustanoviteljice in je namenjeno opravljanju dejavnosti FZJ.
Ustanoviteljica je dala visokošolskemu zavodu v upravljanje poslovno stavbo v izmeri 1.212,61 m2 s pripadajočim
funkcionalnim zemljiščem, v skupni približni izmeri 2.334 m2, ki
stoji na zemljišču s parc. št. 27/11, 27/12, 27/13, 89, 90/1, 90/4,
90/5, 90/6, vse k.o. Jesenice.
Ustanoviteljica je dala visokošolskemu zavodu v upravljanje tudi vso opremo v stavbi, ki je potrebna za opravljanje
dejavnosti FZJ.
FZJ upravlja s premoženjem kot dober gospodar. Premoženje, s katerim FZJ upravlja, je last Občine Jesenice.
FZJ s tem nepremičnim premoženjem ne razpolaga. Vsi
pravni posli, katerih predmet je nepremično premoženje, ki je
in bo dano v upravljanje visokošolskemu zavodu, so v izključni
pristojnosti Občne Jesenice.
S premičnim premoženjem upravlja FZJ samostojno v
skladu z veljavnimi predpisi.
41. člen
Medsebojne pravice in obveznosti ustanoviteljica in FZJ
urejata s Pogodbo o upravljanju in s Pogodbo o financiranju,
ki jo bosta sklenila za vsako posamezno obdobje financiranja.
42. člen
Ustanoviteljske pravice izvršuje župan Občine Jesenice,
razen:
– sprejem ustanovitvenega akta,
– sprejemanje sprememb in dopolnitev ustanovitvenega
akta,
– imenovanje predstavnikov ustanoviteljice v upravni odbor FZJ.
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VI. NOTRANJI PRAVNI AKTI FZJ
43. člen
Notranji pravni akti FZJ so:
– statut zavoda,
– strategija razvoja,
– letni program dela,
– akt o sistematizaciji in organizaciji dela,
– drugi akti.
Pogoj za uveljavitev sprejetega akta je njegova objava na
krajevno običajen način. Statut zavoda se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
44. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest sprejme dekan FZJ, po
predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v visokošolskem zavodu. K aktu o sistemizaciji delovnih mest da svoje
soglasje upravni odbor FZJ in ustanoviteljice.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
Skladno s področno zakonodajo se na dan uveljavitve
tega odloka opravi popis premoženja, v katerem je ločeno
prikazano premoženje, pridobljeno iz sredstev ustanoviteljice
in premoženje pridobljeno iz drugih virov.
46. člen
Senat sprejme Statut Fakultete za zdravstvo Jesenice
najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.
47. člen
Organi Fakultete za zdravstvo Jesenice se oblikujejo
najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve Statuta Fakultete
za zdravstvo Jesenice. Člani senata, akademskega zbora in
upravnega odbora, ki opravljajo funkcijo na dan uveljavitve tega
odloka, jo opravljajo do konstituiranja novih organov.
48. člen
Dekan opravlja funkcijo dekana do izvolitve novega, ki pa
mora biti izvoljen najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve
Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice.
Prodekanu, ki opravlja funkcijo na dan uveljavitve tega
odloka, preneha funkcija en mesec po izvolitvi novega dekana
FZJ oziroma najkasneje z imenovanjem novih prodekanov.
Glavnemu tajniku, ki opravlja funkcijo na dan uveljavitve
tega odloka, preneha funkcija en mesec po izvolitvi novega
dekana FZJ oziroma najkasneje z imenovanjem novega tajnika
FZJ.
49. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda »Visoka šola
za zdravstveno nego Jesenice« (Uradni list RS, št. 106/06,
87/07, 105/08).
50. člen
FZJ je dolžan uskladiti splošne in druge akte zavoda v
roku 6 mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
51. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-24/2011
Jesenice, dne 29. maja 2014
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

Uradni list Republike Slovenije
1643.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini
Jesenice

Na podlagi 4. in 6. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 –
ZUKN, 57/11) ter 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list
RS, št. 1/06, 102/07, 34/09 in 10/14) je Občinski svet Občine
Jesenice na 36. redni seji dne 22. 5. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka
o gospodarskih javnih službah
v Občini Jesenice
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 111/07, 18/09, 13/10, 8/11, 92/11) se v
4. členu doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v
zavetišču.«
2. člen
9. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Jesenice posamezne vrste gospodarskih javnih
služb zagotavlja v naslednjih oblikah:
– v javnem podjetju:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. plakatiranje in razobešanje transparentov,
4. pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,
5. vzdrževanje občinskih javnih cest,
6. zbiranje komunalnih odpadkov,
7. prevoz komunalnih odpadkov,
8. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov,
9. urejanje in čiščenje javnih površin,
10. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina,
– s podelitvijo koncesije:
1. izvajanje javnega mestnega prometa,
2. obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
3. upravljanje in urejanje mestne tržnice,
4. distribucija toplote iz vročevodnega omrežja,
5. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču.
Vzdrževanje semaforjev in vzdrževanje horizontalne prometne signalizacije na vozišču občinskih cest in drugih javnih
prometnih površinah se zaradi značilnosti in specifičnosti izvajanja teh del zagotavlja neposredno v okviru občinske uprave.
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Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list
RS, št. 110/02 in spremembe) ter 13. in 121. člena Statuta Občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07, 34/09, 10/14) je Občinski svet Občine Jesenice na 36. redni seji dne 22. 5. 2014 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
Nepremičnini s parc. št. 726/23, k.o. 2176 – Blejska Dobrava, se ukine status javnega dobra.
2. člen
Nepremičnini s parc. št. 726/23, k.o. 2176 – Blejska
Dobrava se po pravnomočnosti upravne odločbe o ukinitvi
statusa javnega dobra v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na
Jesenicah vknjiži lastninska pravica v korist Občine Jesenice.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-76/2013
Jesenice, dne 22. maja 2014
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

KANAL
1645.

Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Kanal
ob Soči

3. člen
Javno podjetje opravlja gospodarsko javno službo distribucije toplote iz vročevodnega omrežja do pričetka opravljanja
te dejavnosti s strani izbranega koncesionarja.

Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 –
Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10,
84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 149. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 112/06 – Odl US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12,
57/12 in 97/12 – Odl. US), 125. člena Zakona o vodah (Uradni list
RS, št. 67/02, 57/08, 57/12), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 6. člena Pravilnika o
pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09),
3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 43/11 – Odl. US in 21/13), Uredbe o oskrbi
s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), Uredbe o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), 5. člena
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kanal ob Soči
(Uradni list RS, št. 60/13) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob
Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06, in Uradni
list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči
na 33. redni seji dne 22. 5. 2014 sprejel

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

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo v Občini Kanal ob Soči

Št. 007-9/2014
Jesenice, dne 22. maja 2014
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok določa način in pogoje oskrbe s pitno vodo,
zahteve, ki morajo biti izpolnjene, standarde opremljenosti ter
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vrste nalog, ki se izvajajo v okviru storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem
besedilu: javna služba) in pogoje za lastno oskrbo s pitno vodo
v Občini Kanal ob Soči (v nadaljnjem besedilu: občina).
2. člen
(pojmi)
(1) Vsi pojmi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen,
kot je določeno v zakonih, podzakonskih predpisih ali tehničnem pravilniku upravljavca javnega vodovoda.
(2) Za potrebe izvajanja tega odloka imajo s tem odlokom
opredeljeni pojmi naslednji pomen:
1. pitna voda je pitna voda v skladu s predpisom, ki ureja
pitno vodo,
2. 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,
3. 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,
4. izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) je pravna oseba, ki ji je občina
poverila izvajanje lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s
pitno vodo,
5. upravljavec javnega vodovoda (v nadaljevanju: upravljavec) je pravna oseba, ki pridobila pravico upravljanja z
objekti in opremo vodovoda zaradi opravljanja storitev javne
službe,
6. upravljavec zasebnega vodovoda je pravna ali fizična
oseba, s katero imajo lastniki zasebnega vodovoda sklenjeno
pogodbo o njegovem upravljanju,
7. uporabnik javne službe (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) je lastnik stavbe, dela stavbe ali gradbenega inženirskega
objekta, ki je priključen na javni vodovod in se zanj zagotavlja
javna služba,
8. priključek stavbe ali gradbenega inženirskega objekta
na javni vodovod (v nadaljnjem besedilu: priključek na javni
vodovod) je cevovod od javnega vodovoda do odjemnega
mesta in njegova oprema; priključek na javni vodovod je v lasti
lastnika nepremičnine; priključni sklop na javni vodovod, odjemno mesto in obračunski vodomer so sestavni del priključka
na javni vodovod; meja med vodovodnim priključkom in interno vodovodno napeljavo uporabnika je ventil za obračunskim
vodomerom,
9. odjemno mesto je mesto spoja obračunskega vodomera in interne vodovodne napeljave; odjemno mesto je tudi
mesto, kjer se izvaja odvzem vode za pranje in namakanje
javnih površin ter gašenje požarov s pitno vodo,
10. interno vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo
in naprave, ki so vgrajene za odjemnim mestom oziroma ventilom za obračunskim vodomerom,
11. 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 ter se praviloma nahaja v zunanjem talnem jašku,
12. interni vodomer je naprava, ki je nameščena za obračunskim vodomerom in služi uporabnikom za interno porazdelitev stroškov pitne vode,
13. omrežnina je del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture javne službe oskrbe s pitno vodo,
14. vodarina je del cene, ki vključuje stroške opravljanja
storitev javne službe oskrbe s pitno vodo,
15. zasebni vodovod je vodovod, ki je v zasebni lasti in
namenjen lastni oskrbi s pitno vodo,
16. lastna oskrba s pitno vodo je oskrba stavb in gradbenih inženirskih objektov s pitno vodo na območjih, kjer občina
javne službe ne zagotavlja in se odvzem vode iz podzemnih
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ali površinskih voda izvaja na podlagi vodnega dovoljenja,
izdanega v skladu z veljavnimi predpisi,
17. 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.
II. ORGANIZACIJSKA ZASNOVA ZAGOTAVLJANJA
JAVNE SLUŽBE
3. člen
(zagotavljanje javnega vodovoda)
(1) Občina zagotavlja javno službo na območju celotne
občine.
(2) Občina zagotavlja javni vodovod na vseh območjih
poselitve na njenem področju razen tam, kjer se na območju
poselitve izvaja lastna oskrba s pitno vodo ali samooskrba in
se na takšen način oskrbuje z vodo manj kot 50 prebivalcev s
stalnim prebivališčem na hektar in je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo manj kot 10 m3 pitne vode na dan.
(3) Oskrbovana območja, kjer občina zagotavlja javno
službo oskrbe s pitno vodo, so označena na temeljni topografski karti, ki je dosegljiva na spletni strani upravljavca.
4. člen
(upravljavec javnega vodovoda)
(1) Storitve javne službe oskrbe s pitno vodo opravlja
režijski obrat občine (v nadaljevanju: upravljavec) na območju
celotne občine.
(2) Upravljavec javnega vodovoda mora biti tehnično
opremljen in strokovno usposobljen za kakovostno izvajanje
javne službe. Zagotavljati mora zdravstveno ustreznost pitne
vode in varno oskrbo s pitno vodo ter upoštevati vse zakonske
in podzakonske predpise s področja oskrbe s pitno vodo.
(3) Upravljavec mora opravljati javno službo skladno s
programom oskrbe s pitno vodo, ki ga pripravi za obdobje štirih
koledarskih let skladno z uredbo, ki ureja oskrbo s pitno vodo.
5. člen
(obseg storitev javne službe)
Upravljavec mora v okviru storitev javne službe na območjih javnih vodovodov zagotoviti:
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 ter o njihovih pravicah in obveznostih,
3. redno vzdrževanje javnega vodovoda, in javnemu vodovodu pripadajočih zunanjih hidrantnih omrežij za gašenje
požarov, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred požari,
4. redno vzdrževanje priključkov na javni vodovod, ki
obsega:
– preverjanje in redno vzdrževanje priključka na javni vodovod tako, da ni negativnih vplivov na zdravstveno ustreznost
pitne vode in na delovanje javnega vodovoda,
– zagotavljanje vodotesnosti priključka,
– zagotavljanje delovanja obračunskega vodomera v skladu s predpisi, ki urejajo meroslovje in
– interventno vzdrževanje v primeru nepredvidljivih dogodkov (npr. lomi in puščanje pitne vode na priključku, okvare
obračunskega vodomera ipd.),
5. pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz javnega
vodovoda zaradi obračuna storitev javne službe,
6. vodenje predpisanih evidenc skladno z veljavno zakonodajo,
7. nadzor nad delovanjem in redno vzdrževanje objektov
in opreme javnega vodovoda,
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8. nadzor nad izvajanjem del na vplivnem območju javnega vodovoda,
9. izvajanje notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti
pitne vode in drugih nalog v skladu z zahtevami iz predpisa, ki
ureja pitno vodo,
10. monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode
iz zajetja za pitno vodo, na tistih zajetjih za pitno vodo, za katera je to določeno v programu izvajanja monitoringa, sprejetega
v skladu s predpisom, ki ureja kemijsko stanje podzemne vode,
oziroma v skladu s predpisom, ki ureja kakovost površinskih
voda,
11. monitoring količine odvzete vode iz zajetja za pitno
vodo v skladu s pogoji vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno
vodo in monitoring odvzete vode iz zajetja za pitno vodo za drugo rabo, ki ni oskrba s pitno vodo, če se ta odvzema iz javnega
vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja,
12. označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje
drugih ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena
območja,
13. priprava in izvajanje občinskega programa razvoja
vodovodnega sistema,
14. občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda,
15. izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami,
16. izdelavo programa ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaženja vodnih virov,
17. priključevanje novih uporabnikov javne službe,
18. preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na
javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb na
območju javnega vodovoda in
19. izvajanje drugih nalog v skladu z veljavnimi predpisi:
– vodi kataster javnega vodovoda,
– izdaja smernice za načrtovanje predvidene prostorske
ureditve,
– izdaja mnenja k predlogom prostorskih aktov, projektne
pogoje, soglasja k projektnim rešitvam, soglasja za priključitev
in soglasja k priključitvi na podlagi predložene dokumentacije, ki je podrobneje določena v predpisih o graditvi objektov,
prostorskem načrtovanju, geodetski dejavnosti ter tehničnem
pravilniku upravljavca javnega vodovoda,
– sodeluje tudi kot strokovni sodelavec pri izgradnji, rekonstrukciji in obnovi vodovodnega omrežja, ter pri tehničnih
pregledih objektov oziroma novozgrajenega vodovodnega
omrežja.
6. člen
(vodenje evidenc upravljavca)
(1) Upravljavec vodi evidence o:
– javnih vodovodih, s katerimi upravlja in območjih javnih
vodovodov,
– uporabnikih javne službe,
– priključkih na javni vodovod in odjemnih mestih,
– zajetjih za pitno vodo in rezervnih zajetjih za pitno vodo,
– vodnih pravicah za zajetja iz prejšnje točke,
– vodni bilanci javnega vodovoda,
– vzdrževanju in čiščenju javne infrastrukture, namenjene
izvajanju javne službe in
– stroških in cenah obveznih storitev javne službe.
(2) Upravljavec mora dokumentacijo v skladu s tem členom hraniti najmanj deset let.
7. člen
(lastna oskrba s pitno vodo)
(1) Lastna oskrba s pitno vodo in samooskrba objektov se
na območju občine izvaja na območjih poselitve, kjer se oskrba
s pitno vodo ne zagotavlja v okviru storitev javne službe pod
pogoji, kot jih določata uredba, ki ureja oskrbo s pitno vodo in
ta odlok.
(2) V okviru lastne oskrbe s pitno vodo iz zasebnega vodovoda morajo lastniki zasebnega vodovoda s pravno ali fizič-
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no osebo skleniti pogodbo o upravljanju, v kateri podrobno definirajo medsebojne odnose v zvezi z upravljanjem zasebnega
vodovoda in o tem obvestiti občino, če tak vodovod oskrbuje:
– eno ali več stanovanjskih stavb, v katerih je skupno pet
ali več stanovanj, v katerih prebivajo osebe s stalnim prebivališčem,
– eno ali več stanovanjskih 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.
(3) Pogodbe ni potrebno skleniti v primerih določenih s
predpisi.
(4) Občina zagotavlja vodenje evidence zasebnih vodovodov in njenih upravljavcev na svojem območju.
8. člen
(tehnični pravilnik)
(1) Upravljavec sprejme Pravilnik o tehnični izvedbi, delovanju in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov (v
nadaljevanju: tehnični pravilnik), ki mora biti usklajen z veljavno
zakonodajo.
(2) Tehnični pravilnik podrobneje določa:
– tehnične normative za projektiranje, gradnjo, nadzor,
priključevanje, uporabo, upravljanje in vzdrževanje vodovodnega omrežja,
– dokumentacijo, za katero je v tem odloku predpisano,
da se določi v tehničnem pravilniku ter
– navodila in druge pogoje za izvajanje javne službe.
9. člen
(lastništvo javnega vodovoda)
(1) Lastnik javnega vodovoda in drugih objektov ter naprav, ki so potrebni za izvajanje javne službe oskrbe s pitno
vodo je občina.
(2) Objekti in naprave v lasti občine so:
– cevovodi,
– vodnjaki, črpališča, prečrpališča in zajetja,
– vodohrani in razbremenilniki,
– naprave za obdelavo pitne vode,
– javno hidrantno omrežje,
– naprave za dviganje in reduciranje tlaka vode na omrežju,
– funkcionalna zemljišča, namenjena normalni rabi objekta,
– drugi objekti in naprave, potrebni za nemoteno delovanje sistema.
(3) Objekti in naprave javnega vodovoda so grajeno javno
dobro.
10. člen
(objekti in naprave uporabnikov)
Objekti in naprave, ki so v lasti uporabnikov, so:
– vodovodni priključek,
– vodomerni jašek ali niša,
– objekti in naprave vgrajeni za odjemnim mestom.
III. GRADNJA VODOVODNEGA PRIKLJUČKA
IN PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD
11. člen
(obveznost priključitve na javni vodovod)
(1) Na območju, kjer se izvaja javna služba oskrbe s pitno
vodo, je priključitev stavb ali gradbeno inženirskih objektov na
javni vodovod obvezna, če je oddaljenost objekta od javnega
vodovoda manjša od 200 m ter tehnična izvedba to dopušča.
(2) Po izgradnji novega javnega vodovoda mora upravljavec bodoče uporabnike obvestiti, da je priključitev njihovih
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objektov na javni vodovod obvezna v roku 6 mesecev od prejema obvestila in mu določiti pogoje za priključitev.
(3) Občina lahko po predhodnem soglasju izvajalca javne
službe opredeli spremembe območij javnih in zasebnih vodovodov, kjer se stavbe in gradbeni inženirski objekti ne bodo
priključevali na javni vodovod.
12. člen
(gradnja vodovodnega priključka)
(1) Vodovodni priključek mora zgraditi lastnik stavbe na
lastne stroške za vsako stavbo oziroma objekt posebej. Zagotovljeno mora biti merjenje porabe pitne vode z obračunskim
vodomerom, ki mora biti vedno dostopen upravljavcu javnega
vodovoda.
(2) V večstanovanjskih stavbah mora biti za posamezne
dele stavbe (stanovanjske in poslovne) zagotovljeno merjenje
porabe pitne vode z internimi vodomeri.
(3) Na kmetijskem gospodarstvu ali v nestanovanjskih
stavbah, ki predstavljajo zaokroženo celoto in imajo enega
lastnika in se s pitno vodo iz javnega vodovoda oskrbuje več
stavb, se lahko zagotavlja odjem pitne vode na enem odjemnem mestu.
(4) Lastnik objekta, ki je priključen na javni vodovod, mora
zagotoviti ločeno merjenje porabe pitne vode, ki se šteje za
javno službo in porabe vode, ki se ne šteje za javno službo.
13. člen
(pogoji priključitve na javni vodovod)
(1) Pred začetkom gradnje vodovodnega priključka si
mora uporabnik od upravljavca pridobiti soglasje k priključitvi
na javno vodovodno omrežje. Za pridobitev soglasja, mora
vlogi priložiti dokumentacijo, določeno v tehničnem pravilniku.
(2) Upravljavec je dolžan najpozneje v 15 dneh od prejema popolne vloge:
– izdati soglasje k priključitvi ali
– v primeru, da priključitev po predvideni dokumentaciji ni
možna, izdati odločbo o zavrnitvi.
(3) Če uporabnik ne poveri gradnje vodovodnega priključka upravljavcu, mora njegovo gradnjo nadzirati pooblaščeni
predstavnik upravljavca. Stroške nadzora zaračuna upravljavec
uporabniku na podlagi cenika storitev.
(4) V primeru gradnje vodovodnega priključka po javnem
dobrem ali po zemljiščih drugih lastnikov, mora uporabnik predložiti dokazilo o pravici graditi v skladu s predpisi o graditvi
objektov.
(5) Upravljavec je dolžan izvesti priključitev na javni vodovod najkasneje v 15 dneh, potem ko uporabnik izpolni pogoje
iz soglasja k priključitvi ter poravna stroške izvedbe priključka.
14. člen
(prepoved priključitve na javni vodovod)
(1) Stavbe ali gradbene inženirske objekte, za katere
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 ne sme priključiti na
javni vodovod.
(2) Če lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega objekta
za rabo pitne vode iz javnega vodovoda, ki se ne šteje za javno
službo, ni pridobil vodne pravice v skladu s predpisi, ki urejajo
vode, upravljavec javne službe ne sme izvesti priključitve na
javni vodovod.
15. člen
(način priključitve)
(1) Vodovodni priključek se izvede praviloma za vsak
objekt posebej. Glede na potrebe ima lahko izjemoma en objekt
več priključkov ob izpolnjevanju pogojev, ki so predpisani s
tehničnim pravilnikom.
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(2) Na javni vodovod se mora priključiti vsako odjemno
mesto posebej. Če je potrebno priključiti na javni vodovod več
odjemnih mest tako, da se priključek stavbe na obratujoči vodovod izvede s skupnim cevovodom, se šteje za del javnega
vodovoda cevovod, ki povezuje obratujoči vodovod in razcep
cevovoda za priključitev zadnjih dveh odjemnih mest. Pri večstanovanjskih stavbah mora biti glavni vodomer na priključku
vgrajen na dostopnem mestu izven objekta.
(3) Uporabnik ne sme dovoliti priključitve objektov drugih
uporabnikov na svojo interno vodovodno omrežje ali na svoj
vodovodni priključek brez soglasja upravljavca.
16. člen
(začasna priključitev na javni vodovod)
(1) Upravljavec lahko izvede začasno priključitev na javni
vodovod za potrebe gradbišč, javnih prireditev, začasnih objektov ipd. na stroške uporabnika.
(2) Uporabnik mora k vlogi za pridobitev začasnega priključka priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, prijavo
prireditve oziroma dokument, ki potrjuje začasno potrebo po
priključitvi na javni vodovod. Upravljavec dovoli začasno priključitev in izvede začasni priključek v roku 15 dni od vložitve
popolne vloge, če je začasna priključitev na javni vodovod
izvedljiva v skladu s tehničnim pravilnikom.
(3) Začasna priključitev na javni vodovod je dopustna le
za določeno dobo, ki ne sme biti daljša od 2 let.
17. člen
(namakalni priključki)
(1) Na vodooskrbnih območjih, kjer vodovodni sistem to
dopušča, je po predhodnem soglasju upravljavca in s pridobljenim vodnim dovoljenjem mogoče izvesti priklop na vodovodno
omrežje za potrebe namakanja. Iz namakalnih priključkov se
sme uporabljati voda izključno za namakanje v vodnem dovoljenju določenih količin. V primeru redukcij dobave vode, je kot
prva omejena poraba vode na namakalnih priključkih.
(2) Za izgradnjo namakalnega priključka veljajo enaka
določila, kot so določena v 13. členu tega odloka.
18. člen
(spremembe na priključkih in odjava priključka)
(1) Sprememba dimenzije priključka, trase, merilnega mesta in ostale spremembe se obravnava na enak način, kot da
gre za nov vodovodni priključek.
(2) Upravljavec je dolžan obvestiti uporabnika o vsaki
spremembi pogojev priključevanja na javni vodovod, uporabnik pa je dolžan sporočiti upravljavcu vsako spremembo, ki
je vezana na odjem vode, in sicer v 15 dneh od nastale spremembe ter dostaviti uradno veljaven dokument, ki je podlaga
za spremembo.
(3) Prenos lastništva priključka ali obveznosti plačila storitev na drugo pravno ali fizično osebo je mogoča pod pogojem,
da dotedanji uporabnik nima odprtih obveznosti do upravljavca
iz naslova porabe vode na priključku, v nasprotnem primeru
se priključitev novega uporabnika izvede po postopku, ki je
po določilih tega odloka predpisan za prvo priključitev na javni
vodovod.
(4) Odjava priključka je dovoljena samo v primerih rušenja priključenega objekta in v primerih, ko gre za začasen
priključek. Uporabnik mora posredovati upravljavcu vlogo za
odjavo priključka v pisni obliki. Izvedbo prekinitve priključka
izvrši upravljavec na stroške uporabnika. Uporabnika se izbriše iz evidence uporabnikov po poravnavi vseh obveznosti do
upravljavca javnega vodovoda.
19. člen
(namestitev obračunskega vodomera)
(1) Tip, velikost in mesto namestitve obračunskega vodomera določi upravljavec samostojno v skladu s projektom,
veljavnimi predpisi in določili Tehničnega pravilnika.
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(2) Obračunski vodomer mora biti pregledan in žigosan
od pristojnega urada za kontrolo meril.
(3) Vodovodni priključek in prostor, kjer je vgrajen obračunski vodomer, mora biti upravljavcu javne službe vedno neovirano dostopen. Upravljavec mora vzdrževati priključek stavbe
na vodovod, lastnik ali najemnik stavbe pa mora preverjanje
izvedbe in delovanja cevovoda in opreme priključka stavbe na
vodovod ter njegovo vzdrževanje dopustiti.
(4) Priključitev na javni vodovod ali kakršnokoli poseganje
vanj, kakor tudi poseganje v obračunski vodomer, je dovoljeno
samo s soglasjem, ki ga izda upravljavec v skladu z določili
odloka in v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
20. člen
(stroški obračunskega vodomera)
(1) Stroški nabave in vgradnje prvega obračunskega vodomera bremenijo uporabnika.
(2) Stroške kontrole, vzdrževanja in zamenjave vodomera
krije upravljavec iz zbranih sredstev omrežnine.
21. člen
(interni vodomeri)
V interni hišni napeljavi so za obračunskim vodomerom
lahko nameščeni interni vodomeri, ki služijo uporabnikom za
interno porazdelitev stroškov oziroma upravljavcu za obračun
storitve oskrbe s pitno vodo. Izpolnjevati morajo enake zahteve kot obračunski vodomeri. Stroški kontrole, vzdrževanja,
zamenjave internih vodomerov se krijejo iz zbranih sredstev
omrežnine na podlagi predhodnega dogovora med upravnikom
in upravljavcem javnega vodovoda.
22. člen
(preverjanje točnosti vodomerov)
(1) Uporabnik ima poleg rednih pregledov obračunskega
vodomera pravico zahtevati izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera. Zahteva za izredno kontrolo mora biti pisna.
(2) Če se ugotovi, da je točnost obračunskega vodomera izven predpisanih dopustnih mej, določenih z veljavnimi
predpisi o meroslovju, nosi stroške preizkusa upravljavec, v
nasprotnem primeru pa uporabnik.
23. člen
(okvare na priključkih in vodomerih)
(1) Uporabnik mora vsako okvaro na priključku ali obračunskem vodomeru prijaviti upravljavcu. Upravljavec mora odpraviti okvaro najkasneje v roku 15 dni. Ta rok se lahko podaljša, če mora upravljavec pridobiti zakonsko potrebna soglasja.
(2) Če na priključku ali obračunskem vodomeru nastopi
okvara po krivdi uporabnika, plača stroške popravila uporabnik.
IV. OBRAČUN PORABE PITNE VODE
24. člen
(oblikovanje cene oskrbe s pitno vodo)
(1) Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo v
skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(v nadaljevanju: Uredba o metodologiji za oblikovanje cene) je
sestavljena iz vodarine in omrežnine. Na računu se sestavine
cene prikazujejo ločeno.
(2) Vodarina je del cene, ki pokriva stroške izvajanja javne
službe in se uporabnikom obračunava mesečno na podlagi
odčitka porabe na obračunskem vodomeru oziroma v obliki
akontacije, določene glede na povprečno mesečno porabo
zadnjega obračunskega leta.
(3) Za prekomerno porabo vode določi upravljavec javnega vodovoda višjo ceno v višini in na način, ki je določen v
Uredbi o metodologiji za oblikovanje cene.
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(4) Omrežnina je del cene, ki vključuje stroške javne
infrastrukture javne službe in se obračunava mesečno glede
na zmogljivost priključkov in na način, ki je določen v Uredbi o
metodologiji za oblikovanje cen.
(5) Cene storitve gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo na predlog izvajalca potrdi občinski svet. Izvajalec javne
službe pa oblikuje in na svojih spletnih straneh ter na krajevno
običajen način objavi cenik s potrjeno ceno, znižano za morebitno subvencijo.
(6) Občina lahko prizna subvencijo v izračunu cen storitev javnih služb za gospodinjstva ali za izvajalce nepridobitnih
dejavnosti.
(7) Višino tarife za storitve vzdrževanja priključkov na
javni vodovod, obračunskih vodomerov, priklopa na vodovodno
omrežje, odklopa iz vodovodnega omrežja, stroške intervencij,
ipd. oblikuje izvajalec in predloži v potrditev občinskemu svetu.
25. člen
(merjenje količin porabljene vode)
(1) Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se meri
z odčitkom obračunskega vodomera v m3.
(2) Upravljavec je dolžan odčitati stanje na vodomeru
najmanj enkrat letno za gospodinjstva, za večje odjemalce (industrija in večstanovanjske stavbe) pa praviloma vsak mesec.
(3) V primerih, ko je na internem vodovodnem omrežju
več uporabnikov, ki se oskrbujejo z vodo iz istega priključka, na
katerem se meri poraba vode z enim obračunskim vodomerom
in so na internem omrežju vgrajeni interni vodomeri, lahko
upravljavec izda račun posameznim uporabnikom na podlagi
odčitka stanja na internih vodomerih. Razlika med seštevkom
dobavljene vode po odčitkih na internih vodomerih in po odčitku na obračunskem vodomeru se razdeli na vse uporabnike v
objektu glede na porabo po internih vodomerih.
(4) V primerih, ko je na internem vodovodnem omrežju
več uporabnikov, ki se oskrbujejo z vodo iz istega priključka,
na katerem se meri poraba vode z enim obračunskim vodomerom in na internem omrežju niso vgrajeni interni vodomeri, se
obračuna skladno z veljavno zakonodajo.
(5) Če se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim
vodomerom, se vodarina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 1,2 m3 na dan za vodomer
s faktorjem omrežnine 1.
26. člen
(posebni primeri obračuna/pavšal)
(1) V primeru, da upravljavec ali uporabnik ugotovita, da
je obračunski vodomer v okvari in okvara ni rezultat nepooblaščenega posega v sistem, se obračuna pavšalna poraba
vode na osnovi povprečja porabe vode v obdobju zadnjega
obračunskega leta razen v primeru utemeljenih razlogov za
drugačen odčitek.
(2) Če upravljavec ne more odčitati števca, mora o tem
obvestiti uporabnika. Ta mora sporočiti stanje vodomera, sicer
se mu obračuna poraba vode v višini povprečne mesečne porabe zadnjega obračunskega leta razen v primeru utemeljenih
razlogov za drugačen odčitek.
(3) Za uporabnike, ki za opravljanje kmetijske dejavnosti
rabijo vodo iz javnega vodovoda in ne merijo kmetijske porabe
z ločenim obračunskim vodomerom, upravljavec upošteva porabljeno vodo za kmetijsko dejavnost kot razliko med odčitkom
obračunskega vodomera in mesečno normo porabe.
27. člen
(plačevanje računov)
(1) Upravljavec zaračuna uporabniku vodarino na osnovi
porabljene količine vode in veljavnih cen. Upravljavec izstavi
račun lastniku stavbe ali uporabniku vode v stavbi. Uporabnik
je dolžan račun poravnati v roku, navedenem na računu.
(2) Plačnik storitev javne službe je njen uporabnik. V primeru oddaje stavbe, posameznega dela stavbe ali gradbeno
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inženirskega objekta v najem, je plačnik lahko najemnik, če je
lastnik nanj s pogodbo prenesel vse pravice in obveznosti, ki jih
sicer ima lastnik kot uporabnik in je taka pogodba posredovana
upravljavcu javnih vodovodov. V takem primeru lastnik za obveznosti najemnika, ki jih ima ta kot uporabnik po tem odloku,
odgovarja v razmerju do upravljavca solidarno.
(3) V primeru, da uporabnik ne poravna računa v navedenem roku, ga je upravljavec dolžan opomniti. V opominu mora
upravljavec določiti nov rok plačila in opozoriti uporabnika na
posledice neplačila. V primeru, da uporabnik tudi po izteku
roka, določenega v opominu, ne izpolni obveznosti, upravljavec
prekine dobavo vode, o čemer predhodno seznani uporabnika.
V takem primeru bo upravljavec prekinil dobavo vode do poplačila celotne obveznosti, vključno s stroški prekinitve.
28. člen
(ugovor)
Uporabnik lahko v roku petnajstih dni od izdanega računa
vloži pisni ugovor pri upravljavcu, če meni, da mu vodarina ni
pravilno obračunana. Del računa za povprečno mesečno porabo zadnjega obračunskega leta mora uporabnik plačati v roku,
navedenem na računu. Upravljavec je dolžan na pisni ugovor
uporabnika pisno odgovoriti v roku nadaljnjih osem dni in v tem
času ne sme prekiniti dobave vode.
V. PREKINITVE DOBAVE PITNE VODE
29. člen
(vzdrževalna in investicijska dela)
(1) Upravljavec ima pravico brez povračila škode prekiniti
dobavo vode za krajši čas zaradi planiranih vzdrževalnih ali
investicijskih del na objektih in napravah javnega vodovoda,
vendar mora najkasneje 24 ur pred prekinitvijo obvestiti uporabnike o času trajanja prekinitve dobave vode preko sredstev
javnega obveščanja ali na krajevno običajen način in na spletni
strani izvajalca javne službe.
(2) V primerih nepredvidenih okvar ima upravljavec pravico prekiniti dobavo vode brez predhodnega obvestila, mora
pa takoj po prekinitvi uporabnike obvestiti o času trajanja prekinitve dobave vode neposredno ter preko sredstev javnega
obveščanja in na spletni strani izvajalca javne službe.
(3) V primeru prekinitve dobave vode nad 24 ur mora
upravljavec zagotoviti najnujnejšo nadomestno oskrbo s pitno
vodo.
(4) V primeru nedovoljenega izpusta odpadnih vod ali
nedopustnega ravnanja z odpadki, ki bi ogrozilo vire ali distribucijo pitne vode ali povzročilo onesnaženje pitne vode, mora
upravljavec prekiniti dobavo pitne vode in postopati v skladu s
prejšnjim odstavkom.
30. člen
(izredne razmere)
V primeru višje sile, kot so potres, požar, suša, onesnaženje vodnih virov, zdravstvena neustreznost pitne vode, izpad
električne energije, okvare in podobno, ima upravljavec pravico
brez povračila škode prekiniti ali zmanjšati dobavo vode, mora
pa v čim krajšem času obvestiti uporabnike o trajanju in kraju
motenj vodooskrbe neposredno ali preko sredstev javnega obveščanja in z objavo na spletni strani izvajalca javne službe in
jim posredovati ustrezna priporočila oziroma navodila ter postopati v skladu s sprejetimi načrti ukrepov za navedene primere.
31. člen
(prekinitve dobave vode)
(1) Upravljavec ima pravico na stroške uporabnika prekiniti dobavo vode tudi v naslednjih primerih:
1. če stanje interne napeljave ali vodomernega jaška ni
brezhibno in ogroža zdravje drugih uporabnikov oziroma kvaliteto vode v javnem vodovodu,

Uradni list Republike Slovenije
2. če je priključitev na vodovodno omrežje izvedena brez
soglasja upravljavca, ali v nasprotju z izdanim soglasjem upravljavca,
3. če interna napeljava in druge naprave uporabnika ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom,
4. če uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno napeljavo,
5. če uporabnik brez privolitve upravljavca odstrani plombo
na vodomeru, hidrantu ali kako drugače spremeni izvedbo priključka, glede na stanje ob priključitvi ali odstranitvi vodomera,
6. če uporabnik onemogoči upravljavcu odčitavanje ali
zamenjavo vodomera ali pregled priključka,
7. če uporabnik krši objavljene omejitve in navodila o
varčevanju z vodo,
8. če ne dovoli sočasne obnove vodovodnega priključka
pri obnovi javnega vodovoda, na katerega je priključen,
9. če z odvodom odpadne vode ogroža vodne vire ali
dobavo vode,
10. če uporabnik ne plača računov za storitve v roku
15 dni od datuma izdaje obvestila pred odklopom s katerim je
opozorjen na prekinitev oskrbe.
(2) O prekinitvi dobave vode mora upravljavec obvestiti
uporabnike najkasneje 24 ur pred prekinitvijo, razen v primeru
1. točke prejšnjega odstavka, ko predhodno obvestilo ni potrebno.
(3) Dobava vode je prekinjena do odprave vzroka prekinitve. Uporabnik mora pred ponovnim priklopom plačati stroške
prekinitve in ponovne priključitve na javni vodovod ter morebitne stroške, ki so nastali kot posledica prekinitve dobave pitne
vode.
(4) Upravljavec je dolžen uporabnika ponovno priključiti
na javni vodovod najkasneje v naslednjih dveh delovnih dnevih
po odpravi vzroka prekinitve.
32. člen
(prekinitev dobave vode na zahtevo uporabnika)
Zaradi opustitve uporabe stavbe, zaradi daljše odsotnosti
uporabnika, zaradi združevanja več stanovanjskih ali poslovnih
enot v eno in podobnih vzrokov lahko upravljavec na pisno
zahtevo uporabnika začasno prekine dobavo pitne vode uporabniku. Stroške prekinitve dobave in vnovične priključitve pitne
vode plača uporabnik po ceniku izvajalca. V času prekinitve
je uporabnik dolžan plačevati fiksni del cene javne službe –
omrežnino.
VI. ODJEM VODE IZ HIDRANTOV
33. člen
(pogoji odvzema vode iz hidrantov)
(1) Hidrantno omrežje je lahko javno (upravlja ga upravljavec javnega vodovoda) ali zasebno (upravlja ga upravljavec
zasebnega vodovoda).
(2) Hidrantno omrežje je namenjeno predvsem požarni
varnosti, zato mora biti vedno dostopno in v brezhibnem stanju.
(3) Brez soglasja upravljavca vodovoda se sme uporabljati voda iz hidranta samo za gašenje požarov. V teh primerih
mora uporabnik v 24-urah po uporabi vode iz hidranta pisno obvestiti upravljavca vodovoda o kraju, času in količinah odvzema
vode in morebitnih pomanjkljivostih hidrantov.
(4) Ob soglasju upravljavca vodovoda je odvzem vode iz
hidrantov izjemoma dovoljen za:
– čiščenje cest, ulic in trgov, izpiranje kanalov,
– zalivanje parkov ter javnih nasadov,
– za javne prireditve,
– za polnjenje cistern za razvoz vode in
– za utrjevanje cestišč in druga podobna gradbena dela.
(5) Uporabnik mora po odvzemu vode pustiti hidrant v
brezhibnem stanju in odgovarja za škodo, ki je nastala na hidrantu in vodovodnem omrežju po njegovi krivdi.
(6) Stroške porabljene vode iz hidrantov krije uporabnik.
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34. člen
(interni hidranti)
(1) Interni hidranti, ki so nameščeni na internem omrežju
uporabnika, so sestavni deli internega vodovodnega omrežja in
morajo biti priključeni na vodovodno omrežje za obračunskim
vodomerom.
(2) Interne hidrante vzdržuje uporabnik vode sam.
VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI LASTNIKA, UPORABNIKA
IN UPRAVLJAVCA
35. člen
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– povečanja odvzema vode in
– ukinitve priključka.
38. člen
(obveznosti upravljavca javnega/zasebnega vodovoda)
(1) V okviru storitev javne službe ima upravljavec javnega
vodovoda na celotnem oskrbovalnem območju obveznosti, ki
so podrobneje definirane v 5. členu tega odloka.
(2) Upravljavci zasebnih vodovodnih sistemov v polnosti
odgovarjajo za ustreznost in varnost zasebne oskrbe s pitno
vodo in so dolžni zagotavljati oskrbo s pitno vodo v skladu s
predpisi.

(obveznosti lastnika)
Lastnik javne infrastrukture je odgovoren za organizacijo
in nadzor gospodarske javne službe ter varstvo potrošnikov
in javnega interesa skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja
obvezno občinsko gospodarsko javno službo oskrbe s pitno
vodo ter mora omogočiti varno in nemoteno delovanje sistema.
36. člen
(obveznosti uporabnikov)
Uporabniki so dolžni upoštevati določila tega odloka, poleg tega pa imajo še naslednje obveznosti:
1. redno vzdrževati interno napeljavo in interno požarno
omrežje z internimi hidranti,
2. spremljati porabo vode in sporočati upravljavcu javnega
vodovoda neobičajno visoko porabo,
3. omogočiti upravljavcu javnega vodovoda preverjanje
izvedbe in delovanja priključka in interne napeljave na javni
vodovod,
4. varovati vodovodni priključek in odjemno mesto pred
zmrzovanjem, vdorom talne in odpadne vode, prekomerno
toploto in drugimi škodljivimi vplivi,
5. sporočati upravljavcu javnega vodovoda okvare na
javnem vodovodu, vodovodnem priključku in obračunskem
vodomeru,
6. zagotoviti upravljavcu dostop do internih napeljav zaradi pregleda, odvzemanje vzorcev vode ali meritve tlaka na
internem omrežju,
7. zagotoviti upravljavcu vodovodnega sistema dostop za
odčitavanje, pregled ali zamenjavo obračunskega ali internega
vodomera,
8. pisno obveščati upravljavca o spremembi naslova, lastništva in drugih spremembah, ki vplivajo na obračun storitev,
9. redno poravnavati vse finančne obveznosti,
10. upoštevati varčevalne ukrepe iz objav v primeru motenj pri oskrbi s pitno vodo,
11. dovoliti vzdrževanje vodovodnega priključka in pred
ponovno priključitvijo poskrbeti za ustreznost odjemnega mesta
skladno z zahtevami upravljavca,
12. obveščati upravljavca o odvzemu vode iz hidrantov,
13. odgovarjati za škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzročijo na javnem vodovodu ali ostalim uporabnikom,
14. odgovarjati za škodo zaradi nastale motnje pri oskrbi
s pitno vodo kot posledice njihovega ravnanja,
15. za objekte, ki se priključujejo na javni vodovod in za
katere se pred izdajo uporabnega dovoljenja izvede tehnični
pregled, morajo upravljavcu javnega vodovoda pred tehničnim
pregledom dostaviti projekt izvedenih del z vrisanimi komunalnimi vodi in
16. upoštevati druge obveznosti iz tega odloka.
37. člen
(pravice uporabnikov)
do:

Uporabniki imajo na podlagi soglasja upravljavca pravico

– priključitve na javni vodovod,
– sprememb dimenzije priključka, trase priključka, prostora za vodomer ipd.,

VIII. GRADNJA VODOVODNEGA OMREŽJA
39. člen
(gradnja objektov in naprav javnega vodovoda)
(1) Pred pričetkom gradnje javnega vodovoda je investitor
dolžan obvestiti upravljavca vodovoda o nameravani gradnji
vsaj 7 dni pred pričetkom del.
(2) Gradnjo objektov in naprav javnega vodovoda mora
izvajati strokovno usposobljena oseba, posege v obstoječi
sistem javnega vodovoda pa izvaja upravljavec.
(3) Uporabnik vode, ki sofinancira gradnjo javnega vodovoda, ne pridobi nikakršne pravice razpolaganja na javnem
vodovodu.
(4) Ob izgradnji vodovodne infrastrukture je investitor dolžan na lastne stroške zagotoviti strokovni nadzor upravljavca
javnega vodovoda.
40. člen
(prenos novozgrajenih vodovodov na občino)
(1) Kadar je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo novozgrajeno vodovodno omrežje s pripadajočimi objekti obravnavano kot javni vodovod, je investitor novozgrajenih vodovodnih objektov, naprav in omrežja dolžan po končani gradnji
s pogodbo le-te predati brezplačno v last občine v skladu s
Tehničnim pravilnikom.
(2) Priključitev novih vodovodnih cevovodov na obstoječe
vodovodno omrežje sme izvajati izključno upravljavec javnega
vodovodnega sistema oziroma njegov pooblaščenec.
IX. VAROVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA,
OBJEKTOV IN NAPRAV
41. člen
(gradbena dela)
(1) Na javnem vodovodu se ne sme graditi, postavljati
objektov in nasipati materiala, ki lahko povzroči poškodbe na
vodovodu ali ovira njegovo delovanje in vzdrževanje.
(2) Kdor gradi, opravlja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in
druga dela v varovalnem pasu vodovoda, si mora pred začetkom del pri upravljavcu javnega vodovoda pridobiti podatke o
poteku javnega vodovoda in dovoljenje za izvajanje predvidenih del, v katerem so podani pogoji za poseg na območju trase
ter ga obvestiti o pričetku del.
(3) V primeru nastalih poškodb na javnem vodovodu ali
vodovodnem priključku je povzročitelj dolžan nemudoma obvestiti upravljavca o kraju, času in vrsti poškodbe. Upravljavec je
dolžan nemudoma poskrbeti za popravilo poškodbe na račun
povzročitelj in mu zaračunati vse nastale stroške.
42. člen
(obveznost vzpostavitve prvotnega stanja)
(1) Investitorji oziroma izvajalci del morajo po gradnji, vzdrževanju in rekonstrukcijah cest, ulic, trgov itd. vzpostaviti sistem
za oskrbo s pitno vodo v prvotno stanje. Vsa dela se opravijo
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pod nadzorom upravljavca javne službe. Vsi stroški vzpostavitve
prvotnega stanja in nadzora bremenijo investitorja.
(2) Upravljavci drugih omrežij in naprav (elektro, telefona,
plinovoda, KATV itd.) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti, da ostane vodovodni sistem nepoškodovan, v primeru nastanka škode, pa obvestiti upravljavca
javne službe in poravnati vse nastale stroške.

49. člen
(1) Priključki obstoječih objektov na javni vodovod morajo
biti skladno z 11. členom odloka urejeni v roku dvanajstih mesecev po uveljavitvi tega odloka oziroma v šestih mesecih po
izgradnji javnega vodovoda.
(2) Uporabniki, ki niso vpisani v evidenco uporabnikov, se
morajo prijaviti upravljavcu najkasneje v roku šestih mesecev
od uveljavitve tega odloka.

X. FINANCIRANJE OSKRBE S PITNO VODO

50. člen
(1) Uporabniki, ki so že priključeni na javni vodovod in
še nimajo nameščenega obračunskega vodomera, so dolžni
do 1. 1. 2017 zgraditi vodomerni jašek in namestiti vodomer.
(2) Določili 5. točke 25. člena in 3. točke 26. člena tega
odloka se pričnejo uporabljati od 1. 1. 2017.
(3) Do uveljavitve določila iz prejšnjega odstavka tega člena in prvega odstavka 49. člena tega odloka se uporabnikom
zaračunava pavšal v višini:
– 4,5 m3/osebo za gospodinjstva na mesec,
– 2,5 m3/glavo za živino na mesec in
– 10 m3/iztočno mesto za gospodarske in storitvene dejavnosti, ki v svojem procesu uporabljajo pitno vodo.
(4) Uporabniki, ki so že priključeni na javni vodovod in pri
katerih bi bila namestitev vodomera vsakemu uporabniku posebej tehnično težko izvedljiva oziroma neizvedljiva, so dolžni
namestiti skupen vodomer.

43. člen
(viri financiranja)
Javna služba se financira iz:
– cen storitev javne službe,
– proračuna občine in
– drugih virov.
XI. NADZOR
44. člen
(pristojnost izvajanja nadzora)
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja medobčinski inšpekcijski organ v skladu s predpisi o inšpekcijskem
nadzoru in predpisi o prekrških, strokovni nadzor pa opravlja
upravljavec javnega vodovoda.
XII. KAZENSKE DOLOČBE
45. člen
(1) Z globo 500 evrov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost če:
– ravna v nasprotju z 11., 12. in 13. členom,
– omogoča priključitev drugih uporabnikov v nasprotju z
drugim in tretjim odstavkom 15. člena,
– če uporablja vodo iz namakalnih priključkov v nasprotju
s pogoji določenimi v vodnem dovoljenju,
– odvzema vodo iz hidrantov v nasprotju s 33. členom,
– ne upošteva določil 39., 41. in 42. člena in
– ne upošteva določil 14., 16., drugega odstavka 18., 31.,
36., drugega odstavka 40. in 50. člena.
(2) Z globo 200 evrov se za prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo 100 evrov se kaznuje uporabnik, ki ni pravna
oseba, samostojni podjetnik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
46. člen
Z globo 150 evrov se kaznujejo lastniki zasebnega vodovoda če ne upoštevajo določila 7. in 48. člena tega odloka.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
47. člen
Upravljavec pripravi tehnični pravilnik iz 8. člena tega
odloka najkasneje v roku enega leta od uveljavitve tega odloka.
48. člen
(1) Lastniki zasebnih vodovodnih sistemov, ki nimajo
določenega upravljavca v skladu z Uredbo o oskrbi s pitno
vodo, morajo skleniti pogodbo z upravljavcem do 31. 12. 2015
in o tem obvestiti občino.
(2) Vsi lastniki zasebnih vodovodnih sistemov v občini
so dolžni urediti svoje sisteme za oskrbo s pitno vodo tako, da
bo tehnična opremljenost zagotavljala oskrbo s pitno vodo v
skladu z veljavnimi predpisi, standardi in normative najkasneje
do 31. 12. 2015.

51. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o oskrbi s pitno (Uradne objave – časopis Primorske novice,
št. 20/96, in Uradni list RS, št. 51/09).
52. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 9000-0005/2014-5
Kanal ob Soči, dne 22. maja 2014
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

1646.

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode na območju
Občine Kanal ob Soči

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl.
US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10,
84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 149. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 112/06 – Odl. US, 33/07 –
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A,
48/12, 57/12 in 97/12 – Odl. US), 3., 7. in 35. člena Zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98
– ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), Zakona
o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 43/11 – Odl. US in 21/13), Uredbe o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12),
5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 60/13), Uredbe o odvajanju in
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list
RS, št. 88/11, 8/12 in 108/13), Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
(Uradni list RS, št. 64/12), Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju
odpadnih voda iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS,
št. 45/07, 63/09, 105/10), Uredbe o emisiji snovi in odvajanju
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vode iz MKČN (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10) ter 16. člena
Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08), je
Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 33. redni seji dne 22. 5.
2014 sprejel

ODLOK
o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode na območju
Občine Kanal ob Soči
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok določa način in pogoje opravljanja odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zahteve, ki
morajo biti izpolnjene, standarde komunalne opremljenosti,
vrste nalog ter druge obveznosti, ki se izvajajo v okviru opravljanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
(v nadaljnjem besedilu: javna služba) na celotnem območju
Občine Kanal ob Soči (v nadaljevanju: občine).
2. člen
(pojmi)
(1) Vsi pojmi uporabljeni v tem odloku imajo pomen, kot
je določeno v zakonih, podzakonskih predpisih ali tehničnem
pravilniku upravljavca javnega vodovoda.
(2) Za potrebe izvajanja tega odloka imajo s tem odlokom
opredeljeni pojmi naslednji pomen:
1. komunalna odpadna voda je voda, skladna s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo,
2. padavinska odpadna voda je voda, skladna s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo,
3. industrijska odpadna voda je voda, skladna s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo,
4. komunalna čistilna naprava je naprava, skladna s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo,
5. mala komunalna čistilna naprava (v nadaljevanju:
MKČN) je naprava, skladna s predpisom, ki ureja emisije snovi
pri odvajanju odpadne vode iz MKČN,
6. greznica je gradbeni objekt za anaerobno obdelavo
komunalne odpadne vode, v katerem se le-ta pretaka iz usedalnega prekata v enega ali več prekatov za anaerobno obdelavo
odpadne vode, obdelana pa se na iztoku iz tega objekta odvaja
v okolje običajno z infiltracijo v zemljo,
7. obstoječa greznica je greznica, skladna s predpisom,
ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN,
8. nepretočna greznica je greznica, skladna s predpisom,
ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN,
9. populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je
enota za obremenjevanje vode, določena s predpisom, ki ureja
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo,
10. obdelava blata je obdelava neobdelanega blata na
območju komunalne ali skupne čistilne naprave pred njegovo
uporabo v kmetijstvu ali pred njegovim odstranjevanjem; k obdelavi blata se štejejo vsi postopki obdelave le-tega, ki se lahko
izvajajo na območju komunalne ali skupne čistilne naprave,
kot so stabiliziranje, kondicioniranje, sušenje, dezinfekcija in
podobno, s katerimi se doseže:
– učinek stabilizacije blata skladno s predpisom, ki ureja
obdelavo biološko razgradljivih odpadkov,
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– ustrezne učinke za nadaljnjo uporabo ali postopke predelave ali odstranjevanja obdelanega blata skladno s predpisi,
ki urejajo uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, ali predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki,
11. javna površina je površina grajenega javnega dobra
lokalnega ali državnega pomena, katere uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem,
12. javna kanalizacija je kanalizacija, skladna s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo, je predana v najem izvajalcu
in jo zagotavlja občina; javna kanalizacija se začne z združitvijo
priključkov najmanj dveh stavb, v katerih obremenitev zaradi
nastajanja komunalne odpadne vode presega 20 PE oziroma
10 PE, če gre za naselje ali del naselja na vodovarstvenem
območju,
13. interna kanalizacija so cevovodi s pripadajočo opremo
v zgradbi in na zemljišču uporabnika, ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode iz stavbe v javno
kanalizacijo, nepretočno greznico, obstoječo greznico, MKČN z
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ali MKČN z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, v katero se odvaja komunalna odpadna
voda iz nestanovanjskih stavb,
14. kanalizacijski priključek je kanalski vod s pripadajočimi objekti in napravami, ki poteka po parcelah v zasebni lasti
in po javni površini ter predstavlja spoj med interno in javno
kanalizacijo, to je kanalizacijski vod od prvega revizijskega
(priključnega) jaška na parcelni meji uporabnika do priključnega
mesta na javni kanalizaciji; če revizijskega jaška ni na parceli,
na kateri stoji stavba, kanalizacijski priključek poteka do najbližje zunanje stene stavbe,
15. javni kanalizacijski sistem je hidravlično samostojen
sistem primarnega ali sekundarnega omrežja z enim iztokom,
skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode,
16. območje poselitve je območje, skladno s predpisom, ki
ureja emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih
čistilnih naprav,
17. vodovarstveno območje je območje določeno v skladu
s predpisi, ki urejajo vode,
18. posebne storitve so storitve, ki niso obvezne storitve
javne službe v skladu s predpisom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode in tega odloka,
19. kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca
o objektih gospodarske javne infrastrukture,
20. zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je
evidenca zbirnih podatkov o objektih gospodarske javne infrastrukture, ki jo vodi Geodetska uprava Republike Slovenije,
21. ustrezno čiščenje komunalne odpadne vode je čiščenje vode, skladno s predpisom, ki ureja emisije snovi pri
odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav,
22. obstoječa stavba je stavba, zgrajena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev,
23. uporabnik javne kanalizacije je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik ali solastnik stavbe ali zemljišča, ki je priključena
na javno kanalizacijo, oziroma je koristnik storitve javne službe,
24. lastnik javnega kanalizacijskega omrežja je občina,
25. zavezanec za plačilo storitev opravljanja javne službe
je fizična ali pravna oseba, ki je uporabnik storitve v skladu s
predpisi, ki urejajo javno službo,
26. omrežnina je del cene, ki vključuje stroške javne
infrastrukture, potrebne za izvajanje javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,
27. kanalščina je del cene, ki pokriva stroške izvajanja
javne službe in se uporabnikom zaračunava praviloma mesečno glede na dobavljeno količino pitne vode,
28. okoljska dajatev je dajatev v skladu Uredbo o okoljski
dajatvi za varstvo okolja,
29. pogodba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
in padavinske vode je pogodba, s katero so določena medsebojna razmerja med uporabnikom in izvajalcem javne službe.
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II. ORGANIZACIJSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA
JAVNE SLUŽBE
3. člen
(izvajalec javne službe/upravljavec javne kanalizacije)
Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode, na območju občine je Režijski obrat
Občine Kanal ob Soči.
4. člen
(uporabnik javne službe)
Uporabnik javne službe je fizična ali pravna oseba, ki je
lastnik ali solastnik stavbe, dela stavbe ali gradbeno inženirskega objekta ali utrjenega zemljišča in upravljavec javnih površin
priključenih na javno kanalizacijo, iz katerih se odpadne vode
po kanalizaciji odvajajo na čistilno napravo, odvažajo odpadne
vode ali koristijo storitve javne službe.
5. člen
(zagotavljanje odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode)
(1) Občina kot lastnica objektov in naprav za odvajanje in
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode mora zagotoviti izvajanje obvezne občinske javne službe na njenem celotnem
območju v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
(2) Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na
območju občine se zagotavlja:
– v komunalnih čistilnih napravah (v nadaljevanju: KČN)
za komunalne in padavinske odpadne vode, ki se vanjo odvajajo prek javnega kanalizacijskega omrežja iz območij, ki so na
to omrežje priključena,
– v malih komunalnih čistilnih napravah (v nadaljevanju:
MKČN) z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE in manjšo
od 2.000 PE za komunalne in padavinske odpadne vode, ki
se odvajajo prek javnega kanalizacijskega omrežja in z njimi
upravlja izvajalec javne službe,
– v obstoječih in nepretočnih greznicah ali MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE za komunalne odpadne vode iz
stavb, dela stavb, gradbenih inženirskih objektov (v nadaljevanju: objektov), ki niso priključeni na javno kanalizacijo in z njimi
upravlja zasebni lastnik ali upravljavec, ki ga potrdijo lastniki.
6. člen
(območja zagotavljanja javne kanalizacije)
Območja zagotavljanja javne kanalizacije so opredeljena
v Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode, ki je izvedbeni akt s katerim so
določena območja poselitve, za katere je v predpisanih rokih
obvezno zagotavljanje odvajanje komunalne odpadne vode v
javno kanalizacijo in njeno čiščenje na čistilni napravi.
7. člen
(program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode)
Izvajalec javne službe mora opravljati javno službo skladno s Programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki ga pripravi za obdobje štirih koledarskih
let skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode, ter ga posreduje v potrditev občinskemu svetu in potrjenega ministrstvu pristojnemu za okolje.
III. OBVEZNE STORITVE IN NALOGE JAVNE SLUŽBE
8. člen
(obseg storitev javne službe)
Izvajalec javne službe mora v okviru storitev javne službe
odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda na območjih izvajanja zagotoviti:
1. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode v
skladu s predpisi, standardi in normativi,
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2. obveščanje uporabnikov javne službe o izvajanju javne
službe ter o njihovih pravicah in obveznostih,
3. redno vzdrževanje priključkov na javno kanalizacijo,
ki obsega:
– preverjanje in redno vzdrževanje priključka na javno
kanalizacijo tako, da ni negativnih vplivov na okolico in na
delovanje javne kanalizacije,
– interventno vzdrževanje v primeru nepredvidljivih dogodkov (npr. lomi in puščanje na priključku),
4. vodenje predpisanih evidenc skladno z veljavno zakonodajo,
5. nadzor nad delovanjem in redno vzdrževanje objektov
in opreme za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih
voda,
6. nadzor nad izvajanjem del na vplivnem območju odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda,
7. pridobivanje podatkov o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode zaradi obračuna storitev,
8. izvajanje javne službe skladno s programom odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,
9. izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami,
10. priključevanje novih uporabnikov javne službe,
11. preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na
javno kanalizacijo, v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb
na območju upravljanja,
12. prve meritve in obratovalni monitoring čistilnih naprav
za odpadne vode,
13. ocena obratovanja čistilnih naprav po zakonodaji,
14. poslovnik objektov čistilnih naprav za odpadne vode,
15. operativni program odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode na območju upravljanja,
16. evidenco malih komunalnih čistilnih naprav;
17. obratovalni dnevnik čistilnih naprav v skladu s predpisi,
18. evidenco izdanih soglasij,
19. čiščenje odpadnih voda in obdelava blata,
20. načrt gospodarjenja z blatom,
21. evidenco izvajalca javne službe,
22. poročanje o izvajanju javne službe,
23. poročanje o doseženih standardih opremljenosti in
24. opravljanje drugih nalog v skladu z veljavnimi predpisi:
– vodi kataster javne kanalizacije,
– izdaja smernice za načrtovanje predvidene prostorske
ureditve,
– izdaja mnenja k predlogom prostorskih aktov, projektne
pogoje, soglasja k projektnim rešitvam, soglasja za priključitev
in soglasja k priključitvi na podlagi predložene dokumentacije,
ki je podrobneje določena v predpisih o graditvi objektov, prostorskem načrtovanju, geodetski dejavnosti, drugimi predpisi
ter tehničnem pravilniku izvajalca javne kanalizacije,
– sodeluje kot strokovni sodelavec pri izgradnji, rekonstrukciji in obnovi kanalizacijskega omrežja, ter pri tehničnih
pregledih objektov oziroma novozgrajenega kanalizacijskega
omrežja.
9. člen
(storitve izvajalca javne službe na območju poselitve
ali njegovem delu, ki je opremljeno z javno kanalizacijo)
(1) Kot obvezno storitev javne službe mora izvajalec javne
službe na območju ali njegovem delu, ki je opremljeno z javno
kanalizacijo, zagotoviti:
– razvoj in izgradnjo javne kanalizacije ter njeno nemoteno obratovanje,
– upravljanje, vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne
vode, ki se s streh in javnih površin odvaja v javno kanalizacijo,
– vodenje evidenc in drugih obveznosti v skladu z veljavno zakonodajo,
– druge storitve, skladno s predpisi.
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(2) Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter
padavinske odpadne vode s površin, ki niso javne, se ne šteje
za javno službo, tudi če se takšna odpadna voda odvaja v javno
kanalizacijo in čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi.
(3) Storitve iz prejšnjega odstavka izvaja izvajalec javne
službe v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije kot posebno storitev z uporabo javne infrastrukture.
10. člen
(storitve izvajalca javne službe na območju poselitve
ali njegovem delu, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo)
(1) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe za
stavbe v naselju ali delu naselja, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, in za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo skupino
stavb zunaj naselja skladno z veljavno zakonodajo zagotoviti:
– redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obdelavo njihove vsebine v komunalni čistilni napravi,
– prevzem blata iz MKČN in obstoječih (pretočnih) greznic
ter njegovo obdelavo najmanj enkrat na tri leta,
– prve meritve in obratovalni monitoring ali izdelavo ocene
obratovanja za MKČN,
– predpisane evidence o izvoru, vrsti in količini prevzetega
blata oziroma odplak ter druge evidence in
– druge storitve, skladno s predpisi.
(2) Izvajanje dejavnosti odvajanja padavinskih voda iz
cestnega telesa ni predmet urejanja tega odloka.
11. člen
(omejen obseg storitev javne službe)
(1) Občina za posamezne stavbe ali skupine stavb, do katerih dostop s cestnim motornim vozilom, namenjenim prevozu
komunalne odpadne vode in neobdelanega blata, ni mogoč,
opredeli izvajanje službe v omejenem obsegu in s posebnimi
prevoznimi sredstvi.
(2) Omejen obseg in način izvajanja storitve sta opredeljena v Programu odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode.
12. člen
(uporaba blata iz greznic ali MKČN)
(1) V primeru uporabe blata iz greznic ali MKČN, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je, v skladu s predpisom, ki
ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu,
blato zmešano skupaj s komunalno odpadno vodo, z gnojevko
oziroma gnojnico ter skladiščeno najmanj šest mesecev pred
uporabo za gnojilo v kmetijstvu, izvajalec javne službe kot
obvezno storitev javne službe zagotavlja samo prve meritve in
obratovalni monitoring, uporabnik pa te storitve plača po ceniku
izvajalca javne službe.
(2) Določbe prejšnjega odstavka se lahko uporabljajo le v
primeru, če lastnik nepretočne greznice ali MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, izvajalcu javne službe za vsako triletno
obdobje predloži pisno izjavo, da je uporaba blata za gnojilo
v kmetijstvu, skladno s predpisom, ki ureja uporabo blata iz
komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.
13. člen
(tehnični pravilnik)
(1) Izvajalec sprejme Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (v nadaljevanju: tehnični pravilnik), ki mora biti usklajen z
veljavno zakonodajo.
(2) Tehnični pravilnik podrobneje določa:
– tehnične normative za projektiranje, gradnjo, nadzor,
priključevanje, uporabo,
– upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja,
– dokumentacijo, za katero je v tem odloku predpisano,
da se določi v tehničnem pravilniku ter
– navodila in druge pogoje za izvajanje javne službe.
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14. člen
(pravica dostopa)
Izvajalec ima zaradi izvajanja javne službe po predhodnem obvestilu lastnika tudi brez soglasja lastnika pravico pristopati do kanalizacijskih objektov in naprav, MKČN in greznic.
IV. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJU POSELITVE
ALI NJEGOVEM DELU, KI JE OPREMLJENO Z JAVNO
KANALIZACIJO
15. člen
(opredelitev objektov in naprav javne kanalizacije)
(1) Lastnik javne kanalizacije in drugih objektov ter naprav, ki so potrebni za izvajanje javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je občina.
(2) Objekti in naprave javne kanalizacije v lasti občine so:
– kanalizacijska omrežja z revizijskimi jaški za odvod
komunalne odpadne in padavinske vode,
– črpališča za prečrpavanje komunalne odpadne in padavinske vode,
– razbremenilniki visokih vod,
– zadrževalniki in pretočni bazeni,
– čistilne naprave odpadnih komunalnih in padavinskih
vod,
– nepretočne greznice in MKČN iz tretjega odstavka
16. člena tega odloka,
– drugi objekti in naprave potrebni za obratovanje javne
kanalizacije, prevzeti v najem.
16. člen
(objekti in naprave uporabnikov)
(1) Objekti in naprave, ki so v lasti uporabnikov so:
– kanalizacijski priključek,
– interno kanalizacijsko omrežje objekta,
– objekti in naprave za predčiščenje odpadnih voda, peskolovi, lovilci mineralnih olj, lovilci olj in maščob rastlinskega
oziroma živalskega izvora ter druge naprave na kanalizacijskem priključku oziroma internem kanalizacijskem omrežju.
(2) Objekte in naprave iz prvega odstavka tega člena
vzdržuje uporabnik na lastne stroške.
(3) Uporabnik je dolžan z objekti in napravami iz prvega
odstavka tega člena ravnati tako, da je omogočeno nemoteno
odvajanje odpadne in padavinske vode ter da voda pred iztokom v javno kanalizacijo izpolnjuje zahtevane pogoje.
17. člen
(obveznosti priključitve na javno kanalizacijo)
(1) Na območjih poselitve, kjer je javna kanalizacija zgrajena, se gradi, obnavlja ali preureja, je priključitev objekta ali
preureditev obstoječega priključka objekta na javno kanalizacijo obvezna in dovoljena le na podlagi izdanega soglasja za priključitev in izdanega soglasja k priključitvi na javno kanalizacijo.
(2) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi
komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja
naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo,
če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne
vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja od 0,02
PE, odvajanje komunalne odpadne vode iz stavbe, ki nastaja
nad nivojem terena, pa je mogoče brez naprav za prečrpavanje.
(3) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi, na območju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo se izjemoma lahko
odvaja v MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE ali nepretočno
greznico, ki jo zagotavlja občina in upravlja izvajalec javne
službe, če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne
odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda,
ki ga je treba zagotoviti za priključitev stavbe na kanalizacijsko
omrežje javne kanalizacije, manjša od 0,02 PE, odvajanje
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komunalne odpadne vode iz stavbe, ki nastaja nad nivojem
terena, v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije pa ni mogoče brez naprav za prečrpavanje oziroma je tehnična rešitev
priklopa na javno kanalizacijo nesorazmerno draga.
(4) Ob prevzemu javne kanalizacije v najem, izvajalec
obvesti lastnika objekta, da je priključitev njegovega objekta na
javno kanalizacijo obvezna in mu posreduje pogoje za priključitev. Priključitev na javno kanalizacijo se mora pod nadzorom
izvajalca opraviti v roku šestih mesecev od prejema obvestila
o obvezni priključitvi.
(5) Objekt, iz katerega se je do zgraditve javne kanalizacije odvajala komunalna odpadna in padavinska voda v greznico
ali MKČN, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da
lastnik na svoje stroške greznico ali MKČN odstrani ali očisti
in izključi iz obstoječega sistema odvajanja odpadne vode, loči
sistem odvajanja odpadnih voda ter izvajalcu dopusti nadzor
nad izvedenimi deli. Prevzem odpadne komunalne vode in blata iz MKČN oziroma greznice zagotavlja izvajalec javne službe.
(6) Izvajalec javne službe lahko skladno s predpisi v soglasju za priključitev in v soglasju k priključitvi na kanalizacijo
določi uporabniku storitve javne kanalizacije obveznost, da
opravlja periodične meritve količin in lastnosti odpadne vode v
skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne,
industrijske in padavinske odpadne vode. Navedene obveznosti uporabnik izvaja na lastne stroške. Ravno tako uporabnik
na lastne stroške nabavi in vzdržuje za to potrebne naprave, ki
so skladne z zahtevami oziroma opremo izvajalca javne službe. Uporabnik redno dostavlja izvajalcu poročila o opravljenih
meritvah v skladu z veljavnimi predpisi.
(7) Uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo industrijsko odpadno vodo, obremenjeno z več kot 50 PE oziroma
4.000 m3 na leto, morajo v roku enega leta po uveljavitvi tega
odloka izvesti merilno mesto v skladu z zahtevami izvajalca
javne službe.
(8) Merilno mesto mora biti ob vsakem času brez posebnega obvestila dostopno izvajalcu javne službe.
18. člen
(pogoji priključitve)
(1) Pred začetkom gradnje kanalizacijskega priključka
si mora uporabnik od izvajalca pridobiti soglasje k priključitvi
na javno kanalizacijsko omrežje. Za pridobitev soglasja, mora
vlogi priložiti dokumentacijo, določeno v tehničnem pravilniku.
(2) Izvajalec je dolžan najpozneje v 15 dneh od prejema
popolne vloge:
– izdati soglasje k priključitvi ali
– izdati odločbo o zavrnitvi, v primeru, da priključitev po
predvideni dokumentaciji ni možna.
(3) Lastnik objekta je dolžan obvestiti izvajalca o fizični
izvedbi priključka najmanj petnajst dni pred izvedbo del. Nadzor
nad deli pri priključitvi na javno kanalizacijo izvede izvajalec na
stroške uporabnika.
(4) Po priključitvi objekta na javno kanalizacijo, se novega
uporabnika vpiše v evidenco uporabnikov javne kanalizacije in
v evidenco priključenih uporabnikov na čistilno napravo.
19. člen
(oblikovanje cene storitev odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne in padavinske vode)
(1) Cena storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode se oblikujejo v skladu z Uredbo
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju: Uredba o metodologiji).
(2) Cene storitev potrdi občinski svet.
20. člen
(način priključitve)
(1) Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so
v lasti enega uporabnika, je dovoljen samo en priključek na
javno kanalizacijo.
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(2) V primeru zahtevne konfiguracije terena ali ko to zahtevata položaj in velikost objektov se izjemoma skladno s soglasjem izvajalca dovoli tudi izgradnja dveh ali več priključkov.
(3) Vsak objekt se praviloma priključuje na javno kanalizacijo preko svojega priključka. V primerih, ko se pri izdelavi
projekta priključka ugotovi, da to ni možno ali racionalno, je
dovoljena po navodilih izvajalca priključitev več objektov preko
enega skupnega kanalizacijskega priključka, s čimer pa morajo
soglašati vsi lastniki tega priključka. V tem primeru je priključek
v zasebni lasti vseh lastnikov tega priključka.
(4) V primeru ločenega sistema odvajanja odpadnih komunalnih in padavinskih voda se mora izvajati dosledno priključevanje odpadnih komunalnih voda na fekalni kanal in
padavinskih voda na meteorni kanal.
(5) Za gradbišča, javne prireditve, začasne objekte in
podobne primere se lahko izvede začasen priključek na javno
kanalizacijo. Uporabnik mora k vlogi za pridobitev začasnega
priključka priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, prijavo
prireditve ali podoben dokument, ki potrjuje začasno potrebo
po priključitvi na javno kanalizacijo. Izvajalec dovoli začasno
priključitev, če uporabnik vloži popolno vlogo in je priključitev
tehnično izvedljiva. Izvajalec lahko dovoli začasno priključitev
na javno kanalizacijo le za določeno dobo, ki pa ne sme biti
daljša od dveh let. En mesec pred ukinitvijo začasnega priključka mora izvajalec o tem pisno obvestiti uporabnika in ga
seznaniti s pogoji za pridobitev stalnega priključka.
21. člen
(izgradnja priključkov)
(1) Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede izvajalec
javne službe ali drug, za to usposobljen in registriran izvajalec
gradbenih del oziroma druga oseba v skladu z Zakonom o
graditvi objektov pod nadzorom izvajalca javne službe.
(2) Vsak kanalizacijski priključek mora imeti revizijski jašek, ki služi izvajalcu za preverjanje razmer v priključni cevi in
preverjanje emisij v odpadni vodi, uporabniku pa za vzdrževanje in čiščenje priključnega voda. Revizijski jašek mora biti
praviloma postavljen na takšnem mestu, da lahko do njega
nemoteno dostopata izvajalec in uporabnik.
(3) Če izvedba priključka ni možna na zemljišču, ki je v
lasti lastnika objekta, mora lastnik tega objekta za postavitev
revizijskega jaška in priključnega voda predložiti izvajalcu notarsko overjeno služnostno pogodbo ali izjemoma soglasje
lastnika zemljišča.
(4) Interna kanalizacija s priključkom in pripadajoči objekti
morajo biti izvedeni v skladu s pridobljenim soglasjem in Tehničnim pravilnikom tako, da na objektu ne nastane škoda zaradi
vdora povratne vode iz javne kanalizacije. Odvajanje odpadne
vode iz stavb, ki so nižje od kote javne kanalizacije ali pa v njih
obstaja nevarnost vdora povratne vode iz javne kanalizacije, se
mora izvesti s prečrpavanjem na ustrezen nivo.
(5) Izgradnja in vzdrževanje objektov in naprav iz 16. člena tega odloka, se mora izvajati po enakih določilih kot veljajo
za javno kanalizacijo na stroške uporabnika. Uporabnik je dolžan s temi objekti in napravami gospodariti tako, da je omogočeno nemoteno odvajanje komunalne in padavinske odpadne
vode v javno kanalizacijo.
22. člen
(spremembe na priključkih in odjava priključka)
(1) Sprememba dimenzije priključka, trase, izvedba dodatnega kanalizacijskega priključka, izvedba merilnega mesta
industrijske odpadne vode in ostale spremembe se obravnava
na enak način, kot da gre za nov kanalizacijski priključek.
(2) Izvajalec javne službe je dolžan obvestiti uporabnika o
vsaki spremembi pogojev priključevanja na javno kanalizacijo,
uporabnik pa je dolžan sporočiti izvajalcu vsako spremembo,
ki je vezana na odvajanje komunalne odpadne in padavinske
vode, in sicer v 15 dneh od nastale spremembe ter dostaviti
uradno veljaven dokument, ki je podlaga za spremembo.
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(3) Prenos lastništva priključka ali obveznosti plačila storitev na drugo pravno ali fizično osebo je mogoča pod pogojem,
da dotedanji uporabnik nima odprtih obveznosti do izvajalce
iz naslova odvajanja in čiščenja na priključku, v nasprotnem
primeru se priključitev novega uporabnika izvede po postopku,
ki je po določilih tega odloka predpisan za prvo priključitev na
javno kanalizacijo.
(4) Odjava priključka je dovoljena samo v primerih rušenja
priključenega objekta in v primerih, ko gre za začasen priključek. Uporabnik mora posredovati izvajalcu vlogo za odjavo
priključka v pisni obliki. Izvedbo prekinitve priključka izvrši
izvajalec na stroške uporabnika.
(5) Uporabnika se izbriše iz evidence uporabnikov po
poravnavi vseh obveznosti do izvajalca javne službe odvajanja
in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode.
23. člen
(padavinske in tuje vode)
V mešani sistem javne kanalizacije ni dovoljeno odvajati
hladilnih voda, drenažnih voda, zalednih voda, vodotokov, izvirskih voda, površinskih voda z neutrjenih površin ter podtalnice.
Izjemoma je te vode dopustno odvajati v ločeno meteorno kanalizacijo, pod pogojem, da zmogljivosti sistema to dopuščajo.
24. člen
(industrijske odpadne vode)
V javno kanalizacijo se smejo odvajati tiste industrijske
odpadne vode, ki jih dovoljujejo proste zmogljivosti omrežja in
ustrezajo veljavnim predpisom o emisijah snovi, ki se smejo
odvajati iz virov onesnaževanja v vode in javno kanalizacijo in
nimajo škodljivega vpliva na kanalizacijo in objekte, ter škodljivega vpliva na čiščenje v KČN in so izpolnjeni pogoji iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda
v vode in javno kanalizacijo, ter pod pogoji, ki jih določa ta odlok
in soglasje izvajalca.
25. člen
(obveščanje uporabnikov)
Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe, ki
so priključeni na javno kanalizacijo, obvestiti:
– na kateri komunalni ali skupni čistilni napravi se čisti
komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno
kanalizacijo,
– pogojih odvajanja komunalne in padavinske odpadne
vode v javno kanalizacijo.
V. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJU POSELITVE
ALI NJEGOVEM DELU, KI NI OPREMLJENO
Z JAVNO KANALIZACIJO
26. člen
(načini odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
in padavinskih odpadnih vod)
(1) Na območjih, kjer ni urejenega odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne in padavinske vode, velja za lastnike
novih objektov obvezna izgradnja MKČN oziroma nepretočne
greznice v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN ter predpisi, ki urejajo emisijo
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo.
(2) Na območjih, kjer ni predvidena gradnja javne kanalizacije, so lastniki obstoječih objektov dolžni obstoječe pretočne
greznice odstraniti iz uporabe v rokih, določenih v predpisu, ki
ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN in
jih nadomestiti z MKČN ali nepretočnimi greznicami, ki morajo ustrezati zakonsko predpisanim standardom. Posamezni
uporabniki lahko zgradijo skupno MKČN s pripadajočim kanalizacijskem omrežjem, ki nima statusa javne kanalizacije; za
upravljanje s temi objekti pa morajo pooblastiti odgovornega
upravljavca naprav.
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(3) Skladno z zgoraj navedenimi predpisi opravlja izvajalec obratovalni monitoring oziroma za naprave zmogljivosti do
50 PE izdela oceno obratovanja, v skladu z zakonsko predpisanim navodilom in obrazcem na podlagi pravilnika, ki ureja prve
meritve in obratovalni monitoring ČN.
(4) Ob izdelavi ocene obratovanja se skladno z veljavno
zakonodajo preveri dokumentacija, stanje in delovanje MKČN.
27. člen
(prevzem in ravnanje z blatom in odpadnimi vodami
iz greznic)
(1) Izvajalec zagotavlja prevzem, ravnanje, čiščenje in
obdelavo blata iz obstoječih greznic in MKČN ter komunalne
odpadne vode iz nepretočnih greznic na celotnem območju
občine v skladu s Programom odvajanja in čiščenja.
(2) Blato iz pretočnih greznic in MKČN ter komunalne
odpadne vode iz nepretočnih greznic se lahko odvaža na KČN,
ki je opremljena za obdelavo blata, zato je blato iz pretočnih
greznic in MKČN ter komunalne odpadne vode iz nepretočnih
greznic prepovedano neposredno odvajati, odvažati in odlagati
v naravno okolje (na kmetijska in ostala zemljišča), v površinske ali podzemne vode ali javno kanalizacijo.
(3) Če izvajalec javne službe ne upravlja KČN, ki je opremljena za obdelavo blata, mora občina zagotoviti zmogljivosti
za ustrezno obdelavo blata na drugi KČN.
28. člen
(obveščanje uporabnikov)
(1) Izvajalec javne službe se o nameri prevzema blata
oziroma komunalne odpadne vode predhodno dogovori z uporabnikom storitve.
(2) Če uporabnik dogovorjenega časa izvedbe storitve
ne odpove oziroma ga v dogovoru z izvajalcem ne prestavi in
s tem onemogoči izvedbo storitve ali če izvajalcu ne omogoča
opravljanja storitev, mora plačati nastale stroške, razen stroškov ravnanja z blatom (obdelava blata v ČN), ki jih izvajalec
uporabniku v tem primeru ni upravičen zaračunati.
(3) Uporabnik ni dolžan plačati stroškov izvedbe storitev
iz tretjega odstavka tega člena, če zaradi dokazane upravičene
daljše odsotnosti (daljša bolniška odsotnost, višja sila …) ni
mogel odpovedati najavljenega časa izvedbe storitve.
VI. OBRAČUN ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE
IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
29. člen
(cena odvajanja in čiščenja)
(1) V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode se ločeno oblikujejo in obračunavajo cene za storitve javne službe:
– odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin,
– odvajanje padavinske odpadne vode s streh,
– storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami,
– čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin in
– čiščenje padavinske odpadne vode s streh.
(2) Na računu se ločeno prikaže:
– omrežnina,
– cena posamezne storitve javne službe v skladu z prvim
odstavkom tega člena,
– okoljske dajatve v skladu s predpisom, ki ureja okoljske
dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne
vode.
(3) Cena storitev javne službe iz prve in tretje alineje
prvega odstavka tega člena je sestavljena iz omrežnine, cene
opravljanja storitev javne službe in okoljske dajatve, iz druge,
četrte in pete alineje prvega odstavka tega člena pa iz omrežnine in cene opravljanja storitev javne službe.
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(4) Cena opravljanja storitev javne službe iz prve, tretje in
četrte alineje drugega odstavka tega člena, ki pokriva stroške
izvajanja posamezne javne službe, se uporabnikom obračunava mesečno v m3 na podlagi odčitka porabe vode na obračunskem vodomeru oziroma v obliki akontacije, določene glede
na povprečno mesečno porabo zadnjega obračunskega leta.
(5) Cena opravljanja storitev javne službe iz druge in pete
alineje prvega odstavka tega člena, ki pokriva stroške izvajanja posamezne javne službe, se uporabnikom obračunava
mesečno v m3 glede na količino padavin, ki padejo na tlorisno
površino strehe, s katere se padavinska odpadna voda odvaja
v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi.
(6) Omrežnina je del cene, ki pokriva stroške javne infrastrukture javne službe in se obračunava mesečno glede na
zmogljivost priključkov in na način, ki je določen v Uredbi o
metodologiji.
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(2) Plačnik storitev javne službe je njen uporabnik. V primeru oddaje stavbe, posameznega dela stavbe ali gradbeno
inženirskega objekta v najem, je plačnik lahko najemnik, če je
lastnik nanj s pogodbo prenesel vse pravice in obveznosti, ki jih
sicer ima lastnik kot uporabnik in je taka pogodba posredovana
izvajalcu javne službe. V takem primeru lastnik za obveznosti
najemnika, ki jih ima ta kot uporabnik po tem odloku, odgovarja
v razmerju do izvajalca solidarno.
(3) V primeru, da uporabnik ne poravna računa v navedenem roku, ga je izvajalec dolžan opomniti. V opominu mora
izvajalec določiti nov rok plačila in opozoriti uporabnika na posledice neplačila. V primeru, da uporabnik tudi po izteku roka,
določenega v opominu, ne izpolni obveznosti, izvajalec prekine
dobavo vode, o čemer predhodno seznani uporabnika. V takem
primeru bo izvajalec prekinil dobavo vode do poplačila celotne
obveznosti, vključno s stroški prekinitve.

30. člen

33. člen

(merjenje količin)

(ugovor)

(1) Količina opravljanja storitev javne službe iz prve, tretje
in četrte alineje drugega odstavka prejšnjega člena se zaračuna na podlagi iz javnega vodovoda odvzete vode in se meri v
m3 na podlagi odčitka obračunskega vodomera.
(2) Izvajalec je dolžan odčitati stanje na vodomeru najmanj enkrat letno za gospodinjstva, za večje odjemalce (industrija in večstanovanjske stavbe) pa praviloma vsak mesec.
(3) Če se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim
vodomerom, na oskrbovanih območjih, se količino storitev obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom
priključka, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki
znaša 1,2 m3 na dan za vodomer s faktorjem omrežnine 1.
(4) Kadar se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se obračuna na podlagi števila stalno in
začasno prijavljenih stanovalcev ob upoštevanju normirane
porabe pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan. Zavezanec za plačilo storitev izvajalcu na njegovo zahtevo sporoči
podatke o številu stalno in začasno prijavljenih stanovalcev.
(5) V primerih, ko je na internem omrežju več uporabnikov, ki koristijo storitve iz istega priključka, na katerem se meri
poraba vode z enim obračunskim vodomerom in so na internem
omrežju vgrajeni interni vodomeri, lahko izvajalec izda račun
posameznim uporabnikom na podlagi odčitka stanja na internih vodomerih. Količina se poveča ali zmanjša za razliko med
seštevkom dobavljene vode po odčitkih na internih vodomerih
in po odčitku na obračunskem vodomeru, ki se razdeli na vse
uporabnike v objektu glede na porabo po internih vodomerih.
(6) V primerih, ko je na internem vodovodnem omrežju
več uporabnikov, ki se oskrbujejo z vodo iz istega priključka, na
katerem se meri poraba vode z enim obračunskim vodomerom
in na internem omrežju niso vgrajeni interni vodomeri, se količina
opravljenih storitev obračuna skladno z veljavno zakonodajo.

Uporabnik lahko v roku petnajstih dni od izdanega računa
vloži pisni ugovor pri izvajalcu javne službe, če meni, da mu
storitve niso bile pravilno obračunane. Del računa glede na
povprečno mesečno porabo zadnjega obračunskega leta mora
uporabnik plačati v roku, navedenem na računu. Izvajalec je
dolžan na pisni ugovor uporabnika pisno odgovoriti v roku nadaljnjih osem dni in v tem času ne sme prekiniti dobave vode.

31. člen
(posebni primeri obračuna/pavšal)
(1) V primeru, da izvajalec ali uporabnik ugotovita, da je
obračunski vodomer v okvari in okvara ni rezultat nepooblaščenega posega v sistem, se obračuna količina storitev glede
na pavšalno porabo vode na osnovi povprečja porabe vode v
obdobju zadnjega obračunskega leta razen v primeru utemeljenih razlogov za drugačen odčitek.
(2) Če izvajalec ne more odčitati števca, mora o tem obvestiti uporabnika. Ta mora sporočiti stanje vodomera, sicer se mu
obračuna storitev v višini povprečne mesečne porabe zadnjega
obračunskega leta razen v primeru utemeljenih razlogov za
drugačen odčitek.
32. člen
(plačevanje računov)
(1) Uporabnik je dolžan račun poravnati v roku, navedenem na računu.

34. člen
(upravičenci do oprostitve plačevanja stroškov odvajanja
in čiščenja in okoljske dajatve, ki nastaja pri opravljanju
kmetijske dejavnosti)
(1) Uporabniki, pri katerih nastaja odpadna voda v kmetijski dejavnosti ter se le-ta odvaja na kmetijska zemljišča, niso
dolžni plačevati stroškov odvajanja in čiščenja odpadne vode.
Poraba pitne vode namenjene za izvajanje kmetijske dejavnosti
se ugotavlja v skladu z določbami odloka o oskrbi s pitno vodo.
(2) Okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode se ne plačuje za porabo
vode v kmetijski dejavnosti kot je to določeno s predpisi.
35. člen
(vloga za oprostitev plačevanja okoljske dajatve, ki nastaja
pri opravljanju kmetijske dejavnosti)
(1) Za oprostitev oziroma znižanje plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
morajo upravičenci zaprositi upravljavca vodovodnega omrežja
z vložitvijo pisne vloge najkasneje do 15. 2. tekočega leta.
(2) Za popolno vlogo morajo priložiti naslednje priloge:
– fotokopijo zbirne vloge za subvencije v kmetijstvu glede
na predmet uveljavljanja oprostila,
– potrdilo o družinski skupnosti, če se ne zagotavlja ločeno merjenje porabe pitne vode,
– številko odjemnega mesta odvzema vode iz javnega vodovodnega omrežja, navedeno na računu upravljavca omrežja.
(3) Vloga se obnovi enkrat letno. Kolikor upravičenec ne
obnovi vloge v roku iz prvega odstavka tega člena, mu izvajalec
z mesecem marcem tekočega leta začne obračunavati polno
okoljsko dajatev. Enako velja kolikor vlagatelj v roku ne priloži
vseh zahtevanih prilog.
VII. GRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA
36. člen
(gradnja objektov in naprav javne kanalizacije)
(1) Najmanj 7 dni pred pričetkom del oziroma gradnje
javne kanalizacije je investitor dolžan obvestiti izvajalca javne
kanalizacije o nameravani gradnji.
(2) Gradnjo objektov in naprav javne kanalizacije lahko
izvaja strokovno usposobljena oseba, posege v obstoječi sis-
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tem javne kanalizacije pa opravlja izvajalec javne službe ali
druga strokovna usposobljena oseba pod nadzorom izvajalca
javne službe.
(3) Uporabnik, ki sofinancira gradnjo javne kanalizacije,
s tem ne pridobi nikakršne pravice razpolaganja na javni kanalizaciji.
(4) Ob izgradnji kanalizacijske infrastrukture je investitor
dolžan na lastne stroške zagotoviti strokovni nadzor izvajalca
javne kanalizacije.
(5) Javna kanalizacija mora biti grajena na način in iz materialov, ki zagotavljajo popolno tesnost in ustreza evropskim
normativom (SIST EN) na tem področju. Podrobnejše zahteve
glede gradnje so navedene v tehničnem pravilniku.
(6) Po izgradnji KČN izvajalec gradnje na svoje stroške
izvede najmanj šest mesečno poskusno obratovanje čistilne
naprave. V tem času se ob prisotnosti bodočega upravljavca ČN preveri delovanje sistema in zagotovi usposabljanje
strokovnega kadra bodočega upravljavca za samostojno delo
na ČN. Po koncu predpisanega obdobja poskusnega obratovanja je izvajalec del dolžan opraviti prve meritve in kontrolo
delovanja čistilne naprave. Rezultati prvih meritev so sestavni
del dokumentacije za primopredajo objekta investitorju in za
pridobitev uporabnega dovoljenja.
(7) V času poskusnega obratovanja čistilne naprave mora
investitor zagotoviti priklop zadostnega števila kanalizacijskih
hišnih priključkov oziroma uporabnikov na kanalizacijski sistem
(zadostno število PE), ki omogoča zagon ČN in začetek njenega obratovanja. Optimalno število priključenih PE na čistilno
napravo določita projektant in/ali tehnolog čistilne naprave.
(8) Po uspešno opravljenem tehničnem pregledu kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave in po pridobitvi uporabnega dovoljenja se lahko čistilna naprava obremeni do polne
zmogljivosti.
37. člen
(prenos novozgrajenih objektov in naprav)
Kadar je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo novozgrajena kanalizacija s pripadajočimi objekti obravnavana kot
javna kanalizacija, je investitor novozgrajenih kanalizacijskih
objektov in omrežja dolžan po končani gradnji z zapisnikom
le-te predati v last občini brezplačno v skladu s Tehničnim pravilnikom, občina pa prenese kanalizacijske objekte in naprave
v najem izvajalcu.
VIII. VAROVANJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA,
OBJEKTOV IN NAPRAV
38. člen
(gradbena dela)
(1) Na javni kanalizaciji se ne sme graditi, postavljati
objektov in nasipati materiala, ki lahko povzroči poškodbe na
kanalizaciji ali ovira njeno delovanje in vzdrževanje.
(2) Kdor gradi, opravlja vzdrževalna dela, rekonstrukcije
in druga dela v varovalnem pasu javne kanalizacije, si mora
pred začetkom del pri izvajalcu javne službe pridobiti podatke o
poteku javne kanalizacije in dovoljenje za izvajanje predvidenih
del, v katerem so podani pogoji za poseg na območju trase ter
ga obvestiti o pričetku del.
(3) V primeru nastalih poškodb na javni kanalizaciji ali
priključkih je povzročitelj dolžan nemudoma obvestiti izvajalca
javne službe o kraju, času in vrsti poškodbe. V takem primeru
mora povzročitelj, izvesti ustrezno sanacijo pod nadzorom izvajalca in pokriti vse nastale stroške.
39. člen
(obveznost vzpostavitve prvotnega stanja)
(1) Investitorji oziroma izvajalci del morajo po gradnji,
vzdrževanju in rekonstrukcijah cest, ulic, trgov ... vzpostaviti
kanalizacijski sistem v prvotno stanje. Vsa dela se opravijo
pod nadzorom izvajalca javne službe. Vsi stroški vzpostavitve
prvotnega stanja in nadzora bremenijo investitorja.
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(2) Upravljavci drugih omrežij in naprav (elektro, telefona,
plinovoda, KATV …) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti, da ostane kanalizacijski sistem nepoškodovan, v primeru nastanka škode, pa obvestiti izvajalca
javne službe in poravnati vse nastale stroške.
IX. PRAVICE IN OBVEZNOSTI LASTNIKA
IN UPORABNIKOV
40. člen
(obveznosti lastnika)
Lastnik javne infrastrukture je odgovoren za organizacijo
in nadzor gospodarske javne službe ter varstvo potrošnikov in
javnega interesa skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja občinsko gospodarsko službo odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode. Omogočiti mora varno in nemoteno
delovanje sistema.
41. člen
(obveznosti uporabnikov)
(1) Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
1. na javno kanalizacijo se lahko priključijo le s soglasjem
izvajalca skladno z odobreno projektno in tehnično dokumentacijo,
2. odvajati komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo,
MKČN ali nepretočno greznico,
3. pridobiti soglasja, mnenja in strokovne ocene, kot to
določa ta odlok,
4. vzdrževati kanalizacijski priključek, interno kanalizacijo
in vse naprave, vgrajene vanjo, obstoječo ali nepretočno greznico in MKČN,
5. vzdrževati čistočo in zagotavljati nemoten dostop do
mest za ugotavljanje količine in stopnje onesnaženosti odpadne vode,
6. ne dovoliti priključitve objektov drugih lastnikov na svojo
interno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek brez soglasja
izvajalca,
7. izvajati predpisane meritve komunalnih in padavinskih
odpadnih voda ter industrijskih odpadnih vod,
8. omogočati izvajalcu dostop do javne kanalizacije za
izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del na javni kanalizaciji,
kadar le-ta poteka po njegovem zemljišču,
9. omogočati izvajalcu neoviran dostop do obstoječe
greznice, nepretočne greznice ali MKČN in prevzem njene
vsebine,
10. omogočiti izvajalcu pregled interne kanalizacije in
sestavo odpadne vode,
11. obvestiti izvajalca o začetku gradnje MKČN, mu omogočiti pregled in pred zagonom predati predpisano dokumentacijo o ustreznosti MKČN,
12. obveščati izvajalca o vseh okvarah na javni kanalizaciji, kanalizacijskem priključku in merilnih napravah ter vseh pojavih, ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne kanalizacije,
13. uporabniki ne smejo prekiniti odvoda odpadne vode
drugemu uporabniku ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti,
14. pisno obveščati izvajalca o spremembi naslova, lastništva in drugih spremembah na stavbi ali inženirskem objektu,
ki imajo vpliv na odvod komunalne odpadne in padavinske
vode, v roku 15 dni od nastanka spremembe, ki je možna po
poravnavi vseh zapadlih obveznosti. V primeru spremembe
uporabnika mora poleg obvestila poskrbeti tudi za izvedbo
popisa vodomera, ki je relevanten trenutek za določitev novega
uporabnika in novega razmerja med izvajalcem javne službe in
uporabnikom. Če se popis ne izvede, se storitve javne službe
zaračunavajo novemu uporabniku enako, kot staremu in jih je
novi uporabnik dolžan poravnavati,
15. plačevati stroške storitev javne službe,
16. obveščati izvajalca o vseh spremembah količin in
lastnosti industrijske odpadne vode, ki vplivajo na izvajanje
javne službe,
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17. upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odvajanju in čiščenju odpadne vode.
(2) Uporabnik sme odvajati odpadno vodo v javno kanalizacijo samo na način, ki ne poslabšuje pogojev odvajanja drugih uporabnikov in ne povzroča motenj pri postopku čiščenja
odpadne vode.
(3) Uporabnik je dolžan poravnati škodo na objektih in
napravah javne kanalizacije, če je ta nastala zaradi njegovega
ravnanja oziroma jo je povzročila njegova odpadna voda.
(4) Prepovedano je poseganje v vse naprave in objekte
javne kanalizacije in spreminjanje pogojev njihove dostopnosti
brez soglasja izvajalca. Za objekte, ki se priključujejo na javno
kanalizacijo in za katere se pred izdajo uporabnega dovoljenje
izvede tehnični pregled, morajo izvajalcu pred tehničnim pregledom dostaviti projekt izvedenih del z vrisanimi komunalnimi
vodi.
(5) Opravljati druge obveznosti iz tega odloka.

44. člen
(prekinitve odvajanja in čiščenja odpadne vode
zaradi vzdrževalnih del)
(1) Izvajalec javne službe ima pravico, brez povračila stroškov, prekiniti odvajanje odpadne vode za krajši čas zaradi načrtovanih vzdrževalnih del ali nastalih okvar na javni kanalizaciji.
O vzrokih, času trajanja prekinitev ter o navodilih za ravnanje
uporabnikov med prekinitvijo, izvajalec javne službe obvesti
uporabnike na krajevno običajen način in na spletni strani.
(2) V primeru izvajanja nenačrtovanih vzdrževalnih del
ali ob naravnih in drugih nesrečah ima izvajalec javne službe
pravico brez povračila stroškov prekiniti ali omejiti uporabnikom
odvajanje odpadne vode v javno kanalizacijo. Izvajalec javne
službe ima v teh primerih dolžnost v štiriindvajsetih urah vzpostaviti začasen režim odvajanja odpadne vode.
(3) V primerih krajših nepredvidljivih prekinitev (do treh
ur) odvajanja odpadnih voda objava za izvajalca javne službe
ni obvezna.

42. člen

45. člen
(prekinitev odvajanja in čiščenja odpadne vode
na zahtevo uporabnika)
Zaradi opustitve uporabe stavbe, zaradi daljše odsotnosti
uporabnika, zaradi združevanja več stanovanjskih ali poslovnih
enot v eno in podobnih vzrokov lahko izvajalec na pisno zahtevo uporabnika začasno prekine dobavo pitne vode uporabniku.
V času prekinitve je uporabnik dolžan plačevati fiksni del cene
javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode – omrežnino
in stroške odvajanja in čiščenja padavinske vode.

(pravice uporabnikov)
Uporabniki imajo na podlagi soglasja izvajalca pravico do:
1. priključitve na javno kanalizacijo,
2. sprememba dimenzije priključka, trase,
3. izvedba dodatnega dela priključka in
4. ukinitve priključka.
X. PREKINITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE
ODPADNE IN PADAVINSKE VODE
43. člen
(prekinitev dobave vode, odvajanja odpadne vode
in ukinitev priključka)
(1) Uporabniku se prekine dobava pitne vode iz javnega
vodovoda, če z odvodom odpadnih voda povzroča nevarnost
za vodni vir ali javni vodovod.
(2) Izvajalec javne službe na stroške uporabnika, po predhodnem obvestilu, prekine odvajanje odpadne vode, kadar:
1. je zaradi stanja interne kanalizacije objekta ali naprav v
njej ogroženo obratovanje javne kanalizacije ali proces čiščenja
na komunalni čistilni napravi,
2. je kanalizacijski priključek na javno kanalizacijo izveden
brez soglasja izvajalca javne službe,
3. uporabnik brez soglasja izvajalca javne službe dovoli
priključitev drugega uporabnika na interno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek, ali spremeni njegovo zmogljivost,
4. uporabnik onemogoča izvajalcu javne službe meritve
količin in onesnaženosti odpadne vode ali pregled kanalizacijskega priključka,
5. uporabnik brez soglasja izvajalca javne službe spremeni izvedbo priključka,
6. uporabnik krši objavljene omejitve in druge ukrepe v
zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode,
7. kadar uporabnik ne poravna stroškov po izdanem računu in opominu,
8. industrijski uporabnik v roku tridesetih dni po pozivu
izvajalca javne službe ne podpiše pogodbe o odvajanju in
čiščenju industrijske odpadne vode,
9. kvaliteta izpusta odpadne vode v kanalizacijo ne ustreza zahtevam veljavne zakonodaje,
10. uporabnik, zaradi določitve količine industrijske odpadne vode, ne zagotovi merjenja odvzetih količin vode iz
naravnih virov.
(3) Prekinitev odvajanja odpadne vode velja za čas do
odprave vzroka. Stroške vnovične priključitve plača uporabnik.
(4) Kanalizacijski priključek se lahko ukine na zahtevo
uporabnika in po uradni dolžnosti izvajalca javne službe. Stroške ukinitve krije uporabnik. Ukinitev na zahtevo uporabnika je
dopustna ob odstranitvi objekta ali opustitvi uporabe objekta,
kar mora uporabnik dokazati s potrdilom pristojnih organov.

46. člen
(prekinitev odvajanja odpadne vode zaradi višje sile)
(1) V primeru višje sile ima izvajalec pravico, brez povračila stroškov, prekiniti ali omejiti odvajanje odpadne vode, mora
pa postopati skladno z načrtom ukrepanja v primeru višje sile,
ki ga pripravi organ pristojen za zaščito in reševanje. Višja sila
po tem odloku so: potres, požar, poplave, izpad energije, udori,
plazovi, lomi in velike okvare na javni kanalizaciji.
(2) Izvajalec ne odgovarja za škodo v objektih zaradi
izlivov iz javne kanalizacije v primeru poplav, naliva večje izdatnosti od projektirane, ter ob naravnih in drugih nesrečah, na
katere ne more vplivati.
47. člen
(prekinitev odvajanja zaradi zavarovanja kakovosti
pitne vode)
(1) V primerih nedovoljenega izpusta odpadnih vod iz
objektov in naprav uporabnika, ki bi ogrozilo vodne vire in distribucijo vode ali povzročilo onesnaženje pitne vode, izvajalec
javne službe odvajanja in čiščenja takoj, brez predhodnega obvestila prekine dobavo pitne vode in odvajanje odpadne vode.
(2) Ponovno priključitev objekta na infrastrukturo izvede
izvajalec javne službe po sanaciji stanja.
(3) Pred ponovno priključitvijo na infrastrukturo je uporabnik dolžan poravnati vse nastale stroške.
48. člen
(odgovornost za škodo)
Izvajalec javne službe ne odgovarja za škodo v stavbah,
gradbeno inženirskih objektih in ostalih objektih in napravah
zaradi izlivov vode iz javne kanalizacije v primeru poplav, naliva večje izdatnosti od projektirane ter ob naravnih in drugih
nesrečah, na katere ne more vplivati.
XI. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
49. člen
(viri financiranja)
Javna služba se financira iz:
– cen storitev javne službe,
– občinskega proračuna in
– drugih virov.
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čistilnimi napravami se bo oblikovala do leta 2017, ko bodo
vzpostavljene evidence.

50. člen
(pristojnost izvajanja nadzora)
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja medobčinski inšpekcijski organ v skladu s predpisi o inšpekcijskem
nadzoru in predpisi o prekrških, pooblaščeni delavci upravljavca pa opravljajo strokovni nadzor.
XIII. KAZENSKE DOLOČBE
51. člen
(globe za uporabnike)
(1) Z globo 500 evrov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, če ravna v nasprotju z določili tretjega odstavka
16. člena, 17., 18., 20., 21., 22., 23., 24., 28., 39. in 41. člena.
(2) Z globo 200 evrov se za prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorno osebo pravne osebe.
(3) Z globo 100 evrov se kaznuje uporabnika, ki ni pravna
oseba, samostojni podjetnik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
52. člen
(1) Upravljavec pripravi tehnični pravilnik iz 13. člena tega
odloka najkasneje v roku enega leta od uveljavitve tega odloka.
(2) Skladno s 17. členom odloka, se mora priključitev obstoječih objektov na javno kanalizacijo izvesti v roku dvanajstih
mesecev po uveljavitvi tega odloka.
(3) Uporabniki, ki niso vpisani v evidenco uporabnikov
javne kanalizacije, se morajo prijaviti izvajalcu javne službe
najkasneje v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka.
(4) 3. točka 30. člena začne veljati dne 1. 1. 2017.
(5) Do uveljavitve določila iz prejšnjega odstavka tega člena in prvega odstavka 49. člena tega odloka se uporabnikom
zaračunava pavšal v višini:
– 4,5 m3/osebo za gospodinjstva na mesec,
– 2,5 m3/glavo za živino na mesec in
– 10 m3/iztočno mesto za gospodarske in storitvene dejavnosti, ki v svojem procesu uporabljajo pitno vodo.
(6) Cena storitve za odvajanje in čiščenje padavinske
vode z javnih površin in streh ter storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi

53. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
čiščenju in odvajanju odpadnih in padavinskih voda na območju
Občine Kanal ob Soči (Uradne objave – časopis Primorske
novice, št. 25/96).
54. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 9000-0005/2014-6
Kanal ob Soči, dne 22. maja 2014
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

1647.

Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12 – v nadaljevanju Uredba)
in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in
51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 3. izredni seji
občinskega sveta dne 23. 4. 2014 sprejel

SKLEP
o cenah storitev oskrbe s pitno vodo
1. člen
Občinski svet Občine Kanal ob Soči na predlog Režijskega obrata Občine Kanal ob Soči, kot izvajalca lokalne gospodarske javne službe storitve oskrbe s pitno vodo v občini,
potrjuje sprejem Elaborata o oblikovanju cene storitve oskrbe
s pitno v Občini Kanal ob Soči.
2. člen
Cena storitve oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz cene
opravljanja storitve – vodarine ter omrežnine:
– vodarina, ki v skladu s 16. členom Uredbe vsebuje tudi
strošek vodnega povračila za prodano pitno vodo (brez DDV)

Storitev

Enota mere

Cena (na m3 dobavljene vode)
Oblikovana nova
cena

Subvencija

Subvencionirana cena

Vodarina

Količina dobavljene
pitne vode
m3

0,90 EUR

0,54 EUR

0,36 EUR

– omrežnina za oskrbo s pitno vodo, ki v skladu s
16. členom Uredbe vsebuje tudi strošek obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca
javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki
ureja oskrbo s pitno vodo – obvezna javna služba (brez DDV)
Storitev

Enota mere

Omrežnina
za oskrbo s pitno
vodo

Premer vodomera
DN 15
DN 20
DN 25
DN 30
DN 40
DN 50

Cena (v EUR na vodomer/mesec)
Oblikovana nova cena
3,3377
3,3377
10,0130
10,0130
33,3767
33,3767

Subvencija
2,67016
2,67016
8,0104
8,0104
26,7014
26,7014

Subvencionirana cena
0,6642 EUR
0,6642 EUR
2,0026 EUR
2,0026 EUR
6,6753 EUR
6,6753 EUR
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3. člen
Upravičenci do subvencij cen storitev javne službe so
vsi uporabniki javne službe, ki so gospodinjstva ali izvajalci
nepridobitnih dejavnosti.
Subvencije se financirajo iz občinskega proračuna.

(Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12 – v nadaljevanju: Uredba)
in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/03, 17/06, in Uradni list RS, št. 70/07 in
51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 3. izredni seji
občinskega sveta dne 23. 4. 2014 sprejel

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Cene se začnejo uporabljati od 1. 6. 2014 naprej.
Št. 9000-0004/2014-7
Kanal ob Soči, dne 23. aprila 2014

1. člen
Občinski svet Občine Kanal ob Soči na predlog Režijskega obrata Občine Kanal ob Soči, kot izvajalca lokalne gospodarske javne službe storitve odvajanja in čiščenja odpadnih
voda v občini, potrjuje sprejem Elaborata o oblikovanju cene
storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Kanal
ob Soči.

Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

1648.

SKLEP
o cenah storitev odvajanja in čiščenja
odpadnih voda

Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja
odpadnih voda

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja

2. člen
Cena storitve odvajanja odpadnih voda je sestavljena iz
cene storitve odvajanja odpadnih voda, omrežnine in okoljske
dajatve.

– storitev odvajanja odpadnih voda (brez DDV)
Storitev
Odvajanje odpadnih
voda

Enota mere

Cena (na m3 dobavljene vode)

Količina dobavljene
pitne vode

Oblikovana nova cena

Subvencija

Subvencionirana cena

m3

0,13 EUR

0,104 EUR

0,026 EUR

– omrežnina za odvajanje odpadnih voda (brez DDV)
Storitev

Omrežnina
za odvajanje odpadnih
voda

Enota mere

Cena (v EUR na vodomer/mesec)

Premer vodomera

Oblikovana nova cena

Subvencija

Subvencionirana cena

DN 15

2,0060

1,6048

0,4012 EUR

DN 20

2,0060

1,6048

0,4012 EUR

DN 25

6,0181

4,8145

1,2036 EUR

DN 30

6,0181

4,8145

1,2036 EUR

DN 40

20,0602

16,0481

4,0121 EUR

DN 50

20,0602

16,0481

4,0121 EUR

3. člen
Cena storitve čiščenja odpadnih voda je sestavljena iz
cene storitve čiščenja odpadnih voda in omrežnine.
– storitev čiščenja odpadnih voda (brez DDV)
Storitev
Čiščenje odpadnih voda

Enota mere

Cena (na m3 dobavljene vode)

Količina dobavljene
pitne vode

Oblikovana nova cena

Subvencija

Subvencionirana cena

m3

0,41 EUR

0,328 EUR

0,082 EUR

– omrežnina za čiščenje odpadnih voda (brez DDV)
Storitev

Omrežnina
za čiščenje odpadnih
voda

Enota mere

Cena (v EUR na vodomer/mesec)

Premer vodomera

Oblikovana nova cena

Subvencija

Subvencionirana cena

DN 15

3,4588

2,7670

0,6918 EUR

DN 20

3,4588

2,7670

0,6918 EUR

DN 25

10,3764

8,3011

2,0753 EUR

DN 30

10,3764

8,3011

2,0753 EUR

DN 40

34,5878

27,6702

6,9176 EUR

DN 50

34,5878

27,6702

6,9176 EUR

Uradni list Republike Slovenije

Št.

4. člen
Upravičenci do subvencij cen storitev javne službe so
vsi uporabniki javne službe, ki so gospodinjstva ali izvajalci
nepridobitnih dejavnosti.
Subvencije se financirajo iz občinskega proračuna.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Cene se začnejo uporabljati od 1. 6. 2014 naprej.
Št. 9000-0004/2014-8
Kanal ob Soči, dne 23. aprila 2014
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

1649.

Sklep o določitvi cen programov predšolske
vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniških
rezervacij v javnih vrtcih na območju Občine
Kanal ob Soči

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/08, 25/08, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU in
40/12 – ZUJF), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 16. člena
Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih
novic, št. 41/03, 17/06, in Uradni list RS, št. 70/07, 51/08)
je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 33. redni seji dne
22. 5. 2014 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov
predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil
in počitniških rezervacij v javnih vrtcih
na območju Občine Kanal ob Soči
1.
V javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči se za
posamezne programe vrtcev določijo cene, ki so osnova za
plačilo staršev in znašajo mesečno na otroka (v EUR):

I. STAROSTNO OBDOBJE
– oddelki 1–3 let
II. STAROSTNO OBDOBJE
– oddelki 3–6 let

DNEVNI
PROGRAM
(do 9 ur)
470,26

POLDNEVNI
PROGRAM
(do 6 ur)
376,21

318,16

270,44

2.
Ostala določila v sklepu št. 9000-0009/2013-7 z dne
21. 11. 2013 (Uradni list RS, št. 98/13) ostajajo nespremenjena.
3.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2014 dalje.
Št. 9000-0005/2014-7
Kanal ob Soči, dne 22. maja 2014
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.
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KRIŽEVCI
1650.

Sklep o začetku postopka priprave sprememb
in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu
za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni
v Bučečovcih

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) in 29. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in
74/02) sprejemam

SKLEP
o začetku postopka priprave sprememb
in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu
za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni
v Bučečovcih
1. Predmet sklepa
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in
dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za komunalno opremo
v obrtno-poslovni coni v Bučečovcih (Uradni list RS, št. 49/06)
(v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve lokacijskega
načrta).
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in
dopolnitev lokacijskega načrta
Odlok o lokacijskem načrtu za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni v Bučečovcih ne določa dovolj natančno
dopustnih vrst objektov glede na namen, vrst enostavnih in
nezahtevnih objektov glede na namen ter vrst gradenj.
Na podlagi navedenega je Občina Križevci pristopila k
pripravi sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta.
3. Območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka
sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
Območje sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
sovpada z območjem lokacijskega načrta in obsega zemljišča
oziroma dele zemljišč s parcelnimi številkami 987/6, 1316,
1065/4, 1066/4, 1071/2, 1072/2, 1072/4, 1073, 1074/3, 1074/4,
1074/5, 1074/7, 1074/8, 1074/9, 1074/10, 1074/11, 1074/12,
1074/13, 1074/14, 1074/15, 1074/16, 1074/17, 1074/18,
1074/19, 1074/20 in 1074/21, vse v k.o. Bučečovci. Površina
območja lokacijskega načrta meri 47.709,36 m².
S spremembami in dopolnitvami lokacijskega načrta se
bodo določili podrobnejši pogoji glede namembnosti in vrste
posegov v prostor.
V skladu z 61.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju se izvede skrajšani postopek priprave sprememb in
dopolnitev lokacijskega načrta. Rok za predložitev smernic in
mnenj se skrajša na 15 dni, enako pa se skrajša trajanje javne
razgrnitve.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili Zakona
o prostorskem načrtovanju.
5. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
Sprejem predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega
načrta je predviden šest mesecev po začetku postopka priprave. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
6. Nosilci urejanja, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz
njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija Republike
Slovenije za okolje, Oddelek porečja reke Mure, Slovenska
ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za
zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
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– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo (področje rudarstva), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo (področje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za
infrastrukturo, Sektor za ceste, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje,
– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja,
Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, Bakovska ulica 27, 9000 Murska Sobota,
– Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o., Ulica
Rade Pušenjaka 9, 9240 Ljutomer,
– Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru.
Drugi udeleženci:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje,
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 22,
1000 Ljubljana.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev
lokacijskega načrta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo
delovno področje.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
Pripravo sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta v
celoti financira Občina Križevci, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko
načrtovanje.
8. Objava in uveljavitev
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni
strani Občine Križevci.
Št. 031-01/2014-722
Križevci, dne 27. maja 2014
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

KRŠKO
1651.

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Mladinski center Krško

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08,
79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03,
57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je Občinski svet Občine Krško, na
33. seji, dne 26. 5. 2014, sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Mladinski center Krško
1. člen
V tretjem odstavku 5. člena Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Mladinski center Krško (Uradni list RS, št. 96/00, 91/01,
91/05, 65/08 in 30/11) se dodajo nova šestnajsta, sedemnajsta
in osemnajsta alineja, ki se glasijo:
»– I/56.102 okrepčevalnica in podobni obrati
– R/93.190 druge športne dejavnosti
– R/93.229 druge nerazvrščene dejavnosti za prosti
čas.«.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-06/2011-O703
Krško, dne 26. maja 2014
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

1652.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju proračunskih
sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v občini Krško

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08,
79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), Uredbe Komisije (EU)
1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
(Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ter 16. in 79. člena Statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo,
5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je Občinski svet Občine
Krško, na 33. seji, dne 26. 5. 2014, sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v občini Krško
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško
(Uradni list RS, št. 67/07) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
1) Upravičenci do razvojnih sredstev iz tega pravilnika so:
– mikro in majhna enotna podjetja, ki izpolnjujejo pogoje v
skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih
predpisih s tega področja ali pa poslujejo kot samostojni podjetniki
posamezniki (pri samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi
pogoji za mikro in majhna podjetja smiselno upoštevajo),
– strokovna društva in združenja na področju podjetništva, ki so registrirana v skladu z zakonodajo o društvih.
2) Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali
družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino
članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja,
na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a) do d) preko
enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
3) Navedeni upravičenci morajo imeti sedež dejavnosti
na območju občine Krško. Do sredstev je upravičeno tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven občine Krško, v kolikor ima
poslovno enoto v občini Krško, v kateri zaposluje najmanj 2/3
oseb za nedoločen čas s stalnim bivališčem v občini Krško in
investira na območju občine Krško. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven občine Krško, lahko poda vlogo samo za ukrepe,
ki se nanašajo na poslovne enote v občini Krško.

Uradni list Republike Slovenije
4) Posamezen upravičenec se lahko prijavi na več ukrepov, vendar na posamezen ukrep samo z eno vlogo.
5) Do sredstev niso upravičena podjetja, ki:
a) so iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce,
b) nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Krško ali do države,
c) so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali
postopku likvidacije,
d) so v težavah v skladu z zakonodajo o reševanju in
prestrukturiranju družb v težavah.
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
1) Sredstva za razvoj se dodeljujejo na podlagi pravila
de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) 1407/2013 z dne
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU
L 352, 24. 12. 2013).
2) Skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen istemu
enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na
obliko ali namen pomoči ter ne gleda na to, ali se pomoč dodeli
iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja
dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
3) Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom
povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki,
povezanimi z izvozno dejavnostjo. Pomoč ne sme biti pogojena s
prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
4) Pomoč ne sme biti namenjena za nakup transportnih sredstev, ki so namenjena prevozu oseb in tovora v cestnem prometu.
5) Upravičenci lahko pridobijo sredstva na podlagi tega
pravilnika le pod pogojem, da za isti namen niso prejeli lokalnih,
regionalnih, državnih ali mednarodnih javnih virov.
6) Dajalec pomoči mora od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je
podjetje prejelo na podlagi tega pravilnika ali drugih uredb de
minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
– zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter
intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
7) Dajalec pomoči mora pisno obvestiti prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri
pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) in
– o znesku de minimis pomoči.
8) Dajalec pomoči mora hraniti evidence o individualni
pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 302-9/2007-O403
Krško, dne 26. maja 2014
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

Št.

1653.
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4407

Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč
družini na domu v občini Krško

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08,
79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 114/06 – ZUTPG, 61/10
– ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), 37. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni
list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 16. člena
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je Občinski svet Občine
Krško, na 33. seji, dne 26. 5. 2014, sprejel

SKLEP
o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini
na domu v občini Krško
I.
Občinski svet Občine Krško daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v višini 18,42 EUR
za efektivno uro storitve od 1. 7. 2014 dalje.
Ceno efektivne ure predstavljajo stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja v višini 3,34 EUR/uro, stroški za
neposredno socialno oskrbo pa 15,08 EUR/uro.
II.
Subvencija Občine Krško k polni ceni storitve znaša skupaj 12,90 EUR na uro in je sestavljena iz subvencije:
– stroškov strokovne priprave 1,04 EUR/uro,
– stroškov vodenja in koordiniranja 1,30 EUR/uro,
– 70 % cene neposredne oskrbe, oziroma 10,56 EUR/uro.
III.
Prispevek uporabnika znaša 4,50 EUR/uro in se lahko še dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za dodatno znižanje, o kateri
skladno z zakonom odloči pristojni Center za socialno delo Krško.
Cena za uporabnika se ob nedeljah poviša za 40 % in tako
znaša 6,30 evra na uro.
Cena za uporabnika se ob praznikih poviša za 50 % in
tako znaša 6,75 evra na uro.
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2014 dalje.
Št. 122-1/2014-O702
Krško, dne 26. maja 2014
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

1654.

Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 3/2014

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US
RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo,
5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško, na
33. seji, dne 26. 5. 2014, sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra št. 3/2014
I.
Ukine se javno dobro na naslednji nepremičnini:
– parc. št. 1246/21 (ID 858430), k.o. 1321 – Leskovec.
II.
Po ukinitvi javnega dobra se na nepremičnini vknjiži lastninska pravica v korist Občine Krško.

Stran

4408 /

Št.

41 / 6. 6. 2014

III.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri
Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 478-416/2008-O507
Krško, dne 26. maja 2014
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

1655.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Krško

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12),
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in
40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS,
št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14)
je Občinski svet Občine Krško, na 33. seji, dne 26. 5. 2014, sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije Krško
I.
Občinski svet Občine Krško imenuje Občinsko volilno
komisijo Krško v sestavi:
Predsednik komisije:

Bojan Trampuš, univ.dipl.prav.,
Hmeljska 22a, Kostanjevica na
Krki;
Namestnica predsednika: Darja Šonc Kučič, univ.dipl.prav.,
Čretež pri Krškem 5b, Krško;
Članica I.:
Katarina Pompe, Stolovnik 67,
Brestanica;
Namestnica članice I.:
Silvia Ivačič, Dovško 11, Senovo;
Članica II.:
Nataša Močnik, Rozmanova 35,
Krško;
Namestnik članice II.:
Dušan Šiško, Narpel 18, Krško;
Članica III.:
Urška Kerin, Straža pri Krškem 2,
Krško;
Namestnik članice III.:
Damjan Omerzu, Tomšičeva 19d,
Senovo;
za mandatno obdobje štirih let.
II.
Sklep velja z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 040-1/2014-O9
Krško, dne 26. maja 2014
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

1656.

Sklep o imenovanju Posebne volilne komisije
za volitve člana Občinskega sveta Občine
Krško – predstavnika romske skupnosti

Na podlagi 36. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08
in 83/12), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08,
79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine

Uradni list Republike Slovenije
Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03,
57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je Občinski svet Občine Krško,
na 33. seji, dne 26. 5. 2014, sprejel

SKLEP
o imenovanju Posebne volilne komisije
za volitve člana Občinskega sveta Občine Krško
– predstavnika romske skupnosti
I.
Občinski svet občine Krško imenuje Posebno volilno komisijo za volitve člana Občinskega sveta Občine Krško – predstavnika romske skupnosti v sestavi:
Predsednik komisije:

Andrej Sluga, univ.dipl.prav.,
Stolovnik 75, Brestanica;

Namestnica predsednika: Simona Lubšina, univ.dipl.prav.,
Ulica 11. novembra 37, Leskovec
pri Krškem;
Članica I.:

Marina Novak Rabzelj, Sremiška
2, Krško;

Namestnik članice I.:

Janez Avguštin, Mali Podlog 5,
Leskovec pri Krškem;

Članica II.:

Aleksandra Libenšek, Drenovec
12a, Leskovec pri Krškem;

Namestnik članice II.:

Franc Unetič, Gorica 19, Leskovec
pri Krškem;

Član III.:

Silvo Jurkovič, Kerinov Grm 23,
Leskovec pri Krškem;

Namestnik člana III.:

Miran Jurkovič, Kerinov Grm 17,
Leskovec pri Krškem;

za mandatno obdobje štirih let.
II.
Sklep velja z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 040-2/2014-O9
Krško, dne 26. maja 2014
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

1657.

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi
vrednosti nepremičnin uporabljenih
in potrebnih za izgradnjo občinske
gospodarske javne infrastrukture

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US
RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo,
5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško, na
33. seji, dne 26. 5. 2014, sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o določitvi vrednosti
nepremičnin uporabljenih in potrebnih
za izgradnjo občinske gospodarske javne
infrastrukture
I.
V Sklepu o določitvi vrednosti nepremičnin uporabljenih in
potrebnih za izgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture (Uradni list RS, št. 45/09 in 73/09) se v točki I. pod e) in v
točki II. pod d) spremeni besedilo in glasi:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

»Nepremičnine, ki so po svoji namenski rabi opredeljene
kot kmetijska zemljišča ali gozd in so bile uporabljene za izgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture, se odkupijo po
vrednosti v višini 1 EUR/m2 posamezne nepremičnine.
Nepremičnine, ki so po svoji namenski rabi opredeljene
kot kmetijska zemljišča ali gozd in bodo uporabljene za izgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture, se odkupijo v
skladu z izvedeniškim mnenjem sodnega cenilca za kmetijstvo
po sledeči tabeli:
vrsta zemljišča
kmetijsko zemljišče
oziroma gozd
kmetijsko zemljišče
oziroma gozd
kmetijsko zemljišče
oziroma gozd
kmetijsko zemljišče
oziroma gozd
kmetijsko zemljišče
oziroma gozd
kmetijsko zemljišče
oziroma gozd
kmetijsko zemljišče
oziroma gozd
kmetijsko zemljišče
oziroma gozd
kmetijsko zemljišče
oziroma gozd
kmetijsko zemljišče
oziroma gozd

max
vred. njive
število
vrednost
100 b. točk
=
= bonitetnih x
za m2
za m2
točk
v€
v€
=

91-100

x

6,39

=

6,39

=

81-90

x

6,39

=

5,75

=

71-80

x

6,39

=

5,11

=

61-70

x

6,39

=

4,47

=

51-60

x

6,39

=

3,83

=

41-50

x

6,39

=

3,20

=

31-40

x

6,39

=

2,56

=

21-30

x

6,39

=

1,92

=

11-20

x

6,39

=

1,28

=

0-10

x

6,39

=

0,64

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-31/2014-O507
Krško, dne 26. maja 2014
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

LJUBLJANA
1658.

Sklep o stanovanjski najemnini

Na podlagi 115. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list
RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL,
57/08, 90/09 – odl. US, 56/11 – odl. US, 87/11, 62/10 – ZUPJS,
40/11 – ZUPJS-A in 40/12 – ZUJF), Uredbe o metodologiji za
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS,
št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10 – ZUPJS in 40/11 – ZUPJS-A),
24. člena Odloka o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 109/01, 18/08 in
53/09) in 21. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 101/08 in spremembi z dne 14. 12. 2009 in 13. 7. 2012,
objavljeni na spletnih straneh Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Ljubljana) je direktor Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Ljubljana s soglasjem Nadzornega sveta
Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, danim
na 22. seji dne 20. 5. 2014, sprejel
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SKLEP
o stanovanjski najemnini
I.
S tem sklepom se določi način določitve višine neprofitne
najemnine za neprofitna stanovanja, namenska najemna stanovanja, stanovanjske stavbe za posebne namene, bivalne enote
ter tržne najemnine za tržna in službena stanovanja, ki so v lasti
Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana.
Za protipravno zasedene stanovanjske enote iz prejšnjega odstavka in barake v lasti Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Ljubljana se določi način določitve uporabnin.
II.
Za neprofitna stanovanja, namenska najemna stanovanja, stanovanjske stavbe za posebne namene in bivalne enote
ter službena stanovanja, katerih najemniki ne presegajo predpisanega dohodkovnega cenzusa za upravičenost do neprofitnega stanovanja, se v najemni pogodbi določi višina najemnine
po Uredbi o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih
stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, upoštevaje letno stopnjo neprofitne najemnine
v višini 4,68 % od vrednosti stanovanja.
III.
Za tržna najemna stanovanja in vsa najemna stanovanja,
ki so bila pred uveljavitvijo tega sklepa oddana za profitno najemnino, se določi višina tržne najemnine na način iz II. točke
tega sklepa tako, da se odstotek od letne vrednosti stanovanja
poveča za 25 %.
Če dohodki najemnika in uporabnikov stanovanj iz prejšnjega odstavka presegajo predpisan dohodkovni cenzus za
upravičenost do neprofitnega najemnega stanovanja, se, upoštevaje sklenjene najemne pogodbe, določi tržna najemnina
v višini 7 eurov/m2 stanovanjske površine, ki se uporablja za
izračun neprofitne najemnine.
IV.
Za službena stanovanja in v primerih, ko najemnik in
uporabniki neprofitnega najemnega stanovanja ne izpolnjujejo
dohodkovnega pogoja za upravičenost do neprofitnega najemnega stanovanja po 90. členu Stanovanjskega zakona, se določi tržna najemnina v višini 7 eurov/m2 stanovanjske površine,
ki se uporablja za izračun neprofitne najemnine.
V.
Za barake se določi uporabnina v višini 1 euro/m2.
Za uporabnike stanovanjskih enot iz I. točke, ki so se
vselili brez pravne podlage, se določi uporabnina v višini iz II.
točke tega sklepa tako, da se odstotek od vrednosti stanovanja
poveča za 50 %.
VI.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
stanovanjski najemnini (Uradni list RS, št. 136/04 in 16/05).
VII.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0603-168/2010-47
Ljubljana, dne 20. maja 2014
Direktor
Sašo Rink l.r.

1659.

Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova
ulica 62, Ljubljana, v skladu z Energetskim zakonom (Uradni
list RS, št. 17/14) in Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in
distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja
za tarifne odjemalce (Uradni list RS, št. 28/14) objavlja
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Uradni list Republike Slovenije
CENIK
za posamezne tarifne skupine toplote

1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana d.o.o., Ljubljana,
Verovškova ulica 62, se določijo nove cene toplote:

Tarifna skupina

Enota

GOSPODINJSKI ODJEM
za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem
števcu

Prispevek
za zagotavljanje
Dodatek
podpor proizvodnji
za povečanje
Cena brez
električne energije
energetske
DDV na enoto
v soproizvodnji
učinkovitosti
z visokim
na enoto
izkoristkom in iz
OVE na enoto

EUR/MWh

za priključno moč
– za obračun po toplotnem
števcu in obračun po vodomeru

EUR/MW/leto

NEGOSPODINJSKI ODJEM
za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem
števcu

47,1959

EUR/MW/leto

52,5458

11.058,2258

V skladu s Splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplote
in hladu iz distribucijskega omrežja za geografsko območje
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 47/12 in 92/12)
se dobavljene količine toplote za ogrevanje sanitarne tople
vode pri merjenju z vodomerom določajo posredno na osnovi
odčitkov vodomera in obračunavajo po ceniku za obračun po
toplotnem števcu.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za
posamezne tarifne skupine toplote, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 33/14.
3. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi.
Ljubljana, dne 23. maja 2014
Samo Lozej l.r.
Direktor

POSTOJNA
1660.

0,99627

9.553,2010

EUR/MWh

za priključno moč
– za obračun po toplotnem
števcu in obračun po vodomeru

0,5000

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev Občinskega prostorskega
načrta Občine Postojna za območje
SV 01/4 OPN/NPIP

Na podlagi 46. in 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 –ZUPUDPP-A, 109/12,
35/13 – Skl. US), ter 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 30/07, 53/10) je župan Občine Postojna dne 28. 5.
2014 sprejel

0,5000

0,99627

22 % DDV

Končna cena
z DDV
na enoto

10,7123

59,4045

2.101,7042

11.654,9052

11,8893

65,9314

2.432,8097 13.491,0355

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta Občine
Postojna za območje SV 01/4 OPN/NPIP
1. UVODNE DOLOČBE
S tem sklepom se prične postopek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 84/10, 90/10, 110/10, 105/11, 79/12, 80/12, 102/12,
14/13, 58/13, 17/14).
2. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO SPREMEMB
IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
OBČINE POSTOJNA ZA OBMOČJE SV 01/4 OPN/NPIP
(v nadaljevanju: NPIP)
Občinski prostorski načrt Občine Postojna (v nadaljevanju
besedila: OPN) je stopil v veljavo 28. oktobra 2010.
Oktobra 2012 so bile sprejete spremembe in dopolnitve
tekstualnega dela OPN.
Trenutno je v teku postopek sprememb in dopolnitev
OPN, ki ga je občina začela zaradi številnih pobud s strani zainteresiranih pravnih in fizičnih oseb, na podlagi sklepa župana
z dne 20. 4. 2011. Omenjene spremembe in dopolnitve OPN so
tik pred javno razgrnitvijo.
Novi postopek sprememb in dopolnitev, ki ga pričenjamo
s tem sklepom, se nanaša zgolj na območje SV 01/4, SK-e,
OPN/NPIP. V tem postopku se bodo izdelali prostorski izvedbeni pogoji za območje enote SV 01/4. Ker se spremembe
in dopolnitve OPN nanašajo zgolj na prostorske izvedbene
pogoje, ne posegajo pa v določanje namenske rabe prostora,
bo postopek voden po skrajšanem postopku.
Območje SV 01/4, SK-e je namenjeno enodružinski stanovanjski gradnji z dejavnostmi.
V NPIP se bo za omenjeno območje opredelilo:
– izvedbo prometne ureditve;
– določitev koridorjev za gradnjo gospodarske javne infrastrukture;
– določitev regulacijskih črt;
– merila in pogoje za parcelacijo.

Uradni list Republike Slovenije
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Predvidene spremembe in dopolnitve se nanašajo zgolj
na prostorske izvedbene pogoje za območje enote SV 01/4.

bljana, ki sporoči pripravljavcu, ali je potrebno izvesti postopek
celovite presoje vplivov na okolje. V primeru, da je izvedba
postopka celovite presoje vplivov na okolje potrebna, pripravljavec zagotovi tudi izdelavo okoljskega poročila.

4. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV

7. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM

Strokovne rešitve se pridobijo skladno z določili ZPNačrt
in spremljajočimi predpisi.
Kolikor se bo v postopku priprave izkazala potreba po
izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te pripravile tekom
postopka.

Sredstva za izdelavo NPIP in strokovnih podlag zagotovi
zainteresirani investitor, Občina Postojna pa kot pripravljavec
zagotovi strokovne kadre in sredstva za vodenje postopka
priprave NPIP.

5. ROKI ZA PRIPRAVO PROSTORSKEGA NAČRTA
S POSAMEZNIMI FAZAMI
Izdelava NPIP se pripravlja po skrajšanem postopku,
predpisanem z ZPNačrt, pri čemer je predvideni rok za pridobitev obeh mnenj 15 dni, enako pa se skrajša tudi trajanje
javne razgrnitve.
Kolikor bo potrebna izvedba postopka celovite presoje
vplivov na okolje, se upoštevajo tudi roki, določeni z Zakonom
o varstvu okolja.
Priprava osnutka za pridobitev prvega
mnenja in odločbe o CPVO
Pridobitev prvega mnenja in odločbe
o CPVO
Izdelava dopolnjenega osnutka
za javno razgrnitev ter usklajevanje
Javna razgrnitev
Sprejem stališč do pripomb
Dopolnitev na podlagi stališč
do pripomb
Pridobitev drugega mnenja
Priprava gradiva za obravnavo
na občinskem svetu
Oddaja končnega gradiva

8. KONČNE DOLOČBE
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v
svetovnem spletu in stopi v veljavo naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije. Po objavi se sklep pošlje
ministrstvu, pristojnemu za prostor ter sosednjim občinam.
Št. 3505-3/2014-3
Postojna, dne 28. maja 2014
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

10 dni
15 dni
15 dni oziroma
odvisno od procesa
usklajevanja
15 dni
10 dni
10 dni
15 dni
7 dni po pridobitvi
sklepa ministra
15 dni po objavi
v Uradnem listu

Roki so okvirni in se v postopku lahko spreminjajo v odvisnosti od postopka usklajevanja ter potrebne dodatne izdelave
in verifikacije strokovnih podlag.
6. DRŽAVNI IN LOKALNI NOSILCI UREJANJA PROSTORA
V postopku priprave sprememb in dopolnitev sodelujejo:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
– Kovod d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna,
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana,
– Občina Postojna kot upravljavec javnih občinskih cest,
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
– Valtel, gradnja in upravljanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o., Boletina 4, 3232 Ponikva,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje,
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
ki skladno s predpisi podajo prvo in drugo mnenje iz svoje
pristojnosti glede načrtovanih prostorskih ureditev.
V postopek se lahko vključi tudi druge lokalne in državne
nosilce urejanja prostora, kolikor se v postopku priprave izkaže
potreba po vključitvi in sodelovanju.
Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v 15 dneh
ne poda prvega mnenja, se šteje, da ga nima, pri čemer pa bo
pripravljavec pri pripravi upošteval vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
V postopku se o pričetku priprave obvesti tudi pristojno
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor
za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 22, 1000 Lju-

SLOVENSKA BISTRICA
1661.

Odlok o ureditvi meje med občinama
Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica
ter meje med naseljem Spodnje Grušovje
in naseljema Preloge ter Prepuž

Na podlagi 7. in 17. člena Zakona o določanju območij
ter poimenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni
list RS, št. 25/08), 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice
(Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in
18/10) in 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni
list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na
28. redni seji dne 27. 3. 2014 in Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 23. redni seji dne 14. 5. 2014 sprejel

ODLOK
o ureditvi meje med občinama Slovenske
Konjice in Slovenska Bistrica ter meje
med naseljem Spodnje Grušovje in naseljema
Preloge ter Prepuž
1. člen
(1) S tem odlokom se spremeni meja med Občino Slovenske Konjice in Občino Slovenska Bistrica ter meja med
naseljem Spodnje Grušovje in naseljema Preloge ter Prepuž.
(2) Spremenjena meja med občinama poteka po zunanjem robu ceste parcela št. 1065 k.o. Spodnje Grušovje.
(3) Spremenjena meja naselij poteka po zunanjem robu
ceste parcela št. 1065 k.o. Spodnje Grušovje.
2. člen
Meja območja naselij in prostorskega okoliša je prikazana
v kartografskih prikazih registra območij prostorskih enot.
3. člen
Natančen prikaz spremembe meje med občinama in meje
med naselji je razviden iz grafičnega prikaza registra prostorskih enot in je sestavni del tega odloka. Hrani se pri Geodetski
upravi Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Celje.
4. člen
Spremembe območij evidentira Geodetska uprava Republike Slovenije v Registru prostorskih enot.
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5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 353-0002/2013-10(126)
Slovenske Konjice, dne 27. marca 2014

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in na uradni spletni strani občine.
Št. 3505-1/2014-22-1032
Slovenska Bistrica, dne 26. maja 2014
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.
Št. 9000-4/2014-23/11
Slovenska Bistrica, dne 14. maja 2014
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

1662.

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
sprememb in dopolnitev odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C,
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 Skl. US: U-I43/13-8) in 7. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni
list RS, št. 55/10) je župan sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
sprememb in dopolnitev odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Ob
potoku« (izdelal IDEAAL Projekt d.o.o., Slovenska Bistrica,
št. naloge ID/PR/2/225/2014, v nadaljevanju spremembe in
dopolnitve OPPN).
2. člen
Dokument iz 1. člena bo od 2. 6. 2014 do vključno 16. 6.
2014, javno razgrnjen v prostorih oddelka za okolje in prostor
Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ul. 10, Slovenska Bistrica. Na vpogled bo v času uradnih ur občinske uprave.
3. člen
Območje obdelave sprememb in dopolnitev OPPN zajema parc. št. 836/27, 836/28, 836/29, 836/30, 836/25, 836/24,
836/18, 836/17, 836/16, 836/15, 836/14, 836/11, 836/10, 836/9,
836/8, 836/7, 837/7, 837/6, 837/5, 837/4, 837/3, vse k.o. Slovenska Bistrica. Predmet javne razgrnitve so tudi zemljišča
izven območja obdelave sprememb in dopolnitev OPPN, po
katerih poteka predvidena GJI.

SLOVENSKE KONJICE
1663.

Odlok o ureditvi meje med občinama
Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica
ter meje med naseljem Spodnje Grušovje
in naseljema Preloge ter Prepuž

Na podlagi 7. in 17. člena Zakona o določanju območij
ter poimenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni
list RS, št. 25/08), 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice
(Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in
18/10) in 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni
list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na
28. redni seji dne 27. 3. 2014 in Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 23. redni seji dne 14. 5. 2014 sprejel

ODLOK
o ureditvi meje med občinama Slovenske
Konjice in Slovenska Bistrica ter meje
med naseljem Spodnje Grušovje
in naseljema Preloge ter Prepuž
1. člen
(1) S tem odlokom se spremeni meja med Občino Slovenske Konjice in Občino Slovenska Bistrica ter meja med
naseljem Spodnje Grušovje in naseljema Preloge ter Prepuž.
(2) Spremenjena meja med občinama poteka po zunanjem robu ceste parcela št. 1065, k.o. Spodnje Grušovje.
(3) Spremenjena meja naselij poteka po zunanjem robu
ceste parcela št. 1065, k.o. Spodnje Grušovje.
2. člen
Meja območja naselij in prostorskega okoliša je prikazana
v kartografskih prikazih registra območij prostorskih enot.
3. člen
Natančen prikaz spremembe meje med občinama in meje
med naselji je razviden iz grafičnega prikaza registra prostorskih enot in je sestavni del tega odloka. Hrani se pri Geodetski
upravi Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Celje.
4. člen
Spremembe območij evidentira Geodetska uprava Republike Slovenije v Registru prostorskih enot.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

4. člen
Javna obravnava dokumenta bo 16. 6. 2014, ob 10. uri, v
prostorih sejne sobe Občine Slovenska Bistrica.

Št. 353-0002/2013-10(126)
Slovenske Konjice, dne 27. marca 2014

5. člen
V času javne razgrnitve lahko zainteresirana javnost pripombe in predloge k razgrnjenemu dokumentu posreduje pisno
na naslov Občine Slovenska Bistrica, na elektronski naslov: obcina@slov-bistrica.si ali janja.mlaker@slov-bistrica.si, jih vpiše
v knjigo pripomb na kraju razgrnitve ali jih poda ustno na zapisnik v okviru javne obravnave. Rok za oddajo pripomb poteče z
zadnjim dnem razgrnitve ob 15. uri ne glede na način dostave.

Št. 9000-4/2014-23/11
Slovenska Bistrica, dne 14. maja 2014

Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

Uradni list Republike Slovenije
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ŠALOVCI
1664.

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Šalovci

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –
ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je
Občinski svet Občine Šalovci na 28. seji dne 15. 5. 2014 sprejel

ODLOK
o občinskem prostorskem načrtu Občine Šalovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za prostorski načrt)
S tem odlokom se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) in Uredbo o
prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) sprejme Občinski prostorski načrt Občine Šalovci (v nadaljevanju: OPN).
2. člen
(vsebina prostorskega načrta)
(1) Prostorski načrt je sestavljen iz strateškega in izvedbenega dela.
(2) V strateškem delu občinskega prostorskega načrta se za celotno območje Občine Šalovci določijo:
– izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine,
– zasnova prostorskega razvoja občine,
– zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena,
– usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo,
– usmeritve za razvoj v krajini,
– usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč,
– usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev.
(3) V izvedbenem delu prostorskega načrta se določijo:
– enote urejanja prostora (EUP),
– območja namenske rabe prostora (ONRP),
– območja urejanja gospodarske javne infrastrukture (GJI),
– prostorsko izvedbene pogoje (PIP),
– območja, za katere se pripravi občinski podrobnejši prostorski načrt (OPPN).
(4) Sestavni deli prostorskega načrta so:
– besedilo prostorskega načrta: uvodne določbe, strateški del, izvedbeni del, prehodne in končne določbe,
– grafični del prostorskega načrta: grafični prikazi strateškega dela, grafični prikazi izvedbenega dela,
– priloge prostorskega načrta: izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, prikaz stanja prostora, strokovne podlage,
smernice in mnenja, obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta, povzetek za javnost in
– okoljsko poročilo.
II. STRATEŠKI DEL PROSTORSKEGA NAČRTA
1.0 Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine
3. člen
(izhodišča in cilji prostorskega razvoja)
(1) Občinski prostorski načrt Občine Šalovci temelji na usmeritvah iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskega
reda Slovenije. Dejavnosti v prostoru občine se usmerjajo na način, da ustvarjajo največje pozitivne učinke za prostorsko uravnotežen in gospodarsko učinkovit razvoj, socialno povezanost ter kakovost naravnega in bivalnega okolja. Zagotavlja se racionalna
raba prostora in varnost prebivalstva z ustreznim načrtovanjem, večnamensko rabo in povezovanjem sektorjev. Negativna stanja
v prostoru se izboljšujejo s prostorskimi in okoljskimi ukrepi.
(2) V Občini Šalovci, predvsem pa v občinskem središču Šalovci, se spodbuja razvoj delovnih mest in s tem zmanjšuje
vsakodnevne delovne migracije. Zagotavlja se kvaliteta bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno opremljenostjo, z
razvito mrežo gospodarskih in storitvenih dejavnosti, z dostopnostjo do družbene javne infrastrukture, z zagotavljanjem ustrezne
vodooskrbe in z zagotavljanjem varstva ljudi, premoženja, kulturne dediščine, varstva narave in okolja ter z ustreznim varstvom
pred naravnimi in drugimi nesrečami. Prostorski razvoj se usmerja izven območij, ki jih lahko ogrožajo naravne in druge nesreče.
(3) Občina Šalovci meri ca 58 km2 in vključuje 6 naselij, ki jim pripadajo enako imenovane katastrske občine, ki so: Šalovci,
Domanjševci, Dolenci, Markovci, Budinci in Čepinci. Naselje Šalovci je opredeljeno kot občinsko središče, ki zadovoljuje nekatere
upravne, centralne, oskrbne in druge funkcije.
(4) Območje Občine Šalovci je izrazito kmetijsko, kljub temu kmetijstvo ni več vodilna gospodarska panoga, saj se z njim
ukvarja 29 % vsega prebivalstva v občini. Večjih kmetij je manj, ohranja se ljubiteljsko (ali dopolnilno) obdelovanje zemlje. Visoka vrednost indeksa staranja predstavlja odmirajoče prebivalstvo, ki se ni več zmožno samo naravno obnavljati. Izboljšanje
demografskega stanja v občini bi tako omogočilo le množično priseljevanje večinoma mladega prebivalstva. V občini je prisotno
pomanjkanje delovnih mest, zato se pretežni del prebivalstva (58 %) vozi na delo v večja okoliška zaposlitvena in oskrbovalna
središča in sosednjo Avstrijo. Območje Občine Šalovci je zaradi odsotnosti večjih urbanih središč in industrije ter zaradi lege v dokaj
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naravnem okolju krajinskega parka kvalitetno bivalno okolje. To je tudi osnovni razvojni potencial občine, ki nudi razvoj turizma,
razvoj obnovljivih virov energije, razvoj primarnega kmetijstva in razvoj dopolnilnih kmetijskih dejavnosti.
(5) Pomemben povezovalni člen med občinami Goričkega je območje Krajinskega parka Goričko, kjer se že izvajajo skupni
programi za promocijo Goričkega. To je območje varstva narave, v katerem so možnosti za skupno turistično dejavnost.
(6) Naselja v Občini Šalovci so prilagojena dvema krajinskima tipoma. V nižinskem delu so naselja strnjena, obcestna in
razporejena ob lokalnih cestah v smeri sever–jug, predvsem v dolini potokov. V gričevnatem delu prevladuje razpršena poselitev,
ki je na celotnem Goričkem avtohtoni poselitveni vzorec. Strnjeni deli naselij v gričevnatem delu so po slemenih, vrhovih in dolinah.
(7) Celotno območje Občine Šalovci je opredeljeno kot raziskovalni prostor za nafto in plin. Na območju občine je prisotna
tudi geotermalna voda (vrtina v Domanjševcih).
(8) Cilji prostorskega razvoja občine vključno s cilji krajinskega parka Goričko so:
– zagotoviti delovna mesta v občini;
– ustvariti kvalitetne pogoje bivanja z zagotovitvijo novih bivalnih in rekreacijskih površin;
– zagotoviti opremljenost vseh naselij z javno komunalno infrastrukturo predvsem z kvalitetno pitno vodo in kanalizacijo;
– zagotoviti nadaljnji razvoj kmetijstva;
– ohraniti prostorsko identiteto naselij;
– zagotoviti stavbna zemljišča za nadaljnji razvoj gospodarskih in turističnih dejavnosti;
– zaradi ohranjanja vzorca poselitve v krajinskem parku in demografske ogroženosti na območju občine se ohranja in dopolnjuje gradnja v območjih razpršene poselitve, s čimer se racionalno izkoristi izgrajena javna gospodarska infrastruktura;
– spodbuja se rabo obnovljivih virov energije;
– ohranja in varuje se objekte in območja kulturne dediščine;
– cilj je ohraniti raznovrstnost narave in videz kulturne krajine oziroma izboljšati stanje, kjer je to potrebno, z naravi prijazno
rabo zemljišč na način, ki vrstam in habitatom zagotavlja obstoj (upoštevanje tradicionalnih načinov rabe);
– cilj je skozi delovanje Krajinskega parka Goričko povečati utrip v razvoju podeželja in na ta način povečati dodano vrednost
in zagotavljati kakovost bivanja;
– cilji občine so tudi cilji, ki so zastavljeni v okviru Krajinskega parka Goričko in temeljijo na trajnostnem razvoju ob hkratnem
zagotavljanju razvojnih možnostih prebivalstva;
– ohranjati in vzdržno razvijati krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi, ki so pomembna na regionalni in lokalni
ravni – območje Goričkega;
– zagotavlja se varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske pestrosti.
2.0 Zasnova prostorskega razvoja občine in določitev okvirnih območij naselij in razpršene poselitve
4. člen
(zasnova prostorskega razvoja občine, določitev okvirnih območij naselij in razpršene poselitve)
2.1 Zasnova prostorskega razvoja občine
(1) Prednostna območja za razvoj poselitve je občinsko središče Šalovci in vsa ostala podeželska naselja z razvito centralno dejavnostjo Domanjševci, Dolenci in Markovci. Vsa naselja so opremljena z gospodarsko javno infrastrukturo oziroma je ta
načrtovana, zato predstavljajo kvalitetna bivalna območja, ki imajo prednost pred bivanjem v mestih in večjih urbanih naseljih.
Z zapolnitvijo vrzeli in zaokrožitvijo naselij se razvijajo tudi ostala podeželska naselja, vasi in zaselki ter tudi vsa ostala območja
razpršene poselitve. Prebivalstvo v občini upada, zato občina usmerja poselitev tudi na območja razpršene poselitve, s čimer bi
zadržala prebivalstvo na Goričkem. Poselitev se usmerja v proste površine znotraj vseh naselij, pa tudi na nove površine, to so
proste površine med obstoječo obcestno pozidavo, s čimer se racionalno izrabi izgrajena gospodarska infrastruktura, Poselitev
naj se usmerja izven območij naravnih vrednot, varovanih habitatnih tipov ter habitatov varovanih vrst.
(2) Lokalno središče je občinsko središče Šalovci, ki se razvija v občinski center in zagotavlja prebivalcem naselja in njegovega zaledja možnosti za vsakodnevno oskrbo, osnovno izobraževanje, informiranje in druženje. Cilji prostorskega razvoja naselja
občinskega središča Šalovci so:
– omogočiti širitev naselja in ustvariti kvalitetne pogoje bivanja v naselju z zagotovitvijo dodatnih, bolj ugodnih površin za
stanovanjsko gradnjo in območij za rekreacijo,
– zagotoviti opremljenost naselij z javno komunalno infrastrukturo,
– ohraniti prostorsko identiteto naselja,
– ohraniti urbani center naselja,
– zagotoviti delovna mesta v občini, z razvojem gospodarskih in turističnih dejavnosti, za katere je treba rezervirati nove
površine in
– povečati ponudbo oskrbnih in servisnih dejavnosti.
Vsa ostala naselja v Občini Šalovci so opredeljena kot ostala naselja, ki so podeželska naselja z ohranjenimi kmečkimi gospodarstvi in zadovoljujejo osnovno preskrbo, servisne, obrtne dejavnosti, turizem in rekreacijo. Naselja Domanjševci, Dolenci in
Markovci opredeljena, kot ostala – podeželska naselja, imajo v osrednjem delu poudarjeno centralno dejavnost, ki se jo ohranja.
(3) Gričevnato območje Občine Šalovci je območje razpršene poselitve s posameznimi večjimi in manjšimi zaselki, posameznimi domačijami ob komunikacijah, kjer so definirana stavbna zemljišča. Na območju razpršene poselitve se poselitev usmerja na
proste površine stavbnih zemljišč, katerim se priključujejo manjše zaokrožitve in zapolnitve pretrganih poselitvenih vrzeli, s čimer
se racionalno izrabi izgrajena gospodarska infrastruktura. Na območju razpršene poselitve se omogoči gradnja objektov skladno
z usmeritvami iz 45. člena ZPNačrt.
(4) V Občini Šalovci so posebna območja, kjer se lahko gradijo samo počitniške hišice, vinske kleti ter zidanice definirane na
gričevnatem delu v k.o. Domanjševci, kjer ni možna gradnja stanovanjskih objektov. Počitniške hišice, vinske kleti in zidanice pa
tudi nimajo funkcije stalnega bivališča.
(5) Razvoj proizvodnih in poslovnih dejavnosti se usmerja v in ob občinsko središče oziroma tudi ob regionalni cesti prvega
reda R1-232, ki vodi skozi občino. V ostalih naseljih se spodbuja razvoj obstoječih dejavnosti ter zagotovi razvoj servisnih in obrtnih
dejavnosti.
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(6) Razvoj kmetijske dejavnosti se ohranja v vseh naseljih. Spodbuja se razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
(7) Razvoj športnih, rekreacijskih in turističnih dejavnosti se usmerja na že določene in nove površine v in izven naselij.
(8) Območja varstva narave so kot potencial za razvoj turizma premalo izkoriščena, zato se spodbuja razvoj sonaravnega
turizma na območju celotne občine, ki se v celoti nahaja znotraj KP Goričko. Načrtovan je razvoj turističnih dejavnosti, ki morajo
biti povezane z omejitvami in cilji KP Goričko ter skladne z načrtom upravljanja in ostalimi dokumenti KP Goričko.
2.2 Določitev okvirnih območij naselij in razpršene poselitve
(1) Samostojna strnjena naselja v Občini Šalovci so: Šalovci in Domanjševci. Naselja z več manjšimi strnjenimi deli, so vsa
ostala naselja Občine Šalovci; Dolenci, Markovci, Čepinci in Budinci. V vseh naseljih so poleg strnjenih delov naselij in zaselkov
tudi območja razpršene poselitve.
(2) Okvirna območja naselij poleg obstoječih območij znotraj meja stavbnih zemljišč obsegajo tudi površine, ki predstavljajo
potencialna območja širitve naselij.
(3) V Občini Šalovci so kot razpršena gradnja spoznani, sicer redki, vsi posamični objekti novih vinskih kleti in počitniških
hišic. Nova razpršena gradnja se ne dovoli.
3.0 Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena
5. člen
(zasnova javne gospodarske infrastrukture)
(1) V zasnovi gospodarske javne infrastrukture je poseben poudarek po oskrbi prebivalstva z zdravo pitno vodo, saj je
celotno Goričko, kakor tudi Občina Šalovci, na vododeficitarnem območju. Spodbuja se povezovanje vodooskrbnih sistemov v
bolj racionalne, učinkovite in strokovno nadzorovane sisteme. V ta namen je tudi Občina Šalovci pristopila k pripravi regionalne
zasnove vodooskrbe Pomurja.
(2) Zaradi povečanih potreb po vodi narašča tudi potreba po čiščenju komunalnih odplak, zato se v vseh strnjenih delih naselij
načrtuje kompleksno zbiranje in čiščenje, na območju razpršene poselitve pa se čiščenje izvaja z manjšimi čistilnimi napravami in
individualnimi sistemi. Padavinska voda se zbira ločeno in se čim dalj časa zadrži na mestu, kamor je padla. Odvaja se ločeno in
se prioritetno spelje v tla na ožji lokaciji ali se spelje v površinske odvodnike (potoke).
(3) V zasnovi gospodarske javne infrastrukture je poudarek na ureditvi lokalnih cest za izboljšanje prometne varnosti. Predvsem je poudarek po razširitvi voznih pasov. Ob cestah skozi strnjene dele naselij se uredi ločene površine za pešce in kolesarje.
Občina spodbuja in razvija ureditev turističnih, tematskih peš in kolesarskih poti. Poudarek je tudi na vzpostavitvi lokalnega javnega
potniškega prometa.
(4) Država načrtuje rekonstrukcijo železniške proge za hitrosti 160 km/h in izgradnjo 2. tira železniške proge.
(5) Preko območja Občine Šalovci potekajo zračne poti. Pri načrtovanju posegov v prostor je treba upoštevati omejitve v
območjih zračnih poti predvsem določila povezana z ovirami za zračni promet iz 110. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS,
št. 113/06) in v primeru vpliva objektov na varnost zračnega prometa, se predhodno pridobi ustrezno soglasje pristojnega ministrstva, objekt pa je potrebno označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi.
(6) Med ovire iz odstavka tega člena štejejo:
– objekti, instalacije in naprave, ki so višji od 30 m in ki stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz
okoliške pokrajine za več kot 100 m,
– vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več kot 100 m od tal, ter daljnovodi, žičnice in podobni objekti, ki so napeti nad
dolinami in soteskami po dolžini več kot 75 m,
– za ovire pod zračnimi potmi štejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij, ki so višje od okoliškega terena za najmanj 25 m,
če se nahajajo znotraj varovalnih pasov posameznih cest, železniških prog, visokonapetostnih vodov in podobno.
(7) Spodbuja se razvoj telekomunikacijskega omrežja za vključitev najširšega kroga prebivalcev v informacijsko družbo.
Spodbuja se tudi povezovanje in združevanje obstoječih tk omrežij. Območje se posodablja tudi z omrežjem mobilne telefonije.
(8) V naselju Mačkovci, ki leži v osrednjem delu Goričkega, je razdelilna transformatorska postaja, povezana z RTP M. Sobota
preko 35 kV daljnovoda. Ta se nadomesti z daljnovodom 2 x 110 kV, za kar je že sprejet državni prostorski načrt. Načrtovana je
tudi rekonstrukcija in povečanje razdelilne transformatorske postaje v Mačkovcih. To bo izboljšalo oskrbo z elektriko, izboljšane
bodo napetostne razmere, povečana bo tudi obratovalna varnost, tako v Občini Šalovci, kot v ostalem delu Goričkega, električna
energija pa je potrebna tudi za elektrifikacijo železniške proge. Na območju Občine Šalovci je predvidena izgradnja povezovalnega 20 kV daljnovoda križišče Križevci do križišče Domanjševci v dolžini 1570 m z navezavo Križevci 3 (D287). S tem pridobimo
dvostransko napajanje za ca 30 TP, ki poveča zanesljivost dobave na širšem območju Občine Šalovci.
(9) Na območju Občine Šalovci je v srednjeročnem obdobju predvidena obnova in izgradnja elektroenergetskih vodov in
naprav, in sicer obnova: 20 kV DV Adrijanci (d-079), DV Markovci (d-089), DV Čepinci–Markovci (d-090), 20 kV kablovodi (KBV):
KBV Križevci igrišče, KBV Križevci igrišče–Domanjševci križišča, KBV Hodoš karavla–Dolenci cerkev, KBV Budinci meja, KBV
Markovci Črnkin breg, KBV Markovci puščara, KBV Čepinci Špic breg–DV Čepinci, KBV Čepinci meja–Čepinci špic breg, KBV
Markovci Barbabaš in transformatorske postaje: TP Križevci igrišče, TP Budinci meja, TP Markovci Črnkin breg, TP Markovci
puščara, TP Čepinci špic breg–nadomestna, TP Čepinci meja–nadomestna, TP Markovci Barbabaš.
(10) Občina bo pri načrtovanju v prostoru upoštevala vse možnosti uporabe obnovljivih virov energije, predvsem sončno
energijo, geotermalne vode in ostale alternativne vire. Energija iz biomase temelji predvsem na uporabi biomase iz kmetijstva in
gozdarstva. Sicer je celotno območje občine opredeljeno kot raziskovalni prostor za nafto in plin.
(11) Za pridobivanje električne energije se prioritetno obnavlja, posodablja, ekološko sanira oziroma nadomešča obstoječe
proizvodne enote z novejšimi in učinkovitejšimi proizvodnimi objekti. Za proizvodnjo električne energije se načrtuje objekte za rabo
obnovljivih virov energije, kot so veter, geotermalna energija in druge, z upoštevanjem učinkovitosti izbranega sistema ter prostorske, okoljske in družbene sprejemljivosti. V okviru učinkovite rabe fosilnih goriv se daje prednost soproizvodnji električne energije
in toplotne energije. Pri vseh novogradnjah in pri obstoječih sistemih daljinskega ogrevanja se preveri možnost soproizvodnje.
(12) V občini je zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov urejeno v vseh naseljih. V občini je urejen zbirni center za ločeno
zbiranje odpadkov.
(13) Občina načrtuje izgradnjo infrastrukture na vseh območjih, ki so opredeljena kot stavbna zemljišča.
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4.0 Usmeritve za prostorski razvoj občine
6. člen

(usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo)
4.1 Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo
(1) Naselja se glede na funkcijo delijo na naslednje kategorije: urbano naselje, opredeljeno kot lokalno središče, je
občinsko središče Šalovci, kot podeželska naselja s poudarjeno centralno dejavnostjo so Domanjševci, Dolenci in Markovci,
kot ostala podeželska naselja so opredeljeni Budinci in Čepinci, ki so prikazana v grafičnem prikazu strateškega dela. Poseben tip poselitve so vinske kleti in počitniške hišice. Posamezni tovrstni objekti predstavljajo negativen pojav v prostoru
(razpršena gradnja).
(2) Naselja v Občini Šalovci se razvijajo v skladu s svojo vlogo in funkcijo v omrežju naselij. V lokalnem središču se
poleg zagotavljanja možnosti za stanovanjsko gradnjo, zagotavlja možnost za razvoj družbenih, rekreacijskih, športnih in
gospodarskih dejavnosti ter turističnih dejavnosti v povezavi s širšim atraktivnim okoljem. V občini so določena območja za
gradnjo počitniških hišic.
(3) Notranji razvoj naselij je usmerjen v zapolnitev nezazidanih zemljišč v vrzelih, v strnjenih delih naselij, v sanacijo in
pozidavo degradiranih in nezadostno izkoriščenih površin. Opuščeni objekti se sanirajo ali nadomestijo z novimi.
(4) Prenova v naseljih je omejena na komunalno in oblikovno prenovo. S prenovo naselja se izboljšajo funkcionalne,
tehnične, prostorsko-oblikovalske, bivalne, gospodarske, socialne, kulturne in ekološke razmere v naselju ali delu naselja in
je ob tem mogoče ustvariti kvalitetne pogoje za razvoj naselja.
(5) Načrtno usmerjanje poselitve je dolgoročna zagotovitev površin za gradnjo stanovanj. Načrtno se urbanizira občinsko središče Šalovci, kjer je tudi manj nezazidanih stavbnih zemljišč in kjer občina želi zagotoviti površine za poselitev,
gospodarske dejavnosti in s tem okrepiti občinsko središče. Površine za poselitev se umeščajo, kot zapolnitve med prostimi
vrzelmi med obstoječo poselitvijo, širitev pa je predvidena za ureditev gospodarskih dejavnosti. Na območju naselij, ki so
opredeljena kot podeželska naselja in imajo razvito centralno dejavnost (Domanjševci, Dolenci in Markovci), se omogoči
zmerna urbanizacija, kjer so širitve poselitve predvidene, kot zapolnitve prostih površin med obstoječo poselitvijo in med
zaselki. V ostalih naseljih, ki so opredeljena kot podeželska naselja, niso predvidene večje širitve poselitve, pač pa gre v teh
naseljih za zaokrožitve in zapolnitve stavbnih zemljišč, kjer je izgrajena javna gospodarska infrastruktura. S priključitvijo posamičnih parcel zagotovimo lastnikom možnost gradnje na lastni parceli. Širitev je omejena na posamične parcele v zasebni
lasti ob pogoju, da je do parcele urejena komunalna infrastruktura in da ima parcela urejen dostop z javne ceste in da gre
za prostorsko zapolnitev ali zaokrožitev meje naselja ali razpršene poselitve. Poselitev naj se ne širi na območja naravnih
vrednot, varovanih habitatnih tipov in habitatnih tipov in habitatov varovanih vrst.
(6) Razvoj dejavnosti v naseljih je vezan na dostopna zemljišča, ki čim manj negativno vplivajo na bivalno okolje, zato
občina načrtuje ureditev gospodarske cone na robu naselja Šalovci ob regionalni cesti v smeri Hodoša. Razvoj turizma je vezan
na atraktivne in dostopne lokacije, zato občina načrtuje razvoj turističnih dejavnosti na mirnih, dostopnih in atraktivnih območjih.
V ostalih naseljih je predvidena pretežno stanovanjska gradnja, rekreacijske, servisne ter poslovne dejavnosti, ki dopolnjujejo
stanovanjsko funkcijo. V vseh naseljih se spodbuja razvoj turističnih dejavnosti v skladu s cilji Krajinskega parka Goričko.
(7) Razvoj centralnih dejavnosti in posebnih območij je usmerjen pretežno v občinsko središče, kjer se ohranja temeljne strukture naselja ter ohrani in dopolni urbani center. Ohranja se obcestna pozidava, ohranja se zaporednost zazidave
na parceli v območjih podeželskega naselja. Nove stanovanjske površine se nameni za individualno stanovanjsko gradnjo,
večstanovanjska gradnja se usmerja v centralni del naselja Šalovci.
(8) Gradnja izven poselitvenih območij v Občini Šalovci je možna za potrebe kmetijske in gozdarske dejavnosti, turistične dejavnosti, za športno-rekreacijske dejavnosti, za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb (gospodarska javna
infrastruktura), za namene splošne rabe (lokalno grajeno javno dobro), za izvajanje ukrepov na področju varstva okolja,
ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine ter ohranjanja prepoznavnih značilnosti krajine, za rabo naravnih dobrin in
sanacijo opuščenih območij izkoriščanja, za namene obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Večje kmetije
ali farme se načrtujejo v primerni oddaljenosti od obstoječe poselitve. Omeji se razpršena gradnja.
(9) Za ohranjanje razpršene poselitve se načrtuje zapolnjevanje obstoječih stavbnih zemljišč (notranji razvoj), obnova,
prenova obstoječih, tudi zapuščenih domačij, novogradnje, ki pomenijo zapolnjevanje prostih površin med stavbnimi zemljišči
in zaokrožitev zaselkov, s čimer se funkcionalno zaokrožijo komunalno opremljena območja v skladu z usmeritvami Strategije
prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskega reda Slovenije ter tudi v skladu z usmeritvami 45. člena ZPNačrt-a.
(10) Območja redke razpršene gradnje se pojavljajo izven naselij, kot posamična razpršena gradnja, kot so novogradnje
stanovanjskih objektov, počitniških hišic in drugih objektov, ki se sanirajo oblikovno in s komunalnim opremljanjem, lahko pa
tudi s vključitvijo v naselje.
4.2 Usmeritve za razvoj v krajini
7. člen
(usmeritve za razvoj v krajini)
(1) Razvoj v krajini se usmerja v razvoj naravnih potencialov. V Občini Šalovci so to predvsem kmetijska zemljišča in
gozdovi, sledijo vode in podzemni viri (nafta, plin, geotermalna voda). Razvoj v krajini je usmerjen predvsem v razvoj turističnih in rekreacijskih območij ter v razvoj kmetijstva. V teh panogah se izkoristi naravne danosti ob upoštevanju osnovne
namenske rabe zemljišč in upoštevanju varstvenih režimov. V krajini se spodbuja sonaravno naravnan turizem, ekološki način
kmetovanja in uporaba obnovljivih virov energije.
(2) Spodbuja se razvoj kmetijstva v skladu z usmeritvami Krajinskega parka Goričko. Na gričevnatem območju občine
se na kmetijskih zemljiščih spodbuja razvoj vinogradništva, sadjarstva in pašništva, v nižinah pa predvsem poljedelstva.
(3) Predvidene so agrarne operacije na območju katastrske občine Dolenci.
(4) Na področju gozdarstva se ohranja ekološka, socialna in proizvodna funkcija ter mešana kmetijsko-gozdarska
funkcija na območjih zaraščanja. Ohranjajo se vse gozdne površine: zaplate, obmejke, biokoridorje v kmetijski krajini. Zaradi
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dobrega deleža gozdov (ca. 43 %) se v občini izvaja in spodbuja izkoriščanje lesne mase za gospodarstvo in tudi za pridobivanje toplotne energije. V ta namen je potrebno zagotoviti mesta za deponiranje lesne mase. Gozdne površine ob poselitvi
se ohranja in vključuje v zeleni sistem naselij.
(5) Vodna zemljišča se izkorišča za oskrbne, gospodarske in turistično-rekreacijske namene, pri čemer se zagotavlja
njihovo varstvo v smislu trajne ohranitve kemijskega in ekološkega stanja ter krajinskega in ekološkega pomena. Spodbuja
se varčna in smotrna raba pitne vode, varuje se obstoječe in potencialno pomembne vodne vire. Z določenimi ekoremediacijskimi in hidrotehničnimi ukrepi se na in ob vodotokih spodbuja posege v smeri njihovih izboljšav, predvsem na odsekih,
kjer so potrebne določene ureditve za zagotavljanje večje protipoplavne varnosti.
(6) Razvija se obstoječa in nova turistična območja z možnostjo ureditve nastanitvenih objektov. Celotna Občina Šalovci
je v Krajinskem parku Goričko, kjer se z razvojem kmetijstva, kmetijskih dopolnilnih dejavnosti ter z ohranitvijo in širitvijo
razpršene poselitve spodbuja rekreativni in kmečki turizem.
8. člen
(posebna območja, prepoznavne kvalitete in vrednote)
(1) Posebna območja so območja režimov, ki so že zavarovana s področnimi predpisi. To so območja varstva narave,
območja varstva kulturne dediščine, poplavna in erozijska območja in druga območja varstva z režimi, ki se jih v OPN upošteva kot obvezna izhodišča.
(2) V Občini Šalovci so posebna območja z vidika krajinskih in urbanističnih značilnosti prostora že določena in zavarovana z Krajinskim parkom Goričko. Kot posebna območja so še območja naravnih in kulturnih vrednot, območja Nature
2000, ekološko pomembna območja in elementi krajine, pomembni za ohranjanje biotske raznovrstnosti (mejice, grmovni in
drevesni osamelci).
9. člen
(usmeritve za razvoj območij za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območij zaščite in reševanja
ter območij za obrambo)
(1) V Občini Šalovci so poplavna območja ob Veliki Krki, ki teče skozi Šalovce, in ob Mali Krki, ki teče skozi Domanjševce. Poplave so evidentirane še na območju Peskovskega, Dolenskega, Adrijanskega, Markovskega in Budinskega potoka.
Podatki o poplavnih območjih so podatki iz javnih evidenc in se jih obvezno prikaže v občinskem prostorskem načrtu, v
prikazu stanja prostora. Na teh območjih so dopustni le posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda in
posegi, ki izhajajo iz osnovne kmetijske in gozdne rabe zemljišč. Na poplavnih, erozijskih in plazovitih območjih se ne načrtuje
prostorskih ureditev oziroma dejavnosti, ki lahko te procese sprožijo.
(2) Večji del območja občine je erozijsko območje, kjer veljajo zahtevnejši zaščitni ukrepi, le v skrajnem južnem del
občine veljajo običajni protierozijski ukrepi. Zato bo občina pri načrtovanju prostorskih ureditev upoštevala varstvene ukrepe
oziroma se izognila načrtovanju ureditev, ki lahko povzročijo ali pospešijo erozijo in plazenje.
(3) Območje Občine Šalovci se nahaja na območju z najnižjim projektnim pospeškom tal, ki znaša 0,100 [g]. V objektih,
ki so določeni v predpisih o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike, se predvidi ojačena plošča nad pritličjem, kar
je treba upoštevati pri gradnji zahtevnejših objektov in pri izvedbi ostalih posegov.
(4) Požarna ogrožena območja se nahajajo na zahodni strani občine, kot je opredeljeno v Strategiji prostorskega razvoja
Slovenije. V območjih velike požarne ogroženosti gozdov se praviloma ne načrtuje dejavnosti oziroma prostorskih ureditev, ki
bi pomenile dodatno tveganje za življenje ljudi ter materialne dobrine in naravo. Za vsako dejavnost se na podlagi predpisov
o požarni varnosti preveri požarna ogroženost, kar se kot pogoj opredeli v izvedbenem delu prostorskega načrta. V vseh
naseljih delujejo prostovoljna gasilska društva z običajno opremo za interventno gašenje lokalnih požarov.
(5) Slovenija ima kljub razvejani hidrografski mreži celinskih voda območja, ki so izrazito vododeficitarna. Vododeficitarna
območja obsegajo tudi Goričko in Občino Šalovci, kjer standard vodooskrbe ni na ustrezni ravni. Prebivalcem teh območij
se zagotovi sistem trajne in kvalitetne vodooskrbe ter odvajanja odpadnih voda. Vododeficitarnost je omejitev tudi za razvoj
dejavnosti, ki potrebujejo in odvajajo velike količine vode, zato se morebitno umeščanje takih dejavnosti v vododeficitarna
območja predhodno vsestransko preuči z okoljskih, prostorskih, tehnoloških in ekonomskih vidikov. V vododeficitarnih območjih se prebivalcem prioritetno zagotavlja urejeno oskrbo z vodo. Dejavnosti, ki bi pomenile izjemno povečanje potreb po
vodi, se praviloma ne načrtuje v vododeficitarnih območjih.
(6) V Občini Šalovci ni območij za potrebe obrambe. Občina ima izdelan občinski načrt za obrambo.
(7) Občina ima v načrtu zaščite in reševanja definirano območje za ruševine, in sicer na območju že urejenega centra
za ločeno zbiranje odpadkov ob čistilni napravi v Šalovcih. Posebnih območij za množične pokope občina ne definira, saj so
v vseh naseljih vaška pokopališča, ki zagotavljajo dovolj prostora v primeru potrebe po množičnih pokopih. Tudi območij za
pokop kadavrov v občini ni, v primeru večjega pomora živali je določeno zbirno mesto na območju opuščenega nelegalnega
kopa v Šalovcih na Bregu, od koder se jih odvaža na farmo Nemščak (oddaljenost od lokalnega središča Šalovci 38 km).
Prostori za zbiranje ljudi in namestitev v primeru nesreče so v šolah v Šalovcih, Domanjševcih in Markovcih.
4.3 Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
10. člen
(usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč)
(1) Osnovna namenska raba zemljišč je povzeta iz prostorskih sestavin planov Občine Šalovci, dopolnjena z novimi
spremembami namenske rabe. Deli se na stavbna zemljišča, kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča, vodna zemljišča in
druga zemljišča.
(2) Podrobnejša namenska raba se določi na podlagi sedanje pretežne rabe in na podlagi načrtovane razmestitve
dejavnosti. Znotraj stavbnih zemljišč je le v lokalnem občinskem središču več območij s podrobnejšo namensko rabo, v
ostalih naseljih pa so po namenu ločeni centralni objekti (pretežno so to vaško-gasilski domovi, kapele, trgovine, gostilne) ter
rekreacijske in zelene površine (igrišča, pokopališča). V občinskem središču se površine za individualno gradnjo opredelijo
kot površine podeželskega naselja, ki se prepletajo z območji za centralne dejavnosti, območji za posebne namene, zelenimi površinami in območji za proizvodne dejavnosti. Večino ostalih naselij se opredeli kot površine podeželskega naselja.
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Avtohtona gradnja, kjer se nahajajo pretežno kmečka gospodarstva, se opredelijo kot površine razpršene poselitve. Znotraj
vseh naselij se posebej opredelijo območja prometnih površin.
(3) V izvedbenem delu prostorskega načrta se območja osnovne namenske rabe delijo na podrobnejšo namensko rabo
glede na pretežnost rabe. Pri tem se upošteva naslednje usmeritve:
– naselja se opredelijo kot kmečka naselja z možnostjo ohranitve kmetijske dejavnosti s servisnimi in obrtnimi dejavnostmi;
– v občinskem središču s pripadajočim območjem se podrobnejša namenska raba določi z upoštevanjem obstoječe
namembnosti površin,
– proizvodne, obrtne, poslovne in druge dejavnosti se usmerjajo na ali ob občinsko središče,
– turistična in podobna območja se opredelijo kot posebna območja.
(4) Zemljišča prometne infrastrukture so zemljišča državnih cest, to so regionalne ceste ter občinskih ceste, ki so lokalne
ceste in javne poti. Kot prometna infrastruktura so opredeljena tudi parkirišča. V izvedbenem delu prostorskega načrta se
površine prometne infrastrukture opredelijo kot območja prometnih površin.
(5) Kmetijska zemljišča pokrivajo v Občini Šalovci kar 55 % celotnega območja občine. Občina na kmetijskih zemljiščih
še v nadaljnje načrtuje intenzivno izrabo. Kmetijska zemljišča, povzeta iz prostorskih sestavin planov Občine Šalovci, se v
izvedbenem delu prostorskega načrta opredelijo kot najboljša kmetijska zemljišča in druga kmetijska zemljišča.
(6) Gozdna zemljišča so zemljišča porasla z gozdnim drevjem v obliki sestoja, nekatera zemljišča v zaraščanju, obrečni
in protivetrni pasovi. Gozdovi so povzeti po prostorskih sestavinah planov Občine Šalovci, ki zavzemajo 40 % površine in se
v izvedbenem delu opredelijo kot gozdna zemljišča.
(7) Vodotoki in druge vodne površine se na območju Občine Šalovci v izvedbenem delu občinskega načrta opredelijo
kot območja celinskih voda.
(8) Znotraj območja občine se posebej opredelijo območja za potrebe okoljske, telekomunikacijske in energetske infrastrukture.
(9) V primeru izkazanega interesa za izkoriščanje mineralnih surovin bo občina vključila določeno območje z osnovno
namensko rabo prostora, kot območje mineralnih surovin. Raziskovanje mineralnih surovin je dopustno na celotnem območju
občine. Za namen izkoriščanja mineralnih surovin je potrebno sprejeti občinski podrobni prostorski načrt (OPPN). Dve tretjini
območja Občine Šalovci leži znotraj območja raziskovalnega prostora za ogljikovodike (nafta in zemeljski plin). Rudarska
pravica za raziskovanje je podeljena družbi NAFTA – GEOTERM d.o.o. za dobo 3 let do 14. 1. 2013.
4.4 Usmeritve za določitev prostorskih ureditvenih pogojev
11. člen
(usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev)
(1) Prostorski izvedbeni pogoji določajo dopustne posege in pogoje za njihovo izvedbo po posameznih enotah urejanja
prostora glede na osnovno ali podrobnejšo namensko rabo. Enote urejanja prostora se določijo glede na značilnosti prostora.
(2) Pri določanju pogojev za oblikovanje objektov se upošteva značilnosti prekmurske arhitekturne tipike. Pri razporeditvi
individualnih stanovanjskih objektov se upošteva značilna zaporednost zazidave na stavbnih zemljiščih. Ohranja se morfologija naselij (pretežno obcestna pozidava, zaporednost gradnje), zeleni rob naselja in ostale zelene površine. Ohranijo se
območja razpršene poselitve v hribovitem delu občine z namenom ohranitve kulturne krajine.
(3) Pri določanju pogojev za posege v prostor se upoštevajo objekti in območja kulturne dediščine, naravovarstvena
območja, poplavna območja, erozijska območja.
(4) Pri parcelaciji zemljišč v naseljih se upošteva značilno obstoječo parcelacijo in tipologijo zazidave ter lastniško
strukturo zemljišč.
(5) V vseh območjih, ki bodo obdelana s občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti, se upošteva gradbena linija obstoječih struktur v prostoru (npr. obstoječe ceste, obstoječi bližnji objekti, potoki ipd.). V teh območjih se v izvedbenem delu
občinskega prostorskega zapiše tudi pogoj, da se vsa območja v največji možni meri ozelenijo, to pomeni, da se ozelenijo
tudi vsa parkirišča in dovozne ceste ter nepozidani deli parcel.
(6) Ohranja se ekstenzivna travišča in ustvarjene (ekstenzivne sadovnjake, mejice ipd.) krajinske elemente, ki soustvarjajo podobo naselja in odprtega prostora ter ostale zelene površine. Razpršena gradnja se omeji.
12. člen
(koncept prostorskega razvoja občinskega središča)
(1) Prostorski razvoj občinskega središča je usmerjen v izboljšavo obstoječih in urejanje novih poselitvenih območij, v
ureditev urbanega centra naselja, rekreacijskih in zelenih površin in v razvoj gospodarske cone. Razvoj poselitve območij
se usmerja v zapolnitev nepozidanih stavbnih zemljišč in v zgostitev obstoječih stanovanjskih območij. Nova stanovanjska
območja se predvidijo na severni strani naselja in v zaselek Serovci, ki je komunalno opremljen, kamor se bo po zapolnitvi
nezazidanih stavbnih zemljišč usmerjala poselitev. Po zapolnitvi teh površin se poselitev širi proti vzhodu in severu. Razvoj
naselja Šalovci je usmerjen v dvig kvalitete bivalnega in delovnega okolja, v sanacijo degradiranih območij, predvsem pa v zagotovitev prostorske možnosti za gradnjo stanovanj ter za gradnjo in ureditev centralnih, gospodarskih in turističnih dejavnosti.
(2) V koncept prometnega omrežja v občinskem središču se vključuje predvsem naslednje usmeritve:
– sproti se rekonstruira obstoječa glavna cesta,
– uredijo se sprehajalne in rekreacijske poti okrog naselja, ki se povežejo z obstoječimi,
– ob javnih objektih se zagotavlja ustrezno število parkirišč,
– uredijo se kolesarske steze,
– uredijo se hodniki za pešce ob regionalni cesti,
– uredijo se nove ceste oziroma ulice na novih priključenih območjih,
– spodbuja se razvoj javnega potniškega prometa.
(3) Osnovne usmeritve za urbanistično in arhitekturno oblikovanje so:
– razviti in ohraniti oblikovno podobo naselja,
– ohraniti in okrepiti center naselja s centralnimi dejavnostmi,
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– vzpostaviti oziroma urediti zeleni sistem naselja,
– nove stanovanjske površine nameniti za individualno stanovanjsko gradnjo s spremljajočimi dejavnostmi,
– proizvodne in poslovne cone oblikovati zunaj naselij in v manjših, sestavljenih gabaritih ter jih v največji možni meri
ozeleniti.
(4) Ohranja in prenovijo se vse urejene zelene površine v naselju. Dolgoročno se razširi rekreacijska cona ob nogometnem igrišču. Ob gospodarski coni se uredi vegetacijski ločilni pas. Vzpostavijo se pešpoti ob vodotokih in jarkih in se jih
poveže. Obstoječe poti oziroma ulice v naselju se povežejo z ostalimi, ki vodijo skozi kulturno krajino, do ostale poselitve.
Ozelenjena bodo tudi območja, ki so v območje naselja priključena na novo. Glede na namembnost območij ni možno načrtovati večjih sklenjenih zelenih površin, zato je predlagana obvezna ozelenitev parkirnih, gospodarskih in centralnih površin.
(5) Celotno območje Občine Šalovci kakor tudi območje lokalnega središča se nahaja v EPO in Naturi 2000, kakor tudi
vsi vodotoki, zato je potrebno poskrbeti za ohranjanje okolja, predvsem pri varovanju voda pred odvajanju odpadnih voda.
Ob Veliki Krki se nahaja čistilna naprava, ki čisti odpadne vode naselja Šalovci in bo čistila odpadne vode gospodarske
cone. Občina si v okviru varstva zraka prizadeva po koriščenju alternativnih virov energije, ki najmanj onesnažujejo okolje.
(6) Podpira se izraba lokalnih energetskih virov tako, da se spodbujajo ukrepi za učinkovito rabo energije in izkoriščanje
obnovljivih virov energije. Spodbuja se učinkovita raba energentov tako pri kurjavi kot pri javni razsvetljavi. Pri gradnji novih
objektov, se upošteva sodobni način gradnje s poudarkom na racionalnejši rabi energije, toplotna sanacija stavb, varčevanju
in izločitvi virov, ki prekomerno onesnažujejo okolje.
(7) Naselje Šalovci je dobro opremljeno z gospodarsko javno infrastrukturo oziroma je ta izgrajena. V fazi izgradnje
je pomurski vodovod, na katerega se bo priključil obstoječi, saj bo celotna Občina Šalovci vključena v skupen regionalni
vodooskrbni sistem Pomurja. Do izgradnje pomurskega vodovoda je potrebno obstoječe vire pitne vode varovati v skladu s
sprejetimi občinskimi področnimi akti. V vseh naseljih in zaselkih se spodbuja čiščenje komunalnih odplak. Kanalizacija se
bo urejala na območju strnjene poselitve, na območju razpršene poselitve pa so predvidene male čistilne naprave. Urejena
je tudi vsa ostala infrastruktura, ki se jo obnavlja in dograjuje, predvsem na mestih, kjer se bodo širila poselitvena območja.
(8) Podrobnejša namenska raba prostora se določi glede na dejansko stanje in glede na predvidene nove ureditve v
naselju. Ohrani se osnovna delitev na centralni del, stanovanjski del in gospodarski del.
III. IZVEDBENI DEL PROSTORSKEGA NAČRTA
1.0 Splošni skupni pogoji
13. člen
(prostorski izvedbeni pogoji na stavbnih zemljiščih)
(1) Pogoji za načrtovanje posegov v prostor na stavbnih zemljiščih v območju občinskega središča, na območjih naselij
in na območju razpršene poselitve določajo:
– namembnost in vrsto posegov v prostor,
– lego, velikost in oblikovanje objektov,
– parcelacijo,
– priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– celostno ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb,
– varovanje zdravja ljudi,
– drugo.
(2) V vseh enotah urejanja prostora na območjih stavbnih zemljišč in ostalih zemljiščih, na katerih odlok dovoljuje posege
razen, če za posamezno območje podrobnejše namenske rabe ni določeno drugače, se kot poseg štejejo:
– izvedba gradbenih in drugih del, ki obsega gradnjo novega objekta, dozidavo, nadzidavo, rekonstrukcijo objekta in
odstranitev objekta ali njegovega dela,
– sprememba namembnosti objekta,
– pridobitev gradbenega dovoljenja za obstoječi objekt,
– vzdrževanje objektov in naprav,
– dela v zvezi s pripravo stavbnega zemljišča.
Posegi se nanašajo na vse vrste objektov glede zahtevnosti: zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte.
(3) Pri gradnji in določanju velikosti in obliko pomožnih objektov, nezahtevnih in enostavnih objektov, se upošteva veljavne predpise, ki določajo pogoje za gradnjo teh objektov in splošne pogoje glede oblikovanja nezahtevnih in enostavnih
objektov. Pri oblikovanju tovrstnih objektov se upošteva tipologija zazidave na območju Občine Šalovci.
(4) V vseh EUP so na posameznih površinah PNR dopustni posegi iz drugega odstavka tega člena za nezahtevne, enostavne in začasne objekte po predpisih o vrsti objektov glede na zahtevnost in določilih, ki so za posamezno PNRP določena
v Prilogi 1 (Preglednica z dovoljenimi nezahtevnimi objekti) in Prilogi 2 (Preglednica z dovoljenimi enostavnimi objekti) in v
skladu z določili tega odloka. Poleg prostorsko izvedbenih pogojev za posamezno enoto urejanja prostora ali podrobnejšo
namensko rabo se pri posegih v prostor upoštevajo tudi skupni prostorsko-izvedbeni pogoji, če v posameznih členih tega
odloka ni določeno drugače.
(5) Kot območje prometne infrastrukture se štejejo vse površine, ki v grafičnih prikazih niso opredeljene s podrobnejšo
namensko rabo prometne infrastrukture in so del druge podrobnejše namenske rabe zemljišč in so v grafičnih prikazih izvedbenega dela OPN označene v grafičnih prikazih »Prikazi območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture
pod oznako; DP, LC in OP (kot obstoječe ali predvidene)« ali v prikazih stanja prostora v »Prikazih gospodarske javne infrastrukture« ali so evidentne v zemljiško katastrskem prikazu ali evidentne v prostoru (so po dejanski rabi ceste, poti) ali so
razvidni iz digitalne topografske karte ali pa so kategorizirane občinske ceste.
(6) Pri določanju posegov za vrsto objektov za posamezno enoto urejanja je podlaga podrobnejše opredelitve objektov Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS,
št. 33/03, 78/05, 109/11), Priloga 1: CC-SI – Struktura.
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(7) Pregled enot urejanja prostora v Občini Šalovci:
Oznaka
enote /
podenote
ČE 1

ČE 2

Ime
enote /
podenote
Stroški Vrh

Zaselek Čepinci

Naselje

Podrobnejša
namenska raba

Način
urejanja

PIP v
členu

Čepinci

SK-površine podeželskega
naselja
BT-površine za turizem
PC-površine cest

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ erozija_zaht_ukr.

/

14.

Čepinci

SK-površine podeželskega
naselja
PC-površine cest

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ erozija_zaht_ukr.

/

14.

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ NV (območje)
→ erozija_zaht_ukr.
→ požarna ogroženost

/

19.

Režimi v enoti

ČE 3

Igrišče Čepinci

Čepinci

ZS-površine za oddih,
rekreacijo in šport
BC-športni center
K2-druga kmetijska
zemljišča

ČE 4

Gasilski dom
Čepinci

Čepinci

CU-osrednja območja
centralnih dejavnosti

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ erozija_zaht_ukr.

/

14.

Čepinci

SK-površine podeželskega
naselja
PC-površine cest

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ erozija_zaht_ukr.

/

14.

Čepinci

SK-površine podeželskega
naselja
PC-površine cest

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ erozija_zaht_ukr.

/

14.

Čepinci

ZK-pokopališče,
CD-druga območja
centralnih dejavnosti

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ požarna ogroženost
→ erozija_zaht_ukr.

/

16.

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ požarna ogroženost
→ erozija_zaht_ukr.

/

14.

ČE 5

ČE 6

ČE 7

Smodin Breg

Ferencin

Pokopališče
Čepinci

ČE 8

Proštija

Čepinci

SK-površine podeželskega
naselja
PC-površine cest

ČE 9

Mejni prehod

Čepinci

BT-površine za turizem

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ erozija_obič._ukr.

/

18.

IK-površine z objekti za
kmetijsko proizvodnjo

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ erozija_zaht_ukr.
→ NV

/

17.

/

14.

ČE 10

Zadruga

Čepinci

BU 1

Švecin Breg

Budinci

SK-površine podeželskega
naselja
PC-površine cest

→ KD
(Ešd: 17200)
→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ erozija_zaht_ukr.

BU 2

Pokopališče –
Švecin Breg

Budinci

ZK-pokopališče
CD-druga območja
centralnih dejavnosti

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ erozija_zaht_ukr.

/

16.

Budinci

ZS-površine za oddih,
rekreacijo in šport
CD-druga območja
centralnih dejavnosti
BC-športni center
PC-površine cest

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ erozija_zaht_ukr.

/

19.

BU 3

Igrišče pri
gasilskem domu
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Oznaka
enote /
podenote

Ime
enote /
podenote

BU 4

Krajcarin Breg

BU 5

Pokopališče –
Šularski Breg

BU 6

Počivališče za
pohodnike

DL 1

DL 2

Veliki DolenciSever

Veliki DolenciCenter

DL 3

Filipine Grabe

DL 4

Pokopališče –
Veliki
Dolenci

DL 5

Benčecin Breg

DL 6

Mali Dolenci

DL 7

Pokopališče –
Mali Dolenci

DL 8

DL 9

Gorenji Breg –
Vreja

Igrišče Dolenci

Št.

Naselje

Podrobnejša
namenska raba

Budinci

SK-površine podeželskega
naselja
PC-površine cest
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Način
urejanja

PIP v
členu

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ erozija_zaht_ukr.

/

14.

Budinci

ZK-pokopališče
CD-druga območja
centralnih dejavnosti

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ erozija_zaht_ukr.

/

16.

Budinci

ZS-površine za oddih,
rekreacijo in šport

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ erozija_zaht_ukr.

/

19.

Dolenci

SK-površine podeželskega
naselja
ZS-površine za oddih,
rekreacijo in šport
PC-površine cest

→ KD
(Ešd: 6834, 2948)
→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ erozija_zaht_ukr.

/

14.

CU-osrednja območja
centralnih dejavnosti
PC-površine cest

→ KD
(Ešd: 2948, 27549)
→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ erozija_zaht_ukr.

/

14.

Dolenci

SK-površine podeželskega
naselja

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ erozija_zaht_ukr.

/

14.

Dolenci

ZK-pokopališče
CD-druga območja
centralnih dejavnosti

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ erozija_zaht_ukr.

/

16.

Dolenci

SK-površine podeželskega
naselja
PC-površine cest

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ erozija_zaht_ukr.

/

14.

Dolenci

SK-površine podeželskega
naselja
PC-površine cest

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ erozija_zaht_ukr.

/

14.

Dolenci

ZK-pokopališče
CD-druga območja
centralnih dejavnosti

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ erozija_zaht_ukr.

/

16.

Dolenci

SK-površine podeželskega
naselja
PC-površine cest
E-območja energetske
infrastrukture

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ erozija_zaht_ukr.

/

14.

Dolenci

ZS-površine za oddih,
rekreacijo in šport
BC-športni center

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ erozija_zaht_ukr..

/

19.

Dolenci

Režimi v enoti
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enote /
podenote

DL 13

MA 1

MA 2

MA 3

MA 4

MA 5

MA 6

Št.
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Ime
enote /
podenote

Veliki DolenciJug

Vreje

Varašanci

Matacin Rob

Zaselek
Markovci

PGD Markovci

Barabašin Breg

MA 7

Črnkin Breg

MA 8

Pokopališče
Markovci

ŠA 1

ŠA 2

Kutošev Breg

Pokopališče –
Kutošev Breg
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Naselje

Podrobnejša
namenska raba

Način
urejanja

PIP v
členu

Dolenci

SK-površine podeželskega
naselja
PC-površine cest

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ erozija_zaht_ukr.

/

14.

Markovci

SK-površine podeželskega
naselja
PC-površine cest

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ NV (točka)
→ erozija_zaht_ukr.

/

14.

Markovci

SK-površine podeželskega
naselja
CD-druga območja
centralnih dejavnosti
PC-površine cest

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ erozija_zaht_ukr.

/

14.

Markovci

SK-površine podeželskega
naselja
PC-površine cest

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ erozija_zaht_ukr.
→ HMO

/

14.

Markovci

SK-površine podeželskega
naselja
CD-druga območja
centralnih dejavnosti
CU-osrednja območja
centralnih dejavnosti
BC-športni center
PO-ostale prometne
površine
PC-površine cest

→ KD
(Ešd: 3168)
→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ NV (območje)
→ erozija_zaht_ukr.
→ HMO

/

14.

CD-druga območja
centralnih dejavnosti

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ erozija_zaht_ukr.
→ območje
katastrofalnih poplav
→ HMO

/

14.

Markovci

SK-površine podeželskega
naselja
PC-površine cest

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ erozija_zaht_ukr.
→ HMO

/

14.

Markovci

SK-površine podeželskega
naselja
PC-površine cest

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ erozija_zaht_ukr.

/

14.

Markovci

ZK-pokopališče
CD-druga območja
centralnih dejavnosti

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ erozija_zaht_ukr.

/

16.

Šalovci

SK-površine podeželskega
naselja
PC-površine cest
K2-druga kmetijska
zemljišča

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ erozija_zaht_ukr.

/

14.

Šalovci

ZK-pokopališče
CD-druga območja
centralnih dejavnosti

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ erozija_zaht_ukr.

/

16.

Markovci

Režimi v enoti
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Oznaka
enote /
podenote

ŠA 3

ŠA 4

ŠA 5

ŠA 5/1

ŠA 6

ŠA 7

ŠA 8

ŠA 9

ŠA 10

Ime
enote /
podenote

Mali Šalovci

Prelčevi

Naselje Šalovci

Naselje Šalovci

Šola

Športni center

Igrišče

Trnjevci

Serovci

Št.

Naselje

Podrobnejša
namenska raba

Šalovci

SK-površine podeželskega
naselja
PC-površine cest
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Način
urejanja

PIP v
členu

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ erozija_zaht_ukr.

/

14.

Šalovci

SK-površine podeželskega
naselja
BC-športni center
K2-druga kmetijska
zemljišča
PC-površine cest

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ erozija_zaht_ukr.

/

15.

Šalovci

SK-površine podeželskega
naselja
PC-površine cest
PŽ-površine železnic
PO-ostale prometne
površine
K2druga kmetijska
zemljišča

→ KD
(Ešd: 18037, 18308),
→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ erozija_zaht_ukr.
→ območje
katastrofalnih poplav
→ HMO
→ PK

/

15.

Šalovci

SK-površine podeželskega
naselja
PC-površine cest
K2druga kmetijska
zemljišča
E-območje energetske
infrastrukture

→ KD
(Ešd: 17389, 18043),
→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ požarna ogroženost
→ erozija_zaht_ukr.

/

15.

Šalovci

CD-druga območja
centralnih dejavnosti
BC-športni center

→ KD
(Ešd. 24765)
→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ erozija_zaht_ukr.
→ HMO

/

15.

Šalovci

BC-športni center
K1-najboljša kmetijska
zemljišča

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ erozija_zaht_ukr.

/

15.

Šalovci

ZS-površine za oddih,
rekreacijo in šport
BC-športni center

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ erozija_zaht_ukr.
→ območje
katastrofalnih poplav

/

19.

Šalovci

SK-površine podeželskega
naselja
PC-površine cest

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ erozija_zaht_ukr.

/

15.

Šalovci

SK-površine podeželskega
naselja
PC-površine cest
K1-najboljša kmetijska
zemljišča

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ erozija_zaht_ukr.
→ HMO

/

15.

Režimi v enoti
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Oznaka
enote /
podenote

ŠA 11

ŠA 12

ŠA 12/1

ŠA 13

ŠA 14

ŠA 15-DPA

Št.

41 / 6. 6. 2014
Ime
enote /
podenote

Deponija

Vrnji Breg

Vrnji Breg
(observatorij)

Šalovski Breg

Pokopališče –
Šalovski Breg

Železniška
proga

ŠA 16

Panvita

ŠA 17

Obrtna,
gospodarska
cona

ŠA 18

Bioplinarna

ŠA 20

Pokopališče
Šalovci

ŠA 21

Center –
Bencinska
črpalka
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Način
urejanja

PIP v
členu

IK-površine z objekti za
kmetijsko proizvodnjo

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ erozija_zaht_ukr.

/

17.

SK-površine podeželskega
naselja
PC-površine cest

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ erozija_zaht_ukr.
→ požarna ogroženost

/

14.

SK-površine podeželskega
naselja

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ erozija_zaht_ukr.

/

14.

Šalovci

SK-površine podeželskega
naselja
PC-površine cest

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ erozija_zaht_ukr.
→ požarna ogroženost

/

14.

Šalovci

ZK-pokopališče
CD-druga območja
centralnih dejavnosti

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ erozija_zaht_ukr.

/

16.

PŽ-površine železnic

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ državni prostorski
načrt
→ RP
→ območje
katastrofalnih poplav
→ erozija_zaht_ukr.

DPA

21.

IK-površine z objekti za
kmetijsko proizvodnjo

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ območje
katastrofalnih poplav
→ erozija_zaht_ukr.

/

17.

IG-gospodarska cona

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ erozija_zaht_ukr.

OPPN

21.

IK-površine z objekti za
kmetijsko proizvodnjo

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ erozija_zaht_ukr.

/

17.

Šalovci

ZK-pokopališče
CD-druga območja
centralnih dejavnosti

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ erozija_zaht_ukr.
→ požarna ogroženost

/

16.

Šalovci

CU-osrednja območja
centralnih dejavnosti
PC-površine cest

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ erozija_zaht_ukr.

OPPN

21.

Naselje

Šalovci

Šalovci

Šalovci

Šalovci

Šalovci

Šalovci

Šalovci

Podrobnejša
namenska raba

Režimi v enoti

Uradni list Republike Slovenije
Oznaka
enote /
podenote

ŠA 22

ŠA 23

ŠA 24

DM 1

DM 2

DM 3

DM 4

DM 5

DM 6

DM 7

Ime
enote /
podenote
Center – Pri
Rudiju

Center –
Občina

Center

Naselje
Domanjševci

Center

Pokopališče –
Domanjševci

Pokopališče –
Part

Pokopališče
Sveti Venceslav

Igrišče

Evangeličanska
cerkev

Št.
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Način
urejanja

PIP v
členu

CU- osrednja območja
centralnih dejavnosti

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ erozija_zaht_ukr.

/

15.

CU- osrednja območja
centralnih dejavnosti

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ erozija_zaht_ukr.

/

15.

CU- osrednja območja
centralnih dejavnosti

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ erozija_zaht_ukr.

OPPN

21.

SK-površine podeželskega
naselja
PC-površine cest
E-območje energetske
infrastrukture

→ KD
(Ešd: 6847, 18038,
17840)
→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ območje
katastrofalnih poplav
→ erozija_zaht_ukr.
→ HMO

/

14.

Domanjševci

CU- osrednja območja
centralnih dejavnosti

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ erozija_zaht_ukr.

/

14.

Domanjševci

ZK-pokopališče
CD-druga območja
centralnih dejavnosti

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ erozija_zaht_ukr.

/

16.

Domanjševci

ZK-pokopališče
CD-druga območja
centralnih dejavnosti

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ erozija_zaht_ukr.

/

16.

ZK-pokopališče
CD-druga območja
centralnih dejavnosti

→ KD (Ešd: 119)
→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ erozija_zaht_ukr.

/

16.

ZS-površine za oddih,
rekreacijo in šport
BC-športni center

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ območje
katastrofalnih poplav
→ erozija_zaht_ukr.
→ HMO

/

19.

CU-osrednja območja
centralnih dejavnosti
BT-površine za turizem
PC-površine cest

→ KD
(Ešd: 4147, 18373)
→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ erozija_zaht_ukr.

/

14.

Naselje

Šalovci

Šalovci

Šalovci

Domanjševci

Domanjševci

Domanjševci

Domanjševci

Podrobnejša
namenska raba
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enote /
podenote

DM 8

EU 1

EU 1/1

Št.
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enote /
podenote
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Naselje

Podrobnejša
namenska raba

Domanjševci

SP-površine počitniških hiš
PC-površine cest

Krajina –
severni del
občine

vsa naselja
(brez naselja
Domanjševci)

A-površine razpršene
poselitve
BT-površine za turizem,
E-območja energetske
infrastrukture
G-gozdna zemljišča
K1-najboljša kmetijska
zemljišča
K2-druga kmetijska
zemljišča
O-območja okoljske
infrastrukture
PC-površine cest
VC-celinske vode

Nadomestni
habitat

K2-druga kmetijska
Območje
nadomeščanja zemljišča
G-gozdna zemljišča
habitatov

Stari Vrh – Part

EU 2

Krajina – južni
del občine

EU 3

Krajina-Stroški
Vrh

Šalovci,
Domanjševci

Čepinci

Način
urejanja

PIP v
členu

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ RP
→ erozija_zaht_ukr.

/

20.

→ KD
(Ešd: 2948, 3168, 6753,
6779, 11052, 17086,
18246, 18247, 27550,
28028, 27549)
→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ NV (območje)
→ RP
→ območje
katastrofalnih poplav
→ požarna ogroženost
→ erozija_zaht_ukr.
→ erozija_obič_ukr.
→ HMO

/

22.

Režimi v enoti

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ NV (območje),
→ erozija_zaht_ukr.

22.
23.

A- površine razpršene
poselitve
O-območja okoljske
infrastrukture
T-območja komunikacijske
infrastrukture
PC-površine cest
K1-najboljša kmetijska
zemljišča
K2-druga kmetijska
zemljišča
G-gozdna zemljišča
VC-celinske vode

→ KD
(Ešd: 119, 6765, 6844,
6845, 18237, 18373,
29506)
→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ NV (območje)
→ RP
→ območje
katastrofalnih poplav
→ požarna ogroženost
→ erozija_zaht_ukr.
→ erozija_obič_ukr.
→ HMO

/

22.

K2-druga kmetijska
zemljišča

→ EPO
→ NATURA
→ ZN
→ erozija_zaht_ukr.

/

22.

Legenda izrazov: NATURA – območje Natura 2000, EPO – ekološko pomembno območje, ZN – zavarovano območje narave
Krajinskega parka Goričko, NV – naravne vrednote, KD – kulturna dediščina, HMO – izvedene hidromelioracije, erozija_zaht_ukr.
– erozijska območja – območja zahtevnih zaščitnih ukrepov, erozija_obič_ukr. – erozijska območja – območja običajnih zaščitnih
ukrepov, RP – raziskovalni prostor Murska depresija.
2.0 Prostorski izvedbeni pogoji za načrtovanje prostorskih ureditev in graditev objektov v posameznih enotah urejanja prostora
14. člen
(prostorski izvedbeni pogoji na območjih podeželskih naselij)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) Na območjih stavbnih zemljišč, ki so namenjena stanovanjskim površinam za bivanje, s spremljajočimi dejavnostmi in
površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi, z oznako podrobnejše namenske rabe SK, v enotah urejanja prostora z oznakami:
ČE 1, ČE 2, ČE 5, ČE 6, ČE 8, BU 1, BU 4, DL 1, DL 3, DL 5, DL 6, DL 8, DL 13, MA 1, MA 2, MA 3, MA 4, MA 6, MA 7, ŠA 1, ŠA
3, ŠA 12, ŠA 12/1, ŠA 13, DM 1, so dopustni posegi iz 13. člena tega odloka, za objekte:
● stanovanjske stavbe:
– eno- in dvostanovanjske stavbe (razen vrstnih hiš in vil) s pomožnimi objekti,
● nestanovanjske stavbe:
– gostinske stavbe,
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– poslovne in upravne stavbe,
– trgovske stavbe, do velikosti objekta 200 m2 prodajne površine, slednje le v ŠA 3, DM 1, MA 4, BU 1, BU 4, DL 1, DL 13 in
druge stavbe za storitvene dejavnosti, vključno z avtomehaničnimi, obrtnimi, skladiščnimi in drugimi delavnicami,
– stavbe splošnega družbenega pomena,
– stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij,
– druge nestanovanjske stavbe (vinske kleti in zidanice pod pogojem, da ima lastnik v lasti ali izkazanem najemu vinograd
in sadovnjak v velikosti 3000 m2),
– stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (vremenske postaje in observatoriji) le v enoti urejanja prostora
ŠA 12/1,
● gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– prenosni in distribucijski cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– drugi gradbeni inženirski objekti (razen vojaških objektov in odlagališč odpadkov).
(2) Na območjih stavbnih zemljišč, v delu enot urejanja prostora MA 2, MA 4 in MA 5, ki so namenjena za centralne dejavnosti (gasilski dom, vaški dom, kulturni dom ipd.), z oznako podrobnejše namenske rabe CD, so dopustni posegi iz 13. člena tega
odloka za naslednje vrste objektov:
● nestanovanjske stavbe:
– gostinske stavbe,
– trgovske in stavbe za storitvene dejavnosti,
– stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij,
– poslovne in upravne stavbe,
– stavbe splošnega družbenega pomena,
– druge nestanovanjske stavbe (razen nestanovanjske kmetijske stavbe),
● gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– prenosni in distribucijski cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– drugi gradbeni inženirski objekti (razen vojaških objektov in odlagališč odpadkov).
(3) Na območjih stavbnih zemljišč, v delu enot urejanja prostora ČE 4, MA 4, DL 2, DM 2 in DM 7, ki so namenjena za centralne dejavnosti (gasilski dom, vaški dom, trgovina …), z oznako podrobnejše namenske rabe CU, so dopustni posegi iz 13. člena
tega odloka za naslednje vrste objektov:
● stanovanjske stavbe:
– eno- in dvostanovanjske stavbe (razen počitniških hišic, vrstnih hiš, vil), pod pogojem, da je del objekta na tem območju
namenjen za javno funkcijo s pomožnimi objekti,
– večstanovanjske stavbe,
● nestanovanjske stavbe:
– gostinske in nastanitvene stavbe,
– poslovne in upravne stavbe,
– trgovske stavbe v enotah urejanja prostora DL 2, DM 2, ČE 4 ter druge stavbe za storitvene in obrtne dejavnosti,
– stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij,
– stavbe splošnega družbenega pomena (za kulturo, razvedrilo in šport, zdravstvo, znanost, varstvo starejših, knjižnica,
muzej ipd.),
– druge nestanovanjske stavbe (razen nestanovanjske kmetijske stavbe),
● gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– prenosni in distribucijski cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– drugi gradbeni inženirski objekti (razen vojaških objektov in odlagališč odpadkov).
(4) V delu enote urejanja prostora MA 4, na območjih športnih površin, ki so namenjene za igrišča in športne objekte, z oznako
podrobnejše namenske rabe BC, so dopustni posegi iz 13. člena tega odloka, za objekte:
● nestanovanjske stavbe:
– stavbe za šport,
– poslovne in upravne stavbe namenjene dejavnostim na območju,
– stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij,
– druge nestanovanjske stavbe (razen nestanovanjske kmetijske stavbe),
● gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– prenosni in distribucijski cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– drugi gradbeni inženirski objekti (razen vojaških objektov in odlagališč odpadkov).
(5) Na območju stavbnih zemljišč, v enoti urejanja prostora ČE 1 in DM 7, ki so namenjene za turistične dejavnosti, z oznako
podrobnejše namenske rabe BT, so dopustni posegi iz 13. člena tega odloka za objekte:
● stanovanjske stavbe:
– enostanovanjske stavbe le pod pogojem, da služi turistični dejavnosti ter bivanju lastnika ali upravitelja s pomožnimi objekti,
● nestanovanjske stavbe:
– gostinske stavbe in turistične nastanitvene stavbe,
– upravne, poslovne, trgovske stavbe (namenjene izključno turistični dejavnosti),
– stavbe splošnega družbenega pomena (za kulturo, razvedrilo, zdravstvo, znanost, knjižnica, muzej ipd.),
– stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij,
– druge stavbe, ki niso uvrščene drugje, kmetijske pod pogojem, da so namenjene turistični dejavnosti na območju,
● gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– prenosni in distribucijski cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– drugi gradbeni inženirski objekti (razen vojaških objektov in odlagališč odpadkov).
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(6) V enoti urejanja prostora DL 1, na območjih zelenih površin, ki so namenjene športu in rekreaciji, z oznako podrobnejše
namenske rabe ZS, je poleg posegov iz 13. člena za šport, rekreacijo in drugih objektov in naprav za prosti čas, možna gradnja,
rekonstrukcija, vzdrževanje in odstranitev montažnih objektov, kot so: nadstreški ob igralnih površinah, shrambe za športne rekvizite, klubski in društveni prostori, garderobni objekti in sanitarije. Oblika objektov se prilagodi namenu. Na teh površinah so
dopustni posegi iz 13. člena za objekte prometne infrastrukture, prenosne in distribucijske cevovode, komunikacijska omrežja in
elektroenergetske vode ter druge gradbeno inženirske objekte.
(7) V enotah urejanja prostora DL 8 in DM 1, na območjih energetske infrastrukture, z oznako podrobnejše namenske rabe
E, so dopustni posegi iz 13. člena odloka za gradbeno inženirske objekte (cevovodi, komunikacijska omrežja, elektroenergetski
vodi in ostali gradbeno inženirski objekti ter dostopne poti) v skladu s skupnimi pogoji iz 6.0 poglavja tega odloka. Oblika objektov
se prilagodi namenu.
(8) Na območjih prometnih površin z oznako podrobnejše namenske rabe PC in PO, ki so namenjeni za promet, ter na območjih ostalih prometnih površin in pripadajočih varovalnih pasovih ter na območjih vseh prometnih površin iz petega odstavka
13. člena tega odloka so dopustni posegi iz drugega odstavka 13. člena tega odloka, in sicer za: objekte prometne infrastrukture,
avtobusna/železniška postajališča, kolesarske in peš površine ter podzemne in nadzemne komunalne in energetske objekte in
omrežja ter druge gospodarske javne infrastrukture. Posegi so dopustni, če niso v nasprotju z veljavnimi predpisi za posamezen
objekt prometne infrastrukture oziroma, če s posegom soglaša upravljavec tega objekta.
(9) Na območjih kmetijskih zemljišč, z oznako podrobnejše namenske rabe K2, v enoti urejanja prostora ŠA 1, so dopustni
posegi, kot je določeno v 22. in 29. členu, za območja kmetijskih zemljišč.
b) Pogoji glede lege objektov
(1) Pri umeščanju objektov se upošteva tradicionalna zasnova razporeditve objektov na parceli in se upošteva obstoječi koncept zazidave. Stanovanjske objekte, obrtno/servisne, objekte za spremljajoče in dopolnilne dejavnosti ter javne objekte se gradi
ob cesti, pri tem se upošteva ulična gradbena linija in odmik od kategoriziranih cest. Objekte za kmetijsko proizvodnjo, pomožne
objekte, se gradi v notranjosti parcele. Kolikor so ti objekti samostojni se jih umesti v predpisanih odmikih od parcelnih mej, ter na
ulični strani, v liniji zadnje fasade sosednjih stanovanjskih objektov. Obrtno/servisne objekte, objekte za spremljajoče in dopolnilne
dejavnosti se lahko gradi tudi v notranjosti parcele. Stanovanjske objekte se v notranjosti parcele lahko gradi le, če so ali se načrtuje
gradnja stanovanjskih objektov v drugi vrsti in če je do parcele urejena dovozna pot, ki ne poteka preko dvorišča hiše v prvi vrsti.
(2) Ob ulici/cesti se upoštevata gradbena linija in gradbena črta, ki sta določeni z linijami obstoječih objektov. Smer slemena
mora biti usklajena z obstoječimi objekti (če je smer enotna v naselju).
(3) Najmanjši odmik objektov od sosednje parcelne meje je 4,0 m, lahko je manjši, če s tem soglaša lastnik sosednjega zem
ljišča, vendar ne manjši od 1,0 m ali ga ni, če tako narekuje sistem zazidave, teren in s tem soglaša sosed in če niso v nasprotju
s požarnimi, sanitarnimi in drugimi predpisi. Pri obstoječih objektih je možna nadzidava, dozidava, rekonstrukcija in vzdrževanje
objektov v obstoječih odmikih, če s tem soglaša sosed. Odmiki med objekti morajo biti tolikšni (tudi zmanjšani), da omogočajo varnost pred požarom, da omogoča intervencijo v notranjost parcele in zagotavljajo sanitarne in druge pogoje. Ventilacijske odprtine
in okna na proizvodnih, kmetijskih objektih naj ne bodo orientirana proti bivalnim prostorom ali sosednjemu dvorišču. Novi objekti
morajo zagotavljati ustrezno osončenost sosednje parcele. Odmiki od meja in sosednjih objektov morajo zagotavljati tudi možnost
umestitve priključkov gospodarske javne infrastrukture na predmetnem zemljišču ter zagotavljati ustrezno požarno varnost. Odmik
od javne občinske ceste ali poti je 4,0 m, lahko so manjši, če je gradbena linija obstoječih objektov ob cesti bliže od navedenih
odmikov in če s tem soglaša upravljavec ceste.
(4) Na območju s podrobnejšo namensko rabo z oznako CD, CU so odmiki objektov lahko manjši oziroma se objekti lahko
stikajo, če zmanjšani odmik ne ruši vzpostavljenega prostorskega reda, ne povzroča nedopustnega vpliva na sosednjih zemljiščih,
omogoča požarno varnost ter vzdrževanje stavbe in z zmanjšanim odmikom soglaša lastnik sosednjega zemljišča ali objekta.
c) Pogoji glede velikosti
(1) Velikost objektov na posamezni parceli se določa glede na velikost parcele in glede na predpisane odmike.
(2) Višina stanovanjskih objektov je do K+P+M ter do K+P+1 izjemoma največ do K+P+1+M (če to dopušča zasnova naselja, kjer so sosednji objekti višjih gabaritov nad urejenim terenom). Na objektih višine do K+P+1, pod streho ni kolenčnega zidu,
strešna lega mora ležati na strešni plošči, prostor pod streho je lahko izkoriščen, na tovrstnih objektih so lahko le strešna okna.
Na objektih K+P+M so poleg strešnih oken lahko tudi frčade in pultna okna. Objekti so lahko podkleteni, v nižinskih naseljih
se upošteva višina talne vode. V ravninskem delu je kota pritličja lahko do 0,50 m nad urejenim terenom. Višina družbenih in
upravnih objektov je do tri stanovanjske etaže nad terenom. Višina objektov se lahko poveča, če se poleg predpisanih dopustnih
višin upošteva tudi vertikalni gabarit prevladujočega tipa obstoječih stavb v enoti urejanja. Višina kmetijskih objektov se prilagaja
namenu, vendar ne smejo biti vidno izpostavljeni v širšem prostoru oziroma predstavljati nove dominante v prostoru. Slednje
mora biti vkomponirano v silhueto naselja in prikazano ter utemeljeno v projektni dokumentaciji. Silosi so lahko visoki do 10 m.
Stolpni silosi ne smejo biti umeščeni na slemenih, vrhovih, na robu zaselka, kjer bi bili vidno izpostavljeni. Prednostno se umeščajo v ozadju domačije ter se jih izdatno obsadi. Oblikovanje nestanovanjskih objektov naj bo čim bolj prilagojeno prevladujoči
urbani tipologiji prostora. Pri umeščanju višjih objektov so izjeme kadar gre za dominantne objekte v prostoru tako po funkciji,
kot po oblikovanju (kapele, cerkve …).
(3) Nezahtevni in enostavni objekti so lahko zgrajeni kot posamična gradnja ali tako, da se stikajo. Od meje sosednjega
zemljišča morajo biti oddaljeni najmanj 1,5 m ali manj, če s tem soglaša sosed. Pri obstoječih objektih je možna nadzidava,
dozidava, rekonstrukcija in vzdrževanje objektov v obstoječih odmikih, če s tem soglaša sosed. Postavljeni morajo biti tako, da
niso v nasprotju s požarnimi, sanitarnimi in drugimi predpisi, razen rezervoarja za utekočinjeni naftni plin ali nafto, ki mora biti od
meje sosednjih zemljišč oddaljen najmanj toliko kot to določajo predpisi, ki urejajo področje naprav za vnetljive tekočine in pline.
č) Pogoji glede oblikovanja
(1) Objekti morajo biti oblikovani v skladu z arhitekturno tipiko območja. Objekti v vseh enotah urejanja prostora iz prvega
odstavka tega člena so praviloma pritlične hiše izrazito podložnega pravokotnega tlorisa. Oblika je lahko lomljena v L ali U. Tlorisna
oblika javnih objektov (družbeni, trgovski, gostinski in drugi javni objekti) ter kmetijskih objektov se lahko prilagaja namenu, vendar
morajo v osnovi biti prav tako podolgovati. Izjeme so deli stavb in objekti, ki morajo biti zaradi funkcionalnih zahtev drugih oblik
(silosi ipd.). Prepovedani so dodatki k vsem vrstam objektov, ki niso skladni z arhitekturno tipiko prostora.
(2) Strehe na vseh objektih morajo biti simetrične dvokapnice z nakloni 30 º do 45 º, s smerjo slemena po daljši stranici objekta
in prilagojeno smeri slemena sosednjih objektov v opečni, rjavi in sivi barvi ter na območjih tradicionalne tipologije gradnje pretežno
opečne. Kritine ne smejo biti svetleče oziroma trajno bleščeče. Enokapne in ravne strehe oziroma strehe z manjšimi nakloni so
možne na prizidkih, ki so manjši od osnovnega objekta, na pomožnih objektih (enostavnih, nezahtevnih in ostalih pritiklinah, kot
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so terasa, vetrolov, zimski vrt, drvarnica, lopa, garaža, nadstrešek ipd.) ter na večjih in širših nestanovanjskih objektih (širine več
kot 10 m). Ravne strehe so možne tudi na eno- in večstanovanjskih objektih ter na nestanovanjskih objektih, ki so ožji od 10,0 m,
pod pogojem, da je min. 2/3 objekta dvokapna streha ter max. 1/3 objekta ravna streha, ki mora biti nižja od slemena dvokapnice.
Na strehah je dopustna namestitev sončnih sprejemnikov ali drugih naprav namenjenih zbiranju obnovljivih virov energije, ki ne
smejo presegati slemena streh. Prepovedane so strehe z nezdružljivimi različnimi nakloni, slemeni in kritinami. Ravni deli streh so
lahko ozelenjeni. Na območju enote urejanja prostora ŠA 12/1 se vzporedno s cesto izvede simetrična dvokapnica. Za dvokapnim
delom objekta (v notranjosti parcele) pa je možna kombinacija z ravno streho.
(3) Fasade se opleska v svetle, zemeljske barve, lahko so delno obdelane v lesu. Signalne barve so prepovedane.
(4) Okolico objektov se uredi glede na funkcijo objekta. Del parcele na zunanjem robu naselja, ki meji na kmetijska zemljišča,
se ozeleni. Pri zasaditvi se uporablja avtohtona drevnina. Možno je delno nasutje terena na parceli ob pogoju, da se z nadvišavo
terena na katerikoli način ne ogroža sosednjega zemljišča in da je na taki parceli urejen odvod padavinske vode, s čimer se prepreči zamakanje sosednjih zemljišč.
(5) Posamezna parcela se lahko ogradi. Ograja se postavi znotraj parcele ali na meji, če se tako sporazumeta oba soseda.
Višina ograje ne sme presegati višine 1,20 m. Višina ograje za stanovanjskimi in gospodarskimi objekti, ki mejijo na odprto krajino, je
lahko višine 1,80 m. Varovalna ograja ob športno-rekreacijskih objektih je lahko višine do 4,0 m. Ograje ob cestnih uvozih, priključkih
in ob drugih prometnih površinah se postavi tako, da je omogočena preglednost in ni oviran promet po javni cesti. Prepovedane
so bele plastične ograje, ograje kričečih barv, zidovi in okrasne betonske ograje.
(6) Spominska obeležja in urbano opremo se postavi tako, da ne ovira prometa in da ne zastira značilnih pogledov na objekte
ali območja. Višina reklamnih tabel in neprometnih znakov na prometnih površinah mora biti 2,5 m nad pločnikom oziroma pohodno
površino.
(7) Za nezahtevne, enostavne in začasne objekte, ki se gradijo na kmetijskih in gozdih zemljiščih, kot funkcionalna navezava
na obstoječe stavbno zemljišče, veljajo PIP-i za EUP v kateri se nahaja kmetija, domačija, zidanica ali vinska klet.
d) Pogoji in merila za parcelacijo
Velikost in oblika novih gradbenih parcel je odvisna od namena, velikosti in zmogljivosti načrtovanih objektov in tlorisne zasnove ter tipologije zazidave. Parcele v uličnem nizu so vzporedne ali pravokotne na cesto ali sledijo obstoječemu poselitvenemu
vzorcu. Širina parcele mora zagotavljati sanitarne in požarne odmike med objekti. Vsaka samostojna gradbena parcela mora imeti
dostop in dovoz z javne ceste. Priključki na javne ceste morajo biti varni in urejeni v skladu s predpisi o javnih cestah.
e) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
Za vse enote urejanja prostora veljajo skupni in splošni pogoji iz 6.0. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede
priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.
f) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
(1) V posameznih enotah urejanja prostora so naslednje enote kulturne dediščine:
– BU 1:
EŠD 17200 – Zvonik (Budinci),
– DL 1:
EŠD 2948 – Cerkev sv. Nikolaja (Dolenci),
EŠD 6834 – Domačija Dolenci 12 (Dolenci),
– MA 4:
EŠD 3168 – Cerkev Marijinega obiskanja (Markovci),
– DM 7:
EŠD 4147 – Evangeličanska cerkev (Domanjševci),
EŠD 18373 – Ambient ob evangeličanski cerkvi (Domanjševci),
– DM 1:
EŠD 6847 – Vaški zvonik (Domanjševci),
EŠD 17840 – Domačija Balerovi (Domanjševci),
EŠD 18038 – Jankočina hiša (Domanjševci),
– DL 2
EŠD 2948 – Cerkev sv. Nikolaja (Dolenci),
EŠD 27549 – Križ – (Dolenci).
(2) Za našteto kulturo dediščino iz prvega ostavka f) točke tega člena se varuje tlorisna in višinska zasnova objektov, gradivo
in konstrukcijska zasnova, oblikovanost zunanjščine (členitev, strešine, kritina, stavbno pohištvo, barva, detajli), funkcionalna zasnova, komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico. Varuje se tudi širša okolica objekta. Za vsak poseg v enoto kulturne
dediščine in njegovo vplivno območje se pridobi kulturno-varstvene pogoje in kulturno-varstveno soglasje.
(3) Pred pripravo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za gradnjo na parcelah 2174 in 2175, k.o. Budinci, je
potrebno pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije zaprositi za kulturnovarstvene pogoje. V kulturnovarstvenih pogojih naj se opredeli pas okoli enote kulturne dediščine, kjer objekti niso dopustni.
(4) V enotah urejanja prostora MA 1 in MA 4 se pri načrtovanju posegov v prostor upošteva usmeritve, izhodišča in pogoje
za varstvo Nature 2000, EPO in KP Goričko ter na območju naravnih vrednot usmeritve izhodišča in pogoje za varstvo naravnih
vrednot, ki so navedeni v Naravovarstvenih smernicah za Občinski prostorski načrt Občine Šalovci (ZRSVN, OE Maribor, julij
2009), ki se hranijo na sedežu občine.
(5) Pred začetkom izvajanja potencialnih vzdrževalnih in rekonstrukcijskih delih na cerkvi Sv. Nikolaj v Dolencih, v enoti DL
2, je potrebno zaprositi območno službo za varovanje narave za naravovarstvene smernice in jih pri izvedbi dosledno upoštevati.
Izvajanje del je potrebno prilagoditi življenjskemu ciklusu netopirjev. Na obstoječe podstrešne odprtine objektov naj se ne namešča
žičnatih mrež, ki so manjše od 20 x 12 cm. Reže polken naj bodo odprte. Objektov naj se ne osvetljuje. Izjemoma je osvetljevanje
možno, vendar tako, da bo vpliv na netopirje čim manjši (ne osvetljuje se lin skozi katere izletavajo netopirji). Prednostno naj se
uporabljajo svetila z vgrajenim sistemom za samodejni vklop/izklop. V bližini naj se v največji možni meri ohranja drevesna in
grmovna vegetacija.
(6) V enotah urejanja prostora DM 1 in MA 5, ki se nahajata (delno ali v celoti) v poplavnem območju, je dopustna le rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti in vzdrževanje obstoječih objektov. Z navedenimi posegi se ne sme poslabšati
obstoječa poplavna varnost. Za vsak tovrsten poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. Pri
posegih na ta zemljišča se upošteva še splošne pogoje iz 34. člena tega odloka.
(7) Na stavbnih zemljiščih v enotah urejanja prostora iz tega člena, ki se nahajajo na območju raziskovalnega prostora Murska
depresija, raziskave niso možne.
(8) Na območju izvedenih hidromelioracij (HMO) v posameznih enotah urejanja prostora MA 3, MA 4, MA 5, MA 6 in DM 1
se pri posegih v prostor preveri izvedene drenažne sisteme in jarke, ki se jih smiselno priključi na nove ureditve oziroma se jih v
največji možni meri varuje.
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(9) Na delu enot urejanja prostora ČE 1, ČE 2, ČE 4, ČE 5, ČE 6, ČE 8, BU 1, BU 4, DL 1, DL 2, DL 3, DL 5, DL 6, DL 8,
DL 13, MA 1, MA 2, MA 3, MA 4, MA 5, MA 6, MA 7, ŠA 1, ŠA 3, ŠA 12, ŠA 12/1, ŠA 13, DM 1, DM 2, DM 7, ki se nahajajo
na erozijskih območjih z zahtevnimi zaščitnimi ukrepi se upoštevajo ukrepi iz 34. člena odloka.
(10) Na delu enot urejanja prostora ČE 8, ŠA 12 in ŠA 13, ki se nahajajo na požarno ogroženem območju, se upoštevajo
ukrepi iz 34. člena odloka.
(11) Poleg navedenih pogojev veljajo še skupni pogoji iz 7.0 poglavja tega odloka, ki se nanašajo na celostno ohranjanje
kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
obrambnih potreb.
g) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Za vsak samostojen bivalni in javni objekt se zagotovi dostop z javne ceste ali poti. Pri objektih, ki so istočasno
namenjeni bivanju in poslovni ali proizvodni funkciji, so vhodi ločeni. Vhodi v javne objekte, prometne površine in dovozi do
objektov s poslovnimi funkcijami morajo omogočiti dostop invalidnim osebam, zagotovi se tudi parkiranje, kot je določeno v
splošnih pogojih.
(2) Poleg navedenih pogojev veljajo še skupni pogoji 8.0. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede varovanja zdravja ljudi.
15. člen
(centralni del naselja Šalovci)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) Na območjih stavbnih zemljišč, ki so namenjena stanovanjskim površinam za bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
in površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi, z oznako podrobnejše namenske rabe SK, v enotah urejanja prostora z
oznakami ŠA 4, ŠA 5, ŠA 5/1, ŠA 9 in ŠA 10 so dopustni posegi iz 13. člena tega odloka za naslednje vrste objektov:
● stanovanjske stavbe:
– eno- in dvostanovanjske stavbe (razen počitniških hišic, vrstnih hiš, vil) s pomožnimi objekti,
– večstanovanjske stavbe ob centralnem delu,
● nestanovanjske stavbe:
– gostinske stavbe,
– poslovne in upravne stavbe,
– trgovske (le v ŠA 5 in ŠA 5/1) in druge stavbe za storitvene dejavnosti, vključno z avtomehaničnimi in drugimi obrtnimi
delavnicami,
– stavbe splošnega družbenega pomena,
– stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij,
– druge nestanovanjske stavbe, razen vinskih kleti,
● gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– prenosni in distribucijski cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– drugi gradbeni inženirski objekti (razen vojaških objektov in odlagališč odpadkov).
(2) Na območju stavbnih zemljišč, ki so namenjena oskrbnim, storitvenim, upravnim, socialnim, zdravstvenim, vzgojnim,
izobraževalnim, kulturnim, verskim in podobnim dejavnostim ter bivanju, z oznako podrobnejše namenske rabe CU, v enoti
urejanja prostora ŠA 22 in ŠA 23 so dopustni posegi iz 13. člena tega odloka za objekte:
● stanovanjske stavbe:
– eno- in dvostanovanjske stanovanjske stavbe (razen počitniških hišic in vrstnih hiš), pod pogojem, da je del objekta
namenjen za javno funkcijo s pomožnimi objekti,
– večstanovanjske stavbe,
– stavbe za posebne namene,
● nestanovanjske stavbe:
– gostinske in nastanitvene stavbe,
– poslovne in upravne stavbe,
– trgovske in druge stavbe za storitvene in servisne dejavnosti (vključno z bencinskim servisom),
– stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij,
– stavbe splošnega družbenega pomena,
– druge nestanovanjske stavbe (razen kmetijskih stavb),
● gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– prenosni in distribucijski cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– drugi gradbeni inženirski objekti (razen vojaških objektov in odlagališč odpadkov).
(3) V enoti urejanja prostora ŠA 6 (šolski kompleks) je na območjih stavbnih zemljišč, namenjenim centralnim dejavnostim s spremljajočimi dejavnostmi, z oznako podrobnejše namenske rabe CD, dopustna izvedba posegov iz 13. člena tega
odloka, za objekte:
● nestanovanjske stavbe:
– stavbe splošnega družbenega pomena s spremljajočimi objekti,
– garažne stavbe,
– druge stavbne, ki niso uvrščene drugje,
● gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– prenosni in distribucijski cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– drugi gradbeni inženirski objekti (razen vojaških objektov in odlagališč odpadkov).
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(4) V enotah urejanja prostora ŠA 7, ŠA 6 in ŠA 4, na območju športnih površin, ki so namenjena za igrišča in športne objekte
ob osnovni šoli in na območju občinskega športnega centra v Šalovcih, z oznako podrobnejše namenske rabe BC, so dopustni
posegi iz 13. člena tega odloka za objekte:
● nestanovanjske stavbe:
– stavbe za šport, muzeji,
– na območju ŠA 4 športne dvorane, gostinske in trgovske stavbe (le butiki, prodajne galerije) in druge spremljajoče stavbe
namenjene turizmu in rekreaciji,
– stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij,
– druge stavbe, ki niso uvrščene drugje,
● gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– prenosni in distribucijski cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– drugi gradbeni inženirski objekti (razen vojaških objektov in odlagališč odpadkov).
(5) Na območjih energetske infrastrukture, z oznako podrobnejše namenske rabe E, v enoti urejanja prostora ŠA 5/1 so
dopustni posegi iz 13. člena odloka za gradbeno inženirske objekte (cevovodi, komunikacijska omrežja, elektroenergetski vodi
in ostali gradbeno inženirski objekti ter dostopne poti) v skladu s skupnimi pogoji iz 6.0 poglavja tega odloka. Oblika objektov se
prilagodi namenu.
(6) Na območjih prometnih površin in pripadajočih varovalnih pasovih, ki so namenjene za promet, ter na območjih ostalih
prometnih površin, z oznako podrobnejše namenske rabe PC in PO ter na vseh prometnih površinah iz petega odstavka 13. člena
tega odloka so dopustni posegi iz drugega odstavka 13. člena tega odloka, in sicer za: objekte prometne infrastrukture, avtobusna/železniška postajališča, kolesarske in peš površine ter podzemne in nadzemne komunalne in energetske objekte in omrežja
ter druga gospodarska javna infrastruktura. Posegi so dopustni, če niso v nasprotju z veljavnimi predpisi za posamezen objekt
prometne infrastrukture oziroma, če s posegom soglaša upravljavec tega objekta.
(7) Na območjih kmetijskih zemljišč, z oznako podrobnejše namenske rabe K1 in K2, v enotah urejanja prostora ŠA 4, ŠA 5,
ŠA 5/1, ŠA 7 in ŠA 10 so dopustni posegi in pod pogoji kot je za kmetijska zemljišča določeno v 22. členu in 29. členu tega odloka.
b) Pogoji glede lege objektov
(1) Najmanjši odmik objektov od sosednje parcelne meje je 4,0 m, lahko je manjši, če s tem soglaša lastnik sosednjega
zemljišča, vendar ne manjši od 1,0 m ali če tako narekuje sistem zazidave, teren in če niso v nasprotju s požarnimi, sanitarnimi in
drugimi predpisi. Novi objekti morajo zagotavljati ustrezno osončenost sosednje parcele. Pri obstoječih objektih je možna nadzidava, dozidava in rekonstrukcija objektov v obstoječih odmikih, če s tem soglaša sosed. Odmiki med objekti morajo biti tolikšni (tudi
zmanjšani), da omogočajo varnost pred požarom, da omogoča intervencijo v notranjost parcele in zagotavljajo sanitarne in druge
pogoje. Ventilacijske odprtine in okna na proizvodnih kmetijskih objektih naj ne bodo orientirana proti bivalnim prostorom ali sosednjemu dvorišču. Odmiki od meja in sosednjih objektov morajo zagotavljati tudi možnost umestitve priključkov gospodarske javne
infrastrukture na predmetnem zemljišču ter zagotavljati ustrezno požarno varnost. Odmik od javne občinske ceste ali poti je 4,0 m,
lahko so manjši, če je gradbena linija obstoječih objektov ob cesti bliže od navedenih odmikov in če s tem soglaša upravljavec ceste.
(2) Na območju z oznako podrobnejše namenske rabe CD, CU so odmiki objektov lahko manjši oziroma se objekti lahko stikajo, če zmanjšani odmik ne ruši vzpostavljenega prostorskega reda, ne povzroča nedopustnega vpliva na zemljišča v vplivnem območju, omogoča požarno varnost ter vzdrževanje stavbe in z zmanjšanim odmikom soglaša lastnik sosednjega zemljišča/objekta.
(3) Pri umeščanju novih objektov in dozidavi se upošteva tipologija zazidave in regulacijske linije v naselju. Regulacijske črte
se povzamejo iz vzorca postavitve obstoječih stavb na območju; postavitev stavb mora slediti obstoječi razpoznavni regulacijski črti
naselja, dela naselja ali cesti. Odstopanja so možna v podenoti urejanja prostora ŠA 5/1, kjer izrazite regulacijske linije ni zaznati
in se objekti umeščajo po obstoječem poselitvenem vzorcu.
(4) Za nezahtevne, enostavne in začasne objekte, ki se gradijo na kmetijskih in gozdih zemljiščih, kot funkcionalna navezava
na obstoječe stavbno zemljišče veljajo PIP-i za EUP v kateri se nahaja kmetija/domačija.
c) Pogoji glede velikosti
(1) Velikost objektov na posamezni parceli se določa glede na velikost parcele in glede na obvezne odmike od javnih cest.
(2) Višina stanovanjskih objektov je do K+P+M ali do K+P+1, izjemoma največ do K+P+1+M (če to dopušča zasnova naselja,
zapolnitev vrzeli, kjer so sosednji objekti višjih gabaritov nad urejenim terenom).
(3) Na objektih, ki so višine do K+P+1 ali K+P+2 pod streho ni kolenčnega zidu, strešna lega mora ležati na strešni plošči,
prostor pod streho je lahko izkoriščen, na tovrstnih objektih so lahko le strešna okna. Na objektih K+P+M oziroma objektih z mansardo (M) so poleg strešnih oken lahko tudi frčade in pultna okna. Objekti so lahko podkleteni, v nižinskih naseljih se upošteva
višina talne vode. V ravninskem delu je kota pritličja lahko do 0,50 m nad urejenim terenom.
(4) Višina objektov namenjenih javnim/družbenim funkcijam, večstanovanjski objekti, stavbe za posebne namene se prilagaja
obstoječim objektom znotraj območja centralnih dejavnosti in je lahko do K+P+2 ali do K+P+1+M nad urejenim terenom. Višina
objektov se lahko poveča, če se poleg predpisanih dopustnih višin upošteva tudi vertikalni gabarit prevladujočega tipa obstoječih
stavb v enoti urejanja prostora. Višina stavb za šport se prilagodi namenu.
(5) Višina kmetijskih objektov se prilagaja namenu, vendar ne smejo biti vidno izpostavljeni v širšem prostoru oziroma predstavljati nove dominante v prostoru. Višji objekti morajo biti vkomponirani v silhueto naselja in prikazani v projektni dokumentacij.
Silosi so lahko visoki do 10,0 m. Stolpni silosi ne smejo biti umeščeni na slemenih, vrhovih, na vhodu v naselje, kjer bi bili vidno
izpostavljeni. Prednostno se umeščajo v ozadju domačije ter se jih izdatno obsadi.
(6) Oblikovanje vseh nestanovanjskih objektov naj bo čim bolj prilagojeno prevladujoči urbani tipologiji prostora. Pri določanju
višine objektov je potrebno upoštevati tudi vertikalni gabarit zaselka ali domačije, tako da novi objekti na izstopajo iz celotne podobe naselja, zaselka ali domačije razen, kadar gre za dominantne objekte v prostoru tako po funkciji, kot po oblikovanju (kapele,
cerkve …).
(7) Višina objektov namenjenih turizmu in rekreaciji v enoti urejanja prostora ŠA 4 so lahko višine do K+P+M. Na območju
enote urejanja prostora ŠA 6 in ŠA 7 pa se višina objektov prilagaja namenu in ne smejo izstopati iz silhuete naselja. Izjeme so
deli stavb in objekti, ki morajo biti zaradi funkcionalnih zahtev izrazito višji, ki pa se oblikujejo kot kakovostno in prepoznavno
oblikovani prostorski poudarki.
(8) Nezahtevni in enostavni objekti so lahko zgrajeni kot posamična gradnja ali tako, da se stikajo. Od meje sosednjega zemljišča morajo biti oddaljeni najmanj 1,5 m ali manj, če s tem soglaša sosed. Pri gradnji ob obstoječih objektih je možna gradnja
objektov v obstoječih odmikih, če s tem soglaša sosed. Postavljeni morajo biti tako, da niso v nasprotju s požarnimi, sanitarnimi
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in drugimi predpisi, razen rezervoarja za utekočinjeni naftni plin ali nafto, ki mora biti od meje sosednjih zemljišč oddaljen najmanj
toliko kot to določajo predpisi, ki urejajo področje naprav za vnetljive tekočine in pline.
č) Pogoji glede oblikovanja
(1) Vsi objekti morajo biti oblikovani v skladu s arhitekturno tipiko območja. Stanovanjski objekti v vseh enotah urejanja prostora
iz prvega odstavka tega člena so praviloma pritlične hiše izrazito podložnega pravokotnega tlorisa, lahko lomljena v L ali U. Tlorisna
oblika javnih objektov (družbeni, trgovski, gostinski in drugi javni objekti) ter kmetijskih objektov se lahko prilagaja namenu, vendar
mora v osnovi biti prav tako podolžen, ki je lahko lomljen ali sestavljen. Izjeme so deli stavb in objekti, ki morajo biti zaradi funkcionalnih zahtev drugih oblik (silosi ipd.). Prepovedani so dodatki k vsem vrstam objektov, ki niso skladni z arhitekturno tipiko prostora.
(2) Smeri slemena so pravokotno ali vzporedno na cesto oziroma s smerjo, ki posnema obstoječi poselitveni vzorec.
(3) Strehe na stanovanjskih objektih so simetrične dvokapnice v naklonu od 30–45 stopinj, na javnih objektih lahko tudi štirikapnice nižjih naklonov, s smerjo slemena po daljši stranici objekta v opečni, rjavi in sivi barvi ter na območjih tradicionalne tipologije
gradnje pretežno opečne. Enokapne in ravne strehe oziroma strehe z manjšimi nakloni so možne na prizidkih, ki so manjši od
osnovnega objekta, na pomožnih objektih (enostavnih, nezahtevnih in ostalih pomožnih objektih, kot so terasa, zimski vrt, drvarnica,
lopa, garaža, nadstrešek ipd.) ter na večjih in širših nestanovanjskih objektih (širine več kot 10 m). Ti objekti morajo biti oblikovani
in obdelani skladno z osnovnim objektom. Ravne strehe so možne tudi na eno- in večstanovanjskih objektih ter na nestanovanjskih
objektih, ki so ožji od 10 m, pod pogojem, da je min. 2/3 objekta dvokapna streha ter max. 1/3 objekta ravna streha, ki mora biti
nižje od slemena dvokapnice. Kritine ne smejo biti svetleče oziroma trajno bleščeče. Na strehah je dopustna namestitev sončnih
sprejemnikov ali drugih naprav namenjenih zbiranju obnovljivih virov energije, ki ne smejo presegati slemena streh.
(4) Fasade so v svetlih barvah, zemeljskih barvah, lahko so delno obdelane v lesu. Prepovedani so dodatki k vsem vrstam
objektov, ki niso skladni z arhitekturno tipiko prostora. Signalne barve fasad so prepovedane.
(5) Okolica objektov se uredi glede na funkcijo objekta. Del parcele mora biti ozelenjen. Za zasaditev se uporablja predvsem
avtohtona vegetacija.
(6) Na območju javnih površin se zagotovi zasaditev z avtohtono drevnino.
(7) Posamezna stanovanjska parcela je lahko ograjena. Ograja mora biti postavljena znotraj parcele ali na meji, če se tako
sporazumeta oba soseda. Višina ograje ne sme presegati višine 1,2 m. Višina ograje za stanovanjskimi in gospodarskimi objekti,
ki mejijo na odprto krajino je lahko višine 1,8 m. Višina ograje okrog centralnih dejavnosti se prilagodi namenu. Ograje ob cestnih
uvozih, priključkih in ob drugih prometnih površinah se postavi tako, da je omogočena preglednost in ni oviran promet po javni
cesti. Prepovedane so bele plastične ograje, ograje kričečih barv in okrasne betonske ograje.
(8) Na območju športnih površin se lahko postavljajo varovalne ograje višine do 4,0 m, ograje ob parcelni meji pa do 2,0 m.
Dovoljene so transparentne kovinske ali žične ograje, ki se lahko kombinirajo z listnato živo mejo. Masivne, zidane in plastične
ograje niso dovoljene.
(9) Spominska obeležja in urbano opremo se postavi tako, da ne ovira prometa in da ne zastira značilnih pogledov na objekte
ali območja. Višina reklamnih tabel in neprometnih znakov na prometnih površinah mora biti 2,5 m nad pločnikom oziroma pohodno
površino. Namestitev velikih reklamnih panojev na fasade ni dopustna.
d) Pogoji in merila za parcelacijo
(1) Širina parcele mora zagotavljati sanitarne in požarne odmike med objekti. Vsaka samostojna gradbena parcela mora imeti
dostop in dovoz z javne ceste. Priključek na javno cesto mora biti varen in urejen v skladu s predpisi o javnih cestah.
e) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
Za vse enote urejanja prostora veljajo skupni in splošni pogoji iz 6.0 poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede
priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.
f) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
(1) V enotah urejanja prostora ŠA 5, ŠA 5/1 in ŠA 6 je več enot kulturne dediščine:
– ŠA 5:
EŠD 18308 – Kerecov vodnjak (Šalovci)
EŠD 18037 – Domačija Rotceni (Šalovci),
– ŠA 5/1:
EŠD 18043 – Hiša Šalovci 112 (Šalovci),
EŠD 17389 – Vaški zvonik (Šalovci),
– ŠA 6:
EŠD 24765 – Šola (Šalovci).
(2) Na območjih enot kulturne dediščine se na enotah urejanja prostora iz prvega odstavka f) točke tega člena varuje tlorisna
in višinska zasnova objektov, gradivo in konstrukcijska zasnova, oblikovanost zunanjščine (členitev, strešine, kritina, stavbno pohištvo, barva, detajli), funkcionalna zasnova, komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico. Varuje se tudi širša okolica
objekta. Za vsak poseg v enoto kulturne dediščine in njegovo vplivno območje se pridobi kulturno-varstvene pogoje in kulturno-varstveno soglasje.
(3) V enoti urejanja prostora ŠA 5/1 (EŠD 17389 – Vaški zvonik (Šalovci), je pred pripravo dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja, za gradnjo na parceli 8425. k.o. Šalovci, potrebno pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije zaprositi za kulturnovarstvene pogoje. V kulturnovarstvenih pogojih naj se opredeli pas okoli enote kulturne dediščine,
kjer objekti niso dopustni.
(4) V vseh enotah se pri načrtovanju posegov v prostor upošteva usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo Nature, EPO,
KP Goričko, ki so navedeni v Naravovarstvenih smernicah za Občinski prostorski načrt Občine Šalovci (ZRSVN, OE Maribor, julij
2009), ki se hranijo na sedežu občine.
(5) V primeru rekonstrukcij obstoječega cestnega omrežja, naj se na območju črnih točk povozov dvoživk v enotah urejanja
prostora ŠA 9, ŠA 5 in ŠA 4 vzpostavijo podhodi in ograje za dvoživke oziroma se kako drugače zagotovi zmanjšano smrtnost
zaradi povozov. Evidentirane črne točke so razvidne iz analize izhodiščnega stanja.
(6) Na območju vseh enot urejanja prostora iz tega člena, ki se nahajajo na območju raziskovalnega prostora Murska depresija, raziskave niso možne.
(7) Na območju izvedenih hidromelioracij (HMO) v posameznih enotah urejanja prostora ŠA 5, ŠA 6 in ŠA 10 se pri posegih
v prostor preveri izvedene drenažne sisteme in jarke, ki se jih smiselno priključi na nove ureditve oziroma se jih v največji možni
meri varuje.
(8) V enotah urejanja prostora ŠA 4, ŠA 5, ŠA 5/1, ŠA 6, ŠA 7, ŠA 9, ŠA 10, ŠA 22 in ŠA 23, ki se nahajajo na erozijskih območjih z zahtevnimi zaščitnimi ukrepi se upoštevajo ukrepi iz skupnih prostorsko izvedbenih pogojev glede varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami.
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(9) Na delu enote urejanja prostora ŠA 5/1, ki se nahaja na požarno ogroženem območju, se upoštevajo ukrepi iz 34. člena
odloka.
(10) Na delu enote urejanja prostora ŠA 5, ki se nahaja v poplavnem območju, je dopustna le rekonstrukcija, odstranitev,
sprememba namembnosti in vzdrževanje obstoječih objektov. Gradnja novih objektov ni dopustna. Z navedenimi posegi se ne
sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vsak tovrsten poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti vodno
soglasje. Pri posegih na ta zemljišča se upošteva še splošne pogoje iz 34. člena tega odloka.
(11) Poleg navedenih pogojev veljajo še skupni pogoji iz 7.0 poglavja tega odloka, ki se nanašajo na celostno ohranjanje
kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
obrambnih potreb.
g) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Poleg navedenih pogojev veljajo še skupni pogoji 8.0. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede varovanja
zdravja ljudi.
16. člen
(območja pokopališč)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) Na območjih pokopališč, ki so namenjena površinam za pokop in spominu na umrle, z oznako podrobnejše namenske rabe ZK, v enotah urejanja prostora ČE 7, BU 2, BU 5, DL 4, DL 7, ŠA 2, MA 8, ŠA 14, ŠA 20, DM 3, DM 4 in DM 5 je na
zemljiščih poleg pokopa možna postavitev spomenikov, spominskih obeležij, urbano opremo, ograj, ureditev, dostopnih poti,
potk, parkirišč ter infrastrukturnih objektov in ostalih gradbeno-inženirskih objektov, ki služijo dejavnosti na območju oziroma
služijo kot mesto za priključitev.
(2) Na zemljiščih s podrobnejšo namensko rabo CD je dopustna gradnja, rekonstrukcija, vzdrževanje in odstranitev mrliške
vežice in spremljajočih objektov, gradbeno inženirskih objektov in pomožnih objektov, ki so določeni v Prilogi 1 tega odloka.
b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov
(1) Mrliško vežico se locira na mesto obstoječih oziroma na površini s podrobnejšo namensko rabo CD. Najmanjši odmik
objektov od sosednje parcelne meje je 4,0 m, lahko je manjši, če s tem soglaša lastnik sosednjega zemljišča. Objekt se po
potrebi podaljša na območje opredeljeno s podrobnejšo namensko rabo ZK.
(2) Objekti so pritlični. Velikost se prilagodi namenu. Pri oblikovanju objektov se upošteva arhitekturna tipologija območja
in elementi tradicionalne arhitekture.
(3) Spomenike, spominska obeležja in urbano opremo se postavi tako, da ne ovirajo prometa in da ne zastirajo značilnih
pogledov na objekte ali območja.
(4) Nezahtevni in enostavni objekti so lahko zgrajeni kot posamična gradnja ali tako, da se stikajo. Od meje sosednjega
zemljišča morajo biti oddaljeni najmanj 1,5 m ali manj, če s tem soglaša sosed. Pri gradnji ob obstoječih objektih je možna
gradnja objektov v obstoječih odmikih, če s tem soglaša sosed. Postavljeni morajo biti tako, da niso v nasprotju s požarnimi,
sanitarnimi in drugimi predpisi, razen rezervoarja za utekočinjeni naftni plin ali nafto, ki mora biti od meje sosednjih zemljišč
oddaljen najmanj toliko kot to določajo predpisi, ki urejajo področje naprav za vnetljive tekočine in pline.
(5) Pri gradnji ob obstoječih objektih je možna gradnja objektov v obstoječih odmikih, če s tem soglaša sosed pod pogojem,
da niso v nasprotju s požarnimi, sanitarnimi in drugimi predpisi.
c) Ureditev parcele
(1) Dopustna je zasaditev drevja in grmičevja ter hortikulturna ureditev skupnih površin, ureditev utrjenih poti in utrjenih
parkirišč. Utrjene površine na območju ZK se izvedejo s tlakovci, lahko so tudi peščene, območja parkirišč in območja s podrobnejšo namensko rabo CD pa s travnimi kockami, tlakovci, travnimi rešetkami ali z asfaltom. Pri zasaditvi se uporabi avtohtona grmovna in drevesna vegetacija. Ograja je lahko žična in mora biti obsajena z avtohtono striženo živico. Ograja mora biti
postavljena znotraj parcele ali na parcelno mejo v soglasju s sosedom, zasaditev se izvede znotraj parcele. Glavna vrata na
pokopališče so kovana. Višina ograje ne sme presegati višine 2,0 m.
č) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
Za vse enote urejanja prostora veljajo skupni in splošni pogoji iz 6.0 poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede
priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.
d) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
(1) V enoti urejanja prostora DM 5 je enota kulturne dediščine EŠD 119 – Pokopališka cerkev sv. Martina (Domanjševci),
ki se ji varuje tlorisna in višinska zasnova, gradivo in konstrukcijska zasnova, oblikovanost zunanjščine (členitev, strešine, kritina, stavbno pohištvo, barva, detajli), funkcionalna zasnova, komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico. Varuje se
tudi širša okolica objekta. Za vsak poseg v enoto kulturne dediščine in njegovo vplivno območje se pridobi kulturno-varstvene
pogoje in kulturno-varstveno soglasje.
(2) V vseh enotah urejanja prostora se pri načrtovanju posegov v prostor upošteva usmeritve, izhodišča in pogoje za
varstvo Nature 2000, EPO in KP Goričko, ki so navedeni v Naravovarstvenih smernicah za Občinski prostorski načrt Občine
Šalovci (ZRSVN, OE Maribor, julij 2009), ki se hranijo na sedežu občine.
(3) Na območju stavbnih zemljišč v enotah urejanja prostora, ki se nahajajo na območju raziskovalnega prostora Murska
depresija, raziskave niso možne.
(4) Na delu enot urejanja prostora ČE 7, BU 2, BU 5, DL 4, DL 7, MA 8, ŠA 2, ŠA 14, ŠA 20, DM 3 in DM 5, ki se nahajajo
na erozijskih območjih z zahtevnimi zaščitnimi ukrepi, se upoštevajo ukrepi iz 34. člena odloka.
(5) Na delu enot urejanja prostora ČE 7 in ŠA 20, ki se nahajajo na požarno ogroženem območju, se upoštevajo ukrepi
iz 34. člena odloka.
(6) Poleg navedenih pogojev veljajo še ostali skupni pogoji iz 7.0 poglavja tega odloka, ki se nanašajo na celostno ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
ter obrambnih potreb.
e) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
Poleg navedenih pogojev veljajo še skupni pogoji iz 8.0. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede varovanja
zdravja ljudi.
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17. člen
(kmetijska proizvodna območja)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) V enotah urejanja prostora ŠA 11, ŠA 16, ŠA 18 in ČE 10 (kmetijska zadruga) so na območjih stavbnih zemljišč, ki so
območja proizvodnih dejavnosti, s površinami za objekte za kmetijsko proizvodnjo, z oznako podrobnejše namenske rabe IK,
dopustni posegi iz 13. člena tega odloka, za objekte:
● nestanovanjski objekti:
– druge nestanovanjske stavbe, na območju ŠA 11 možna le ureditev deponije za kmetijske/gozdarske pridelke, na območju
ŠA 18 možna postavitev bioplinarne s spremljajočimi objekti k obstoječemu kmečkemu gospodarstvu in v ČE 10 možna še ureditev
trgovskih in drugih storitvenih dejavnosti s spremljajočimi objekti,
● gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– prenosni in distribucijski cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– drugi gradbeni inženirski objekti.
b) Pogoji glede lege objektov, velikosti in oblikovanja
(1) Najmanjši odmik objektov od sosednje parcelne meje je 4,0 m oziroma manj, če s tem soglaša sosed, vendar ne manj
kot 1,0 m. Pri obstoječih objektih je možna nadzidava, dozidava in rekonstrukcija objektov v obstoječih odmikih, če s tem soglaša
sosed. Od javne občinske ceste ali poti je odmik 4,0 m.
(2) Fasade so neizstopajočih barv, v pastelnih, sivih odtenkih, obdelava je glede na namembnost objektov poljubna. Oblika
objektov se prilagodi namenu.
(3) Višina proizvodnih in spremljajočih objektov je do P+1, ki se lahko se prilagajajo višini že zgrajenih objektov v enoti urejanja
prostora ali če tehnološki proces zahteva drugače. Ne glede na možna odstopanja objekti in naprave ne smejo biti vidno izpostav
ljeni v širšem prostoru oziroma predstavljati nove dominante v prostoru. Odstopanje od predpisanih višin mora biti utemeljeno in
prikazano v projektni dokumentaciji (prikaz silhuete naselja z novim objektom).
(4) Na obrobju enot urejanja prostora se izvede izdatna zasaditev tako, da objekti ne bodo izpostavljeni pogledom. Plinohrami (strehe fermentorja) na lagunah v ŠA 18 morajo biti v temnejših zelenih (olivno zelene …) ali sivih odtenkih, tako da niso
izstopajoče v odprtem prostoru.
(5) Območja so lahko ograjena v višini 2,0 m. Ograja mora biti postavljena znotraj parcele ali na parcelno mejo v soglasju
s sosedom. Ograje ob cestnih uvozih, priključkih in ob drugih prometnih površinah morajo biti postavljene tako, da omogočajo
preglednost in ne ovirajo prometa po javni cesti.
(6) Nezahtevni in enostavni objekti so lahko zgrajeni kot posamična gradnja ali tako, da se stikajo. Od meje sosednjega zemljišča morajo biti oddaljeni najmanj 1,5 m ali manj, če s tem soglaša sosed. Pri gradnji ob obstoječih objektih je možna gradnja
objektov v obstoječih odmikih, če s tem soglaša sosed. Postavljeni morajo biti tako, da niso v nasprotju s požarnimi, sanitarnimi
in drugimi predpisi, razen rezervoarja za utekočinjeni naftni plin ali nafto, ki mora biti od meje sosednjih zemljišč oddaljen najmanj
toliko kot to določajo predpisi, ki urejajo področje naprav za vnetljive tekočine in pline.
(7) Za nezahtevne, enostavne in začasne objekte, ki se gradijo na kmetijskih in gozdih zemljiščih, kot funkcionalna navezava
na obstoječe stavbno zemljišče, veljajo PIP-i za EUP v kateri se nahaja kmetijska proizvodnja.
c) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
(1) Pri posegih na parcelah se uredi ločen odvod padavinskih odpadnih vod. Padavinske vode se prioritetno ponikajo ali
odvajajo v površinske odvodnike. Odvajanje se predvidi z zadrževanjem.
(2) Priključitev objektov, kjer se pričakuje povečana poraba vode ali poraba vode v tehnološke namene, se lahko izvede le
po predhodni proučitvi zadostnih količin vode iz javnega vodnega vira.
(3) Za vse enote urejanja prostora veljajo skupni in splošni pogoji iz 6.0 poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede
priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.
č) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
(1) V vseh enotah urejanja prostora se pri načrtovanju posegov v prostor upošteva usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo Nature 2000, EPO in KP Goričko, ki so navedeni v Naravovarstvenih smernicah za Občinski prostorski načrt Občine Šalovci
(ZRSVN, OE Maribor, julij 2009), ki se hranijo na sedežu občine.
(2) Na stavbnih zemljiščih, v enotah urejanja prostora ŠA 11, ČE 10, ki se nahajajo na območju raziskovalnega prostora
Murska depresija, raziskave niso možne.
(3) Na delu enote urejanja prostora ŠA 16, ki se nahaja v poplavnem območju, je dopustna le rekonstrukcija, odstranitev,
sprememba namembnosti in vzdrževanje obstoječih objektov. Gradnja novih objektov ni dopustna. Z navedenimi posegi se ne
sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vsak tovrsten poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti vodno
soglasje. Pri posegih na ta zemljišča se upošteva še splošne pogoje iz 34. člena tega odloka.
(4) Na delu enot urejanja prostora ČE 10, ŠA 11, ŠA 16 in ŠA 18, ki se nahajajo na erozijskih območjih z zahtevnimi zaščitnimi
ukrepi, se upoštevajo ukrepi iz 34. člena odloka.
(5) Po opustitvi deponije in odstranitvi objektov znotraj enote urejanja prostora ŠA 11, se območje sanira in spremeni v
kmetijska zemljišča.
(6) Poleg navedenih pogojev veljajo še ostali skupni pogoji iz 7.0 poglavja tega odloka, ki se nanašajo na celostno ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
obrambnih potreb.
d) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
Poleg navedenih pogojev veljajo še skupni pogoji iz 8.0. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede varovanja
zdravja ljudi.
18. člen
(turistična območja)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) V enoti urejanja prostora ČE 9, ki je namenjena za turistične dejavnosti, z oznako podrobnejše namenske rabe BT, so
dopustni posegi iz 13. člena tega odloka, za objekte:
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● stanovanjske stavbe:
– enostanovanjska stavbe, s spremljajočimi objekti, pod pogojem, če so v sklopu turistične dejavnosti,
● nestanovanjske stavbe (namenjene izključno dejavnosti na območju oziroma njeno obratovanje):
– gostinske stavbe,
– turistične nastanitvene stavbe s spremljajočimi objekti, ki so namenjeni dejavnosti na območju,
– upravne, poslovne, trgovske, družbene stavbe,
– druge stavbe, ki niso uvrščene drugje,
● gradbeni inženirske objekte:
– objekti prometne infrastrukture,
– prenosni in distribucijski cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– drugi gradbeni inženirski objekti (razen vojaških objektov in odlagališč odpadkov).
b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov
(1) Oblika objektov je podolžna, strehe v naklonu od 30 do 45 stopinj, kritina sive, rjave ali opečne barve. Strehe so lahko
krite s slamo. Smer slemena je vzporedna z daljšo stranico objekta. Kritine ne smejo biti svetleče oziroma trajno bleščeče. Prepovedani so dodatki k vsem vrstam objektov, ki niso skladni z arhitekturno tipiko prostora. Fasade se opleska v svetlih in zemeljskih
barvah. Signalne barve so prepovedane. Enokapne in ravne strehe oziroma strehe z manjšimi nakloni so možne na prizidkih,
ki so manjši od osnovnega objekta, na pomožnih objektih (enostavnih, nezahtevnih in ostalih pritiklinah, kot so terasa, vetrolov,
zimski vrt, drvarnica, lopa, garaža, nadstrešek ipd.) ter na večjih in širših nestanovanjskih objektih (širine več kot 10 m). Ravne
strehe so možne tudi na objektih, ki so ožji od 10 m, pod pogojem da je min. 2/3 objekta dvokapna streha ter max. 1/3 objekta
ravna streha, ki mora biti nižje od slemena dvokapnice. Ravni deli streh so lahko ozelenjeni. Na strehah je dopustna namestitev
sončnih sprejemnikov ali drugih naprav, namenjenih zbiranju obnovljivih virov energije, ki ne smejo presegati slemena streh in so
namenjeni lastni oskrbi objekta.
(2) Najmanjši odmik objektov od sosednje parcelne meje je 4,0 m oziroma manj, če se s tem strinja sosed vendar ne manj
kot 1,0 m. Pri obstoječih objektih je možna nadzidava, dozidava in rekonstrukcija objektov v obstoječih odmikih, če s tem soglaša
sosed. Postavljeni morajo biti tako, da niso v nasprotju s požarnimi, sanitarnimi in drugimi predpisi. Od javne občinske ceste ali
poti je odmik 4,0 m.
(3) Okolica objektov se uredi glede na funkcijo objekta. Del parcele mora biti ozelenjen. Pri zasaditvi okolice turističnih objektov se uporablja avtohtono sadno drevje (visokodebelno) in druga avtohtona drevnina. Utrjene površine morajo biti gramozirane,
tlakovane ali kako drugače utrjene (razen asfalta), uporabijo se lahko travne rešetke. Asfaltirajo se lahko rekreacijske površine,
(igrišča …) in dostopne poti.
(4) Spominska obeležja in urbano opremo se postavi tako, da ne ovira prometa in da ne zastira značilnih pogledov na objekte
ali območja. Namestitev velikih reklamnih panojev na fasade ni dopustna.
(5) Nezahtevni in enostavni objekti so lahko zgrajeni kot posamična gradnja ali tako, da se stikajo. Od meje sosednjega zemljišča morajo biti oddaljeni najmanj 1,5 m ali manj, če s tem soglaša sosed. Pri gradnji ob obstoječih objektih je možna gradnja
objektov v obstoječih odmikih, če s tem soglaša sosed. Postavljeni morajo biti tako, da niso v nasprotju s požarnimi, sanitarnimi
in drugimi predpisi, razen rezervoarja za utekočinjeni naftni plin ali nafto, ki mora biti od meje sosednjih zemljišč oddaljen najmanj
toliko kot to določajo predpisi, ki urejajo področje naprav za vnetljive tekočine in pline.
c) Pogoji in merila za parcelacijo
Velikost in oblika novih gradbenih parcel je odvisna od namena, velikosti in zmogljivosti načrtovanih objektov in tlorisne zasnove ter tipologije zazidave. Vsaka samostojna gradbena/zemljiška parcela mora imeti dostop in dovoz z javne ceste. Priključek
na javno cesto mora biti varen in urejen v skladu s predpisi o javnih cestah.
d) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
Za vse enote urejanja prostora veljajo skupni in splošni pogoji iz 6.0 poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede
priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.
e) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
(1) V enoti urejanja prostora se pri načrtovanju posegov v prostor upošteva usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo Nature
2000, EPO in KP Goričko ter usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo naravnih vrednot, ki so navedeni v Naravovarstvenih smernicah za Občinski prostorski načrt Občine Šalovci (ZRSVN, OE Maribor, julij 2009), ki se hranijo na sedežu občine.
(2) Na delu enote urejanja prostora ČE 9, ki se nahaja na erozijskih območjih z običajnimi zaščitnimi ukrepi, se upoštevajo
ukrepi iz 34. člena odloka.
(3) Poleg navedenih pogojev veljajo še ostali skupni pogoji iz 7.0 poglavja tega odloka, ki se nanašajo na celostno ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
obrambnih potreb.
f) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
Poleg navedenih pogojev veljajo še skupni pogoji iz 8.0. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede varovanja
zdravja ljudi.
19. člen
(rekreacijske površine – igrišča)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) V enotah urejanja prostora ČE 3, BU 3, DL 9, ŠA 8 in DM 6 na območjih športnih površin, ki so namenjene za rekreacijska
območja in športne objekte, z oznako podrobnejše namenske rabe BC, so dopustni posegi iz 13. člena tega odloka, za objekte:
● nestanovanjske stavbe (s spremljajočimi objekti namenjenim dejavnosti na območju oziroma njeno delovanje):
– stavbe za šport s spremljajočimi objekti in napravami, ki so namenjeni dejavnosti na območju,
– gostinske stavbe,
– stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij,
– druge stavbe, ki niso uvrščene drugje,
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● gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– prenosni in distribucijski cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– drugi gradbeni inženirski objekti (razen vojaških objektov in odlagališč odpadkov).
(2) V vseh enotah urejanja prostora ČE 3, BU 3, BU 6, DL 9, ŠA 8 in DM 6, na območjih zelenih površin, ki so namenjene
športu in rekreaciji, z oznako podrobnejše namenske rabe ZS, so dopustni posegi iz 13. člena tega odloka za objekte:
● nestanovanjske stavbe: iz prvega odstavka tega člena pod pogojem da gre za funkcionalno razširitev objektov, ki se nahajajo na namenski rabi BC,
– druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (kot so nadstrešnice, oder za sodnika ipd.),
● gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– prenosni in distribucijski cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– drugi gradbeni inženirski objekti (razen vojaških objektov in odlagališč odpadkov).
(3) V enoti urejanja prostora BU 3 je na območjih stavbnih zemljišč, namenjenim centralnim dejavnostim s spremljajočimi
dejavnostmi, z oznako podrobnejše namenske rabe CD, dopustna izvedba gradbenih in drugih del, ki obsega posege iz 13. člena
tega odloka, za objekte:
● nestanovanjske stavbe:
– stavbe splošnega družbenega pomena,
– stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij,
– druge nestanovanjske stavbe – razen kmetijske stavbe,
● gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– prenosni in distribucijski cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– drugi gradbeni inženirski objekti (razen vojaških objektov in odlagališč odpadkov).
(4) Na območjih prometne infrastrukture in pripadajočih varovalnih pasovih, ki so namenjene za promet, z oznako podrobnejše
namenske rabe PC in vseh prometnih površin iz petega odstavka 13. člena tega odloka, je dopustna gradnja, rekonstrukcija, tekoča
vzdrževalna dela in odstranitev prometnih površin, avtobusnih postajališč, kolesarskih in peš površin ter gradnja, rekonstrukcija,
vzdrževanje, odstranitev podzemnih in nadzemnih komunalnih in energetskih objektov in omrežij ter druge gospodarske javne
infrastrukture. Posegi so dopustni, če niso v nasprotju z veljavnimi predpisi za posamezen objekt prometne infrastrukture oziroma,
če s posegom soglaša upravljavec tega objekta.
(5) Na območju enote urejanja prostora ČE 3, na kmetijskih zemljiščih, z oznako podrobnejše namenske rabe K2, so poleg
primarne rabe in posegov iz 22. in 29. člena tega odloka, ki se nanašajo na kmetijska zemljišča, dopustni posegi, kot so drugi
gradbeni inženirski objekti namenjeni rekreaciji in športu na prostem, s spremljajočimi objekti.
b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov
(1) Nove objekte se locira na ustrezni prosti površini. Oblika objektov podolgovatega tlorisa in v obliki črke L in U, streha v
naklonu 30-45 stopinj. Objekt je lahko višine največ P+1 ali P+M. Širši objekti (nad 10 m) ter nezahtevni in enostavni objekti imajo
lahko manjše naklone streh. Kritina naj bo rjave, sive, opečne barve. Tribuna in podobni objekti se oblikovno prilagodijo namenu.
(2) Najmanjši odmik objektov od sosednje parcelne meje je 4,0 m oziroma manj, če s tem soglaša sosed, vendar ne manj
kot 1,0 m. Pri obstoječih objektih je možna nadzidava, dozidava in rekonstrukcija objektov v obstoječih odmikih, če s tem soglaša
sosed. Postavljeni morajo biti tako, da niso v nasprotju s požarnimi, sanitarnimi in drugimi predpisi. Od javne občinske ceste ali
poti je odmik 4,0 m.
(3) Okolica objektov se uredi glede na funkcijo objekta in mora biti ozelenjena. Ob objektu se uredi utrjeno parkirišče, na
parkirišču mora biti na 4 PM zasajeno eno drevo.
(4) Uredi se lahko razsvetljava območja ali igrišča.
(5) Varovalna ograja ob športnih površinah je lahko višine do 4,0 m, ograja ob parcelni meji pa do 1,8 m.
(6) Nezahtevni in enostavni objekti so lahko zgrajeni kot posamična gradnja ali tako, da se stikaj. Od meje sosednjega zemljišča morajo biti oddaljeni najmanj 1,5 m ali manj, če s tem soglaša sosed. Pri gradnji ob obstoječih objektih je možna gradnja
objektov v obstoječih odmikih, če s tem soglaša sosed. Postavljeni morajo biti tako, da niso v nasprotju s požarnimi, sanitarnimi
in drugimi predpisi, razen rezervoarja za utekočinjeni naftni plin ali nafto, ki mora biti od meje sosednjih zemljišč oddaljen najmanj
toliko kot to določajo predpisi, ki urejajo področje naprav za vnetljive tekočine in pline.
(7) Spominska obeležja in urbano opremo se postavi tako, da ne ovira prometa in da ne zastira značilnih pogledov na objekte
ali območja. Višina reklamnih tabel in neprometnih znakov na prometnih površinah mora biti 2,5 m nad pločnikom oziroma pohodno
površino. Namestitev velikih reklamnih panojev na fasade ni dopustna.
c) Pogoji in merila za parcelacijo
Velikost in oblika novih gradbenih parcel je odvisna od namena, velikosti in zmogljivosti načrtovanih objektov in tlorisne zasnove ter tipologije zazidave. Vsaka samostojna gradbena/zemljiška parcela mora imeti dostop in dovoz z javne ceste. Priključek
na javno cesto mora biti varen in urejen v skladu s predpisi o javnih cestah.
č) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
Za vse enote urejanja prostora veljajo skupni in splošni pogoji iz 6.0 poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede
priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.
d) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami
(1) V vseh enotah urejanja prostora se pri načrtovanju posegov v prostor upošteva usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo
Nature 2000, EPO in KP Goričko ter na območju enote urejanja prostora ČE 3 usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo naravnih
vrednot, ki so navedeni v Naravovarstvenih smernicah za Občinski prostorski načrt Občine Šalovci (ZRSVN, OE Maribor, julij
2009), ki se hranijo na sedežu občine.
(2) Na stavbnih zemljiščih, na območju enot urejanja prostora, ki se nahajajo na območju raziskovalnega prostora Murska
depresija, raziskave niso možne.
(3) V enotah urejanja prostora ŠA 8 in DM 6, ki so deloma na poplavnih območjih, je dopustna le rekonstrukcija, odstranitev,
sprememba namembnosti in vzdrževanje obstoječih objektov. Gradnja novih objektov ni dopustna. Z navedenimi posegi se ne
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sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vsak tovrsten poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti vodno
soglasje. Pri posegih na ta zemljišča se upošteva še splošne pogoje iz 34. člena tega odloka.
(4) Na delu enot urejanja prostora ČE 3, BU 3, BU 6, DL 9, ŠA 8 in DM 6, ki se nahajajo na erozijskih območjih z zahtevnimi
zaščitnimi ukrepi, se upoštevajo ukrepi iz 34. člena odloka.
(5) Na delu enot urejanja prostora ČE 3, ki se nahajajo na požarno ogroženih območjih, se upoštevajo ukrepi iz 34. člena
odloka.
(6) Na območju izvedenih hidromelioracij (HMO) v enoti urejanja prostora DM 6 se pri posegih v prostor preveri izvedene
drenažne sisteme ter jarke ter se jih smiselno priključi na nove ureditve oziroma se jih v največji možni meri varuje.
(7) Poleg navedenih pogojev veljajo še ostali skupni pogoji iz 7.0 poglavja tega odloka, ki se nanašajo na celostno ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
obrambnih potreb.
e) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
Poleg navedenih pogojev veljajo še skupni pogoji iz 8.0. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede varovanja
zdravja ljudi.
20. člen
(območja počitniških hišic)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) V enoti urejanja prostora DM 8 so na območju stavbnih zemljišč, ki so površine počitniških hišic, namenjene bivanju in gospodarski vinogradniški dejavnosti, z oznako podrobnejše namenske rabe SP, dopustni posegi iz 13. člena tega odloka, za objekte:
● stanovanjske stavbe:
– počitniške hišice, ki nimajo funkcije stalnega bivališča,
● nestanovanjske stavbe:
gostinske stavbe (vinotoči, kmečki turizem) (z bruto tlorisno površino ene etaže največ 100 m2),
– kleti, vinske kleti, zidanice, ki nimajo funkcije stalnega bivališča, z bruto tlorisno površino ene etaže največ 60 m2 in s površino vinograda 3000 m2 (v lasti ali izkazanem najemu),
– druge stavbe, ki niso uvrščene drugje, kot so pomožne stavbe; drvarnica, lopa, ropotarnica, letna kuhinja, ute in podobno,
● gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– prenosni in distribucijski cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– drugi gradbeni inženirski objekti ob vinotočih in kmečkih turizmih.
(2) Na območjih prometne infrastrukture z oznako podrobnejše namenske rabe PC, ki so namenjene za promet, in pripadajočih varovalnih pasovih in vseh prometnih površinah iz petega odstavka 13. člena tega odloka, je dopustna gradnja, rekonstrukcija,
tekoča vzdrževalna dela in odstranitev prometnih površin, avtobusnih postajališč, kolesarskih in peš površin ter gradnja, rekonstrukcija, vzdrževanje, odstranitev podzemnih in nadzemnih komunalnih in energetskih objektov in omrežij ter druge gospodarske
javne infrastrukture. Posegi so dopustni, če niso v nasprotju z veljavnimi predpisi za posamezen objekt prometne infrastrukture
oziroma, če s posegom soglaša upravljavec tega objekta.
b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov
(1) Objekte se locira v gradbeno linijo, ki je od ceste odmaknjena 6,0 m. Nezahtevne in enostavne objekte se locira v notranjosti parcele ali v gradbeno linijo osnovnega objekta. Nadstreški, vetrolovi se lahko umeščajo pred objektom.
(2) Najmanjši odmik objektov od sosednje parcelne meje je 4,0 m, lahko je manjši, če s tem soglaša sosed, vendar ne manj
kot 1,0 m. Odmiki od meja in sosednjih objektov morajo zagotavljati tudi možnost umestitve priključkov gospodarske javne infrastrukture na predmetnem zemljišču ter zagotavljati ustrezno požarno varnost. Odmik objektov od gozdnih površin mora znašati
najmanj eno drevesno višino. Kolikor to ni možno, investitor nosi vso materialno in nematerialno odgovornost v primeru pada
drevesa oziroma njegovih delov na parcelo oziroma zgrajene objekte.
(3) Širina ožje stranice objekta ne sme presegati 6,0 m razen, pri vinotočih in kmečkih turizmih. Višina objektov je lahko do K+P
z izkoriščenim podstrešjem, pri vinotočih do K+P+M. Kletna etaža je v celoti vkopana. Izkoriščeno podstrešje je brez kolenčnega
zidu, pri mansarda, ki ne sme biti višji od 1,2 m. Uporabijo se lahko strešna okna, pultna okna in frčade niso dovoljene, razen na
mansardah, ki morajo imeti stranski zidec, z naklonom strehe 45 stopinj z ali brez čopa.
(4) Tlorisna oblika objektov je pravokotna v razmerju stranic od 1:1,5 do 1:2 in je lahko lomljena. Strehe so simetrične dvokapnice v naklonu 45 stopinj in z opečno kritino. Strehe so lahko krite tudi s slamo. Enokapne, manjši nakloni in ravne strehe so
možne na prizidkih, ki so manjši od osnovnega objekta ter na pomožnih objektih (enostavnih, nezahtevnih in ostalih pritiklinah, kot
so terasa, vetrolov, drvarnica, lopa, nadstrešek ipd.). Ti objekti morajo biti oblikovani in obdelani podobno kot osnovni objekt. Smer
slemena je vzporedna z daljšo stranico objekta. Kritine ne smejo biti svetleče oziroma trajno bleščeče. Na strehah je dopustna
namestitev sončnih sprejemnikov ali drugih naprav namenjenih zbiranju obnovljivih virov energije, ki ne smejo presegati slemena
streh in so namenjene lastni oskrbi. Okenske odprtine na čelni fasadi so pokončne, razporejene simetrično. Fasade se opleska
v svetlih in zemeljskih barvah, talni zidec je temen. Signalne barve so prepovedane. Letve lesenih oblog morajo biti pravokotne.
Prepovedani so dodatki k vsem vrstam objektov, ki niso skladni z arhitekturno tipiko prostora.
(5) Okolica objektov se uredi glede na funkcijo objekta. Pri zasaditvi se uporabi avtohtono drevje in grmovje, predvsem avtohtono sadno drevje. Pri parcelah, ki mejijo na gozdne površine, se ohranja gozdni rob, upošteva se odmik ene drevesne višine.
(6) Ograja je lahko do višine 1,20 m, ki je lahko avtohtona živa meja (iglavci so prepovedani) ali lesena. Ograji se lahko
kombinirata.
(7) Za nezahtevne, enostavne in začasne objekte, ki se gradijo na kmetijskih in gozdih zemljiščih, kot funkcionalna navezava
na obstoječe stavbno zemljišče, veljajo PIP-i za EUP v kateri se nahaja zidanica ali vinska klet.
d) Pogoji in merila za parcelacijo
Velikost in obliko novih parcel narekuje pravokotna tipologija zazidave. Vsaka samostojna gradbena/zemljiška parcela mora
imeti dostop in dovoz z javne ceste. Priključki na javne ceste morajo biti varni in urejeni v skladu s predpisi o javnih cestah.
e) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
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Za vse enote urejanja prostora veljajo splošni in skupni pogoji iz 6.0 poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede
priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.
f) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
(1) V enotah urejanja prostora se pri načrtovanju posegov v prostor upošteva usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo
naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki so navedeni v Naravovarstvenih smernicah za
OPN Občine Šalovci (ZRSVN, OE Maribor, julij 2009), ki se hranijo na sedežu občine.
(2) Na delu enote DM 8, ki se nahaja na erozijskih območjih z zahtevnimi zaščitnimi ukrepi, se upoštevajo ukrepi iz 34. člena
odloka.
(3) Poleg navedenih pogojev veljajo še ostali skupni pogoji iz 7.0 poglavja tega odloka, ki se nanašajo na celostno ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
obrambnih potreb.
g) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
Poleg navedenih pogojev veljajo še skupni pogoji iz 8.0. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede varovanja
zdravja ljudi.
3.0 Območja obstoječih in predvidenih prostorskih načrtov
21. člen
(prostorski načrti)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) V območju enote urejanja prostora ŠA 15 – DPA so na območju železnice, ki je območje prometnih površin, z oznako
podrobnejše namenske rabe PŽ, dopustni le posegi, ki so določeni v Uredbi o državnem prostorskem načrtu za elektrifikacijo in
rekonstrukcijo železniške proge Pragersko–Hodoš (Uradni list RS, št. 51/09).
(2) V enotah urejanja prostora ŠA 17, ŠA 21 in ŠA 24 je predvidena izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov
(OPPN). Do uveljavitve le-teh niso dopustni nobeni posegi razen, če ni s tem odlokom določeno drugače. Do izdelave občinskega
podrobnega prostorskega načrta je na območju nezazidanih gradbenih parcelah možna postavitev začasnih objektov in urbane
opreme. Pri izdelavi občinskih podrobnih prostorskih načrtov se po posameznih enotah urejanja prostora upoštevajo pogoji glede
namembnosti območja in so v nadaljevanju navedeni za vsako enoto posebej.
(3) Na območju, ki je namenjeno za gospodarsko cono, z oznako podrobnejše namenske rabe IG, v enoti urejanja prostora ŠA
17 so zemljišča namenjena za gospodarske dejavnosti (obrtne, skladiščne, prometne, trgovske, poslovne in proizvodne dejavnosti).
(4) Na območju enote urejanja prostora ŠA 21 in ŠA 24, z oznako podrobnejše namenske rabe CU, so zemljišča namenjena
pretežno trgovskim, oskrbnim, storitvenim, upravnim, socialnim, zdravstvenim, vzgojnim, izobraževalnim, kulturnim, verskim in
podobnim dejavnostim ter bivanju ter v kompleksu bencinske črpalke z avtomehaničnim objektom (ŠA 21), ki se lahko nahajajo
v ozadju (južno od črpalke). Bivanje je možno v kombinaciji s centralnimi dejavnostmi oziroma tudi kot večstanovanjski objekti z
ali brez centralnih dejavnosti ali kot stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine. Na območju, ki meji na stanovanjski del
naselja oziroma enoto urejanja ŠA 5, se predvidi zeleni pas z drevesno zasaditvijo.
(5) Pred sprejemom OPPN so v enoti ŠA 21 na obstoječih gradbenih parcelah dopustni naslednji posegi:
– V enoti urejanja prostora ŠA 21 na območju izgrajenih objektov (bencinske črpalke) so pred izvedbo OPPN-ja možne
dograditve, rekonstrukcije, odstranitve obstoječih objektov in naprav ter postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, kot je za
namensko rabo z oznako CU določeno v Prilogi 1 in 2.
(6) Na območju PC v enoti urejanja prostora ŠA 21 je do izdelave OPPN- ja možno izvajati posege in pod pogoji iz 13. člena
tega odloka za gradbeno-inženirske objekte in ostale obstoječe objekte in naprave.
(7) V OPPN-jih se določijo podrobni pogoji in merila za izgradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov.
(8) Podrobni prostorski načrti se lahko izdelajo tudi za druga območja, če se izkaže potreba.
b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov
(1) V enoti urejanja prostora ŠA 17 se nove objekte locira na območju, namenjenem gospodarski dejavnosti, v velikosti, ki jo
dopušča faktor zazidanosti parcele, ki znaša 0,8. Oblika objektov je prilagojena funkciji dejavnosti na območju, strehe v naklonu ali
ravne, kritina poljubna. Barve kritine in fasad ne smejo biti kričeče ali trajno svetleče, objekt mora biti skladen z okolico in ne sme z
gabariti (višinski) in barvo izstopati. Barve fasade in strehe morajo biti opredeljene v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
V enoti urejanja prostora ŠA 17 mora biti posebej ozelenjena stran ob regionalni cesti. Ob pridobitvi gradbenega dovoljenja se
izdela tudi načrt krajinske arhitekture. Ventilacijske odprtine in okna na proizvodnih objektih naj ne bodo orientirana proti bivalnim
prostorom ali sosednjem dvorišču. Do izdelave OPPN se na območju lahko uredi oziroma preseli tehtnica, silosi ipd. iz območja
urejanja vaškega jedra. Do izdelave OPPN se lahko uredi tudi trafo postaja, cestni priključek ter komunalni priključki za delovanje
preseljenih objektov in naprav.
(2) Faktor zazidanosti na območju enot urejanja prostora ŠA 21 in ŠA 24 znaša 0,6. Višina objektov je do P+1 ali do P+M. V
ŠA 24 so možna odstopanja v višinskem gabaritu tako, da so objekti lahko iste višine kot objekti namenjeni centralnim dejavnostim
v ŠA 23. Predvideni objekti morajo biti v posamezni enoti urejanja prostora enotnih višinskih gabaritov (odstopanja so do ene
etaže). Kritina v enoti ŠA 24 mora biti opečna in streha dvokapna. Barve kritine in fasad ne smejo biti kričeče ali trajno svetleče,
objekt mora biti skladen z okolico in ne sme z gabariti (višinsko) in barvo izstopati. Barve fasade in strehe morajo biti opredeljene
v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
4.0 Prostorski izvedbeni pogoji na območju krajine
22. člen
(območja urejanja na območju krajine)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) Enote urejanja prostora EU 1, EU 2 in EU 3 so območja krajine, namenjena kmetijski in gozdni dejavnosti ter razpršeni
poselitvi in se delijo na najboljša kmetijska zemljišča, z oznako podrobnejše namenske rabe K1, druga kmetijska zemljišča, z
oznako podrobnejše namenske rabe K2, na gozdna zemljišča, z oznako podrobnejše namenske rabe G, na vodna zemljišča, z
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oznako podrobnejše namenske rabe VC, na površine cest, z oznako podrobnejše namenske rabe PC, na stavbna zemljišča v
razpršeni poselitvi, z oznako podrobnejše namenske rabe A in na površine za turizem, z oznako podrobnejše namenske rabe BT,
na območja okoljske infrastrukture, z oznako podrobnejše namenske rabe O, na površine energetske infrastrukture, z oznako
podrobnejše namenske rabe E in na območja komunikacijske infrastrukture, z oznako podrobnejše namenske rabe T, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja telekomunikacij.
(2) Na kmetijskih zemljiščih, z oznako podrobnejše namenske rabe K1 in K2, ki so namenjena za kmetijsko proizvodnjo,
so poleg primarne rabe, brez spremembe namenske rabe, dopustni posegi (gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanja in odstranitve):
● K1: – agrarnih operacij na območjih, ki so opredeljeni v strateškem delu,
– pomožni kmetijski objekti: rastlinjaki (skladno z Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08),
poljske poti, ograje za pašo živine, obore za rejo divjadi, ograje in opore za trajne nasade in opore za mreže proti toči (le v kmetijske namene),
– omrežja naslednje gospodarske javne infrastrukture: cevovodi za pitno in odpadno vodo s pripadajočimi objekti, elektro
energetski vodi s pripadajočimi objekti, komunikacijski vodi, naftovodi, plinovodi, vročevodi in priključki nanje,
– posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– začasni objekti,
– rekonstrukcije lokalnih cest, rekonstrukcije obstoječih prometnih površin in dostopnih poti,
● K2: – agrarne operacije na območjih, ki so opredeljeni v strateškem delu,
– pomožni kmetijski objekti (le v kmetijske namene) (pod pogoji, ki so navedeni v Prilogi 1 in Prilogi 2),
– omrežja naslednje gospodarske javne infrastrukture: cevovodi za pitno in odpadno vodo s pripadajočimi objekti, elektro
energetski vodi s pripadajočimi objekti, komunikacijski vodi, naftovodi, plinovodi, vročevodi in priključki nanje,
– posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– začasni objekti,
– rekonstrukcije lokalnih cest, rekonstrukcije obstoječih prometnih površin in dostopnih poti,
● ostali posegi:
– rekreacijske in turistične poti po obstoječih poteh ter objekti in naprave iz Priloge 1 in 2.
(3) Pri rekonstrukciji prometnih površin se upošteva vse prometne površine, ki v grafičnih prikazih niso opredeljene s podrobnejšo namensko rabo prometne infrastrukture, temveč so del osnovne namenske rabe zemljišč ali del druge podrobnejše
namenske rabe zemljišč. Razvidne so iz kartografskih prikazov stanja prostora (v Prikazih gospodarske javne infrastrukture) ali iz
kartografskih prikazov izvedbenega dela (v Prikazu območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (obstoječe
ali predvidene) ali so kategorizirane občinske ceste ali so evidentne v zemljiško katastrskem prikazu ali so razvidne iz digitalne
topografske karte ali evidentne v prostoru (so po dejanski rabi prometne površine, poti).
(4) V enoti urejanja prostora EU 1, na območju opredeljenem v strateškem delu, je dopustno izvajanje agrarnih operacij za
izboljšanje zemljišč za kmetijsko rabo. Na teh območjih se morajo izdelati OPPN, na podlagi katerih bodo izdelani komasacijski
načrti, na katere se pridobi naravovarstveno soglasje. Točna meja agrarnih operacij se določi v OPPN.
(5) V enotah urejanja prostora EU 1 in EU 2, kjer so na kmetijskih zemljiščih izvedene kmetijske operacije za izboljšanje
zemljišč za kmetijsko rabo, se poleg dopustnih posegov iz drugega odstavka tega člena vzdržuje in obnavlja drenažni sistem ter
osnovna odvodnja s kmetijskih zemljišč. Na območju izvedenih kmetijskih operacij se pri posegih v prostor preveri izvedene drenažne sisteme in jarke ter se jih smiselno priključi na nove ureditve oziroma se jih v največji možni meri varuje.
(6) Gradbeno-inženirske in pomožne infrastrukturne objekte, katerih trase potekajo ali so predvidene po kmetijskih zemljiščih, se umešča tako, da se ohranja proizvodni potencial kmetijskih zemljišč, da poteka infrastruktura v skupnih koridorjih, v čim
krajšem poteku in po možnosti izven sklenjenih kmetijskih površin, po robovih parcelnih mej, ob cestnem svetu, med gozdno mejo
in njivo in v času izven rasne sezone ter se po izvedeni gradnji zemljišče vzpostavi v prvotno stanje. Linijske gradbeno-inženirske
objekte se izvede v zemeljski izvedbi pod enakimi pogoji iz prejšnjega stavka. Ostale obstoječe objekte in naprave izvedene na
kmetijskih zemljiščih se lahko vzdržuje, rekonstruira in poruši (kužna znamenja, spomeniki, lovske preže, obvestilne prometne in
neprometne signalizacije …) v skladu z resornimi predpisi. Pomožne kmetijsko-gozdarske objekte se po opustitvi objekta poruši,
zemljišče se vzpostavi v prvotno stanje.
(7) Obdelava kmetijske zemlje se izvaja na tak način, da ne ogroža sosednje parcele ali nepremičnine na njej in obratno.
Kakršen koli poseg na sosednje zemljišče je možen le v soglasju z lastnikom sosednjega zemljišča.
(8) Na gozdnih zemljiščih, z oznako podrobnejše namenske rabe G, ki so namenjena za gozdarsko dejavnost, so poleg
primarne rabe dopustni posegi iz 13. člena tega odloka ter za vrste objektov v velikosti in pogojih, kot so navedeni v predpisu o
vrstah objektov glede na zahtevnost:
● gradbeni inženirski objekti, razen objekti iz skupine 230 in zahtevni objekti iz skupine 2412 ter objekti iz skupine 24203 ter
objekti in naprave iz Priloge 1 in 2. Objekti iz skupine 22232 – čistilne naprave, se lahko postavljajo na robu gozdnega zemljišča.
Možni so tudi ostali posegi: Rekreacijske in turistične poti po obstoječih poteh, objekti in naprave za potrebe pred naravnimi in
drugimi nesrečami, vodnogospodarske ureditve za vzdrževanje vodnih površin in vodnega režima, začasna delovišča za izvajanje
raziskovalnih, gradbenih in drugih del pod pogojem, da se območje po izvedbi posega primerno sanira in vzpostavi v prvotno stanje
ter športne in rekreacijske površine, kot so paintball, adrenalinski park, ipd. in drugi posegi v soglasju z Zavodom za gozdov. Za
vsak poseg v gozd se poleg pridobitve soglasja ZGS pridobi tudi soglasje in pogoje ZRSVN.
(9) Na območjih prometne infrastrukture z oznako podrobnejše namenske rabe PC, ki so namenjeni za promet in pripadajočih
varovalnih pasovih ter na vseh prometnih površinah iz petega odstavka 13. člena tega odloka, je dopustna gradnja, rekonstrukcija,
tekoča vzdrževalna dela in odstranitev prometnih površin, avtobusnih postajališč, kolesarskih in peš površin ter gradnja, rekonstrukcija, odstranitev podzemnih in nadzemnih komunalnih in energetskih objektov in omrežij ter druge gospodarske javne infrastrukture,
spomenikov, obvestilne neprometne signalizacije, ipd. v skladu z resornimi predpisi. Posegi so dopustni, če niso v nasprotju z
veljavnimi predpisi za posamezen objekt prometne infrastrukture oziroma, če s posegom soglaša upravljavec tega objekta.
(10) Na območjih celinskih vodnih zemljišč, z oznako podrobnejše namenske rabe VC, na območjih vodne infrastrukture in
na priobalnih zemljiščih, ki jim pripadajo, so poleg osnovne rabe dopustni naslednji posegi (gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanja
in odstranitve):
– objektov javne infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture ter komunalnih priključkov na javno infrastrukturo,
– objektov grajenega javnega dobra po Zakonu o vodah ali drugih zakonih,
– ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda,
– ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
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– objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje vodne pravice nujno zgraditi na vodnem oziroma priobalnem zemljišču
(npr. objekt za zajem ali izpust vode), zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih,
– objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem,
– objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.
Za obstoječe objekte in naprave, ki se nahajajo na vodnem in priobalnem zemljišču, je na teh objektih in napravah mogoča
rekonstrukcija, vzdrževanje, sprememba namembnosti ali nadomestna gradnja, če:
– se s tem ne povečuje poplavna ali erozijska nevarnost ali ogroženost,
– se s tem ne poslabšuje stanja voda,
– je omogočeno izvajanje javnih služb,
– se s tem ne ovira obstoječe posebne rabe voda,
– to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami in
– se z rekonstrukcijo ali nadomestno gradnjo oddaljenost do meje vodnega zemljišča ne zmanjšuje.
Na vodnih in priobalnih zemljiščih so prepovedani posegi, ki bi lahko ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja ter onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov. Prepovedano je tudi pranje vozil, gnojenje in uporaba sredstev za varstvo rastlin, izlivanje,
odlaganje in pretovarjanje odkopanih ali odpadnih materialov ali drugih podobnih snovi ter odlaganje odpadkov.
(11) Na območju okoljske infrastrukture, namenjene za izvajanje gospodarske javne službe s področja oskrbe prebivalstva s
pitno vodo in s področja čiščenja odpadnih voda, z oznako podrobnejše namenske rabe O, so dopustne gradnje, rekonstrukcije,
odstranitev in vzdrževanje (posegi) komunalnih čistilnih naprav, vodohranov, prečrpališč in drugih objektov za oskrbo ali čiščenje
vode, vključno z vsemi tehničnimi objekti in napravami, s katerimi se izboljša delovanje in poveča kapaciteta naprave. Dopustna
je gradnja gradbeno inženirskih objektov: objekti prometne infrastrukture, prenosni in distribucijski cevovodi, komunikacijska
omrežja in elektroenergetski vodi, drugi gradbeni inženirski objekti in naprave, ki so potrebni za priključitev in delovanje okoljske
infrastrukture. Na območju komunalne čistilne naprave, so dopustni posegi, vključno z vsemi tehničnimi objekti in napravami,
s katerimi se poveča ali posodobi kapaciteta naprave. Oblika in velikost objektov se prilagodi namenu ter v skladu s skupnimi
pogoji iz 6.0 poglavja tega člena. Na območju okoljske infrastrukture (O) je dopustna zasaditev drevja, grmičevja in hortikulturna
ureditev skupnih površin, ureditev utrjenih poti in utrjenih parkirišč. Pri zasaditvi se uporabijo listavci. Območja se lahko ogradijo.
Na območju okoljske infrastrukture pri čistilni napravi v Šalovcih (parcela št. 7816/2, k.o. Šalovci) se lahko izvaja ločeno zbiranje
odpadkov, uredi deponija za gradbeni material, ruševine.
(12) Na območju stavbnih zemljišč, ki so območja energetske infrastrukture, z oznako podrobnejše namenske rabe E, na
katerih je urejena energetska infrastruktura, so dopustni posegi iz 13. člena tega odloka, ki so potrebni za priključitev in delovanje
energetske infrastrukture, kot so objekti prometne infrastrukture, prenosni in distribucijski cevovodi, komunikacijska omrežja in
elektroenergetski vodi, drugi gradbeni inženirski objekti. Oblika in velikost objektov se prilagodi namenu ter v skladu s skupnimi
pogoji iz 6.0 poglavja tega člena.
(13) Na območjih stavbnih zemljišč, ki so območja komunikacijske infrastrukture, z oznako podrobnejše namenske rabe T,
so dopustni posegi iz 13. člena odloka za gradbeno-inženirske objekte, ki so potrebni za priključitev in delovanje komunikacijske
infrastrukture. Oblika in velikost objektov se prilagodi namenu ter v skladu s skupnimi pogoji iz 6.0 poglavja tega člena.
(14) Na območjih z oznako podrobnejše namenske rabe BT, ki so namenjena za turistične dejavnosti, so dopustni posegi iz
13. člena tega odloka, za objekte:
● stanovanjske stavbe:
– enostanovanjske stavbe, pod pogojem, da so namenjeni turističnim dejavnostim na območju ter bivanju lastnika ali upravitelja,
● nestanovanjske stavbe:
– gostinske stavbe in turistične nastanitvene stavbe,
– upravne, poslovne, trgovske, družbene, kmetijske stavbe (namenjene izključno turistični ponudbi) s pomožnimi objekti,
● gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– prenosni in distribucijski cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– drugi gradbeni inženirski objekti (razen vojaških objektov in odlagališč odpadkov).
(15) Na območjih stavbnih zemljišč razpršene poselitve, z oznako podrobnejše namenske rabe A, so dopustni posegi iz
13. člena tega odloka, za objekte:
● stanovanjske stavbe:
– eno- in dvostanovanjske stavbe (stanovanjske hiše, kmečke hiše in druge podeželske hiše, počitniške hišice, podobne
enostanovanjske stavbe in dvojčki) s pomožnimi objekti;
● nestanovanjske stavbe:
– trgovske le za prodajo izdelkov, ki izhajajo iz dopolnilne kmetijske dejavnosti ali druge storitvene dejavnosti, gostinske stavbe
za dopolnilne kmetijske dejavnosti ter druge stavbe za storitvene dejavnosti, vključno z avtomehaničnimi, obrtnimi, skladiščnimi
in drugimi delavnicami,
– poslovne in upravne stavbe,
– stavbe splošnega družbenega pomena,
– stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij,
– druge nestanovanjske stavbe – brez stanovanj (vinske kleti in zidanice ob pogoju, da ima investitor v lasti ali v izkazanem
najemu vinograd v površini 3000 m2),
● gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– prenosni in distribucijski cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– drugi gradbeni inženirski objekti (razen vojaških objektov in odlagališč odpadkov).
(16) Za objekte, zgrajene na podlagi dovoljenj s področja graditve objektov, ki so v grafičnem delu OPN prikazani kot razpršena gradnja (le kot stavbišče oziroma fundus objekta skladno z evidenco stanja v prostoru), je dopustna izvedba vzdrževalnih
del ter rekonstrukcije, dozidave ali nadzidave, če gre za izboljšanje bivalnega standarda v teh objektih, ne pa za dodajanje novih
stanovanjskih enot ali prostorov za opravljanje novih dejavnosti, in sicer le na tistih zemljiščih, ki so v izdanih dovoljenjih s področja
graditve objektov opredeljena kot funkcionalna zemljišča oziroma gradbena parcela. Novih samostojnih objektov na teh območjih
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ni možno graditi. Možna je postavitev pomožnih objektov v okviru funkcionalnega zemljišča obstoječega objekta iz Priloge 1 in 2,
in sicer za vrsto posegov, ki veljajo za podrobnejšo namensko rabo; razpršena poselitev z oznako A. Nova razpršena gradnja ni
dovoljena, razen za potrebe kmetijske dejavnosti. Za izvedbo zgoraj naštetih dopustnih gradenj, tudi pomožnih objektov, se smiselno uporabljajo prostorsko izvedbeni pogoji, glede na namen objekta, določen z upravnim dovoljenjem oziroma glede na namen
objekta, določen v uradnih evidencah, in sicer se smiselno uporabijo prostorsko izvedbeni pogoji, ki so navedeni za območje
podrobnejše namenske rabe razpršene poselitve z oznako A v tem členu.
b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov v območjih razpršene poselitve
(1) Nove objekte v območjih razpršene poselitve se locira v okviru stavbnega zemljišča, z oznako podrobnejše namenske
rabe A. Pri tem se upošteva tradicionalna zasnova razporeditve objektov na parceli. Stanovanjske in javne objekte (vaško-gasilske
domove, trgovske, gostinske in ostale poslovne stavbe in spremljajoče dejavnosti) se gradi ob cesti, pri tem se upošteva ulična
gradbena linija (če je izrazita) ali največ v 10,0 m odmiku od kategoriziranih državnih ali občinskih cest. Objekte za kmetijsko
proizvodnjo in pomožne objekte se gradi v notranjosti parcele. Objekte za spremljajoče dejavnosti se lahko gradi tudi v notranjosti
parcele. Kolikor ni prostorskih možnosti za gradnjo oziroma širitev kmetij in objektov za spremljajoče in dopolnilne dejavnosti se
le-te lahko uredi na sosednjih stavbnih zemljiščih v 10,0 m odmiku od obstoječe obcestne gradbene linije, kolikor gradbene linije
ni zaznati pa v 20,0 m odmiku od javne ceste.
(2) Višina stanovanjskih objektov je do K+P+1 ali do K+P+M. Na objektih, ki so višine do K+P+1, pod streho ni kolenčnega
zidu, strešna lega mora ležati na strešni plošči, prostor pod streho je lahko izkoriščen, na tovrstnih objektih so lahko le strešna okna.
Na objektih K+P+M so poleg strešnih oken lahko tudi frčade in pultna okna. Objekti so lahko podkleteni, v nižinskih naseljih se
upošteva višina talne vode. Kota tal pritličja je pri vseh objektih lahko do 0,50 m nad urejenim terenom. Višina kmetijskih in ostalih
nestanovanjskih objektov se prilagodi namenu, vendar ne smejo biti vidno izpostavljeni v širšem prostoru oziroma predstavljati nove
dominante v prostoru, kar mora biti vkomponirano v silhueto naselja in prikazano v projektni dokumentaciji. Stolpni silosi so lahko
visoki do 10 m. Silosi ne smejo biti umeščeni na slemenih, vrhovih, na izpostavljenem robu zaselka, kjer bi bili vidno izpostavljeni.
Umeščajo se v ozadju domačije ter se jih izdatno obsadi. Oblikovanje nestanovanjskih objektov naj bo čim bolj prilagojeno prevladujoči urbani tipologiji prostora. Pri določanju višine objektov je potrebno upoštevati tudi vertikalni gabarit zaselka ali domačije,
tako da novi objekti na izstopajo iz celotne podobe zaselka ali domačije razen, kadar gre za dominantne objekte v prostoru tako
po funkciji, kot po oblikovanju (kapele …).
(3) Oblika objektov je podolžna, lomljena v L ali U, strehe so simetrične dvokapnice, v naklonu od 30 do 45 stopinj, kritina
opečne barve, temno rjave barve ter v primeru obstoječih sivih kritin tudi v sivi in temno sivi barvi. Štirikapne strehe so dopustne
izjemoma, če so v prostoru/zaselku značilne. Na turističnih/gostinskih objektih so strehe lahko krite s slamo. Smer slemena
je vzporedna z daljšo stranico objekta. Kritine ne smejo biti svetleče oziroma trajno bleščeče. Prepovedani so dodatki k vsem
vrstam objektov, ki niso skladni z arhitekturno tipiko prostora. Letve lesenih oblog morajo biti pravokotne. Fasade se opleska v
svetlih in zemeljskih barvah. Signalne barve so prepovedane. Enokapne strehe oziroma strehe z manjšimi nakloni so možne
na pomožnih objektih (enostavnih in nezahtevnih ter ostalih pritiklinah; nadstreški, terase, vetrolovi, zimski vrtovi, ipd.). Na
večjih in širših nestanovanjskih objektih (širine več kot 10 m) so strehe lahko položnejše. Smer slemena stavb na gričevnatem
delu zaselka naj bo praviloma vzporedna s plastnicami nagnjenega terena, razen kadar je prevladujoč vzorec smeri slemena
prečno na plastnice. V kolikor geomehansko poročilo dovoljuje poseg v teren, so objekti lahko tudi vkopani v pobočje z zeleno
streho in spojeni z okoliškim reliefom. Na strehah je dopustna namestitev sončnih sprejemnikov ali drugih naprav, namenjenih
zbiranju obnovljivih virov energije, ki ne smejo presegati slemena streh. Objekte na območju okoljske infrastrukture, komunikacijske, prometne in energetske infrastrukture ter spremljajoče naprave se prilagodi namenu. Pri oblikovanju in velikosti se
upošteva urbanistične, arhitekturne in krajinske značilnosti širšega območja. Objekti so oblikovno poenoteni tako, da so objekti
in naprave skladni.
(4) Najmanjši odmik objektov od sosednje parcelne meje je 4,0 m. Odmiki objektov so lahko manjši, če zmanjšani odmik
ne ruši vzpostavljenega prostorskega reda, zagotavlja požarno varstvene zahteve in vzdrževanje stavb ter z zmanjšanim
odmikom soglaša lastnik sosednjega zemljišča, vendar ni manjši od 1,0 m. Pri obstoječih objektih je možna nadzidava, dozidava in rekonstrukcija objektov v obstoječih odmikih, če s tem soglaša sosed. Odmiki od občinske ceste so najmanj 4,0 m,
od potokov in vodnih površin 1. reda 15,0 m, v odprti krajini 40,0 m, od ostalih vodnih površin 5,0 m. Odmiki od javnih cest
so lahko manjši, če s tem soglaša upravljavec ceste. Odmik od gozda je za eno drevesno višino. Kolikor to ni možno, investitor nosi vso materialno in nematerialno odgovornost v primeru pada drevesa oziroma njegovih delov na parcelo oziroma
zgrajene objekte.
(5) Okolico objektov se uredi glede na funkcijo objekta. Del parcele na zunanjem robu parcele mora biti ozelenjen. Pri zasaditvi
se uporablja avtohtono drevnino in ekstenzivno sadno drevje.
(6) V odprti krajini je možna postavitev ograj ob zemljiščih, ki jih je potrebno zavarovati, oziroma preprečiti dostop (ČN,
prečrpališča, vrtina, vodnjak, naravna vrednota, skladiščenje nevarnih snovi ipd.). Višina in izvedba ograje se prilagodi namenu.
Za postavitev ograj ob vodnogospodarskih objektih ali napravah si je potrebno od lastnikov ali upravljavcev vodnogospodarskih
objektov pridobiti vodno soglasje. Možna je postavitev ograj tudi okrog stanovanjskih objektov, vendar ne sme presegati višine
1,2 m. Višina ograje za stanovanjskimi in gospodarskimi objekti, ki mejijo na odprto krajino je lahko višine 1,8 m. Varovalna ograja
ob športnih površinah je lahko višine do 4,0 m. Ograja se postavi znotraj parcele ali na parcelno mejo, če se tako sporazumeta oba
soseda. Ograje ob cestnih uvozih, priključkih in drugih prometnih površinah morajo biti postavljene tako, da omogočajo preglednost
in ne ovirajo prometa. Žive meje okrog domačij morajo biti iz avtohtone listnate vegetacije.
(7) Nezahtevni in enostavni objekti so lahko zgrajeni kot posamična gradnja ali tako, da se stikajo. Od meje sosednjega zemljišča morajo biti oddaljeni najmanj 1,5 m ali manj, če s tem soglaša sosed. Pri gradnji ob obstoječih objektih je možna gradnja
objektov v obstoječih odmikih, če s tem soglaša sosed. Postavljeni morajo biti tako, da niso v nasprotju s požarnimi, sanitarnimi
in drugimi predpisi. Rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, mora biti od meje sosednjih zemljišč oddaljen najmanj toliko kot
to določajo predpisi, ki urejajo področje naprav za vnetljive tekočine in pline.
(8) Za nezahtevne, enostavne in začasne objekte, ki se gradijo na kmetijskih in gozdih zemljiščih, kot funkcionalna navezava
na obstoječe stavbno zemljišč, kjer se nahaja kmetija/vinska klet/zidanica ter v primeru ureditve kmetijske dejavnosti v odprti krajini
veljajo PIP- i, ki so predpisani za razpršeno poselitev z oznako podrobnejše namenske rabe A.
c) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
(1) Pomožne infrastrukturne objekte, katerih trase potekajo po kmetijskih zemljiščih, se izvede v zemeljski izvedbi ob pogoju,
da se ohranja proizvodni potencial kmetijskih zemljišč, da poteka infrastruktura v skupnih koridorjih in v čim krajšem poteku ter po
možnosti izven sklenjenih kmetijskih površin ter da se po izvedeni gradnji zemljišče vzpostavi v prvotno stanje.
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(2) Gospodarsko javno infrastrukturo se načrtuje ob obstoječih koridorjih in izven naravovarstveno občutljivih območjih, pri
gradnji se zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti. Obstoječo gospodarsko infrastrukturo, ki negativno vpliva na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost, se sanira.
(3) Pri gradnji objektov in pri večjih posegih na parceli se uredi ločen odvod padavinskih odpadnih vod. Padavinske vode se
prioritetno ponikajo ali odvajajo v površinske odvodnike. Odvajanje se predvidi z zadrževanjem.
(4) Priključevanje objekta na električno omrežje, plinovodno omrežje in telekomunikacijsko omrežje se izvede pod pogoji, ki
jih določi posamezen upravljavec.
(5) Poleg navedenih pogojev veljajo splošni in skupni pogoji iz 6.0. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede
priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.
č) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
(1) V enotah urejanja prostora EU 1 in EU 2 je več enot kulturne dediščine.
– EU 1: EŠD 2948 – Cerkev sv. Nikolaja (Dolenci)
EŠD 3168 – Cerkev Marijinega obiskanja (Markovci)
EŠD 6753 – Eneolitska naselbina (Čepinci)
EŠD 6779 – Gomila pašnik (Čepinci)
EŠD 11052 – Lenaršičev mlin (Markovci)
EŠD 17086 – Gomilno grobišče Sočina graba (Dolenci)
EŠD 18246 – Domačija Vajdenovi (Dolenci)
EŠD 18247 – Domačija Balajžnovi (Čepinci)
EŠD 27550 – Nemeški križ (Dolenci)
EŠD 28028 – Križ (Čepinci)
EŠD 27549 – Križ (Dolenci)
– EU 2: EŠD 119 – Pokopališka cerkev sv. Martina (Domanjševci)
EŠD 6765 – Gomilno grobišče (Domanjševci)
EŠD 6844 – Žlebičev mlin (Domanjševci)
EŠD 6845 – Čahukov mlin (Domanjševci)
EŠD 18237 – Solarjev mlin (Šalovci)
EŠD 18373 – Ambient ob evangeličanski cerkvi (Domanjševci)
EŠD 29506 – Arheološko območje Ob Peskovskem potoku (Šalovci).
(2) Na območjih enot kulturne dediščine se na enotah urejanja prostora iz prvega odstavka č) točke tega člena varuje tlorisna in višinska zasnova objektov, gradivo in konstrukcijska zasnova, oblikovanost zunanjščine (členitev, strešine, kritina, stavbno
pohištvo, barva, detajli), funkcionalna zasnova, komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico. Varuje se tudi širša okolica
objekta. Za vsak poseg v enoto kulturne dediščine in njegovo vplivno območje se pridobi kulturno-varstvene pogoje in kulturno-varstveno soglasje.
(3) V enoti urejanja prostora EU 1, kjer se nahaja kulturna dediščina pod EŠD 28028 – Križ (Čepinci), je potrebno pred pripravo
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za gradnjo na parceli 1848 k.o. Čepinci, pristojno enoto Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije zaprositi za kulturnovarstvene pogoje. V kulturnovarstvenih pogojih naj se opredeli pas okoli enote
kulturne dediščine, kjer objekti niso dopustni.
(4) V enoti urejanja prostora EU 1, kjer se nahaja kulturna dediščina pod EŠD 18247 – Domačija Balajžnovi (Čepinci), pozidava na sme posegati v avtohtono sadno drevje, s katerim je obdana okolica enote kulturne dediščine.
(5) V vseh enotah urejanja prostora se pri načrtovanju posegov v prostor upošteva tudi usmeritve, izhodišča in pogoje zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti in pogoje za varstvo naravnih vrednot v enotah urejanja prostora EU 1,
EU 1/1 in EU 2, ki so navedeni v Naravovarstvenih smernicah za Občinski prostorski načrta Občine Šalovci (ZRSVN, OE Maribor,
julij 2009), ki se hranijo na sedežu občine in usmeritve iz Odloka o krajinskem parku Goričko (Uradni list RS, št. 101/03) ter njegove
podzakonske predpise. Vsi posegi morajo biti usklajeni z naravovarstveno službo in pridobiti ustrezna soglasja.
(6) Izvajanje kmetijskih dejavnosti se načrtuje tako, da se zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti. Ohranjanja se obseg ekstenzivnih travišč v velikosti, kot je bilo evidentirano leta 2003 (PA koda 38 in 37, Bio-inventarizacija
krajinskega parka Goričko, 2003). Kar pomeni, da se ohranja sedanje travniške površine (šifra dejanske rabe 1300 in 1222, Vir:
dejanska raba MKO – zajem 2012). Obstoječe ekstenzivne travnike se ne spreminja v intenzivne, površine, katere so se v obdobju
med 2003 in 2012 zaradi intenzifikacije kmetijstva naravovarstveno razvrednotile (šifra dejanske rabe: 1100, 1190, 1211, 1221, Vir:
dejanska raba MKO – zajem 2012) se nadomesti na obstoječih zaraščajočih površinah (šifra dejanske rabe 1410, Vir: dejanska raba
MKO – zajem 2012). S tem se zagotovi ohranjanje in ponovno vzpostavitev travniških površin na približno 108 ha. Spodbuja se ekološko kmetovanje, integrirana pridelava, rabo zaraščajočih se kmetijskih površin na način, ki zagotavlja varstvo naravnih vrednot in
ohranjanje biotske raznovrstnosti. Na kmetijskih površinah se ohranja in ponovno vzpostavlja obmejke, živice, gozdne otoke. V vseh
površinah v odprti krajini je dopustno načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območij naselij iz 44. člena ZPNačrt.
(7) V enoti urejanja prostora EU 1 (parcele oziroma deli parcel 3606/2 in 3625, obe k.o. Dolenci, ter 6640/2 in 6628/2, obe k.o.
Šalovci) se ob rekonstrukciji oziroma nadgradnji prometne infrastrukture zagotovi ohranjanje rastišč dišečega volčina. V rastišča
dišečega volčina se tudi v območja nestavbnih zemljišč ne umešča nobenih objektov. Pri izvajanju ukrepov za ohranjanje rastišč
naj se upošteva usmeritve iz poročila B. Bakan (2009): Dišeči volčin na Goričkem – Inventarizacija rastišč dišečega volčina v
občinah Šalovci in Hodoš (zaključno poročilo).
(8) V primeru rekonstrukcij obstoječega cestnega omrežja naj se na območju črnih točk povozov dvoživk v enoti urejanja
prostora EU 1 vzpostavijo podhodi in ograje za dvoživke oziroma se kako drugače zagotovi zmanjšano smrtnost zaradi povozov.
Evidentirane črne točke so razvidne iz analize izhodiščnega stanja.
(9) Ohranja se sklenjenost gozdnih površin in stabilnost gozdnih ekosistemov, s poudarkom na ohranjanju prednostnih habitatnih tipov (EPO, Natura 2000). Ohranja se gozdne površine, živice, solitere v kmetijskih območjih, ki predstavljajo mozaično
kulturno krajino in omogočajo varstvo ohranjanje biotske raznovrstnosti.
(10) Regulirane vodotoke se vzdržuje tako, da se omogoči obnovo naravnih procesov in izboljšuje njihovo hidromorfološko stanje.
(11) Na delih območja enote urejanja prostora EU 1 in EU 2, ki se nahaja delno ali v celoti na poplavnem območju, je dopustna le rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti in vzdrževanje obstoječih objektov in naprav. Za vsak poseg se
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preveri poplavno varnost območja in po potrebi predvidi ustrezne ukrepe v skladu s predpisom, ki določa omejitve in pogoje na
poplavnih območjih. Z navedenimi posegi se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Pri tem se ne sme poslabšati stanje
voda ali povečati poplavna ogroženost sosednjih območij. Na poplavnih območjih so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v
prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja
razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Za vsak tovrsten poseg na poplavnem območju se mora
predhodno pridobiti vodno soglasje.
(12) Na območju izvedenih hidromelioracij (HMO) v posameznih enotah urejanja prostora EU 1 in EU 2 se pri posegih v prostor
preveri izvedene drenažne sisteme ter jarke ter se jih smiselno priključi na nove ureditve oziroma se jih v največji možni meri varuje.
(13) V enoti urejanja prostora EU 1 in EU 2 je možna izvedba agromelioracij (na območju, ki je prikazan v strateškem delu
OPN Šalovci na kartografski prilogi 214_02 Usmeritve za razvoj krajine). Točna meja agromelioracij se določi v Občinskem podrobnem prostorskem načrtu na podlagi idejne zasnove ter pridobi naravovarstveno soglasje.
(14) V enoti urejanja prostora EU 1 in EU 2 na območju raziskovalnega prostora Murske depresije, se omogoči raziskave
nafte, geotermalne vode in zemeljskega plina, razen na območju stavbnih zemljišč oziroma v skladu s tem odlokom.
(15) Na delu enot urejanja prostora EU 1, EU 1/1, EU 2, EU 3, ki se nahajajo na erozijskih območjih z zahtevnimi zaščitnimi
ukrepi ter na delu enot urejanja prostora EU 1 in EU 2, ki se nahajajo na erozijskih območjih z običajnimi zaščitnimi ukrepi se
upoštevajo ukrepi iz 34. člena odloka.
(16) Na delu enot urejanja prostora EU 1 in EU 2, ki se nahajajo na požarno ogroženih območjih se upoštevajo ukrepi iz
34. člena odloka.
(17) Poleg navedenih pogojev veljajo še ostali skupni pogoji iz 7.0 poglavja tega odloka, ki se nanašajo na celostno ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
ter obrambnih potreb.
d) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Na podlagi predpisov o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in predpisov o ocenjevanju hrupa v okolju se upošteva
mejne vrednosti predpisane za posamezna območja.
(2) Za vsak poseg v vodovarstvenih pasovih ali črpališče pitne vode morajo investitorji pridobiti vodnogospodarsko soglasje
pristojnega upravnega organa in zdravstvenega inšpektorata.
(3) Poleg navedenih pogojev veljajo še skupni pogoji iz 8.0. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede varovanja
zdravja ljudi.
5.0 Skupni in splošni prostorski izvedbeni pogoji glede nadomeščanja habitatov
23. člen
(nadomestni habitati)
(1) Zaradi načrtovanih posegov se v nekaterih enotah urejanja prostora uničijo kvalifikacijski habitati, ki se jih nadomesti in
ohrani v enoti urejanja prostora EU 1/1. To je območje kmetijskih zemljišč (K2) in gozdnih zemljišč (G), kjer se ohranjajo in nadomestijo kvalifikacijski habitatni tipi, uničeni z gradnjo objektov v enotah urejanja prostora s stavbnimi zemljišči. Nadomestnih habitatov
ni sprejemljivo umeščati na najboljša kmetijska zemljišča in ne na zemljišča, ki so po dejanski rabi njivske površine. Zemljišča, ki
se jih nadomešča v enoti urejanja prostora EU 1/1, so razvidna iz priloge Občinskega prostorskega načrta Občine Šalovci, Prikaza
stanja prostora, poglavje 3.2 Ohranjanje biotske in krajinske pestrosti – habitatni tipi ter iz Okoljskega poročila OPN Občine Šalovci,
november 2012. Območja nadomeščanja in njihova velikost je za posamezni poseg prikazan v tekstualnem delu Prikaza stanja
prostora v preglednici 5. Nepozidana stavbna zemljišča in nova območja stavbnih zemljišč s prednostnimi habitatni tipi, ki jih je
potrebno nadomeščati, so prikazani v grafičnem delu Prikaza stanja prostora na kartah 4.1 Prikaz varovanja habitatov, digitalni podatek z imenom »unicen_HT.shp« in se nahajajo v mapi: 03_priloge \32_sta_pro \07_prikaz_varovanja_habitatov\03_vektor_SHP).
(2) Na površinah s prednostnimi habitatnimi tipi v enoti urejanja prostora EU 1/1 ni dopustna gradnja nobenih objektov.
Nadomestne habitate se vzpostavi pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja (izdaja gradbenega dovoljenja brez vzpostavitve nadomestnih habitatov ni možna).
(3) V opredeljeni enoti urejanja prostora EU 1/1 s primarno namensko rabo K2 in G, kjer se določi območje nadomeščanja
habitatov se nadomešča:
– 34.32 oziroma 6210(*) – Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo vrsto Bromus erectus (* pomembna
rastišča kukavičevk),
– 38.2 oziroma 6510 – mezotrofni do evtrofni gojeni travniki.
(4) V območju enote urejanja prostora EU 1/1 se do ureditve nadomestnega habitata raba ne intenzivira, po ureditvi nadomest
nega habitata se zagotavlja raba, ki omogoča ohranjanje ugodnega stanja habitata. To pomeni, da se na habitatih ustrezna raba
zagotovi skozi ukrepe kmetijsko okoljske politike (npr. MET/STE ali EKS). Zemljišča, na katerih se nahajajo nadomestni habitati,
se lahko odkupi in funkcionalne nadomestne habitate preda v upravljanje krajinskemu parku/občini ali pa se z lastniki zemljišč
sklene dolgoročno pogodbo o rabi zemljišča v skladu z naravovarstvenimi pogoji. Območje ob Dolenjskem potoku in njegovem
pritoku ni primerno za nadomeščanje habitatnega tipa Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo vrsto Bromus
erectusm, drugod po območju pa so rastiščne razmere za omenjeni habitat primerne. Mezotrofne do evtrofne gojene travnike je
možno nadomeščati povsod v opredeljenem območju. Nadomestne habitate se lahko na podlagi novo pridobljenih dejstev in v
skladu z naravovarstvenimi pogoji znotraj enote urejanja prostora optimizira.
6.0 Skupni in splošni prostorski izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo
in grajeno javno dobro
24. člen
(območja opremljanja zemljišč in splošni pogoji za izgradnjo opreme)
(1) Novogradnja, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije objektov so dovoljene le na komunalno opremljenih zemljiščih
(zagotovljen dovoz in priključek na javno cesto, priključek za kanalizacijo, vodovod in elektriko), kjer je komunalna infrastruktura
zgrajena ali predvidena, vključno z objekti in omrežji druge gospodarske javne infrastrukture, ki so vključene v občinski načrt
razvojnih programov v okviru občinskega proračuna za tekoče ali naslednje leto. Ta se izvaja v skladu s prikazi v občinskem
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prostorskem načrtu (v strateškem ali izvedbenem delu grafičnega ali tekstualnega dela) in skladno z ustrezno projektno dokumentacijo.
(2) Komunalna, energetska omrežja in omrežja zvez se v enotah urejanja prostora na območjih naselij in drugih stavbnih
zemljiščih prednostno izvede podzemno, v območju krajine pa tudi zračno. Vso predvideno gospodarsko javno infrastrukturo se
izvede v skupnih koridorjih, če to dopuščajo odmiki med posameznimi infrastrukturnimi vodi.
(3) Pri načrtovanju gospodarske javne infrastrukture se predvidi čim manjše število prečkanj vodotokov. Na delih, kjer trasa
poteka vzporedno z vodotokom naj le-ta ne posega na priobalno zemljišče, manjši odmiki so dopustni le izjemoma, na krajših
odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene vendar na tak način, da ne bo poslabšana obstoječe stabilnosti brežin vodotokov.
(4) Na območjih kmetijskih in gozdnih zemljišč se gospodarska javna infrastruktura načrtuje v skupnih koridorjih in tako,
da se ohranja proizvodni potencial kmetijskih zemljišč in da ni potrebna odstranitev drevja in grmičevja (na robove večjih
kompleksov). Linijske infrastrukturne objekte se umesti vzporedno z obstoječimi strukturami v prostoru (ceste, poti, potoki, rob
naselja). Namenska raba zemljišč pod ali nad koridorji gospodarske javne infrastrukture ne sme ovirati ali ogrožati delovanja
vodov in obratno.
25. člen
(pogoji priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo)
Sestavni del izvedbenega dela občinskega prostorskega načrt se štejejo tudi Prikazi območij enot urejanja prostora in gospo
darske javne infrastrukture, kjer so prikazi obstoječe in predvidene GJI in se na prikazanem koridorju, pod oznako iz Priloge 2,
Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene
gradnje in območji za razvoj in širitev naselij lahko izvajajo posegi iz 13. člena tega odloka predvidene ali obstoječe infrastrukture
pod pogoji, ki so za posamezni infrastrukturni objekt navedeni v odloku.
a) Vodovodno omrežje
(1) Javno vodovodno omrežje je namenjeno oskrbi prebivalstva s pitno vodo, za sanitarne potrebe, zagotavljanju požarne
varnosti, tehnološkim potrebam ter javni rabi.
(2) Vse objekte, kjer je treba zagotoviti pitno ali sanitarno vodo, se priključi na javno vodovodno omrežje, če je le-to zgrajeno.
Pogoje priključitve urejajo občinski predpisi o preskrbi in odjemu pitne vode. Priključitev objektov, kjer se pričakuje povečana poraba
vode ali poraba vode v tehnološke namene, se izvede le po predhodni proučitvi zadostnih količin vode iz javnega vodnega vira.
(3) Vse objekte, ki bodo priključeni na vodovodno omrežje, se obvezno priključi tudi na kanalizacijsko omrežje. Na območjih,
kjer ni javne kanalizacije, se odvajanje in čiščenje odpadne komunalne vode izvede z izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav
ali nepretočnih greznic v skladu z zakonodajo. Vsebina greznic se obdela na eni od komunalnih čistilnih naprav. Tehnološke odpadne vode se odvaja v javno kanalizacijo pod pogojem, da le-te po sestavi ustrezajo komunalni odpadni vodi oziroma predpisom,
ki urejajo odvajanje snovi v javno kanalizacijo. Podrobnejše pogoje o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne
vode ureja občinski odlok.
(4) Do vodohranov, čistilnih naprav, prečrpališč in podobne okoljske infrastrukture je treba zagotoviti dostopne poti in izgradnjo
druge infrastrukture, objektov in naprav, ki zagotavlja delovanje, izboljšanje distribucije in kvaliteto pitne vode.
b) Kanalizacijsko omrežje in odvoz odpadkov
(1) Kanalizacijsko omrežje je namenjeno odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode iz stavb ter padavinske vode s streh in
utrjenih površin, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih javnih površin in se izvaja v skladu s predpisi s področja odvajanja in čiščenja odpadnih vod. Kanalizacijsko omrežje mora biti zgrajeno v ločenem sistemu, razen na območjih, kjer je že izveden mešani sistem.
(2) Odvajanje odpadne vode se lahko začasno ali stalno zagotovi z uporabo individualnih sistemov za odvajanje odpadne
vode (mala čistilna naprava ali nepretočna greznica) v skladu z zakonodajo in je v soglasju z izvajalcem javne službe.
(3) Pri gradnji večjih objektov in večjih posegih na parcelah se uredi ločen odvod padavinskih odpadnih vod. Padavinske vode
se prioritetno ponika ali odvaja v površinske odvodnike. Odvajanje se predvidi tako, da se v največji možni meri zmanjša hipni odtok
z urbanih površin, kar pomeni, da se predvidi zadrževanje (zatravitev, travne plošče, suhi zadrževalnik). Z večjih utrjenih površin,
kjer obstoja nevarnost onesnaženja, se meteorne vode odvede preko lovilcev maščob.
(4) V gričevnatem delu občine se na območjih stavbnih in ostalih zemljišč, na katere se posega z gradnjo, mora urediti odvod
padavinskih voda s streh in utrjenih površin z drenažo, ki prepreči erozijo in plazenje ali kontrolirano spelje do najbližjih odvodnih
jarkov, struge potoka oziroma v primerno kanalizacijo. Zajame se tudi padavinske vode, ki bi v primeru erozije lahko povzročile
škodo na objektih.
(5) Odvajanje in zbiranje gnojnice ter drugih odpadkov s kmetijskih gospodarstev se ureja individualno (gnojnične jame in
gnojišča) oziroma v skladu z zakonodajo.
(6) Zbiranje, odvoz in obdelavo mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov komunalnih odpadkov izvaja izvajalec
gospodarske javne službe. Dovoljeno je kompostiranje lastnih organskih odpadkov na vrtovih in njivah za predelavo v kompost.
Pri novih objektih se predvidi zbirna mesta za odpadke tako, da niso vidno izpostavljena in da so dostopna vozilom za odvoz.
Zbiranje posebnih odpadkov se izvaja ločeno od ostalih komunalnih odpadkov in ureja na način, kot ga predpisuje zakonodaja.
(7) Vsi interni sistemi za odvajanje in čiščenje odpadne vode morajo biti evidentirani pri izvajalcu gospodarske javne službe
za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.
c) Elektroenergetsko omrežje
(1) Objekte se priključi na električno omrežje pod pogoji, ki jih določi upravljavec v svojem soglasju. Nove in nadomestne
električne vode in priključke se v odprtem prostoru lahko izvede zračno, v naseljih pa zemeljsko, zračno le pod pogojem, da gre
za prilagoditev/povezavo nadzemnega omrežja z podzemnim omrežjem. Za vsako natančnejšo obdelavo se pridobi podatke o
poteku tras elektroenergetskih vodov ter lokacije elektroenergetskih objektov.
(2) Pri lociranju objektov in naprav, ki povzročajo obremenitve okolja z elektromagnetnim sevanjem, se glede na občutljivost
posameznega območja preveri morebitne prekoračitve mejnih vrednosti v skladu s predpisi.
(3) Pri vseh posegih v bližini obstoječih in načrtovanih elektroenergetskih vodov se upošteva njihov koridor, ki znaša
2x40 m za zračne vode oziroma 2x10 m za zemeljske vode pri daljnovodih nazivne napetosti 400 kV in 220 kV; 2x15 m za
zračne vode oziroma 2x3 m za podzemne vode pri daljnovodih z nazivno napetostjo 110 kV in 35 kV; 2x10 m za zračne vode
oziroma 2x1 m za podzemne vode pri daljnovodih nazivne napetosti od 1 do vključno 20 kV ter za razdelilno postajo srednje
napetosti, transformatorsko postajo srednje napetosti 0,4 kV – 2 m okoli ograje razdelilne ali transformatorske postaje. V navedenih koridorjih veljajo pogoji omejene rabe, ki jih v projektnih pogojih poda upravljavec, za posege v koridorjih pa se pridobi
tudi njihovo soglasje.
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(4) Pri načrtovanju v prostoru se upošteva vse možnosti uporabe obnovljivih virov energije, predvsem geotermalno energijo in
energijo biomase. Energija iz biomase temelji predvsem na uporabi kmetijskih pridelkov in odpadkov iz kmetijstva. V vseh enotah
urejanja prostora je možna (na objektih) postavitev zbiralnikov sončne energije in sončne svetlobe.
(5) Nove transformatorske postaje se bo gradilo kot samostojne objekte ali v sklopu drugih objektov, pri čemer se upošteva
zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa iz področnih predpisov in izvedene z upoštevanjem zadnjega stanja tehnike.
(6) Vizualno izpostavljenost transformatorskih postaj je treba omejiti tako, da se vključujejo v objekte drugih namembnosti,
pod pogojem, da sevanje ne ogroža uporabnikov objekta, oziroma se združujejo z drugimi infrastrukturnimi objekti ali ureditvami.
(7) Za vsako novo priključitev ali povečanje priključne moči se pridobi soglasje od upravljavca elektroenergetskih naprav.
Uredi se javna razsvetljava ob pomembnejših posameznih objektih v celotnem naselju, obvezno pa v novih prostorskih enotah.
(8) Pri rekonstrukciji in gradnji objektov, katerih tlorisna velikost presega 1000 m2, se v skladu z lokalnim energetskim konceptom izdela študija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo. Kot alternativni viri se štejejo:
– decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije,
– soproizvodnja,
– daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na voljo,
– toplotne črpalke in
– drugi viri alternativen energije, določeni v Energetskem zakonu.
d) Elektronsko komunikacijsko omrežje
(1) Vsi objekti elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture morajo biti grajeni na način, ki omogoča
skupno uporabo teh objektov.
(2) Elektronska komunikacijska omrežja, razen sistemov brezžičnih povezav, morajo biti izvedena s podzemnimi kabli v kabelski kanalizaciji. Zunaj naselij je dopustna tudi gradnja nadzemnih vodov. Upošteva naj se združevanje v obstoječe ali načrtovane
infrastrukturne koridorje in naprave in njihove varnostne pasove.
(3) Pri prostorskem urejanju se upošteva trase obstoječega TK omrežja. V primeru premestitve TK naprav je treba obvestiti operaterja. Za območja novih con ali večjih objektov se načrtuje novo TK omrežje. Pred izgradnjo komunalne infrastrukture
na posameznem območju se obvesti upravljavca TK omrežja. K posameznim gradnjam se pridobi projektne pogoje in soglasja
upravljavca TK naprav.
(4) Telekomunikacijske antene in oddajnike se lahko locira v vseh enotah urejanja. Pri načrtovanju objektov in naprav omrežij
brezžičnih komunikacij je potrebno upoštevati predpise s področja graditve objektov, elektronskih komunikacij in elektromagnetnega
sevanja. Na objekte, ki so zavarovana kulturna dediščina in na objekte, ki so v vplivnem pasu teh objektov, se antene in oddajnike
ne namešča (razen ob soglasju z kulturnovarstveno službo). V odprti krajini se preveri vizualno izpostavljenost.
(5) Postavitev baznih postaj, vključno s samostoječimi antenskimi stolpi, je dopustna v enotah urejanja prostora s podrobnejšo
namensko rabo IG, IK, O, E, PO, PC, K1, K2, G. Znotraj stavbnih zemljišč z namensko rabo SK, CD, CU, BT, BC in A je možna
postavitev baznih postaj, razen antenskih stolpov, v/na nestanovanjskih stavbah. V vseh enotah urejanja prostora je postavitev
možna ob soglasju pristojnega občinskega organa in ob soglasju pristojnih nosilcev urejanja prostora.
(6) Objektov mobilne telefonije ni dovoljeno umeščati na stanovanjske stavbe, objekte varstvenih, zdravstvenih in izobraževalnih ustanov ter otroška igrišča. V čim večji meri se jih umešča v obstoječe ali načrtovane infrastrukturne koridorje in naprave
ter njihove varnostne pasove.
(7) Objekte in naprave mobilne telefonije je potrebno načrtovati tako, da bo vpliv na vidne kvalitete prostora čim manjši. Za
umestitev bazne postaje na antenskih stebrih je potrebna prostorska preveritev in utemeljitev tako, da bo vpliv na vidne kvalitete
prostora čim manjši. Antenski objekti in naprave se pri umeščanju na druge obstoječe objekte zakrivajo in prilagajajo tako, da
skupaj z njimi tvorijo usklajeno arhitekturno celoto.
(8) Oblikovanje objektov mobilne telefonije naj bo čim bolj prilagojeno prevladujoči urbani in krajinski tipologiji ter naravnim
danostim prostora (barve, oblika stebrov in anten), okolico objekta pa je treba ozeleniti. Oddajne sisteme na fasadah stavb je treba
ustrezno zakriti, da vizualno ne izstopajo iz fasade, na ravnih strehah objektov pa odmakniti od roba strehe.
(9) Objektov in naprav mobilne telefonije ni dopustno postavljati na zavarovana območja, naravne vrednote, varovana območja narave, v varovalne gozdove in v gozdove s posebnim namenom ter v območja in objekte varovane na podlagi predpisov
s področja varstva kulturne dediščine. Izjemoma je takšna umestitev dopustna, kadar ni mogoče zagotoviti primernejše lokacije,
pri čemer poseg ne sme spreminjati lastnosti, zaradi katerih je območje pridobilo ta status. Poseg je v tem primeru dopusten le
na podlagi soglasja organov, pristojnih za ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine oziroma organa pristojnega za gozdove.
(10) V primeru, da je objekt, na katerem je zgrajena bazna postaja, predviden za rušenje, je na ureditvenem območju dopustno zgraditi ali namestiti ustrezno začasno bazno postajo. Po dokončanju gradnje se začasno bazno postajo odstrani oziroma
ohrani, če je usklajena z določili tega odloka.
f) Prometne površine in parkirni normativi
(1) Objekti s celotnimi zunanjimi ureditvami, parkirišči in notranjimi prometnimi povezavami morajo biti od zunanjega roba vozišča
državne ceste odmaknjeni najmanj 5,0 m. Odmiki so lahko manjši, če s tem soglaša upravljavec ceste in so skladni z zakonodajo
in določili tega odloka. Zaradi dokončne prometne ureditve državne ceste novo predvideni objekti s svojimi gabariti in zunanjimi
ureditvami ne smejo ogrožati prometne ureditve in prometne varnosti na državni cesti in ne smejo omejevati preglednosti na cestnih
priključkih in križiščih. Navedeni pogoji veljajo tudi za vse prometne površine, ki so v tem odloku opredeljene kot prometne površine.
(2) Varovalni pas državne ceste se meri od zunanjega roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih
objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče ter znaša:
– pri glavnih cestah 25 metrov, pri regionalnih cestah 15 metrov, pri državnih kolesarskih poteh 5 metrov. V tem pasu je gradnja
ali postavitev objektov in naprav možna le ob soglasju Direkcije za ceste. Pri posegih v državno cesto (cestno telo, cestni svet,
varovalni pas, zračni prostor) se upoštevajo naslednji odmiki: globina podvrtanih komunalnih vodov znaša 1,20 m pod nivojem
vozišča, višina zračno vodenih komunalnih, energetskih in drugih vodov znaša 7,0 m nad cestiščem ob največjem povesu. Odmik
droga katerekoli naprave od vozišča mora biti enak njegovi višini, če to ni možno, mora biti drog zaščiten z varnostno ograjo.
Posegi v cestni svet in varovalni pas državnih cest so možni ob predhodnem soglasju pristojne službe državne uprave za ceste.
(3) Varovalni pas občinskih cest in poti se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsako stran občinske ceste širok: pri
lokalni cesti 8 m, pri javni poti 6 m, pri javni poti za kolesarje 3 m. Posegi v cestni svet in varovalni pas občinskih cest in javnih poti
so možni ob predhodnem soglasju pristojne službe občinske uprave za ceste. Pogoje o gradnji, vzdrževanju in varstvu občinskih
cest določa občinski odlok o občinskih cestah.
(4) Za vsak javni, proizvodni, servisni objekt, turistični, športni objekt oziroma za posamezni del objekta je treba zagotoviti
naslednje najmanjše število PM glede na funkcijo in kapaciteto objektov, in sicer:
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Dejavnost
Stanovanjski objekti, počitniške hiše
Večstanovanjski objekti
Dom za ostarele
Osnovne šole
Vrtci
Poslovne/dejavnosti/pisarne/javni prostori
Prodajni prostori
Butiki, specializirane trgovine
Večnamenske dvorane
Kinematografi, šolske dvorane
Cerkve
Športne dvorane
Javna zunanja kopališča
Javna pokrita kopališča
Obrt, servisi in proizvodni objekti
Bencinski servis z osebjem
Avtopralnice
Avtomobilski servisi
Gostinski objekti
Gostišča s prenočišči
Turistične – nastanitvene stavbe
Športnega igrišča in naprave
Za obiskovalce športnih prireditev oziroma
gledalci
Igrišča za tenis
Kegljišče, bowling
Pokopališča

Uradni list Republike Slovenije
Število parkirnih mest (PM) na enoto
1–2 PM na stanovanje
1,5–2 PM na stanovanje (dodatno 10 % za obiskovalce)
1 PM na 5–8 postelj (dodatno 75 % za obiskovalce), minimum 3 PM
1PM/ na učilnico + 1 PM na oddelek za kratkotrajno parkiranje staršev
2 PM na oddelek + 1 PM na oddelek za kratkotrajno parkiranje staršev
1 PM na 30 m2–40 m2 neto površin ali 1 PM/50 m2 etažnih površin (dodatno 20 %
za obiskovalce)
1 PM na 30 m2 – 40 m2 koristne prodajne površine ali
1 PM na 60 m2 etažnih površin od tega najmanj 75 % PM za obiskovalce in ne manj
kot 2 PM za obiskovalce na zgradbo
1 PM na 50 m2 koristne prodajne površine od tega najmanj 75 % PM za obiskovalce
1 PM na 5 sedežev od tega najmanj 90 % PM za obiskovalce
1 PM na 5–10 sedežev od tega najmanj 90 % PM za obiskovalce
1 PM na 20–30 sedežev od tega najmanj 90 % PM za obiskovalce
1 PM na 50 m2 površine dvorane
1 PM na 200–300 m2 površine območja
1 PM na 5–10 obiskovalcev
1PM na 50–70 m2 neto površin ali 1 PM na 3 zaposlene od tega najmanj 20 % PM
za obiskovalce
1 PM/25,00 m2 stavbe, ne manj kot 3 PM za obiskovalce
3–5 PM na 1 pralno mesto
6 PM na 1 popravljalno mesto
1 PM na 10 sedežev od tega najmanj 75 % PM za obiskovalce
1 PM na 4 ležišča + 1 PM na 10 sedežev + 1 PM za avtobus
1 PM na 2–6 postelj in
1 PM na 8–12 sedežev v restavraciji od tega najmanj 75 % PM za obiskovalce
1 PM na 250 m2 površin
1 PM na 10–15 prostorov za obiskovalce
4 PM na igrišče
4 PM na stezo
1 PM na 600 m2 površine, ne manj kot 10 PM

(5) Zagotovljeno mora biti najmanj 1 parkirno mesto oziroma 5 % vseh parkirnih mest pri objektu, ki je namenjeno javnosti,
za namen parkiranja vozil invalidnih oseb. Izvedena mora biti ozelenitev parkirišč, in sicer eno visokodebelno drevo na 4 PM.
Za posamezno drevo mora biti zagotovljena zelena površina (premer odraslega drevesa x 0,8). Parkirišča za tovorna vozila so v
centralnem, turističnem, rekreacijskem in stanovanjskem delu izrecno prepovedana. Okolice trgovskih/poslovnih/proizvodnih con
ter parkirišča morajo biti obsajene na podlagi krajinsko arhitekturnega načrta.
(6) Kadar ustreznega števila PM na mestu gradnje (zemljišču namenjenem gradnji) v območju gradnje (trgovskih, gostinskih,
storitvenih, družbenih, obrtnih in poslovnih območjih ni mogoče zagotoviti), mora investitor ustrezno število PM zagotoviti v neposredni bližini – manj kot 200 m od nameravane gradnje, in sicer:
– na zemljišču, ki je v njegovi lasti in posesti ali
– na najetem zemljišču, ki izpolnjuje pogoje za izvedbo parkirišča, za nedoločen čas na podlagi notarsko overjene najemne
pogodbe ali
– na javnem/zasebnem parkirišču, s soglasjem upravljavca parkirišča, ki jamči za potrebne kapacitete v potrebnem časovnem
terminu. PM morajo biti zagotovljena za čas obstoja objekta, h kateremu pripadajo.
(7) Vhodi v javne objekte, prometne površine in dovozi ob njih morajo omogočati dostope, prehode in parkiranje invalidnim
osebam v skladu s predpisi o zahtevah o projektiranju brez grajenih ovir.
g) Plinovodno omrežje
(1) Pri načrtovanju in gradnji prenosnega in distribucijskega plinovodnega omrežja je treba zagotoviti varnostne odmike plinovodov in naprav plinovodnega omrežja od obstoječih in načrtovanih objektov ter ureditev v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Omrežje zemeljskega plina se gradi v podzemni izvedbi. Pri prečenju cest in vodotokov (mostovi, brvi, nadvozi ipd.) je
dopustna tudi nadzemna izvedba.
(3) Dopustna je začasna postavitev rezervoarjev za utekočinjeni naftni plin. Zunanji rezervoar za utekočinjeni naftni plin za
lastne potrebe objekta mora biti tipski in atestiran. Postavitev mora izvesti za takšna dela pooblaščeni izvajalec. Rezervoar za
utekočinjeni naftni plin mora biti odmaknjen od meje sosednjih zemljišč in od obstoječih objektov v skladu s predpisi o utekočinjenem naftnem plinu.
7.0 Skupni prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja
in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
26. člen
(celostno ohranjanje KD)
(1) V Občini Šalovci je kulturna dediščina zavarovana z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 8/91-58, 9/92 (popravek), 11/92-69, 5/98-260) ter evidentirana v
registru kulturne dediščina na območju Občine Šalovci.
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(2) Objekti in območja kulturne dediščine so razvidni iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi prostorskega akta in
je njegova obvezna priloga in iz veljavnih predpisov s področja varstva kulturne dediščine (aktov o razglasitvi kulturnih spomenikov,
aktov o določitvi varstvenih območij dediščine).
(3) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene
vrednosti ter dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).
(4) Na objektih in območjih kulturne dediščine nista dovoljeni:
– gradnja novega objekta, vključno z dozidavo in nadzidavo ter deli, zaradi katerih se bistveno spremeni zunanji izgled
objekta in
– rekonstrukcija objekta, na način, ki bi prizadel varovane vrednote objekta ali območja kulturne dediščine in prepoznavne
značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot.
(5) Odstranitve objektov ali območij ali delov objektov ali območij kulturne dediščine niso dopustne, razen pod pogoji, ki jih
določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
(6) Na objektih in območjih kulturne dediščine veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor prostorski izvedbeni pogoji za
celostno ohranjanje kulturne dediščine. V primeru neskladja ostalih določb tega odloka s prostorsko izvedbenimi pogoji glede
celostnega ohranjanja kulturne dediščine veljajo pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine.
(7) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez
objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vaje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijskega infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za
deponije viškov materialov ipd.
(8) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim
konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za
kulturni spomenik, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o razglasitvi.
(9) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi varstvenih območij dediščine. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena območja dediščine,
veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o določitvi varstvenih območij dediščine.
(10) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni spomenik in ni varstveno območje dediščine, velja, da posegi v prostor ali
načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh
vrednot, niso dovoljeni. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za registrirano kulturno dediščino,
veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni v tem členu. Za registrirano kulturno dediščino veljajo dodatno še prostorski izvedbeni
pogoji, kot jih opredeljujejo varstveni režimi za posamezne tipe dediščine:
Za registrirano stavbno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni detajli),
– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
– sestavine in pritikline,
– stavbno pohištvo in notranja oprema,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
– celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine),
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
Za registrirano arheološko najdišče velja, da ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke
ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi, strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je predvsem:
– odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,
– poglabljati morsko dno in dna vodotokov ter jezer,
– ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati,
– gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in
– postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih
oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča.
Izjemoma so dovoljeni posegi v posamezna najdišča, ki so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij in v prostor robnih delov
najdišč ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
– če ni možno najti drugih rešitev in
– če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo.
Obseg in čas potrebnih arheoloških raziskav opredeli organ, pristojen za področje varstva kulturne dediščine.
Za registrirano memorialno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– avtentičnost lokacije,
– materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,
– vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter vedute.
(11) V vplivnih območjih dediščine velja, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju dediščine.
Ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost dediščine, zaradi katere je bilo vplivno območje določen.
(12) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika, varstveno območje dediščine ali registrirano dediščino, ki je razvidna iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šalovci,
je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje za posege po predpisih za varstvo kulturne dediščine.
(13) Za poseg v objekt ali območja kulturne dediščine se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakorkoli spreminjajo
videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo.
To so tudi vsa vzdrževalna dela in drugi posegi v prostor, ki se ne štejejo za gradnjo in so dopustni na podlagi odloka ali drugih
predpisov.
(14) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave na območju kulturnega spomenika, registriranega arheološkega najdišča,
stavbne dediščine, naselbinske dediščine, kulturne krajine ali zgodovinske krajine je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje
za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po predpisih za varstvo kulturne dediščine. Pred pridobitvijo kulturnovarstvenega
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soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline je pri pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije treba pridobiti podatke o potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah – obseg in čas predhodnih arheoloških raziskav določi
pristojna javna služba.
(15) Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni znana,
se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav pred gradnjo ali posegi v zemeljske plasti.
(16) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/
investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi
takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.
(17) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti
dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
27. člen
(ohranjanje narave)
(1) Na območju Občine Šalovci je več območij varstva narave, in sicer: zavarovano območje krajinski park Goričko, območja
naravnih vrednot, posebna varstvena območja (območja Natura 2000), ekološko pomembna območja (EPO) in območja prednostnih habitatnih tipov. Celotna Občina Šalovci je v zavarovanem krajinskem parku Goričko (Uradni list RS, št. 101/03). Vsa območja
varstva narave, razen območij prednostnih habitatnih tipov, so razvidna iz javnih evidenc.
(2) Objektov naj se ne osvetljuje. Javna razsvetljava naj bo minimalna.
(3) Pri načrtovanju posegov v prostor se upošteva usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih
območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki so navedeni v Naravovarstvenih smernicah za Občinski prostorski načrt Občine
Šalovci (ZRSVN, OE Maribor, julij 2009), ki so sestavni del Občinskega prostorskega načrta in se hranijo na sedežu Občine Šalovci.
28. člen
(varstvo okolja in naravnih dobrin)
(1) Za vse posege, ki bodo domnevno povzročali prekomerne obremenitve okolja, se v skladu s predpisi o varstvu okolja,
izdela poročilo o vplivih na okolje in pridobi okoljevarstveno soglasje.
(2) Voda se kot naravna dobrina prvenstveno uporablja za oskrbo s pitno vodo. Varuje se obstoječe in potencialno pomembne vire
ter spodbuja varčno in smotrno rabo pitne vode. Na območjih varstvenih pasov vodnih virov se upošteva pogoje iz občinskih predpisov.
(3) Pri gradnji novih objektov, tako stanovanjskih kot tudi nestanovanjskih, se v dokumentacijo za pridobitev gradbenega
dovoljenja, v največji možni meri, vključijo najnovejše tehnološke rešitve za racionalno rabo pitne vode (npr. zapiranje krogotokov
v industriji, prečiščevanje sanitarne vode za ponovno rabo, prečiščevanje kapnice za uporabo v gospodinjstvih, varčne pipe in
splakovalniki …).
(4) Preprečuje naj se razrast invazivnih rastlinskih vrst, kot so japonski dresnik, rudbekija, ambrozija, robinja, žlezasta nedotika in kanadska rozga. S tem namenom naj se v vseh enotah urejanja prostora po ureditvi (tudi gradbeno-inženirskih objektov,
komunalnega in energetskega omrežja) predvidi takojšnja sanacija prizadetih površin. V vseh enotah urejanja prostora naj se pri
sanaciji, zasaditvah in ozelenitvah uporablja lokalno avtohtone vrste vegetacije.
29. člen
(varstvo kmetijskih zemljišč)
(1) Načrtovanje prostorskih ureditev in posameznih posegov v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih se izvede tako, da:
– ne bodo dodatno obremenjevala okolja,
– ne bodo ovirali kmetijske dejavnosti na sosednjih kmetijskih zemljiščih in dostopa do njih,
– ne bodo uničili ali poškodovali obstoječe kmetijske proizvodne infrastrukture, kot so melioracijski jarki in namakalni sistemi,
poljske prometnice ipd.,
– uporabniki teh ureditev ne bodo povzročali škode na kmetijskih kulturah.
(2) V enotah urejanja prostora, kjer so izvedene hidromelioracije se pomožne infrastrukturne objekte, ki potekajo v zemlji
locira ob obstoječe ceste tako, da se ne poškoduje drenažnih sistemov.
(3) Kmetijska zemljišča varujemo pred spreminjanjem osnovne namenske rabe. Sprememba namenske rabe kmetijskih
zemljišč je možna le s spremembo občinskega prostorskega načrta ali na način, kot dopušča zakonodaja.
30. člen
(varstvo gozdov)
(1) V prostoru z majhnim deležem gozda je treba objekte linijske infrastrukture načrtovati tako, da se v čim večji meri
izogibajo gozdnim zaplatam, skupinam gozdnega drevja in obvodni vegetaciji. Na območju naselij in v njihovi neposredni
bližini je treba obseg gozdnih površin v največji možni meri ohraniti ter jih vpeti v zelene sisteme naselij s primernimi oblikami
rekreacijske rabe.
(2) Gozdnih kompleksov ni dovoljeno krčiti. Linijski objekti se naj načrtujejo ob že obstoječih infrastrukturnih objektih. V gozdnih kompleksih je prav tako prepovedana neorganizirana turistična in rekreativna dejavnost.
(3) Za posege v prostor, ki lahko bistveno spremenijo življenjske razmere divjadi, izda soglasje ZGS, po predhodni pridobitvi
mnenja upravljavca lovišča oziroma lovišča s posebnim namenom.
(4) Pri gradnji z ograjami zavarovanih prometnic je treba zagotoviti prehode za divjad na krajih, kjer so že od nekdaj potekale
stečine in naravni prehodi posameznih vrst divjadi. Kraje prehodov ugotovi ZGS v sodelovanju s strokovnimi službami za varstvo
narave, znanstvenimi ustanovami in lovskimi organizacijami.
(5) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov na območju gozdov, je možna le ob predhodnem soglasju Zavoda za gozdove.
(6) Na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju, ki še niso opredeljena kot gozd, kar pomeni, da niso vključena v Gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote, je dovoljeno drevesa posekati in vzpostaviti kmetijsko površino, brez predhodnega
dovoljenja za krčitev gozda.
(7) Ohranja se vse obstoječe gozdne prometnice ter priključke teh cest na ceste višjega reda, ki so predpogoj za gospodarjenje z gozdom. Zato se na vseh gozdnih prometnicah ne sme načrtovati drugih dejavnosti, ki bi kakorkoli negativno vplivale na
normalno gospodarjenje z gozdom.
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(8) Zagotavlja se ustrezno prometno povezavo med gozdom in javnimi cestami. Ograje, zaokroževanje njivskih površin in
preurejanje vinogradov marsikje prekinejo dolgoletne poti, ki so lastnikom omogočale dostop do gozda.
(9) Potrebno je ohraniti gozdne ostanke in obmejke, biokoridorje med posameznimi kmetijskimi površinami. Za posege v
to drevnino izda ZGS lastniku strokovna navodila za poseg.
(10) Pri novogradnjah naj znaša odmik novo zgrajenih objektov od meje gozdnega roba najmanj eno drevesno višino.
Kolikor to ni možno, investitor nosi vso materialno in nematerialno odgovornost v primeru pada drevesa oziroma njegovih delov
na parcelo oziroma zgrajene objekte.
(11) Za divja odlagališča odpadkov v gozdu, kolikor ni možno ugotoviti povzročitelja nezakonito odloženih odpadkov, odgovarja lastnik zemljišča, na katerem se odlagališče nahaja.
(12) Gozdove v Občini Šalovci se varuje v obstoječi velikosti, obliki in funkciji. Za vse posege v gozdna zemljišča se predhodno pridobi soglasje Zavoda za gozdove.
(13) Posegi v gozdne površine so dopustni ob pogoju, da se ohranja gozdno drevje in grmičevje, da poteka infrastruktura
v skupnih koridorjih in v čim krajšem poteku ter po možnosti izven pomembnih območij varstva narave, da se zemljišče po
končanem posegu vzpostavi v prvotno stanje. odstranitev skupin dreves, posamičnih dreves in živih meja, ki imajo varovalno
ali krajinsko značilno funkcijo, ni dopustna. Gozdnih površin ni dopustno ograjevati, razen v času zaščite mladja. Pri gradnji
ograj ob prometnicah se zagotovi prehode za živali na mestih obstoječih stečin in naravnih prehodov. Prehode ugotovi ZGS v
sodelovanju s strokovnimi službami za varstvo narave, znanstvenimi ustanovami in lovskimi organizacijami.
(14) V večnamenskih gozdovih, ki imajo poudarjeno ekološko funkcijo 1. stopnje, se posegi v gozd dovolijo le v izjemnih
primerih, ko so nujni in zanje ni druge možnosti, v gozdovih s poudarjeno socialno funkcijo 1. stopnje, pa se posegi dovolijo v
primeru, ko gre za objekt, ki dopolnjuje socialno funkcijo skladno z rabo gozda.
(15) Krčitev gozdov za kmetijske namene brez predhodne spremembe planskega akta je možna le, če površina krčitve ne
presega 0,50 ha. Za krčitev gozda za kmetijske namene, je potrebno pridobiti dovoljenje ZGS (21. člen. Zakona o gozdovih).
(16) Gradnja manj zahtevnih objektov v gozdu je možna le na zemljiščih, ki so v OPN opredeljena kot stavbno zemljišče.
Drevje se lahko poseka še le po pridobitvi ustreznega dovoljenja za gradnjo (21. člen Zakona o gozdovih).
(17) Za postavitev obore za rejo divjadi je potrebno pridobiti ustrezno gradbeno dovoljenje.
(18) Sečnje drevja, obžagovanje vej in krčenje zarasti se lahko izvaja izključno v času izven gnezdenja ptic, to je od konca
meseca septembra do konca meseca februarja naslednjega leta.
(19) Suha drevesa in drevesna dupla ohranjamo povsod tam, kjer s puščanjem ostalih dreves ne povečamo možnosti
širjenja škodljivcev in bolezni. Drevesne vrste, kjer obstaja ta nevarnost so: smreka, kostanj in brest. Prav tako ohranjamo vse
plodonosne drevesne in grmovne vrste.
(20) Ohranjati gozdne ostanke ob vodotokih, ker vplivajo na zaščito bregov pred erozijo. Pri poseku je potrebno počistiti
struge in korita potokov. Z gozdovi ob potokih gospodarimo posamično ali skupinsko prebiralno ter zagotavljamo naravno pestrost.
(21) Skupine gozdnega drevja izven naselij, grmovno, vegetacijo in obvodno vegetacijo, ki se zaradi rabe izkrčijo na golo,
je potrebno še v letu krčitve sanirati na način, da se osnuje nova drevesna ali grmovna zarast.
(22) Za vse posege v gozdna zemljišča se pridobi soglasje pristojnega Zavoda za gozdove, za posege v prostor, ki lahko
bistveno spremenijo življenjske razmere divjadi, pa tudi predhodno mnenje upravljavca lovišča.
31. člen
(raziskovalni prostor za nafto in plin)
Celotno območje občine je opredeljeno kot raziskovalni prostor za nafto in plin. Na celotnem območju občine se omogoči
raziskave, razen na območju poselitve oziroma stavbnih zemljišč in na območju naravnih vrednot, če ni v posameznih členih
določeno drugače.
32. člen
(varstvo vodotokov)
(1) Zunanja meja priobalnega zemljišča pri potokih 1. reda sega 15,0 m od meje vodnega zemljišča, pri ostalih potokih, ki
so opredeljeni kot vodotoki 2. reda pa 5,0 m. Na vodnem in priobalnem zemljišču so posegi dovoljeni izjemoma v primerih, ki jih
določajo predpisi o vodah. Na vodah 1. reda zunaj območij naselij pa je meja priobalnega zemljišča 40,0 m od meje vodnega
zemljišča.
(2) V Občini Šalovci sta vodotoka 1. reda Velika in Mala Krka, in sicer na podlagi priloge ZV-ja (35. točka), ki določa, da so
vodotoki 1. reda tudi tiste celinske vode, ki tvorijo ali prečkajo državno mejo. Na podlagi petega odstavka 14. člena ZV velja, da
sega zunanja meja priobalnih zemljišč ob tem vodotoku 5,0 m od meje vodnega zemljišča. Vsi ostali vodotoki so vodotoki 2. reda.
(3) Na vodnih in priobalnih zemljiščih so prepovedani posegi, ki bi lahko ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč,
zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja ter onemogočili obstoj in
razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov.
(4) Izven poselitvenih območij so dopustni posegi vodnogospodarskih ureditev za vzdrževanje vodnih površin in vodnega
režima, začasna delovišča za izvajanje raziskovalnih, gradbenih in drugih del pod pogojem, da se območje po izvedbi posega
primerno sanira in vzpostavi v prvotno stanje.
(5) Prepovedano je pranje vozil, gnojenje in uporaba sredstev za varstvo rastlin, izlivati, odlagati in pretovarjati nevarne
snovi in druge odpadke, odlagati ali pretovarjati odkopane ali odpadne materiale ali druge podobne snovi ter odlaganje odpadkov.
(6) Za varstvo in izboljšanje stanja površinskih in podzemnih voda je v občini načrtovano sistematsko odvajanje in čiščenje
komunalnih odpadnih voda.
33. člen
(varstvo vodnih virov)
(1) Voda se kot naravna dobrina prvenstveno uporablja za oskrbo s pitno vodo. Varuje se obstoječe in potencialno pomembne vire ter spodbuja varčno in smotrno rabo pitne vode. Do izgradnje pomurskega vodovoda je potrebno obstoječe vire
pitne vode varovati v skladu s sprejetimi občinskimi področnimi akti.
(2) V vseh enotah urejanja prostora se pri vseh posegih upošteva določilo občinskega predpisa Odloka o oskrbi s pitno
vodo, vodarini in o priključni taksi (Uradni list RS, št. 106/02).
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34. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Pri graditvi objektov in pri drugih posegih v prostor se upošteva predpise, ki opredeljujejo ukrepe za zagotavljanje varnosti
pred poplavami, erozijo in plazovi. Za zagotavljanje zaklanjanja ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se pri vseh posegih
v prostor upošteva predpise s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Pri vseh posegih se upoštevajo pogoji za spodbujanje razvoja požarno nenevarnih tehnologij in posegov v prostor, ki
zmanjšujejo ali preprečujejo nastanek požarov, uporabo požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov ter preprečevanje širjenja požarov, vplive obstoječih in novih industrijskih objektov na načrtovanje novih naselij ter pogoje za prevoz ljudi in živali ter
transport v cestnem, železniškem, cevnem, ladijskem in letalskem prometu. Za vsako dejavnost se na podlagi predpisov o požarni
varnosti preveri požarna ogroženost.
(3) Pri urejanju prostora in pri graditvi objektov se upošteva prostorske, gradbene in druge tehnične predpise, ki urejajo
varstvo pred požarom. Pogoje za varen umik ljudi ter za gašenje in reševanje je treba 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. Na območjih brez hidrantnega omrežja in
na območjih, kjer pretoki na omrežju ne zagotavljajo ustrezne preskrbe s požarno vodo, izvajalec gospodarske javne službe za
oskrbo z vodo zagotovi požarne bazene in druge ustrezne ureditve. Dostopne in dovozne poti ter postavitve in delovne površine
za gasilska vozila morajo ustrezati standardu SIST DIN 14090. V območjih velike požarne ogroženosti gozdov se praviloma ne
načrtujejo dejavnosti ali prostorske ureditve, ki bi pomenile dodatno tveganje za življenje ljudi ter za materialne dobrine in naravo.
(4) Pri gradnji večjih objektov in pri drugih večjih posegih se v projektni dokumentaciji preveri požarno ogroženost posameznega območja in po potrebi izdela oceno požarne ogroženosti ter predvidi ukrepe za preprečitev požara.
(5) 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. Na poplavnem območju je dopustna le rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti in vzdrževanje obstoječih objektov in naprav. Za vsak poseg se preveri poplavno varnost območja in po potrebi predvidi ustrezne ukrepe
v skladu s predpisom, ki določa omejitve in pogoje na poplavnih območjih. Pri tem se ne sme poslabšati stanje voda ali povečati
poplavna ogroženost sosednjih območij. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti vodno soglasje.
(6) Na poplavnih območjih, območjih visoke podtalnice, zemeljskih plazov, erozij je treba zagotoviti varne življenjske razmere
s sanacijo žarišč naravnih procesov in omejevanjem razvoja sorazmerno glede na izrazitost in pogostosti naravnih procesov, ki
lahko ogrožajo človekovo življenjem njegove materialne dobrine.
(7) V občini so erozijska območja, kjer se prostorske ureditve in posamični posegi v prostor načrtujejo in izvajajo ob upoštevanju zahtevnejših zaščitnih ukrepov. Če se tem območjem ni mogoče izogniti, se zagotovi izvedbo ustreznih strokovnih presoj in
tehničnih rešitev, ki zagotavljajo stabilnost objektov.
(8) Na gričevnatem delu občine se na plazljivih in erozijskih območjih ne načrtuje ureditve, ki lahko s svojim delovanjem
povzročijo naravne nesreče. Pri posegih na teh območjih in v njihovi bližini, ki so bila že sanirana ali so potencialno plazljiva, se v
projektni dokumentaciji preveri nosilnost tal. Gradnja na pobočjih z naklonom 20 stopinj in več je možna ob predhodnih geoloških
raziskavah, na podlagi katerih se določi način temeljenja ter izvede stabilnostne analize pobočja. Uredi se odvodnjavanje vseh
objektov in okolice ter podtalnih in zalednih vod.
(9) Vsak poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodi režim ali stanje voda, med ostalim tudi za posege na
varstvena (vodovarstvena, območja kopalnih vod, varstvena območja površinskih voda) in ogrožena območja (poplavna, erozijska,
plazljiva) se lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja, ki odloči tudi o tem ali je za poseg/objekt ne glede na zahtevnost,
potrebno geološko geomehansko poročilo.
(10) Pri projektiranju objektov in visokih naprav se upošteva, da je območje občine v območju VII. stopnje potresne varnosti
po MCS lestvici oziroma v območju z najnižjim projektnim pospeškom tal, ki znaša 0,100 [g]. V objektih, ki so določeni v predpisih
o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike, se predvidi ojačano ploščo nad pritličjem.
(11) Objekti morajo biti protipotresno grajeni v skladu s cono potresne ogroženosti.
35. člen
(obrambne potrebe)
Na območju Občine Šalovci ni območij, objektov ali naprav za potrebe obrambe, zato posebni pogoji za obrambo niso določeni.
8.0 Skupni prostorski izvedbeni pogoji glede varovanja zdravja
36. člen
(osončenost in svetlobno onesnaženje)
(1) Objekti morajo biti zasnovani tako, da bo za bivalne objekte in objekte, v katerih se dalj časa zadržujejo ljudje, zagotovljena
celoletna osončenost bivalnih prostorov vsaj 2 uri dnevno. Z vgradnjo sodobnih materialov mora biti zagotovljeno varstvo pred
prekomernim hrupom, z orientacijo stavb pa omogočena zasebnost na posamezni parceli in v stanovanjski enoti.
(2) Omeji se svetlobno onesnaženje v bivalnih območjih v Šalovci in ostalih naseljih. Na podlagi predpisa o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja okolja se pri gradnji nove javne razsvetljave uporabijo svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva
navzgor, je enak 0 %, razen za razsvetljavo javnih površin ulic na območju kulturnega spomenika, kjer se lahko uporabijo svetilke,
katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, ne presega 5 %, če je električna moč posamezne svetilke manjša od 20 W ali je
povprečna osvetljenost javnih površin, ki jih osvetljuje razsvetljava s takimi svetilkami, ne presega 2 lx in je javna površina ulic, ki
jo razsvetljuje razsvetljava, namenjena pešcem, kolesarjem in počasnemu prometu vozil s hitrostjo, ki ne presega 30 km/h. Tem
zahtevam se morajo prilagoditi tudi svetilke obstoječe javne razsvetljave (najkasneje do 31. decembra 2016).
(3) Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju posamezne občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih površin, ki jih občina upravlja, izračunana na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem v tej občini, ne sme
presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh, največja letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju občine z manj kakor 1.000 prebivalcev vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih površin pa je enaka 44,5 MWh. Izpolnjevanje teh zahtev se
ugotavlja v postopku celovite presoje vplivov na okolje programov in prostorskih načrtov, ki posredno ali neposredno vplivajo na
letno porabo elektrike pri obratovanju razsvetljave cest ali razsvetljave javnih površin.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

41 / 6. 6. 2014 /

Stran

4451

(4) Pri omejitvah osvetljevanja varovanih prostorov se upoštevajo mejne vrednosti za osvetljenost, ki jo povzroča razsvetljava
na oknih varovanih prostorov:
Okoljsko območje

Osvetljenost
od sončnega zahoda do 24. ure
2 lx

Osvetljenost
od 24. ure do sončnega vzhoda
0 lx
1 lx (samo za osvetljenost
zaradi razsvetljave javne
površine)
1 lx
2 lx

območje, ki je s predpisom
določeno kot naravna
vrednota
naselje, ki ni mesto
5 lx
mesto
10 lx
območja visoke nočne
dejavnosti v mestih z več
25 lx
5 lx
kot 20 000 prebivalci*
* Območje visoke nočne dejavnosti je območje, na katerem vsaj polovico časa od sončnega zahoda do sončnega vzhoda
potekajo dejavnosti javnega preživljanja prostega časa (npr. turistična, kulturna, športna dejavnost …). Območje, ki obsega tlorisno
površino, manjšo od 3 000 m2, se ne obravnava kot območje visoke nočne dejavnosti.
37. člen
(varstvo zraka)
(1) Pri vseh posegih v prostor, predvsem pri lociranju objektov in naprav z agresivnejšimi dejavnostmi, ki povzročajo prekomerne emisije v zrak, se upošteva vse predpise, ki urejajo varstvo zraka.
(2) Objekte oziroma dejavnosti, ki so lahko pomemben vir onesnaževanja zraka je dovoljeno umeščati samo v območja,
namenjena proizvodnim dejavnostim (IG, IP, IK), kjer ni dovoljeno umeščati objektov z varovanimi prostori. Dejavnosti, ki onesnažujejo zrak, je dovoljeno umeščati le v gospodarske ali industrijske cone, kjer so upravljavci dolžni poskrbeti za meritve emisij v
zrak in po potrebi izvajati ustrezno zaščito in sanacijo.
(3) Pri vseh novogradnjah in prenovi objektov se prednostno uporabijo obnovljivi viri energije in pogoji glede učinkovite rabe
energije v stavbah.
38. člen
(varstvo pred hrupom in elektromagnetnim sevanjem)
a) Varstvo pred hrupom
(1) Območja varstva pred hrupom so določena v skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju po podrobni
namenski rabi prostora.
(2) Na mirnih območjih na prostem, ki obsegajo zavarovano območje v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave, se
določa I. stopnja varstva pred hrupom, razen za območja naselij na zavarovanem območju ter območji cest in železniških prog
v širini 1000 m od sredine pomembne ceste oziroma pomembne železniške proge, območja prometne infrastrukture, območja
gozdov na površinah za izvajanje gozdarske dejavnosti, na območjih za potrebe obrambe in izvajanje nalog policije ter območjih
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(3) Na območjih poselitve, se v skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, za stanovanjske površine: za
stanovanjske površine (SS), stanovanjske površine za posebne namene (SB), površine počitniških hiš (SP) in površine za turizem
(BT) določa II. stopnja varstva pred hrupom. Območja II. stopnje varstva pred hrupom občina določi ločeno in pošlje v potrditev
na ministrstvo, pristojno za okolje. Vlogi se priloži dokumentacijo iz katere je razvidno, da so na predlaganih območjih izpolnjene
zahteve II. stopnje varstva pred hrupom.
(4) Na območjih poselitve, se v skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju in površin podeželskega naselja
(SK), območju centralnih dejavnosti (C), območju športnih centrov BC, območju zelenih površin (Z) in na površinah razpršene
poselitve (A) določa III. stopnja varstva pred hrupom.
(5) Na območjih poselitve, se v skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, za območja proizvodnih dejavnosti (I) določa IV. stopnja varstva pred hrupom.
(6) Za območja prometnih površin (P), območja energetske infrastrukture (E), območja okoljske infrastrukture (O) in območja
komunikacijske infrastrukture (T) se v skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju določa IV. stopnja varstva
pred hrupom.
(7) Na območju odprtega prostora, razen na območjih, ki spadajo pod mirna območja na prostem, se v skladu s predpisi o
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju določa IV. stopnja varstva pred hrupom.
(8) Za območja voda se za vse površine razen za površin vodne infrastrukture in površine na mirnem območju na prostem,
določi III. stopnja varstva pred hrupom. Za površine vodne infrastrukture se določi IV. stopnja varstva pred hrupom.
(9) Na meji med I. in IV. območjem varstva pred hrupom ter na meji med II. in IV. območjem varstva pred hrupom mora biti
območje, ki obkroža IV. območje varstva pred hrupom v širini z vodoravno projekcijo 1000 m in na katerem veljajo pogoji varstva
pred hrupom za III. območje varstva pred hrupom. Širina tega območja je lahko tudi manjša od 1000 m, če zaradi naravnih ovir
širjenja hrupa ali ukrepov varstva pred hrupom ali zaradi drugih razlogov na I. oziroma II. območju varstva pred hrupom niso presežene mejne vrednosti kazalcev hrupa, določene za to območje.
(10) Ne glede na določila prejšnjega odstavka se na območjih med I. in IV. območjem varstva pred hrupom ter na meji med
II. in IV. območjem varstva pred hrupom lahko s tehničnimi ali konstrukcijskimi ukrepi varstva pred hrupom zagotovi, da vrednosti
kazalcev hrupa na objektih z varovanimi prostori oziroma območjih s I. in II. stopnjo varstva pred hrupom ne bodo presežene.
b) Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem
(1) V Občini Šalovci je zgrajeno elektroenergetsko omrežje, ki sodi med nizko frekvenčne vire EMS. Visokonapetostnih daljnovodov ni. Glede na občutljivost posameznega območja naravnega ali življenjskega okolja za učinke elektromagnetnega polja,
ki jih povzročajo viri sevanja, se upošteva naslednje stopnje varstva pred sevanjem:
– I. stopnja varstva pred sevanjem velja za I. območje, ki potrebuje povečano varstvo pred sevanjem. I. območje je območje
bolnišnic, zdravilišč, okrevališč ter turističnih objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji, čisto stanovanjsko območje, območje
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objektov vzgojno varstvenega in izobraževalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva, območje igrišč ter
javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin, trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju
in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim, javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske
dejavnosti, ter tisti predeli območja, namenjenega kmetijski dejavnosti, ki so hkrati namenjeni bivanju (v nadaljnjem besedilu:
I. območje).
– II. stopnja varstva pred sevanjem velja za II. območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je zaradi sevanja bolj moteč. II.
območje je zlasti območje brez stanovanj, namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodni dejavnosti, transportni,
skladiščni ali servisni dejavnosti ter vsa druga območja, ki niso v prejšnjem odstavku določena kot I. območje. II. stopnja varstva
pred sevanjem velja tudi na površinah, ki so v I. območju namenjene javnemu cestnemu ali železniškemu prometu.
– V obstoječih objektih, ki bodo v vplivnem pasu EMS, se spremeni namembnost stanovanjskih objektov v rabo II. območja
varstva pred elektromagnetnim sevanjem, ki izključuje stanovanja in dejavnosti, pri katerih se v objektu dalj časa zadržujejo ljudje.
Na zemljiščih, ki so v vplivnem pasu EMS, ni možna gradnja novih bivalnih objektov iz I. območja varstva pred elektromagnetnim
sevanjem.
(2) Potrebni minimalni odmiki oziroma koridorji na nivoju tal ob elektroenergetskih vodih in objektih, v katerem se smejo graditi
drugi objekti navedeni v I. območju varstva pred sevanjem od osi elektroenergetskega voda oziroma od zunanje ograje razdelilne
ali transformatorske postaje in znaša:
– za nadzemni več sistemski daljnovod in razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 400 kV in 220 kV – 40 m;
– za nadzemni večsistemski daljnovod in razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 110 kV in 35 kV – 15 m.
39. člen
(tehnični in drugi pogoji gradnje objektov)
(1) Pri gradnji in prenovi objektov in naprav in pri razmestitvi objektov na posamezni parceli se upošteva tehnične zahteve
sodobne gradnje. S smotrno razporeditvijo stavb je treba zmanjšati stroške delovanja javne gospodarske infrastrukture, z vgradnjo
sodobnih materialov in energetsko sanacijo stavb pa zmanjšati stroške ogrevanja in hlajenja ter zmanjšati izgube energije. Pri tem
se uporablja obnovljive vire energije (zbiralniki sončne energije in sončne svetlobe, izraba padavinske vode, izraba geotermalne
vode, skupni energetsko varčni sistemi ipd.). Priporoča se izraba padavinske vode za sanitarne namene.
(2) Razporeditev objektov na parceli, odmiki med njimi in izvedba objektov morajo zagotavljati požarno varnost objektov. Treba
je zagotoviti tudi potrebne protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte, pogoje za varen umik
ljudi, živali in premoženja, neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površine za intervencijska vozila.
(3) Za vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave veljajo enaki pogoji za oblikovanje objektov kot za novogradnje,
če gre za poseg v konstrukcijske elemente ali menjavo strehe, fasade, ipd. objekta. Pri obstoječih objektih ter tudi pri objektih,
kjer gre pridobitev gradbenega dovoljenja za obstoječi objekt, se lahko ohranijo obstoječi nakloni streh in obstoječe kritine, če so
zagotovljene minimalne tehnične zahteve za gradnjo določene vrste objektov ter bistvene zahteve glede mehanske odpornosti in
stabilnosti ter varstva pred požarom in bistveno ne odstopajo od pogojev v odloku.
(4) Pri obstoječih objektih je možna nadzidava, dozidava in rekonstrukcija objektov v obstoječih odmikih v soglasju s sosedom,
kar velja tudi za objekte, ko gre za pridobitev gradbenega dovoljenja za obstoječi objekt.
(5) Objekti, ne glede na zahtevnost, kot so garaže, objekti storitvenih dejavnosti, nadstreški, vetrolovi, zimski vrtovi, pokrite
terase se lahko gradijo tudi pred ali ob stanovanjskem objektu pod pogojem, da upoštevajo obstoječo gradbeno linijo, kolikor
gradbena linija ni izrazita je gradnja možna pod pogojem, da objekt zagotavlja prometno varnost in je v soglasju z upravljavcem
ceste. Ograje, škarpe, dovozi, dvorišča, parkirišča, podporni zidovi ipd. se gradijo v okolici objektov. Objekti, ki nimajo višine, pa
se lahko gradijo do meje.
(6) Vrtne ute, paviljoni lahko imajo tudi šotorasto ali stožčasto streho s poljubnim naklonom. Nadstreški za avto imajo lahko
tudi usločeno obliko strehe. Sakralni objekti, antene, opazovalnice, preže, silosi, vodovodni stolpi in podobni gradbeno inženirski
se oblikovno, višinsko prilagodijo namenu (silosi in antene v skladu s pogoji iz tega odloka), strehe so poljubnih oblik, naklonov
in kritino.
(7) Za vsak samostojen bivalni in javni objekt se zagotovi dostop z javne ceste ali poti. Pri objektih, ki so istočasno namenjeni
bivanju in poslovni ali proizvodni funkciji, so vhodi ločeni.
(8) Gradnja objektov mora biti taka, da s svojimi ureditvami posredno ali neposredno ne ogroža sosednje parcele oziroma
sosednje nepremičnine in obratno.
(9) Na vseh objektih in napravah so možna investicijska vzdrževalna dela in redna vzdrževalna dela.
40. člen
(neoviran dostop funkcionalno oviranim osebam)
Vhodi v javne objekte, prometne površine in dovozi ob njih morajo omogočati dostope in prehode invalidnim osebam v skladu
s predpisi o zahtevah o projektiranju brez grajenih ovir. Zagotovi se tudi parkiranje.
9.0 Omejitve za uporabo zemljišča na podlagi predpisov posameznih nosilcev prostora
41. člen
(pogoji nosilcev urejanja prostora)
Območje občine ni v vplivnem območju katerega od letališč, preko območja občine pa potekajo zračne poti, zato se pri posegih v prostor, ki bi zaradi svoje višine vplivali na varnost zračnega prometa, predhodno pridobi ustrezno soglasje Ministrstva za
promet. Med ovire za zračni promet štejejo:
– objekti, instalacije in naprave, ki so višji od 30 m in ki stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz
okoliške pokrajine za več kot 100 m,
– vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več kot 100 m od tal, ter daljnovodi, žičnice in podobni objekti, ki so napeti nad
dolinami po dolžini več kot 75 m,
– za ovire pod zračnimi potmi štejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena najmanj 25 m, če
se nahajajo znotraj varovalnih pasov posameznih cest, železniških prog, visokonapetostnih vodov in podobno.
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10. Spremljanje stanja okolja
42. člen
(spremljanje stanja okolja)
Poleg zakonsko predpisanega spremljanja stanja okolja, ki ga izvaja država oziroma njene pooblaščene službe, občina in
zavezanci spremljajo stanje okolja in izvajajo ukrepe iz okoljskega poročila pri izvajanju občinskega prostorskega načrta za naslednje kazalce stanja okolja:
– povprečni letni dnevni promet,
– število individualnih kurišč in način ogrevanja le-teh,
– emisije snovi iz nepremičnih virov onesnaževanja na območju občine,
– površina nepozidanih stavbnih zemljišč,
– količina načrpane pitne vode,
– število enot kulturne dediščine,
– ogroženost enot kulturne dediščine,
– delež prebivalcev, ki komunalno odpadno vodo odvaja na ustrezen način,
– površina pozidanih zemljišč v poplavnem območju glede na dejansko rabo tal,
– površina stavbnih zemljišč v priobalnem pasu vodotoka,
– prisotnost, velikost populacij in ugodno stanje zavarovanih vrst.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43. člen
(dokončanje postopkov)
Upravne postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo in druge posege v prostor, ki so se pričeli na podlagi prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana za območje Občine Šalovci in na podlagi prostorskih ureditvenih pogojev
za Občino Šalovci, ki so navedeni v 45. členu tega odloka, se konča na podlagi navedenih aktov.
44. člen
(vpogled v prostorski načrt)
(1) Prostorski načrt je izdelan v digitalni in analogni obliki. V primeru neskladnosti se uporablja analogna oblika. V primeru
neskladnosti tekstualnega in grafičnega dela se uporablja tekstualni del.
(2) Prostorski načrt je shranjen in na vpogled na Občini Šalovci, področni upravni enoti in Ministrstvu za infrastrukturo in
prostor, Direktoratu za prostor.
45. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta
1986 do leta 2000, dopolnjenega v letu 1990 in družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990, dopolnjenega
v letu 1997 za območje Občine Hodoš - Šalovci (Uradni list RS, št. 25/97),
– Odlok o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za območje Goričkega v Občini Murska Sobota (Uradne objave, št. 10/90)
(za območje Občine Šalovci) in
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Goričkega v Občini Murska Sobota za
območje Občine Hodoš - Šalovci (Uradne objave, št. 7/11).
46. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
47. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-1/2014
Šalovci, dne 15. maja 2014
Župan
Občine Šalovci
Iztok Fartek l.r.
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Pod pogojem, da je v soglasju z izvajalcem javne službe.
Če gre za funkcionalno povezavo poti in priključevanje na javno cesto.
Če gre za stanovanjske objekte.
Pod pogojem, da so objekti namenjen turistični dejavnosti.
Pod pogojem, iz 25. člena tega odloka.
Pod pogojem, da se objekt funkcionalno navezuje na zemljiško parcelo kmečkega gospodarstva.
Pod pogojem, da se objekt funkcionalno navezuje na kmetijsko proizvodnjo, ki se nahaja v odprtem prostoru (pašo, gojenje vrtnin, rastlin,ipd.)
V skladu z določili predpisa o plakatiranju in obveščanju. Od meje sosednjega zemljišča morajo biti oddaljeni najmanj 1,5 m, ob pisnem soglasju lastnika ali lastnikov sosednjega zemljišča je lahko odmik tudi manjši oziroma se jih lahko postavi
na parcelno mejo.
V kolikor ni možno zagotoviti postavitev na stavbnem zemljišču.
Ograje so možne le v primeru zaščite mladja oz. v skladu s predpisi o gozdovih.
Pod pogojem, da se postavi na rob gozdnega zemljišča in največ 60 m od roba stavbnega zemljišča.
Ko bo to možno na podlagi predpisov o gozdovih.
Ograje (dopustne so samo obore za rejo divjadi, ograje in opore za trajne nasade in opore za mreže proti toči) ter ob zemljiščih, ki jih je potrebno zavarovati, oziroma preprečiti dostop, če izhaja iz zahtev nosilcev urejanja prostora ali področne
zakonodaje.
Škarpe in podporni zidovi pod pogojem, če gre za varovanje pred posledicami naravnih in drugih nesreč.
Pod pogojem, da gre za rekonstrukcijo lokalnih cest, bazne postaje in male komunalne čistilne naprave pod pogojem, da objekta ni možno priključiti na javno kanalizacijsko omrežje in je v soglasju z izvajalcem javne službe.
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Opombe:

Objekti za lastne potrebe
Drvarnica
Garaža
Steklenjak
Uta oz. senčnica
Bazen
Enoetažna pritlična lopa
Nepretočna greznica
Utrjena dovozna pot
Ograja
Škarpe, podporni zidovi
Pomožni infrastrukturni objekti
Pločnik, kolesarska steza
Postajališče
Bazna postaja
Obj. spremlj. stanja okolja
Obj. vodne infrastrukture
Mala čistilna naprava
Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti
Kozolec
Kmečka lopa
Rastlinjak
Silos
Skedenj
Senik
Gnojišče
Zbir. gnojnice, gnojevke
Vodni zbiralnik
Betonsko korito
Poljska pot
Gozdna cesta
Grajena gozdna vleka
Obora za rejo divjadi
Začasni objekti, namenjeni sezonski
turistični ponudbi ali prireditvam
Kiosk oz. tipski zabojnik
Pomol
Spominska obeležja
Objekti za oglaševanje
Obj. za telekom opremo

Nezahtevni objekti

Priloga 1 : Preglednica z dovoljenimi nezahtevnimi objekti po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora
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Objekti za lastne potrebe
Nadstrešnica
Rezervoar za UNP ali nafto
Mala komunalna ČN
Zajetje, vrtna ali vodnjak
Zbiralnik za kapnico
Enoetažni pritlični objekt
Utrjena dvorišča
Pomožni infrastrukturni objekti
Pomožni cestni objekti
Objekt za odvodnjavanje ceste
Cestni snegolov
Objekti javne razsvetljave
Cestni silos
Varovalne in protihrupne ograje
Pomožni železniški objekti
Objekt za odvodnjavanje žel. tirov
Palisade, lovilne mreže in prosto viseče mreže
Objekt za usmerjanje električne razsvetljave
Zavetiščna utica ali tipski zabojnik
Zavetišče na železniških postajališčih
Pomožni energetski objekt
Nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje
Ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih omrežjih
Signalno – zaščitni vod
Relejna hišica
Priključni plinovod za male kurilne naprave v enostanovanjskih stavbah
Priključek na distribucijsko plinovodno omrežje
Etažni plinski priključek
Tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk za UNP
Telekomunikacijske antene in oddajniki
Pomožni komunalni objekti
Vodovodni priključek
Objekt s hidroforno postajo
Kanalizacijski priključek
Tipska oziroma montažna greznica
Mala komunalna čistilna naprava
Zbiralnica ločenih frakcij
Cestni priključek na javno občinsko cesto
Vodno zajetje
Priključek na vročevod oziroma toplovod
Pomožni objekti za spremljanje stanja okolja
Vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave
Pomožni obrambni objekti
Prijavnica
Nadstrešnica za motorna vozila
Obj. varnostne signalizacije
Obj. za usmerjanje elek. razsvetljave
Atenski drog
Varovalna ograja
Helioport
19
Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti
Čebelnjak
Gozdna učna pot
Grajena gozdna vlaka
Poljska pot
Ribnik kot vodno zajetje

Enostavni objekti
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Opombe:
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Pod pogojem, da ni urejenega priklopa oziroma ni možen priklop na javno kanalizacijsko omrežje in je v soglasju z izvajalcem javne službe.
Če gre za funkcionalno povezavo poti in priključevanje na javno cesto.
Če gre za stanovanjske objekte.
Pod pogojem, da so objekti namenjeni turistični dejavnosti.
Pod pogojem, da bazna postaja ni vizualno moteč element v prostoru in je to utemeljeno v strokovni podlagi.
Kolesarske steze so dopustne ob pogoju, da so določene v gozdnogospodarskem območnem načrtu.
Pod pogojem, da se objekt funkcionalno navezuje na zemljiško parcelo kmečkega gospodarstva.
Pod pogojem, da se objekt funkcionalno navezuje na kmetijsko proizvodnjo, ki se nahaja v odprtem prostoru (pašo, gojenje vrtnin, rastlin,ipd.) .
V skladu z določili predpisa o plakatiranju in obveščanju. Od meje sosednjega zemljišča morajo biti oddaljeni najmanj 1,5 m, ob pisnem soglasju lastnika
ali lastnikov sosednjega zemljišča je lahko odmik tudi manjši oziroma se jih lahko postavi na parcelno mejo.
V kolikor ni možno zagotoviti postavitve na stavbnem zemljišču in se funkcionalno navezuje na stavbno zemljišče.
Če gre za stanovanjski objekt znotraj kmetijske proizvodnje.
Pod pogojem, da se postavi na rob gozdnega zemljišča.
Ko bo to dopustila zakonodaja.
Pomožni cestni objekti (razen cestnega silosa) pod pogojem, da gre za rekonstrukcijo lokalnih cest.
Katerih uporabni signal ne pokriva več kot 100-metrski pas okoli oddajne točke.
Skladno s predpisom o vrstah objektov glede na zahtevnost gradnje.
Če gre za obstoječe poti.
Cestni priključek le ob rekonstrukciji lokalnih cest.
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Obj. za skladiščenje nenevarnih snovi
Vadbeni objekti
Igrišče na prostem
Kolesarska steza
Planinska pot
Smučišče
Sprehajalna pot
Športno strelišče
Trimska steza
Vzletišče
Spominska obeležja
Urbana oprema
Nadkrita čakalnica
Javna kolesarnica z nadstrešnico
Transparent
Skulptura ipd.
Kiosk oz. tipski zabojnik
Montažna sanitarna enota
Vodnjak ali okrasni bazen
Otroško igrišče
Obešanka na drogu javne razsvetljave

Vrtina ali vodnjak
Krmišče
Molzišče
Hlevski izpust
Ograja za pašo živine
Rastlinjak za gojenje neposredno na zemlji s točkovnimi temelji
Gozdna cesta
Kašča
Kozolec
Senik
Začasni objekti
Odprti sezonski gostinski vrt
Pokrit prostor z napihljivo konst. ali montažni šotor
Oder z nadstreškom
Pokriti prireditveni prostor
Cirkus
Začasna tribuna

Enostavni objekti
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Uradni list Republike Slovenije
ŽALEC
1665.

Zaključni račun proračuna Občine Žalec
za leto 2013

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in
101/13) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS,
št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 26. redni seji dne
22. maja 2014 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Žalec za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žalec za
leto 2013.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2013
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov
in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žalec za
leto 2013. Sestavni del zaključnega računa proračuna so tudi
obrazložitve zaključnega računa proračuna.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2013 se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Splošni in posebni del proračuna in obrazložitve zaključnega računa proračuna se objavijo na spletni strani Občine Žalec.
Št. 403-03-0001/2014
Žalec, dne 22. maja 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

1666.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje stanovanjske soseske
Liboje – sever

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/21 – ZKZ-C, 57/12,
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12), 25. člena Odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero
komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 64/13) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS,
št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 26. redni seji dne
22. maja 2014 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
in merilih za odmero komunalnega prispevka
za območje stanovanjske soseske Liboje – sever
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka za območje, ki se ureja skladno z

Št.
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Odlokom o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Liboje
– sever (Uradni list RS, št. 15/08) (v nadaljevanju – območje
stanovanjske soseske Liboje – sever).
2. člen
Sestavni del odloka je Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje stanovanjske soseske Liboje – sever, ki ga
je izdelalo podjetje ZaVita, svetovanje, d.o.o., iz Cerknice, pod
številko 045/2014 v aprilu 2014.
3. člen
V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:
– Program opremljanja je dokument, na podlagi katerega
se izvaja opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno opremo
in je osnova za obračun komunalnega prispevka.
– Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih
lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih,
ki urejajo varstvo okolja;
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih
lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske
ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
– Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje
komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini
komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
– Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev
zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive
zavezance.
– Obračunsko območje posamezne vrste komunalne
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na
to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
– Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih
površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
– Parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je
možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora
zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje
tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
4. člen
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje
stanovanjske soseske Liboje – sever je izdelan v skladu z
Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč
(Uradni list RS, št. 80/07) in vsebuje:
– analizo obstoječe komunalne opreme (infrastrukture) v
bližini obravnavanega območja,
– analizo predvidene komunalne opreme (infrastrukture)
za potrebe obravnavanega območja,
– obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme (infrastrukture),
– obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti
komunalne opreme in po obračunskih območjih,
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na stavbno
zemljišče oziroma na neto tlorisno površino objekta po posamezni vrsti komunalne opreme,
– podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka,
– terminski plan izvedbe opremljanja.
(2) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje
stanovanjske soseske Liboje – sever sprejme občinski svet z
odlokom.
(3) Program opremljanja obravnava naslednjo predvideno
komunalno opremo na obravnavanem območju:
– stroški pridobivanja zemljišč (oznaka obračunskih območij SPRIDZ);
– stroški priprave zemljišč (oznaka obračunskih območij
SPIPZ);
– ceste (oznaka obračunskih območij C);
– fekalna kanalizacija (oznaka obračunskih območij FK);

Stran

MK);

4458 /

Št.

41 / 6. 6. 2014

Uradni list Republike Slovenije

– meteorna kanalizacija (oznaka obračunskih območij

– vodovod (oznaka obračunskih območij V);
– prostori za ravnanje z odpadki (oznaka obračunskih
območij PRO);
– javne površine (oznaka obračunskih območij JP).
(4) Obračunska območja posamezne vrste predvidene komunalne opreme s prikazom komunalne opreme so
podana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del programa
opremljanja.
(5) Analiza obstoječe komunalne opreme, obračunska
območja ter skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne
opreme izhajajo neposredno iz Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS,
št. 64/13).
II. ZAVEZANEC ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
Komunalni prispevek po tem odloku se izračuna in odmeri
zavezancu kadar:
– se bo zavezanec priključil na oziroma mu bo omogočena uporaba predvidene nove komunalne opreme, katere
gradnja je predvidena v tekočem ali naslednjem letu,
– zavezanec izvaja rekonstrukcijo objekta na obravnavanem območju in s tem spreminja namembnost objekta,
– zavezanec izvaja rekonstrukcijo objekta na območju in
s tem povečuje neto tlorisno površino objekta.
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
6. člen
(1) Višina komunalnega prispevka za predvideno komunalno opremo se določi po naslednji formuli:

KPi  Ap  C pi  D pi   K  At  Cti  Dti 
pri čemer je:
– KPi … komunalni prispevek za določeno vrsto
KPopreme

KPi  i
komunalne
– Ap
… površina parcele (m2)
… neto tlorisna površina objekta (m2)
– At
–K
… faktor dejavnosti
… delež
parcele pri izračunu komunalnega
– Dpi KP
i  AtN  AtO  Cti  Dti  K
prispevka
– Dti
… delež neto tlorisne površine objekta pri
izračunu komunalnega prispevka
– Cpi KP
… indeksirani
stroški opremljanja kvadratnega
i  K N  K O  Cti  Dti  At
metra parcele z določeno komunalno opremo
na obračunskem območju
– Cti
… indeksirani stroški opremljanja kvadratnega
KP(i) = ((Aparcela x Cp(i) x Dp) +
metra neto tlorisne površine objekta z določeno
(Kdejavnost x Atlorisna x Ct(i) x Dt)) × 0,3
KP komunalno
A  C opremo
 D na
 obračunskem
K  A  C  območju
D



i











p

pi

pi

 

t

ti

ti



(2) Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji
način:

KP   KPi  i
pri čemer je:
KP
 AtO  Cprispevek
i  AtN komunalni
ti  Dti  K
– KPi …
izračunani
za posamez
no vrsto komunalne opreme, na katero
se objekt priključuje
– KP … celotni izračunani komunalni prispevek
KPi  K N  K O  Cti  Dti  At
–i
… indeks
rasti cen v gradbeništvu









KP(i) = ((Aparcela x Cp(i) x Dp) +
(Kdejavnost x Atlorisna x Ct(i) x Dt)) × 0,3

(3) Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno
pridobiti gradbeno dovoljenje, ugotovi iz projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
(4) Kadar parcele objekta ni mogoče izračunati na način,
določen s prejšnjim odstavkom, oziroma parcela ni določena, se le-ta določi na podlagi dejanskega stanja oziroma na
podlagi meril in pogojev iz veljavnih prostorsko izvedbenih
aktov občine.
(5) Kolikor parcele ni mogoče določiti na način iz prejšnjega odstavka, se površina stavbišča objekta pomnoži s
faktorjem 1,5, pri čemer tako izračunana vrednost nadomesti
spremenljivko Ap iz formule za izračun komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme (KPi) iz prvega
odstavka tega člena.
(6) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za
katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po
standardu SIST ISO 9836, tako da se povzame iz projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja.
(7) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma
določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek
odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob
odmeri pomnoži s faktorjem 2, le-ta pa nadomesti spremenljivko At iz formule za izračun komunalnega prispevka za
določeno vrsto komunalne opreme (KPi) iz prvega odstavka
tega člena.
7. člen
(1) V primeru legalizacije obstoječega objekta se zanj
komunalni prispevek za predvideno komunalno opremo obračuna na enak način, kot je prikazan v prejšnjem členu.
(2) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, pri
kateri se spreminja namembnost objekta ali povečuje neto
tlorisna površina objekta, gradnje na obstoječi parceli in
gradnje nadomestnega objekta se za izračun komunalnega
prispevka upošteva le neto tlorisna površina objekta. V tem
primeru se ne uporabljajo določbe tega odloka glede preraMPopremljanja na parcelo,
1/1 01.06.14
čuna stroškov
ampak17:30
se upošteva
zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta oziroma
faktor dejavnosti.
(3)KP
Tako
se Aneto
tlorisna površina objekta izračuna kot
i 
p  C pi  D pi  K  At  Cti  Dti
razlika med neto tlorisno površino novega objekta in neto tlorisno površino obstoječega objekta. Če je vrednost pozitivna se
zanjo komunalni prispevek obračuna. V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna. Odmera komunalnega prispevka
KP po
 naslednji
KPi formuli:
i
v takem primeru se izvede



 





KPi   AtN  AtO   Cti  Dti  K
pri čemer je:
– KPi
– AtO

KP
K O   Cza
Dti  At vrsto
… komunalni
prispevek
i  K N 
ti določeno
komunalne
opreme
MP
1/1 01.06.14 17:30

… neto tlorisna površina obstoječega objekta
KP(i)
(m2) = ((Aparcela x Cp(i) x Dp) +
Atlorisna
x Ct(i) xnovega
Dt)) × 0,3
… netoxtlorisna
površina
objekta (m2)
– A(Kdejavnost
tN
–K
– Dti

– Cti

… faktor dejavnosti
… delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka
… stroški opremljanja kvadratnega metra neto
tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju

(4) V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste
obstoječega objekta, kateremu se neto tlorisna površina ne
spreminja, se komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja dejavnosti, v skladu z 10. členom tega odloka. Odmera
komunalnega prispevka v takem primeru se izvede po naslednji
formuli:

KP   KPi  i

KPi   AtN  AtO   Cti  Dti  K
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KPi  K N  K O   Cti  Dti  At
pri čemer je:
– KPi KP(i)
… komunalni
prispevek
določeno
vrsto ko= ((Aparcela
x Cp(i) xza
Dp)
+
munalne
opreme
(Kdejavnost x Atlorisna x Ct(i) x Dt)) × 0,3
– At
… neto tlorisna površina stavbe (m2)
– KN
… faktor dejavnosti novega objekta
– KO
… faktor dejavnosti obstoječega objekta
– Dti
… delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka
– Cti
… stroški opremljanja kvadratnega metra neto
tlorisne površine objekta z določeno komunalno
opremo na obračunskem območju
(5) V primeru, da zavezanec obstoječemu objektu spreminja tako neto tlorisno površino objekta, kot namembnost,
se komunalni prispevek odmeri v dveh fazah. V prvi fazi se
odmeri komunalni prispevek za spremembo neto tlorisne površine objekta, pri čemer se za novi del objekta pri izračunu
upošteva predvidena namembnost tega dela objekta. V drugi
fazi se odmeri komunalni prispevek za spremembo namembnosti obstoječega objekta. Komunalni prispevek se odmeri za
neto tlorisno površino obstoječega objekta ali njegovega dela,
kateremu se namembnost spreminja.
7.a člen
(1) Zavezancu se poleg komunalnega prispevka za predvideno komunalno opremo po tem odloku, odmeri tudi komunalni prispevek za priključitev na obstoječo že zgrajeno
komunalno opremo.
(2) Komunalni prispevek za priključitev na obstoječo že
zgrajeno komunalno opremo se obračuna na podlagi veljavnega Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju
Občine Žalec po naslednji formuli:
KP(i) = ((Aparcela x Cp(i) x Dp) +
(Kdejavnost x Atlorisna x Ct(i) x Dt)) × 0,3
pri čemer je:
–i
– KP(i)
– Aparcela

… posamezna vrsta komunalne opreme
… izračunani del komunalnega prispevka,
ki pripada posamezni vrsti obstoječe komunalne opreme
… površina parcele
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– Cp(i)

… obračunski stroški posamezne vrste
obstoječe komunalne opreme na obračunskem območju, preračunani na m2 parcele
– Dp
… delež parcele pri izračunu komunalnega
prispevka
– Kdejavnosti… faktor dejavnosti
– Atlorisna … neto tlorisna površina objekta
– Ct(i)
… obračunski stroški posamezne vrste
obstoječe komunalne opreme na obračunskem območju, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta
– Dt
… delež neto tlorisne površine objekta pri
izračunu komunalnega prispevka
8. člen
Komunalni prispevek, izračunan na način iz 6. člena tega
odloka, se revalorizira z indeksom cen za posamezno leto, ki
ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske
zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, glede na izhodiščne cene iz tega odloka, ki veljajo za
leto 2014.
9. člen
Razmerje med deležem stavbnih zemljišč (Dpi) in deležem neto tlorisne površine stavbe (Dti) pri izračunu komunalnega prispevka na obravnavanem območju je Dpi:Dti = 0,4:0,6.
Tako je delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
(Dpi) 0,4, delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (Dti) pa 0,6.
10. člen
Pri izračunu komunalnega prispevka na obravnavanem
območju se upošteva faktor dejavnosti. Glede na vrsto predvidenih objektov na obravnavanem območju stanovanjske soseske Liboje – sever s tem odlokom veljajo naslednji faktorji
dejavnosti:
– Enostanovanjske stavbe (klas. št. 11100) – K = 1,0
– Upravne in pisarniške stavbe (klas. št. 122) = 1,2
– Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti (klas.
št. 123) = 1,2
11. člen
(1) Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto kvadratnega metra stavbnega zemljišča za določeno komunalno
opremo na obračunskem območju so (Cpi):

PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE OPREME NA MERSKO ENOTO POVRŠINA PARCEL
Oznaka obračunPP
Vrednost
Cena ne enoto
Vrsta opreme
skega območja
[m2]
[EUR]
[EUR/m2]
I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ
OBO_SPRIDZ_1
16.805,82
23.418,70
1,393
II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ
OBO_SPIPZ_1
16.805,82
61.970,87
3,687
III. STROŠKI GRADNJE OPREME
Cestno omrežje – območje A
OBO_C_1
12.346,04
141.459,42
11,458
Cestno omrežje – območje B
OBO_C_2
4.459,78
39.787,91
8,921
Fekalna kanalizacija – območje A
OBO_FK_1
15.210,83
27.960,40
1,838
Fekalna kanalizacija – območje B
OBO_FK_2
6.375,74
14.660,13
2,299
Meteorna kanalizacija – območje A
OBO_MK_1
12.346,04
35.245,05
2,855
Meteorna kanalizacija – območje B
OBO_MK_2
4.459,78
27.762,63
6,225
Vodovodno omrežje – območje A
OBO_V_1
10.742,79
53.314,17
4,963
Vodovodno omrežje – območje B
OBO_V_2
4.459,78
23.713,93
5,317
Prostori za ravnanje z odpadki – območje A
OBO_PRO_1
12.346,04
3.400,00
0,275
Prostori za ravnanje z odpadki – območje B
OBO_PRO_2
4.459,78
3.400,00
0,762
Javne površine
OBO_JP_1
16.805,82
16.232,30
0,966
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA
472.325,51
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(2) Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto neto
tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na
posameznem obračunskem območju so (Cti):
PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE OPREME NA MERSKO ENOTO NTPO
Vrsta opreme
I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ
II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ

Oznaka obračunskega območja

NTPO
[m2]

Vrednost
[EUR]

Cena ne enoto
[EUR/m2]

OBO_SPRIDZ_1

6.900,00

23.418,70

3,394

OBO_SPIPZ_1

6.900,00

61.970,87

8,981

III. STROŠKI GRADNJE OPREME
Cestno omrežje – območje A

OBO_C_1

4.200,00

141.459,42

33,681

Cestno omrežje – območje B

OBO_C_2

2.700,00

39.787,91

14,736

Fekalna kanalizacija – območje A

OBO_FK_1

3.628,20

27.960,40

7,706

Fekalna kanalizacija – območje B

OBO_FK_2

3.281,60

14.660,13

4,467

Meteorna kanalizacija – območje A

OBO_MK_1

4.200,00

35.245,05

8,392

Meteorna kanalizacija – območje B

OBO_MK_2

2.700,00

27.762,63

10,282

Vodovodno omrežje – območje A

OBO_V_1

3.600,00

53.314,17

14,809

Vodovodno omrežje – območje B

OBO_V_2

2.700,00

23.713,93

8,783

Prostori za ravnanje z odpadki – območje A

OBO_PRO_1

4.200,00

3.400,00

0,810

Prostori za ravnanje z odpadki – območje B

OBO_PRO_2

2.700,00

3.400,00

1,259

OBO_JP_1

6.900,00

Javne površine
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA

IV. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
V primeru, da se objekt na območju ne more priključiti ali
se ne priključi na določeno vrsto infrastrukture, se komunalni
prispevek ne obračuna v celoti, ampak se zmanjša za znesek
infrastrukture, ki je na območju ni.
13. člen
(1) Komunalni prispevek odmeri občinska uprava z odločbo:
– na zahtevo zavezanca;
– ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja,
katero je vložil zavezanec, popolna;
– po uradni dolžnosti.
(2) Rok za izdajo odločbe iz prve in druge alineje prvega
odstavka tega člena je 15 dni. O izdani odločbi občina obvesti
tudi upravno enoto.
(3) Po uradni dolžnosti lahko komunalni prispevek občinska uprava odmeri v naslednjih primerih:
– če je zgrajena nova komunalna oprema, na katero se
lahko priključijo ali jo uporabljajo lastniki obstoječih objektov;
– če občina, na podlagi odločbe inšpektorja ali drugače dostopnih evidenc, ugotovi, da je lastnik obstoječega objekta spremenil namembnost objekta ali neto tlorisno površino objekta in
ni sam vložil zahteve za novo odmero komunalnega prispevka.
(4) Odmera komunalnega prispevka na podlagi prve alineje tretjega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev
po pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeno novo komunalno opremo.
(5) Odmera komunalnega prispevka na podlagi druge
alineje tretjega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev potem, ko občina ugotovi, da je lastnik objekta spremenil
njegovo namembnost ali neto tlorisno površino.
(6) Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba v roku
30 dni, o kateri odloča župan.
14. člen
Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna
Občine Žalec. Občina Žalec lahko sredstva zbrana po tem

16.232,30

2,353

472.325,51

119,654

odloku uporablja samo za namen opremljanja zemljišč za
gradnjo v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega
proračuna.
15. člen
Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred
izdajo gradbenega dovoljenja.
16. člen
Pri odmeri komunalnega prispevka občina, na zahtevo zavezanca, upošteva morebitne že plačane prispevke za gradnjo
posameznih komunalnih vodov na podlagi predloženih dokazil
o plačilu in za tako ugotovljene revalorizirane prispevke zniža
plačilo odmerjenega komunalnega prispevka.
17. člen
(1) 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. Pogodba o
opremljanju se sklene skladno z določili 78. člena Zakona o
prostorskem načrtovanju.
(2) Šteje se, da je investitor v primeru iz prvega odstavka tega člena, na ta način v naravi plačal komunalni
prispevek Občini Žalec za izvedbo komunalne opreme, ki
jo je zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali del
komunalnega prispevka, kolikor bo obremenil že zgrajeno
komunalno opremo, na katero bo priključil komunalno opremo, katere investitor je.
18. člen
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec
pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih
obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno
opremo. Občina mora skleniti pogodbo z zavezancem v roku
30 dni od dneva podane zahteve.
(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za
priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v
zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
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19. člen
(1) Za gradnjo in posodobitev gospodarske javne infrastrukture se komunalni prispevek ne plača.
(2) Plačila komunalnega prispevka je v skladu s sprejetim sanacijskim programom oproščen zavezanec za objekt, s
katerim bo nadomestil obstoječi objekt, uničen zaradi naravne
nesreče. To velja le za objekt z enako neto tlorisno površino in
namembnostjo, kot je bil prejšnji.
(3) O ostalih oprostitvah in olajšavah plačila komunalnega prispevka odloča župan na podlagi Pravilnika o kriterijih
za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega
prispevka.
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21. člen
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled
na sedežu Občine Žalec.
22. člen
(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem uveljavitve preneha veljati Odlok o programu
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje stanovanjske soseske Liboje – sever
(Uradni list RS, št. 20/12, 100/13).
Št. 420-01-0001/2014
Žalec, dne 22. maja 2014

ZAP.
ŠT.
1

VRSTA
PREMIČNEGA
PREMOŽENJA

Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Žalec za leto 2014

Na podlagi 5. točke 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G) je Občinski svet Občine
Žalec na seji dne 22. maja 2014 sprejel

DOPOLNITEV NAČRTA
RAVNANJA
s stvarnim premoženjem Občine Žalec
za leto 2014
1. člen
V Načrtu ravnanja s premičnim premoženjem Občine
Žalec za leto 2014 se v Načrtu pridobivanja premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000 EUR za leto 2014
(priloga 3) v tabelo dodajo naslednje premičnine:
ZAP.
ŠT.
6

PREDVIDENA
VRSTA
PREMIČNEGA SREDSTVA
V EUR
PREMOŽENJA
Urbana oprema
staro mestno
jedro

208.000,00

KOLIČINA

ORIENTACIJSKA
VREDNOST
V EUR

Granitne kocke 100 palet (v eni
staro mestno paleti 10 m2
jedro
granitnih kock)

– 15.000,00
(cena celotnega
paketa –
100 palet)
– 180,00
Prodaja po po(cena ob nakupu
samezni paleti
posamezne palete)
ali v paketu

3 člen
Ta dopolnitev načrta začne veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-02-0042/2013
465-02-0043/2013
Žalec, dne 22. maja 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

1668.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o oddajanju
zemljišč v lasti Občine Žalec v najem (zakup)

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 22. 5.
2014 sprejel

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

1667.

4461

2. člen
V Načrtu ravnanja s premičnim premoženjem Občine
Žalec za leto 2014 se v Načrtu razpolaganja s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000 EUR za leto 2014
(priloga 4) v tabelo dodajo naslednje premičnine:

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka na območju stanovanjske soseske Liboje
– sever.

Stran

NAMEN

Za potrebe
ureditve starega
mestnega jedra
v Žalcu

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o oddajanju zemljišč
v lasti Občine Žalec v najem (zakup)
1. člen
V Pravilniku o oddajanju zemljišč v lasti Občine Žalec v
najem (zakup) (Uradni list RS, št. 52/11, 29/13 in 17/14) se
spremeni »Priloga 2: CENIK ZAKUPA ZEMLJIŠČ V LASTI
OBČINE ŽALEC« tako da se glasi:
DEJANSKA RABA

ZAKUPNINA V €/ha

njiva

140,00

travnik

104,69

sadovnjak

160,25

vinograd

125,75

hmeljišče

156,73

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 464-04-0054/2011
Žalec, dne 22. maja 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

Stran

4462 /
1669.

Št.
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Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 110/02, 97/03 – Odl. US, 46/04 – ZRud-A, 47/04,
41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 62/04 – Odl. US, 92/05 –
ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US,
126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11
– Odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13) in 24. člena
Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet
Občine Žalec na seji dne 22. maja 2014 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
Občina Žalec ukine status javnega dobra zemljiščem:
– parc. št. 1717/30, k.o. Gotovlje in
– parc. št. 1013, k.o. Liboje.
II.
V zemljiški knjigi pri pristojnem okrajnem sodišču se
na parc. št. 1717/30, k.o. Gotovlje in parc. št. 1013, k.o. Liboje vknjiži lastninska pravica na imetnika Občina Žalec,
Ulica Savinjske čete 5, Žalec, matična številka: 5881544,
do celote.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 465-01-0002/2014
Žalec, dne 22. maja 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

Uradni list Republike Slovenije
K.o. 978 – Studence
Parc. št.
142/7
197/5
1029/25
1029/26
1034/2
1029/20

Grajeno javno dobro
vodovodno črpališče
vodovodni rezervoar
LC 490402
LC 490402
LC 490402
LC 490402

K.o. 979 – Ponikva
Parc. št.
430/9
272/9
284/2
285/2
405/5
200/2
201/2
245/2
218/6
1730/0
1689/13
1156/13
412/2
447/2
202/2
270/7
270/8
243/2
215/6
414/2
268/2
259/5

Grajeno javno dobro
Pokopališče
LC 490402
LC 490402
LC 490402
LC 490392
LC 490402
LC 490402
LC 490402
LC 490392
LC 490392
LC 490392
JP 992111
LC 490392
LC 490392
LC 490402
LC 490402
LC 490402
LC 490402
LC 490402
LC 490392
LC 490402
LC 490402

K.o. 994 – Zalog

1670.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena – javnega dobra
v lasti Občine Žalec

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 110/02, 97/03 – Odl. US, 46/04 – ZRud-A, 47/04,
41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 62/04 – Odl. US, 92/05 –
ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US,
126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 –
Odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr in 110/13) in 20. člena
Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski
svet Občine Žalec na 26. redni seji dne 22. maja 2014 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena – javnega dobra

v lasti Občine Žalec

1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti
Občine Žalec pridobijo naslednje nepremičnine, ki predstavljajo gospodarsko javno infrastrukturo: občinske ceste (lokalne
ceste, kategorizirane in nekategorizirane javne poti), pešpoti,
pokopališča, vodna zajetja, črpališča pitne vode in podobno:
K.o. 977 – Železno
Parc. št.

Grajeno javno dobro

2741/2

LC 490443

Parc. št.
343/8
343/9
343/11
343/20
290/10
2199/0
903/62
903/64

Grajeno javno dobro
LC 490391
LC 490391
LC 490391
LC 490391
LC 490391
nekategorizirana JP
nekategorizirana JP
nekategorizirana JP

K.o. 995 – Šempeter
Parc. št.
269/2

Grajeno javno dobro
pokopališče

K.o. 996 – Žalec
Parc. št.
908/9
1823/362

Grajeno javno dobro
nekategorizirana JP
razbremenilni kanal

K.o. 997 – Gotovlje
Parc. št.
27/1
1553/1
200/1
1241/2
459/200
902/5
459/188

Grajeno javno dobro
pokopališče
vrtina
JP 992981
nekategorizirana JP
LC 490411
LC 490421
nekategorizirana JP

Uradni list Republike Slovenije

Št.

K.o. 998 – Velika Pirešica
Parc. št.
475/3

Grajeno javno dobro
JP 990431

K.o. 999 – Gorica
Parc. št.
113/3

Grajeno javno dobro
LC 032053

K.o. 1000 – Levec
Parc. št.
97/18
1447/27

Grajeno javno dobro
nekategorizirana JP
JP 991302

K.o. 1001 – Petrovče
Parc. št.
73/4
89/189
89/25
89/49

Grajeno javno dobro
JP 991311 in JP 993101
JP 991295
JP 991295
JP 991295

K.o. 1002 – Kasaze
Parc. št.
151/1761
98/1
151/325
151/326
151/226
151/149

Grajeno javno dobro
LC 490035
LC 490035
JP 991181
JP 991181
JP 991181
JP 991181

K.o. 1003 – Zabukovica
Parc. št.
1100
937/1
1986/1
1990/6
1978/20
1999/1
2003/2
1978/18
1994/1
2072/11
1978/13
2004/1
2069/39
2069/40
1978/21
1993/3
1978/16
2000/2
207/22

Grajeno javno dobro
LC 490035
JP 990901
JP 990842
JP 990842
JP 990842
JP 990842
JP 990842
JP 990842
JP 990842
JP 990831
JP 990842
JP 990842
JP 990831
JP 990831
JP 990842
JP 990842
JP 990842
JP 990842
LC 490023

K.o. 1020 – Pongrac
Parc. št.
1560/5
817/3
1733/0

Grajeno javno dobro
nekategorizirana JP
JP 990771
LC 490022

K.o. 1021 – Liboje
Parc. št.
337/20
337/21

Grajeno javno dobro
JP 991232
JP 991232

2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa pridobijo status
grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno
odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa izda po uradni dolžnosti
občinska uprava.
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Stran

4463

Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenih
nepremičninah zaznamuje status grajenega javnega dobra
lokalnega pomena v lasti Občine Žalec, Ul. Savinjske čete 5,
Žalec, matična številka: 5881544.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 465-01-0002/2014
Žalec, dne 22. maja 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

1671.

Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu
v Občini Žalec

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 3/07, 23/07, 41/07, 61/10 – ZSVarPre in 62/10 –
ZUPJS), 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06,
8/07, 51/08, 5/09) je Občinski svet Občine Žalec na 26. redni
seji dne 22. maja 2014 sprejel

SKLEP
o ceni storitve Pomoč družini na domu
v Občini Žalec
1. člen
Izdaja se soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec v višini 16,15 EUR na uro
za opravljeno uro storitve na delavni dan.
V primeru izvajanja storitve na državni praznik ali dela
prost dan je cena 16,58 EUR na uro in na nedeljo 17,64 EUR
na uro za opravljeno uro storitve.
2. člen
Subvencija občine k ceni storitve Pomoč družini na domu
je 9,79 EUR na uro na delovni dan, 10,00 EUR na uro za državni praznik ali dela prosti dan in 10,53 EUR na uro na nedeljo.
Subvencija za opravljeno uro neposredne socialne oskrbe
za uporabnika je deljena na štiri dele:
– na del v višini 1,69 EUR na uro, ki predstavlja delež
stroškov strokovne priprave dokumentacije. Do tega dela subvencije so upravičeni vsi uporabniki te storitve.
– na del višine 1,95 EUR na uro, ki predstavlja delež stroškov vodenja in koordiniranja izvajanja storitve. Do tega dela
subvencije so upravičeni vsi uporabniki te storitve.
– na del v višini 0,87 EUR na uro, ki predstavlja prispevek
občine za kritje razlike do polnih plač socialnih oskrbovalk,
zaposlenih preko javnih del.
– na del v višini 5,28 EUR na uro na delovni dan, 5,49 EUR
na uro v primeru izvajanja storitve na državni praznik ali dela
prosti dan in 6,02 EUR na uro na nedeljo.
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 152-01-00008/2014
Žalec, dne 22. maja 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

Stran

4464 /
1672.

Št.
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Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v letu 2014
v Občini Žalec

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji – (ZVRK) (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 11/11
in 98/13), in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS,
št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec dne 22. maja 2014
sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v letu 2014 v Občini Žalec
I.
S tem sklepom se določajo upravičenci in kriteriji za delno
povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu
2014 v Občini Žalec.
II.
Organizatorji volilne kampanje list kandidatov za člane
občinskega sveta, katerim so pripadli mandati za člane Občinskega sveta Občine Žalec imajo pravico do povrnitve stroškov
volilne kampanje v višini 0,33 evrov za vsak dobljeni glas.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev razvidnega iz poročila, ki ga organizator predloži v roku, ki ga določa zakon Občinskemu svetu
Občine Žalec in Računskemu sodišču.
III.
Organizatorji volilne kampanje za župana, ki so dosegli
najmanj 10  % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so
glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje
v višini 0,12 evrov za vsak dobljeni glas.
Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu glasovanja
upravičena do povrnitve stroškov le na osnovi dobljenih glasov
v drugem krogu glasovanja za župana.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev razvidnega iz poročila, ki ga organizator predloži v roku, ki ga določa zakon Občinskemu svetu
Občine Žalec in Računskemu sodišču.

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja
v mestu Žalec
1. člen
Časovno omejeno parkiranje se določi na javnih parkiriščih na območju mesta Žalec:
– na delu zemljišča s parc. št. 195/18, k.o. Gotovlje – pri
pošti v Žalcu
– na delu zemljišča s parc. št. 1062/3, k.o. Žalec – Savinjska cesta ob parku
– na delu zemljišča s parc. št. 1060/12, k.o. Žalec – severno pri zdravstvenem domu
– na zemljišču s parc. št. 1059/9, k.o. Žalec – pri zdravstvenem domu ob železnici
– na zemljišču s parc. št. 1060/1, k.o. Žalec – pri lekarni
in otroškem dispanzerju
– na zemljišču s parc. št. 993/11 in 993/6, k.o. Žalec – Ob
Ulici Savinjske čete nasproti Občine Žalec
– na zemljišču s parc. št. 2247, k.o. Žalec – Ob Ulici Savinjske čete med Šlandrovim trgom in Pečnikovo ulico
– na delu zemljišča s parc. št. 146/1, 146/2, 146/3, 149/16
– del, vse k.o. Gotovlje – ob Aškerčevi ulici pri vrtcu
– na zemljišču s parc. št. 1003/9, k.o. Žalec – pri tržnici
– na zemljišču s parc. št. *63/5, *63/5, *65/2, *65/3, *65/6,
*65/8, vse k.o. Žalec – parkirišče severno ob Pečnikovi ulici
– na delu zemljišča s parc. št. 1944/1, k.o. Žalec – severno in južno na Šlandrovem trgu. Na teh parkiriščih prične nova
ureditev veljati najkasneje 30 dni po končanju del Prenova
SMJ Žalec.
Sestavni del tega sklepa je grafična priloga prometne
ureditve.
2. člen
Omejitev kratkotrajnega parkiranja velja vsak delavnik od
7. do 16. ure. Ob sobotah, nedeljah in praznikih – dela prostih
dnevih omejitve parkiranja ni.
3. člen
(1) Ta sklep začne veljati peti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
(2) Uporabljati se začne po izvedbi potrebnih tehničnih
ukrepov.
Št. 344-00-0007/2013
Žalec, dne 22. maja 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

IV.
Organizatorjem volilne kampanje iz II. in III. točke tega
sklepa se na njihovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje
iz proračuna občine v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in Računskemu sodišču.
V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-00-0002/2010
Žalec, dne 22. maja 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

1673.

Sklep o določitvi območij kratkotrajnega
parkiranja v mestu Žalec

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 23/06) ter 32.b člena Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 52/12,
94/12, 24/14) je Občinski svet Občine Žalec na 26. redni seji
dne 22. maja 2014 sprejel

1674.

Ugotovitveni sklep – nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 22. 5.
2014 sprejel naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP
I.
Za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Žalec za leto 2014 se
uporabi vrednost točke, ki je bila sprejeta za leto 2013.
II.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-08-0001/2014
Žalec, dne 22. maja 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

Uradni list Republike Slovenije
AJDOVŠČINA
1675.

Odlok o organizaciji in izvajanju socialno
varstvene storitve pomoč družini na domu
na območju Občine Ajdovščina

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12
– ZUJF), 8. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS,
št. 44/12), 43., 99., 100.a in 100.c člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – ZSV-UPB2, 23/07 – popr.,
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12),
6. člena Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11,
111/13), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06,
8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in Uredbe o merilih za določanje
oprostitev pri plačilu socialnovarstvenih storitev (Uradni list
RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS,
99/13 – ZUPJS-C), je Občinski svet Občine Ajdovščina na
39. redni seji dne 29. 5. 2014 sprejel

ODLOK
o organizaciji in izvajanju socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu na območju
Občine Ajdovščina
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se ureja organizacija izvajanja javne službe pomoči na domu v delu, ki se nanaša na socialno oskrbo na
domu, upravičence do socialne oskrbe, obliko izvajanja javne
službe, obseg in vrste storitev, način uveljavljanja pravice, določitev cene storitev ter oprostitve plačil.
2. člen
Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem,
ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v
svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti, invalidnosti ali
kronične bolezni ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo
možnosti.
II. UPRAVIČENCI DO SOCIALNE OSKRBE NA DOMU
3. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe s
stalnim prebivališčem na območju Občine Ajdovščina, ki jim
preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno
organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno
in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem
okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani
obliki.
Upoštevaje gornje pogoje so upravičenci:
– osebe stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov,
ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne
komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta
njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje
pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami
zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, so pa po oceni
pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge
osebe nesposobne za samostojno življenje,
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– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali
težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v
organizirane oblike varstva.
III. ZAGOTAVLJANJE IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
4. člen
Pomoč družini na domu se na območju Občine Ajdovščina zagotavlja v okviru javne službe, ki je organizirana kot redna
dejavnost.
Pomoč družini na domu se na območju Občine Ajdovščina lahko izvaja:
– s sklenitvijo pogodbe o izvajanju javne službe z javnim
socialnovarstvenim zavodom, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje službe pomoči na domu,
– z ustanovitvijo javnega zavoda, ki bo izvajal to javno
službo,
– s podelitvijo koncesije.
Koncesijo se podeli v skladu z določili Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva pravni oziroma fizični
osebi, ki izpolnjuje pogoje po Zakonu o socialnem varstvu.
Občinski svet sprejme sklep o razpisu koncesije, v katerem
določi vrsto in obseg storitev. Odločbo o podelitvi koncesije
izda občinska uprava.
5. člen
Z izbranim izvajalcem oziroma izvajalci socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu Občina Ajdovščina sklene
ustrezno pogodbo o izvajanju javne službe, v kateri se določijo
medsebojne pravice in obveznosti.
Izvajalec socialne oskrbe na domu je dolžan izvajati javno
službo strokovno in racionalno ter v skladu z veljavno zakonodajo ter veljavnimi standardi in normativi za to področje.
6. člen
Izvajalec socialne oskrbe na domu je dolžan izpolnjevati
in zagotavljati kadrovske ter prostorsko-tehnične pogoje za
izvajanje socialne oskrbe na domu, kot to določajo zakonski in
podzakonski predpisi.
Izvajalec javne službe je dolžan voditi osnovno dokumentacijo upravičencev, evidenco dogovorov o trajanju, vrsti
in načinu zagotavljanja storitve, dnevnik opravljenih storitev
ter podatke o plačilih ali oprostitvah plačil za storitve v skladu z
določili Zakona o socialnem varstvu in Pravilnika o standardih
in normativih socialnovarstvenih storitev.
Občina Ajdovščina ima pravico vpogleda v dokumentacijo
iz prejšnjega odstavka.
O izvajanju javne službe socialne oskrbe na domu in o
porabljenih sredstvih je vsak izvajalec najmanj enkrat letno
dolžan občini podati pisno poročilo.
7. člen
Občina Ajdovščina zagotavlja v vsakoletnem proračunu
sredstva za izvajanje javne službe pomoči na domu posameznemu izvajalcu najmanj v višini 50 % subvencije k ceni storitve
in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec za
plačilo delno ali v celoti oproščen plačila.
IV. VRSTE STORITEV
8. člen
Socialna oskrba na domu se prilagodi posameznemu
upravičencu in obsega naslednje sklope opravil:
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju
osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanju in negi osebnih ortopedskih pripomočkov,
– gospodinjska pomoč: prinašanje enega pripravljenega
obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomi-
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vanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela
prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: vzpostavljanje
socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava
upravičenca na institucionalno varstvo.
Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil iz
prejšnjega odstavka.
V. POSTOPEK UVELJAVLJANJA STORITVE
9. člen
Storitev socialne oskrbe na domu se začne na zahtevo
upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika.
Socialnovarstvena storitev pomoč družini na domu je
strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo vodja oziroma koordinator storitve,
neposredni izvajalec socialne oskrbe na domu, upravičenec ter
ključni ali odgovorni družinski člani.
Postopek in trajanje socialne oskrbe na domu se izvaja
pod pogoji, ki jih določa pravilnik o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev.
10. člen
Izvajalec javne službe sklene z upravičencem oziroma
njegovim zastopnikom dogovor o izvajanju in načinu plačila
socialne oskrbe na domu pred pričetkom izvajanja storitev. V
primeru sprememb okoliščin v katerih je bil sklenjen dogovor,
se le-ta lahko ustrezno spremeni. Spremembo sklenjenega
dogovora lahko predlaga izvajalec storitve, upravičenec ali
njegov zakoniti zastopnik.
VI. DOLOČANJE CENE STORITVE IN OPROSTITVE
PLAČIL

Uradni list Republike Slovenije
nepremičnine na katerih uporabnik storitve nima prijavljenega
stalnega prebivališča.
14. člen
Upravičenci plačujejo storitve službe socialne oskrbe na
domu izvajalcu javne službe na podlagi mesečnega obračuna
opravljenih storitev.
Subvencijo k ceni storitve in sredstva v višini oprostitve
plačil upravičencev zagotavlja občina izvajalcu javne storitve
na podlagi mesečnih zahtevkov.
15. člen
Vsako spremembo dejstev in okoliščin, ki so bile podlaga
za sklenitev dogovora in določitev plačila, je upravičenec ali
zavezanec dolžan v petnajstih dneh sporočiti izvajalcu storitve
oziroma v primeru oprostitve plačila Centru za socialno delo
Ajdovščina.
Upravičenec, ki je pridobil pravico do celotne ali delne
oprostitve plačila storitev pomoči na domu na podlagi lažnih podatkov ali ni sporočil spremembe stanja, je v skladu z zakonom
dolžan vrniti vsa sredstva, ki so mu bila priznana kot pravica z
zamudnimi obrestmi, ki veljajo za davke in prispevke, od dneva,
ko je neupravičeno pridobil oprostitev plačila oziroma doplačila.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
organizaciji pomoči na domu in merilih za določanje plačila storitev na območju Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 110/00,
32/02 in 46/03).
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 552-9/1999
Ajdovščina, dne 30. maja 2014
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

11. člen
Ceno storitve pomoč družini na domu določi organ upravljanja izvajalca javne službe v skladu z določili Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, na
podlagi predpisanih obrazcev.
Izvajalec storitve mora k cenam storitve iz okvira javne
službe pridobiti soglasje pristojnega občinskega organa.
12. člen
Cena storitve predstavlja tisti del stroškov socialne oskrbe na domu, ki jih je v skladu s Pravilnikom o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev dolžan plačati uporabnik storitev oziroma njegovi zavezanci za plačilo. Zavezanci
za plačilo storitev po tem odloku so poleg upravičenca osebe,
ki jih do upravičenca veže preživninska obveznost, ki izhaja iz
zakonov ali pogodbenega razmerja.
13. člen
Upravičenci, ki nimajo lastnih sredstev ali jim ta ne zadoščajo za plačilo storitve pomoči na domu in nimajo premoženja
ali zavezancev, ki bi jih bili po zakonu ali iz kakega drugega
pravnega naslova dolžni preživljati, lahko vložijo pri Centru za
socialno delo Ajdovščina zahtevo za delno ali celotno oprostitev plačila storitve, ki o oprostitvi odloča v skladu z Zakonom
o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Uredbo o merilih za
določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.
Upravičenec, ki je lastnik nepremičnin, lahko uveljavlja
oprostitev plačila stroškov za pomoč na domu le, če v odločbi
o oprostitvi plačila dovoli zaznambo prepovedi odtujitve in
obremenitve nepremičnin v korist občine. Ta določba velja za

IG
1676.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto
2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB), 27/08 Odl.
US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18,76/08, 100/08 Odl. US:
U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10,
84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 105. člena Statuta
Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine
Ig na 24. redni seji dne 28. 5. 2014 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2014
1. člen
V Odloku o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2014
(Uradni list RS, št. 111/13) se 2. člen spremeni in se glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

Uradni list Republike Slovenije
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov/namen
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
70

5.114.502,31
4.218.103,66

700 Davki na dohodek in dobiček

3.769.952,00

703 Davki na premoženje

316.939,00

704 Domači davki na blago in storitve

131.157,66

74

NEDAVČNI PRIHODKI

891.832,12
118.862,00

40
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414 Tekoči transferi v tujino

0,00

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.602.702,80

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.602.702,80
43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

179.158,33

431 iInvesticijski transferi pravnim
in fizičnim osebam

124.885,00

432 investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK,
PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
B.

75

54.273,33
1.578.207,63

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

0,00

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00

43.050,00

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

56.089,00

751 Prodaja kapitalskih deležev

0,00

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0,00

714 Drugi nedavčni prihodki

669.881,12

KAPITALSKI PRIHODKI

268.002,18

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

0,00

721 Prihodki od prodaje zalog

0,00

0,00

730 Prejete donacije iz domačih virov

0,00

731 Prejete donacije iz tujine

0,00

TRANSFERNI PRIHODKI

281.185,05

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

118.838,53

162.346,52

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

0,00

787 Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij

0,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

7.237.330,64

TEKOČI ODHODKI

2.864.806,26

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

44

268.002,18

PREJETE DONACIJE

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

41

3.950,00

42
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712 Globe in druge denarne kazni

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
78

55,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
73

5.659.123,01

DAVČNI PRIHODKI

711 Takse in pristojbine

72

v eurih
REBALANS
1-2014

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

706 Drugi davki
71

Št.

418.568,73
65.013,00
2.201.090,29
69.451,52
110.682,72
2.590.663,25
169.738,56
1.733.218,64

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

178.047,14

413 Drugi tekoči domači transferi

509.658,91

C.
50

55

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJA
KAPITALSKIH DELŽEV (440+441+442)

0,00

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

440 Dana posojila

0,00

441 Povečanja kapitalskih deležev
in naložb

0,00

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0,00

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

0,00

RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0,00

ZADOLŽEVANJE

0,00

500 Domače zadolževanje

0,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

331.138,04

ODPLAČILA DOLGA

331.138,04

550 Odplačila domačega dolga

331.138,04

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

1.909.345,67

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–331.138,04

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

1.578.207,63

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2013

2.259.304,31

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 podkonte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Ig.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
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2. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
Proračunski skladi so:
1. Račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu

Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini
84.310,45 eur.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 eurov
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4101/004/2013
Ig, dne 29. maja 2014
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

IVANČNA GORICA
1677.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta Debli hrib

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica
(Uradni list RS, št. 59/11) je župan Občine Ivančna Gorica dne
8. 5. 2014 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta Debli hrib
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) Na območju občinskega podrobnega prostorskega
načrta Debeli hrib (v nadaljnjem besedilu: OPPN) je v veljavi
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica
(Uradni list RS, št. 73/13; v nadaljnjem besedilu OPN).
(2) Območje OPPN se nahaja na vinogradniškem območju Debeli hrib. Območje je pozidano.
(3) S predvidenimi ureditvami se posega na naslednja
območja varovanj:
– varstvo kulturne dediščine (kulturni spomenik pri partizanskem domu).
(4) Cilj priprave OPPN je ureditev vrha Debelega hriba z
družbenimi in turističnimi dejavnostmi. Dopustne so ureditve
za potrebe partizanskega doma (rekonstrukcija oziroma širitev
doma in ureditev pripadajočih zunanjih površin) ter ureditve
za potrebe vinogradniškega turizma in pripadajočih zunanjih
površin. Določi se ureditev parkirišča zadostne kapacitete,
športnih površin parkovnih ureditev z otroškim igriščem ipd.
Določijo se merila in pogoji za sanacijo predimenzioniranega
obstoječega objekta na JV EUP. Podajo se tudi ustrezne rešitve
za avtobusni dovoz do območja.
2. člen
(območje urejanja)
(1) Območje urejanja je v velikosti približno 0,6 ha in
obsega zemljišča, ki so v OPN označena kot TEM-OPPN na
območju Debelega hriba, po namenski rabi pa sodijo v območje

Uradni list Republike Slovenije
BTs – površine turizma na podeželju, CD – območja centralnih
dejavnosti, PO – druge prometne površine, ZS – površine za
rekreacijo in šport, ZD – druge urejene zelene površine, ZP –
parki.
(2) Na osnovi izdelanih strokovnih podlag in izdelanih
projektnih rešitev prometnega omrežja, smernic nosilcev urejanja prostora, ter izraženih interesov pripravljavca OPPN in
lastnikov zemljišč, se območje OPPN lahko tudi poveča z
namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne
in prometne ureditve.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi strokovnih
podlag, analiz prostora, na osnovi programskih izhodišč oziroma urbanističnih, prostorskih in okoljskih zahtev, pridobljenih
smernic in analize le-teh ter v skladu z veljavno zakonodajo.
(2) Strokovne rešitve se izdelajo v obsegu, vsebini in
obliki, ki so potrebne za določitev sestavin vsebine OPPN, določene v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni
list RS, št. 99/07).
(3) Če se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno
pridobiti dodatne strokovne podlage, se jih naroči naknadno
na pobudo načrtovalca.
4. člen
(postopek priprave OPPN)
(1) Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. faza:
– sklep župana o začetku priprave OPPN (maj 2014);
– objava sklepa v Uradnem listu RS in svetovnem spletu
(15 dni po podpisu sklepa s strani župana);
2. faza:
– izdelava osnutka OPPN (30 dni po izdelavi geodetskega
načrta);
– pregled osnutka OPPN s strani občine in posredovanje
osnutka nosilcem urejanja prostora s pozivom za izdajo smernic (15 dni);
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora (30 dni);
– pridobitev odločbe glede izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje (30 dni; v nadaljnjem besedilu: CPVO);
3. faza:
– pregled in analiza smernic (15 dni po prejemu smernic);
– izdelava variantnih rešitev za posamezne prostorske
ureditve (če bo potrebno), njihova primerjava s prostorskega,
okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika, ter izbor
najustreznejše variante (15 dni);
4. faza:
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN (45 dni);
– pregled dopolnjenega osnutka OPPN s strani občine in
priprava gradiva za prvo obravnavo osnutka (10 dni);
– objava obvestila za javnost o javni razgrnitvi in javni
obravnavi (7 dni pred začetkom javne razgrnitve);
– prva obravnava na odborih in na občinskem svetu;
– javna razgrnitev in javna obravnava (30 dni);
5. faza:
– pregled pripomb in predlogov javnosti ter priprava stališč (15 dni po prejemu pripomb in predlogov);
– pregled predloga stališč s strani pristojnih odborov in
občinskega sveta in potrditev stališč do pripomb in predlogov
(45 dni);
6. faza:
– izdelava predloga OPPN v skladu s sprejetimi stališči do
pripomb in predlogov (30 dni po potrditvi stališč);
– pregled predloga OPPN s strani občine in posredovanje predloga nosilcem urejanja prostora s pozivom za izdajo
mnenja (15 dni);
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora (30 dni);
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7. faza:
– izdelava usklajenega predloga OPPN (15 dni po sprejemu mnenj nosilcev urejanju prostora);
– pregled usklajenega predloga OPPN s strani občine in
priprava gradiva za drugo obravnavo (10 dni);
– posredovanje gradiva in druga obravnava na odborih in
na občinskem svetu (20 dni);
8. faza:
– objava v Uradnem listu RS (15 dni po sprejemu na
občinskem svetu);
– priprava končnih elaboratov sprejetega OPPN (15 dni
po objavi v Uradnem listu RS).
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s
tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter
izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1,
Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZmetD, 66/06 Odlo.
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) in ZPNačrt, posledično pa
se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega
področja, so:
– Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna
Gorica;
– Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7,
1290 Grosuplje;
– Elektro Ljubljana, distribucijska enota Ljubljana okolica,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana;
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Tržaška 4, 1001
Ljubljana;
– Telekom Slovenije, Sektor za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.
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(2) OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena
ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Direktoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim
odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od
prejema poziva ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena
ZPNačrt podati mnenje v roku 30 dni od podanega predloga.
V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v
zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu
s tretjim odstavkom 58. člena ZPNačrt štelo, da smernic
nima, pri čemer mora pripravljavec upoštevati vse zahteve,
ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo
veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja
prostora v zakonsko določenem roku od prejema zahtevka
o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, bo občina skladno s
prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.
(4) Če se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno
pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki
niso našteti v prvem odstavku, se jih v postopku vključi
naknadno.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Stroške izdelave OPPN nosi investitor, ki ima zemljišče
znotraj območja urejanja z OPPN.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Sklep o začetku priprave OPPN se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Ivančna
Gorica ter začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-0003/2014-1
Ivančna Gorica, dne 25. maja 2014
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

Stran

4470 /

Št.

41 / 6. 6. 2014

VLADA
1678.

Uredba o izvajanju Uredbe Komisije (EU)
o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih
za letalsko osebje v civilnem letalstvu

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) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvajanju Uredbe Komisije (EU) o tehničnih
zahtevah in upravnih postopkih za letalsko
osebje v civilnem letalstvu
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določajo pristojni organ, prekrški in sankcije za kršitev določb Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne
3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih
za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES)
št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 311 z
dne 25. 11. 2011, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 245/2014 z dne 13. marca 2014 o spremembi
Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011
o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje
v civilnem letalstvu (UL L št. 74 z dne 14. 3. 2014, str. 33),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1178/2011/EU).
2. člen
(pristojni organ)
Pristojni organ za nadzor nad izvajanjem te uredbe in
Uredbe 1178/2011/EU ter prekrškovne postopke v zvezi s to
uredbo je Javna Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija).
3. člen
(licence iz tretjih držav)
V zvezi z izvajanjem prvega odstavka 8. člena Uredbe
1178/2011/EU sprejme agencija licence tretje države in s tem
povezana zdravniška spričevala, ki jih izdaja tretja država
ali se izdajajo v njenem imenu, v skladu s prilogo 3 Uredbe
1178/2011/EU.
4. člen
(prekrški pilota pripravnika)
Z globo od 100 do 300 eurov se kaznuje za prekršek pilot
pripravnik, če leti samostojno brez zdravniškega spričevala, ki
se zahteva za posamezno licenco, iz odstavka (a) MED.A.030
priloge IV k Uredbi 1178/2011/EU.
5. člen
(prekrški pilota)
(1) Z globo od 100 do 300 eurov se kaznuje za prekršek
pilot, če pri sebi nima listin, ki se zahtevajo za pregled, iz
FCL.045 priloge I k Uredbi 1178/2011/EU.
(2) Z globo od 200 do 600 eurov se kaznuje za prekršek
pilot letala, helikopterja, zrakoplova z navpičnim vzletanjem/pristajanjem ali zračne ladje, če izvaja privilegije v nasprotju z
odstavkom (a) FCL.055 priloge I k Uredbi 1178/2011/EU.
(3) Z globo od 200 do 600 eurov se kaznuje za prekršek
imetnik ratinga IR ali EIR, če izvaja privilegije v nasprotju z
odstavkom (d) FCL.055 priloge I k Uredbi 1178/2011/EU.
(4) Z globo od 300 do 800 eurov se kaznuje pilot balona,
če ga upravlja v komercialnem zračnem prevozu ali za prevoz
potnikov v nasprotju z odstavkom (a) FCL.060 priloge I k Uredbi
1178/2011/EU.
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(5) Z globo od 300 do 800 eurov se kaznuje za prekršek
pilot letala, helikopterja, zrakoplova z navpičnim vzletanjem/pristajanjem, zračne ladje ali jadralnega letala, če:
1.
ne upošteva omejitve iz zahtev za upravljanje zrakoplova
v komercialnem zračnem prevozu ali za prevoz potnikov iz 1. točke odstavka (b) FCL.060 priloge I k Uredbi
1178/2011/EU;
2.
ne opravi leta za usposabljanje iz 2. točke odstavka (c)
FCL.060 priloge I k Uredbi 1178/2011/EU.
(6) Z globo od 300 do 1000 eurov se kaznuje za prekršek
pilot letala ali helikopterja, če upravlja zrakoplov, s katerim se
opravlja komercialni zračni prevoz, v nasprotju s FCL.065 priloge I k Uredbi 1178/2011/EU.
(7) Z globo od 200 do 600 eurov se kaznuje za prekršek imetnik PPL z ratingom IR, ki ne opravi avdiometrije s
čistimi toni iz odstavka (g) MED.A.030 priloge IV k Uredbi
1178/2011/EU.
(8) Z globo od 200 do 600 eurov se kaznuje za prekršek
pilot, če izvaja privilegije iz:
1.
LAPL v nasprotju z odstavkom (a) iz FCL.105 priloge I
k Uredbi 1178/2011/EU;
2.
LAPL(A) v nasprotju z odstavkom (a) iz FCL.105.A priloge I k
Uredbi 1178/2011/EU;
3.
LAPL(H) v nasprotju s FCL.105.H priloge I k Uredbi
1178/2011/EU;
4.
LAPL(S) v nasprotju z odstavkom (a) iz FCL.105.S priloge I k Uredbi 1178/2011/EU;
5.
LAPL(B) v nasprotju s FCL.105.B priloge I k Uredbi
1178/2011/EU.
(9) Z globo od 200 do 700 eurov se kaznuje za prekršek
pilot, če izvaja privilegije iz:
1.
PPL(A) v nasprotju s FCL.205.A priloge I k Uredbi
1178/2011/EU;
2.
PPL(H) v nasprotju s FCL.205.H priloge I k Uredbi
1178/2011/EU;
3.
PPL(As) v nasprotju s FCL.205.As priloge I k Uredbi
1178/2011/EU.
(10) Z globo od 200 do 1.500 eurov se kaznuje za prekršek pilot, če izvaja privilegije iz:
1.
SPL v nasprotju s FCL.205.S priloge I k Uredbi
1178/2011/EU;
2.
BPL v nasprotju s FCL.205.B priloge I k Uredbi
1178/2011/EU.
(11) Z globo od 300 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pilot, če izvaja privilegije iz:
1.
CPL v nasprotju z odstavkom (a) iz FCL.305 priloge I
k Uredbi 1178/2011/EU;
2.
MPL v nasprotju s FCL.405.A priloge I k Uredbi
1178/2011/EU.
(12) Z globo od 500 do 3.000 eurov se kaznuje za prekršek pilot, če izvaja privilegije iz ATPL v nasprotju s FCL.505
priloge I k Uredbi 1178/2011/EU.
(13) Z globo od 200 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pilot, če izvaja privilegije iz:
1.
licence z ratingom IR, ki ustreza kategoriji zrakoplovov, v
nasprotju s FCL.605 priloge I k Uredbi 1178/2011/EU;
2.
licence z ratingom za razred ali tip, ki ustreza kategoriji
zrakoplovov, v nasprotju s FCL.705 priloge I k Uredbi
1178/2011/EU;
3.
licence z ratingom za akrobatsko letenje, ki ustreza kategoriji zrakoplovov, v nasprotju z odstavkoma (a) in (c) iz
FCL.800 priloge I k Uredbi 1178/2011/EU;
4.
licence z ratingom za vleko jadralnih letal in vleko oglasnih trakov, ki ustreza kategoriji zrakoplovov, v nasprotju
z odstavki (a), (d), (e) in (f) iz FCL.805 priloge I k Uredbi
1178/2011/EU;
5.
licence z ratingom za nočno letenje, ki ustreza kategoriji
zrakoplovov, v nasprotju s FCL.810 priloge I k Uredbi
1178/2011/EU;
6.
licence z ratingom za letenje v gorah, ki ustreza kategoriji zrakoplovov, v nasprotju z odstavkom (a) iz FCL.815
priloge I k Uredbi 1178/2011/EU;
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7.

licence z ratingom za preizkusno letenje, ki ustreza kategoriji zrakoplovov, v nasprotju z odstavki (a), (b), (c) in
(e) iz FCL.820 priloge I k Uredbi 1178/2011/EU;
8.
licence z ratingom za instrumentalno letenje na ruti, ki
ustreza kategoriji zrakoplovov, v nasprotju s prvo točko
odstavka (a) iz FCL.825 priloge I k Uredbi 1178/2011/EU;
9.
licence z ratingom za letenje z jadralnimi letali v oblakih,
ki ustreza kategoriji zrakoplovov, v nasprotju z odstavkom
(a) iz FCL.830 priloge I k Uredbi 1178/2011/EU.
(14) Z globo od 100 do 500 eurov se kaznuje za prekršek
pilot, če izvaja razširjene privilegije iz:
1.
LAPL(A) v nasprotju s FCL.135.A priloge I k Uredbi
1178/2011/EU;
2.
LAPL(H) v nasprotju s FCL.135.H priloge I k Uredbi
1178/2011/EU;
3.
LAPL(S) v nasprotju s FCL.135.S priloge I k Uredbi
1178/2011/EU;
4.
LAPL(B) v nasprotju s FCL.130.B ali FCL135.B priloge I
k Uredbi 1178/2011/EU.
(15) Z globo od 150 do 700 eurov se kaznuje za prekršek pilot, če izvaja razširjene privilegije iz BPL v nasprotju
s FCL.220.B ali FCL.225.B priloge I k Uredbi 1178/2011/EU.
(16) Z globo od 200 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pilot, če izvaja razširjene privilegije iz:
1.
licence z ratingom IR(H) v nasprotju s FCL.630.H priloge
I k Uredbi 1178/2011/EU;
2.
licence z ratingom za razred in tip v nasprotju s FCL.710
priloge I k Uredbi 1178/2011/EU.
(17) Z globo od 500 do 3.000 eurov se kaznuje za prekršek pilot, če uveljavlja omejene privilegije iz ATPL(A) v nasprotju s FCL.505.A priloge I k Uredbi 1178/2011/EU.
6. člen
(prekrški inštruktorja)
(1) Z globo od 300 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek
inštruktor, če deluje v nasprotju s FCL.020 priloge I k Uredbi
1178/2011/EU.
(2) Z globo od 300 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek
inštruktor, če izvaja privilegije iz:
1.
potrdila FI v nasprotju s FCL.905.FI priloge I k Uredbi
1178/2011/EU;
2.
potrdila TRI v nasprotju s FCL.905.TRI priloge I k Uredbi
1178/2011/EU;
3.
potrdila CRI v nasprotju s FCL.905.CRI priloge I k Uredbi
1178/2011/EU;
4.
potrdila IRI v nasprotju s FCL.905.IRI priloge I k Uredbi
1178/2011/EU;
5.
potrdila SFI v nasprotju s FCL.905.SFI priloge I k Uredbi
1178/2011/EU;
6.
potrdila MCCI v nasprotju s FCL.905.MCCI priloge I
k Uredbi 1178/2011/EU;
7.
potrdila STI v nasprotju s FCL.905.STI priloge I k Uredbi
1178/2011/EU;
8.
potrdila MI v nasprotju s FCL.905.MI priloge I k Uredbi
1178/2011/EU;
9.
potrdila FTI v nasprotju s FCL.905.FTI priloge I k Uredbi
1178/2011/EU.
(3) Z globo od 300 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek
inštruktor, če izvaja omejene privilegije iz:
1.
potrdila FI v nasprotju s FCL.910.FI priloge I k Uredbi
1178/2011/EU;
2.
potrdila TRI v nasprotju s FCL.910.TRI priloge I k Uredbi
1178/2011/EU;
3.
potrdila SFI v nasprotju s FCL.910.SFI priloge I k Uredbi
1178/2011/EU;
4.
potrdila MCCI v nasprotju s FCL.910.MCCI priloge I
k Uredbi 1178/2011/EU;
5.
potrdila STI v nasprotju s FCL.910.STI priloge I k Uredbi
1178/2011/EU.
(4) Z globo od 300 do 2.000 evrov se kaznuje za prekršek
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost v letalstvu, če
stori prekršek iz prvega do tretjega odstavka tega člena.
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7. člen
(prekrški izpraševalca)
Z globo od 300 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek
izpraševalec, če izvaja privilegije iz:
1.
potrdila FE v nasprotju s FCL.1005.FE priloge I k Uredbi
1178/2011/EU;
2.
potrdila TRE v nasprotju s FCL.1005.TRE priloge I
k Uredbi 1178/2011/EU;
3.
potrdila CRE v nasprotju s FCL.1005.CRE priloge I
k Uredbi 1178/2011/EU;
4.
potrdila SFE v nasprotju s FCL.1005.SFE priloge I
k Uredbi 1178/2011/EU;
5.
potrdila FIE v nasprotju s FCL.1005.FIE priloge I k Uredbi
1178/2011/EU;
6.
potrdila IRE v nasprotju s FCL.1005.IRE priloge I k Uredbi
1178/2011/EU.
8. člen
(prekrški člana kabinskega osebja)
Z globo od 100 do 1.000 eurov se kaznuje za prekršek
član kabinskega osebja, če:
1.
ne upošteva omejitve iz zdravniškega poročila kabinskega osebja iz odstavka (b) MED.C.035 priloge IV k Uredbi
1178/2011/EU;
2.
izvaja privilegije in pogoje v nasprotju s CC.GEN.025
priloge V k Uredbi 1178/2011/EU;
3.
ne hrani in na zahtevo ne predloži listin iz CC.GEN.030
priloge V k Uredbi 1178/2011/EU.
9. člen
(prekrški odobrene organizacije za usposabljanje)
(1) Z globo od 500 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek organizacija za letalsko osebje, ki je pravna oseba, če:
1.
deluje v nasprotju z obsegom odobritve in privilegiji iz
ORA.GEN.125 priloge VII k Uredbi 1178/2011/EU;
2.
ne obvesti agencije o spremembah organizacije iz ORA.
GEN.130 priloge VII k Uredbi 1178/2011/EU;
3.
ne poroča o dogodkih iz ORA.GEN.160 priloge VII
k Uredbi 1178/2011/EU;
4.
ne vodi evidenc iz ORA.GEN.220 ali ORA.ATO.120 priloge VII k Uredbi 1178/2011/EU;
5.
uporablja letališča ali kraje delovanja v nasprotju z
ORA.ATO.140 priloge VII k Uredbi 1178/2011/EU.
(2) Z globo od 300 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek
samostojni podjetnik posameznik, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 150 do 1.500 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega
podjetnika posameznika, če stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
10. člen
(prekrški organizacije, ki upravlja FSTD)
(1) Z globo od 500 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek organizacija za letalsko osebje, ki je pravna oseba, če:
1.
deluje v nasprotju z obsegom odobritve in privilegiji iz
ORA.GEN.125 priloge VII k Uredbi 1178/2011/EU;
2.
ne obvesti agencije o spremembah organizacije iz
ORA.GEN.130 priloge VII k Uredbi 1178/2011/EU;
3.
ne poroča o dogodkih iz ORA.GEN.160 priloge VII
k Uredbi 1178/2011/EU;
4.
ne vodi evidenc iz ORA.GEN.220 ali ORA.FSTD.240
priloge VII k Uredbi 1178/2011/EU.
(2) Z globo od 300 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek
samostojni podjetnik posameznik, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 150 do 1.500 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega
podjetnika posameznika, če stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
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11. člen
(prekrški centra za letalsko medicino)
(1) Z globo od 200 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek center za letalsko medicino (AeMC), ki je pravna oseba, če:
1.
izdaja zdravniška spričevala, jim podaljšuje veljavnost in
jih obnavlja v nasprotju z MED.A.040 priloge IV k Uredbi
1178/2011/EU;
2.
deluje v nasprotju z obsegom odobritve in privilegiji iz
ORA.GEN.125 priloge VII k Uredbi 1178/2011/EU;
3.
ne obvesti agencije o spremembah organizacije iz
ORA.GEN.130 priloge VII k Uredbi 1178/2011/EU;
4.
ne poroča o dogodkih iz ORA.GEN.160 priloge VII
k Uredbi 1178/2011/EU;
5.
ne vodi evidenc iz ORA.GEN.220 ali ORA.AeMC.210
priloge VII k Uredbi 1178/2011/EU.
(2) Z globo od 200 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek
samostojni podjetnik posameznik, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 150 do 1.500 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega
podjetnika posameznika, če stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
12. člen
(prekrški zdravnika za letalsko osebje)
(1) Z globo od 150 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek
zdravnik za letalsko osebje (AME), če:
1.
izdaja zdravniška spričevala, jim podaljšuje veljavnost in
jih obnavlja v nasprotju z MED.A.040 priloge IV k Uredbi
1178/2011/EU;
2.
izvaja privilegije iz pooblastila AME v nasprotju z
MED.D.001 priloge IV k Uredbi 1178/2011/EU;
3.
izvaja razširjene privilegije iz pooblastila v nasprotju z
MED.D.015 priloge IV k Uredbi 1178/2011/EU;
4.
ne obvesti agencije o spremembah pooblastila AME iz
MED.D.025.
(2) Z globo od 300 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek
zdravnik za letalsko osebje (AME), če izpolnjuje obveznosti v
nasprotju z MED.A.025 priloge IV k Uredbi 1178/2011/EU.
13. člen
(prekrški zdravnika specialista splošne
ali družinske medicine)
(1) Z globo od 150 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek
zdravnik specialist splošne ali družinske medicine (GMP), če:
1.
izdaja zdravniška spričevala, jim podaljšuje veljavnost in
jih obnavlja v nasprotju z MED.A.040 priloge IV k Uredbi
1178/2011/EU;
2.
ne obvesti agencije o spremembah organizacije iz
ORA.GEN.130 priloge VII k Uredbi 1178/2011/EU;
3.
ravna v nasprotju z zahtevami iz MED.D.035 priloge IV
k Uredbi 1178/2011/EU.
(2) Z globo od 300 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek zdravnik specialist splošne ali družinske medicine (GMP),
če ne izpolnjuje obveznosti iz MED.A.025 priloge IV k Uredbi
1178/2011/EU.
14. člen
(prekrški zdravnika specialista medicine dela)
(1) Z globo od 150 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek
zdravnik specialist medicine dela (OHMP), če ravna v nasprotju
z zahtevami iz MED.D.040 priloge IV k Uredbi 1178/2011/EU.
(2) Z globo od 300 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek
zdravnik specialist medicine dela (OHMP), če ne izpolnjuje
obveznosti iz MED.A.025 priloge IV k Uredbi 1178/2011/EU.
15. člen
(prekrški zaradi zmanjšane zdravstvene sposobnosti)
Z globo od 100 do 1.000 eurov se kaznuje za prekršek
pilot ali član kabinskega osebja, če izvaja privilegije iz licence
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in povezanih ratingov ali pooblastil ali iz potrdila ob zmanjšani
zdravstveni sposobnosti iz MED.A.020 priloge IV k Uredbi
1178/2011/EU.
16. člen
(prenehanje uporabe)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe se prenehajo uporabljati
določbe:
1.
Pravilnika o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za
delo članov posadke letal (Uradni list SFRJ, št. 2/80,
31/80, 53/80, 43/81 in 10/85, ter Uradni list RS, št. 3/00,
57/02 in 44/10), v delu, ki se nanaša na pilota jadralnih
letal, pilota prostoletečih balonov, navigatorja letalca, mehanika-tehnika letalca, učitelja jadralnega letalstva, učitelja letenja na prostoletečem balonu, inštruktorja letenja
v zračnem prometu, inštruktorja navigatorjev letalcev,
inštruktorja mehanikov-tehnikov letalcev, stevarda ali stevardeso letala in višjega stevarda;
2.
Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati šole in šolski centri za usposabljanje zrakoplovnega osebja (Uradni
list RS, št. 23/05 in 44/10), v delu, ki se nanaša na športne pilote letal, pilote balonov in pilota jadralnih letal.
17. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik
o pogojih in postopkih za priznanje tujih licenc letalskega osebja (Uradni list RS, št. 40/04).
(2) Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati določbe Pravilnika o zdravstvenih zahtevah, ki jih mora izpolnjevati
letalsko osebje in drugo strokovno osebje, ter o preverjanju
zdravstvene sposobnosti in vodenju evidenc o zdravstveni
sposobnosti (Uradni list RS, št. 72/02, 62/08 in 7/09), v delu,
ki se nanaša na prometne pilote letal, helikopterjev in letal z
vertikalnim vzletanjem oziroma pristajanjem, poklicne pilote
letal, zračnih ladij, helikopterjev in letal z vertikalnim vzletanjem
oziroma pristajanjem, pilote letal z veččlansko letalsko posadko, učence pilote, zasebne (športne) pilote letal, zračnih ladij,
helikopterjev in letal z vertikalnim vzletanjem oziroma pristajanjem, letalce – navigatorje, letalce – inženirje, pilote jadralnih
letal, pilote prostoletečih balonov in kabinsko osebje.
18. člen
(veljavnost)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00729-23/2014
Ljubljana, dne 5. junija 2014
EVA 2013-2430-0118
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

1679.

Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih
in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev
ob 500. obletnici prvega slovenskega
tiskanega besedila

Na podlagi prvega, drugega in četrtega odstavka 5. člena
in prvega odstavka 6. člena Zakona o priložnostnih kovancih
(Uradni list RS, št. 53/07) ter v zvezi z drugo alinejo drugega
odstavka 1. člena Uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v
letu 2015 izdajo priložnostni kovanci (Uradni list RS, št. 3/14)
izdaja Vlada Republike Slovenije
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UREDBO
o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih
in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev
ob 500. obletnici prvega slovenskega
tiskanega besedila
1. člen
Republika Slovenija v letu 2015 izda zbirateljske kovance ob 500. obletnici prvega slovenskega tiskanega besedila
v obsegu ter z glavnimi znamenji in drugimi značilnostmi,
določenimi s to uredbo.
2. člen
Ob 500. obletnici prvega slovenskega tiskanega besedila Republika Slovenija izda:
– zlatnike z nominalno vrednostjo 100 eurov v količini
1 500 kovancev in skupni nominalni vrednosti 150.000 eurov,
– srebrnike z nominalno vrednostjo 30 eurov v količini
2 500 kovancev in skupni nominalni vrednosti 75.000 eurov
in
– zbirateljske dvokovinske kovance z nominalno vrednostjo 3 eure v količini 138 000 kovancev in skupni nominalni vrednosti 414.000 eurov.
3. člen
(1) Zlatniki so izdelani iz zlata čistine 900/1000 z ravnimi in reliefnimi površinami.
(2) Zlatnik tehta 7 gramov in ima premer 24 milimetrov. Pri posameznem zlatniku je dovoljen odmik pri teži do
– 1 ‰/+ 1 % in pri premeru do +/– 0,1 milimetra.
4. člen
(1) Srebrniki so izdelani iz srebra čistine 925/1000 z
ravnimi in reliefnimi površinami.
(2) Srebrnik tehta 15 gramov in ima premer 32 milimetrov. Pri posameznem srebrniku je dovoljen odmik pri teži
do – 1 ‰/+ 1 % in pri premeru do +/– 0,1 milimetra.
5. člen
(1) Zbirateljski dvokovinski kovanci so sestavljeni iz
kolobarja (zlitina: 78 % bakra, 20 % cinka, 2 % niklja) in jedra
(zlitina: 75 % bakra in 25 % niklja).
(2) Kovanec tehta 15 gramov in ima premer 32 milimetrov (od tega jedro 22 milimetrov). Pri posameznem kovancu je dopusten odmik pri teži do +/– 2 % in pri premeru do
+/– 0,05 milimetra.
6. člen
Videz zbirateljskih kovancev iz 3., 4. in 5. člena te
uredbe je naslednji:
– sprednja stran:
V osrednjem delu kovanca je v treh vrsticah originalni
napis »Leukhup leukhup leukhup leukhüp woga gmaina«.
Ob spodnjem robu kovanca je napis »SLOVENIJA« in letnica »2015«. V zgornjem delu je s številko izpisana vrednost
»100«, »30« ali »3« ter na desni strani beseda »EURO«;
– hrbtna stran:
Od zgornje polovice roba kovanca poteka napis »PRVO
SLOVENSKO TISKANO BESEDILO« in se zaključi s pokončno postavljeno letnico »1515«. V spodnji polovici kovanca sta v dveh vrsticah zapisani besedi »Stara prauda«.
7. člen
Zbirateljski kovanci, izdani na podlagi te uredbe, so
okrogli in po obodu nazobčani.
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8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-18/2014
Ljubljana, dne 5. junija 2014
EVA 2014-1611-0037
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

1680.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin

Na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06,
87/11, 40/12 – ZUJF in 22/14 – odl. US) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi
modelov vrednotenja nepremičnin
1. člen
V Uredbi o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin
(Uradni list RS, št. 95/11) se v drugem odstavku 5. člena besedilo »1122101, 1122102, 1122103, 1122104« nadomesti s
šifro »1122100«.
V štirinajstem odstavku se besedilo »1122101, 1122102,
1122103, 1122104« nadomesti s šifro »1122100«.
2. člen
Tretji odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če za zemljišča namenska raba ni določena ali če
je v registru nepremičnin za zemljišča evidentirana namenska raba s šifro 10000, 10100, 10110, 10120, 10130, 10140,
10200, 10210, 10220, 10300, 10310, 10320, 10330, 10400,
10410, 10420, 10430, 10500, 10510, 10520, 10530, 10540,
10550, 10600, 10610, 10620, 10630, 10640, 10650, 10660,
10700, 10800, 10900, 11000, 11100, 11200, 50000, 50100,
50110, 50120, 50200, 50300 in 50400, se za izračun vrednosti
parcele upošteva dejanska raba zemljišč.«.
3. člen
V prvem odstavku 7. člena se prva alineja spremeni tako,
da se glasi:
»– model vrednotenja za zemljišča za gradnjo stavb
(ZGS) za izračun vrednosti zemljišč, ki so v registru nepremičnin evidentirana z rabo zemljišč za gradnjo stavb s šifro 10001,
10101, 10111, 10121, 10131, 10141, 10201, 10211, 10221,
10301, 10311, 10321, 10331, 10401, 10411, 10421, 10431,
10501, 10511, 10521, 10531, 10541, 10551, 10601, 10611,
10621, 10631, 10641, 10651, 10661, 10701, 10801, 10901,
11001, 11101 in 11201;«.
V tretji alineji se šifra »200000« nadomesti s šifro
»20000«, šifra »201000« s šifro »20100«, šifra »202000« s
šifro »20200«, za šifro »1000« pa se doda vejica in besedilo, ki
se glasi: »1160, 1180, 1211, 1212, 1221, 1230, 1240 in 1420«.
V četrti alineji se šifra »300000« nadomesti s šifro
»30000«, šifra »301000« pa s šifro »30100«.
V peti alineji se šifra »400000« nadomesti s šifro
»40000«, šifra »401000« s šifro »40100«, šifra »401010« s
šifro »40110«, šifra »401020« s šifro »40120«, šifra »402000«
pa s šifro »40200«.
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Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Model vrednotenja za hiše (model HIS) se uporabi
za izračun vrednosti zemljišč, kadar so na parceli stavbe z deli
stavb, ki imajo izmed dejanskih rab, navedenih v štirinajstem
odstavku 5. člena te uredbe, dejansko rabo s šifro iz tretjega
odstavka 5. člena te uredbe, ne glede na to, ali so na parceli
tudi druge stavbe z deli stavb z drugačno dejansko rabo. Model vrednotenja za hiše (HIS) se za izračun vrednosti zemljišč
uporabi največ do 2400 m² zemljišča na posamezno stavbo
na parceli.«.
4. člen
V Prilogi 2 se v točki 1 MODEL VREDNOTENJA ZA STANOVANJA (STA) v podtočki 1.1 točkovnik STA-1 (stanovanja)
spremeni tako, da se glasi:
»Točkovnik STA-1 (stanovanja)
Točke: 0-103

«.
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5. člen
V Prilogi 3 se v točki 1 MODEL VREDNOTENJA ZA STANOVANJA (STA):
– preglednica iz 2. koraka spremeni tako, da se glasi:
»

– preglednica iz 4. koraka spremeni tako, da se glasi:
»

«;

«.

«.
6. člen
Priloga 4 se nadomesti z novo Prilogo 4, ki je kot priloga
sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00729-22/2014
Ljubljana, dne 5. junija 2014
EVA 2014-2430-0057
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
Priloga
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Priloga 4

Podatki o nepremičninah, ki se
uporabijo za izračun vrednosti
nepremičnin po modelih
vrednotenja nepremičnin
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STAVBE S TEŢKO INDUSTRIJO

Kratica modela

STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
HIS
HIS
HIS
HIS
HIS
HIS
HIS
HIS
HIS
GAR
GAR
GAR
GAR
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPP
PPP
PPP
PPP
PPP
PPP
PPP
PPP
PPP
PPP
PPP
PPP
PPP
PPP
PPP
PPP
PPP
PPP
PPP
IND
IND
IND
IND
IND
INP
INP
INP
INP
INP
INP
INP
INP
INP
INP
INP
INP
INP
INP
INP

Točkovnik

STA-1
STA-2
STA-3
STA-3
STA-3
STA-3
STA-3
HIS
HIS
HIS
HIS
HIS
HIS
HIS
HIS
HIS
GAR-1
GAR-2
GAR-2
GAR-2
PPL-1
PPL-1
PPL-2
PPL-2
PPL-2
PPL-3
PPL-3
PPL-3
PPL-3
PPL-3
PPL-3
PPP-1
PPP-1
PPP-2
PPP-2
PPP-3
PPP-3
PPP-3
PPP-3
PPP-3
PPP-3
PPP-3
PPP-3
PPP-3
PPP-3
PPP-3
PPP-3
PPP-3
PPP-3
PPP-3
IND-1
IND-1
IND-1
IND-2
IND-3
INP-1
INP-1
INP-1
INP-1
INP-1
INP-1
INP-1
INP-2
INP-2
INP-2
INP-2
INP-2
INP-2
INP-2
INP-2

Šifra dejanske rabe dela stavbe

1122100
1130001
1122201
1211101
1211102
1211103
1274001
1110000
1110001
1110002
1110003
1120000
1121001
1121002
1121003
1212001
1242003
1242001
1242002
1242006
1211201
1211202
1230104
1230105
1230401
1230101
1230102
1230103
1230106
1230402
1261002
1220101
1220301
1220201
1220302
1200000
1230404
1262001
1262002
1262003
1263001
1263002
1263003
1263004
1264001
1264002
1264003
1264004
1264005
1272103
1251001
1252002
1252003
1241006
1251000
1251003
1251004
1251005
1251006
1251007
1251008
1251009
1252001
1252004
1252005
1252006
1252007
1252008
1252009
1252010

Dejanska raba dela stavbe

stanovanje v vecstanovanjski stavbi ali stanovanjsko poslovni stavbi
bivalna enota v stavbi za posebne namene
oskrbovano stanovanje
hotel, motel
apartma
penzion, gostišče
prevzgojni dom, zapor, vojašnica, prostor za nastanitev policistov, gasilcev
stanovanje, neprimerno za bivanje, v stavbi z enim stanovanjem
stanovanje v samostoječi stavbi z enim stanovanjem
stanovanje, ki se nahaja v krajni vrstni hiši
stanovanji, ki se nahaja v vmesni vrstni hiši
stanovanje, neprimerno za bivanje, v stavbi z dvema ali več stanovanji
stanovanje v samostoječi stavbi z dvema stanovanjema
stanovanje v krajni vrstni hiši z dvema stanovanjema
stanovanje v vmesni vrstni hiši z dvema stanovanjema
koča, dom
pokrito parkirišče
garaţa
garaţa v garaţni hiši
nepokrito parkirišče
bife
restavracija, gostilna
prodajalna
prodajalna polizdelkov
prostori za storitvene dejavnosti
nakupovalni center
pokrita trţnica
avtosalon
kiosk
avtopralnica
prostor za razvedrilo
poslovni prostori javne uprave
poslovni prostori
banka, pošta, zavarovalnica
veleposlaništva in konzularna predstavništva
nestanovanjski del stavbe, ki ni primeren za uporabo
prostori za oskrbo in nego hišnih ţivali
muzej, knjiţnica
arhiv
atelje
šola, vrtec
prostor za neinstitucionalno izobraţevanje
prostor za znanstvenoraziskovalno delo
prostor za izobraţevanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami
prostor za zdravstvo
klinika, ambulanta
zdravilišče
veterinarska klinika
prostor za nastanitev, nego, zdravstveno in veterinar. oskrbo
prostor za pastoralno dejavnost
industrijski del stavbe
skladišča
hladilnice in specializirana skladišča
hanger, baza, remiza
industrijski del stavbe neprimeren za uporabo
prostori za proizvodnjo izdelkov za gradbeništvo
prostori za pridobivanje, predelavo radioaktivnih snovi
seţigalnica odpadkov
prostori za kemično in petrokemično proizvodnjo
terminal za ogljikovodike in utekočinjen zemeljski plin
koksarna, plinarna
plavţ, valjarna, topilnica
rezervoarji za tekoče naftne derivate
rezervoar za nevarne tekočine
silos za druge nevarne snovi - razsuti tovor
silos za poljske pridelke - razsuti tovor
silos za suhe snovi - razsuti tovor
rezervoar za nenevarne tekočine
rezervoar za vodo
rezervoar za plin

posebna kanalizacija ali čistilna naprava

2

Št.

INDUSTRIJSKE STAVBE

PISARNE

LOKALI

GARAŢE

HIŠE

STANOVANJA

Model vrednotenja za

izkoriščene mineralne surovine

doba izkoriščanja mineralnih surovin
vrsta pogona
toplotna moč

proizvedena električna energija

rastiščni koeficient

odprtost zemljišča

deleţ površine namenske rabe

namenska raba

vplivno območje

izolacija

izloţbeno okno

prostori stanovanja

površina prostora

kuhinja

vodovod

površina zemljišča pod stavbo

plin

parcele, na katerih stoji stavba

material nosilne konstrukcije

leto obnove strehe

leto obnove fasade

kanalizacija

leto izgradnje stavbe

elektrika

dvigalo

centroid

PODATKI O DEJAVNOSTI

prihodki pristaniške dejavnosti

ZEMLJIŠČA

stroški pristaniške dejavnosti

DEL STAVBE

število privezov pristanišča

STAVBA
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prodani naftni derivati
vrsta pristanišča
električna moč

deli stavb, namenjeni opravljanju dejavnosti

deleţ površine zemljišča za gradnjo

zemljišča za gradnjo

deleţ parcele, namenjen opravljanju dejavnosti

parcele, ki pripadajo nepremičnini, namenjeni opravljanju dejavnosti

stavbe, ki stojijo na parceli

deleţ površine dejanske rabe

dejanska raba zemljišča

boniteta zemljišča

površina parcele

centroid

višina etaţe

razdalja med nosilnimi elementi

prostornina

vhod iz ulice

talne obloge

stenske obloge

obdelava stropa

klima

kopalnica

uporabna površina

številka nadstropja

leto obnove oken

neto tlorisna površina

lega dela stavbe v stavbi

dejanska raba dela stavbe
leto obnove instalacij

tehnološki plin

način temeljenja

komprimiran zrak

industrijski tok

število stanovanj v stavbi

vrsta ogrevanja

vplivno območje

Model vrednotenja za

MODEL NI DOLOČEN

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO STAVB
POZIDANA ZEMLJIŠČA
KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
GOZDNA ZEMLJIŠČA
DRUGA ZEMLJIŠČA
ELEKTRARNE
RUDNIKI
PRISTANIŠČA
ČRPALKE

PKZ
PKO
PKO
PKO
PKO
PKO
PKO
PKO
PNJ
PNJ
PNJ
PNJ
PNJ
PNJ
PNJ
PNJ
PNJ
PNJ
PNJ
PNJ
PNJ
PND
PND
PND
PND
PND
PND
PND
PND
PND
PND
PND
PND
PND
PND
PND
PND
PND
PND
PND
PND
PND
PND
PND
PND
PND
PND
PPN
PPN
PPN
PPN

Šifra dejanske rabe dela stavbe

1274016
1274017
1274020
1274022

1271302
1271101
1271201
1271202
1271203
1271301
1271401
1274023
1230201
1241003
1241004
1241007
1241008
1241009
1242005
1261001
1265001
1265002
1265003
1272101
1273001
1220102
1230302
1230303
1241002
1241005
1242004
1261003
1272102
1272201
1274002
1274003
1274004
1274005
1274006
1274007
1274008
1274009
1274010
1274012
1274013
1274014
1274015
1274018
1274019
1274021
1274024
1230301
1241001
1251002
1274011

terasa
balkon, loţa
stopnišče, hodnik
ostali prostori stanovanja

vinska klet, zidanica
rastlinjak
farma
hlev
čebelnjak
prostor za spravilo pridelka
drug kmetijski del stavbe
zavetišče in hotel za ţivali
sejemska dvorana, razstavišče
prostori za krajevna pristanišča
kontrolni stolp
letališče
ţelezniška postaja
avtobusna postaja
gasilski dom
dvorana za druţabne prireditve
športna dvorana
pokrit prostor za šport in prireditve
pokrit plavalni bazen
cerkev, molilnica
kulturni spomenik
nadstreški na mejnih prehodih
bencinski servis za veleprodajo
spremljajoči objekti za prodajo bencina in drugih motornih goriv
postaja ţičnice
telekomunikacijski center, oddajnik
kolesarnica, čolnarna
paviljon, prostor za ţivali in rastline v ţivalskih in botaničnih vrtovih
versko znamenje
pokopališki del stavbe
nadstrešnica
klet
cestninska postaja
zaklonišče
transformator, transformatorska postaja
vodni stolp
vodno zajetje
čistilna naprava
bunker
kurilnica
tehtnica vozil
sanitarije
shramba
drvarnica
sušilnica, pralnica
podstrešje
pokrito vojaško in podobno strelišče
bencinski servis za maloprodajo
prostori za pristanišča
elektrarna
prostor za izkoriščanje mineralnih surovin

Dejanska raba dela stavbe

posebna kanalizacija ali čistilna naprava
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POSEBNE NEPREMIČNINE

DRUGE STAVBE

STAVBE ZA JAVNO RABO

STANOVANJA
KMETIJSKE STAVBE

PKZ
PKO
PKO
PKO
PKO
PKO
PKO
PKO
PNJ
PNJ
PNJ
PNJ
PNJ
PNJ
PNJ
PNJ
PNJ
PNJ
PNJ
PNJ
PNJ
PND
PND
PND
PND
PND
PND
PND
PND
PND
PND
PND
PND
PND
PND
PND
PND
PND
PND
PND
PND
PND
PND
PND
PND
PND
PND
PPN
PPN
PPN
PPN
ZGS
PSZ
KME
GOZ
ZDR
PNE
PNM
PNP
PNB

Kratica modela

Št.
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ZIDANICE

izkoriščene mineralne surovine

doba izkoriščanja mineralnih surovin
vrsta pogona
toplotna moč

proizvedena električna energija

odprtost zemljišča

deleţ površine namenske rabe

namenska raba

vplivno območje

izolacija

izloţbeno okno

prostori stanovanja

površina prostora

kuhinja

vodovod

površina zemljišča pod stavbo

plin

parcele, na katerih stoji stavba

material nosilne konstrukcije

leto obnove strehe

leto obnove fasade

kanalizacija

leto izgradnje stavbe

elektrika

dvigalo

centroid

PODATKI O DEJAVNOSTI

prihodki pristaniške dejavnosti

ZEMLJIŠČA

stroški pristaniške dejavnosti

DEL STAVBE

število privezov pristanišča

STAVBA

rastiščni koeficient

Stran
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prodani naftni derivati
vrsta pristanišča
električna moč

deli stavb, namenjeni opravljanju dejavnosti

deleţ površine zemljišča za gradnjo

zemljišča za gradnjo

deleţ parcele, namenjen opravljanju dejavnosti

parcele, ki pripadajo nepremičnini, namenjeni opravljanju dejavnosti

stavbe, ki stojijo na parceli

deleţ površine dejanske rabe

dejanska raba zemljišča

boniteta zemljišča

površina parcele

centroid

višina etaţe

razdalja med nosilnimi elementi

prostornina

vhod iz ulice

talne obloge

stenske obloge

obdelava stropa

klima

kopalnica

uporabna površina

številka nadstropja

leto obnove oken

neto tlorisna površina

lega dela stavbe v stavbi

dejanska raba dela stavbe
leto obnove instalacij

tehnološki plin

način temeljenja

komprimiran zrak

industrijski tok

število stanovanj v stavbi

vrsta ogrevanja

vplivno območje
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1681.

Uredba o spremembah Uredbe o podatkih
o lastnostih nepremičnin v registru
nepremičnin

Na podlagi enajstega odstavka 7. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06,
87/11, 40/12 – ZUJF in 22/14 – odl. US) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o podatkih o lastnostih
nepremičnin v registru nepremičnin
1. člen
V Uredbi o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru
nepremičnin (Uradni list RS, št. 95/11, 109/11 in 7/14) se 2. člen
spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(podatki o lastnostih parcele)
(1) Podatki o lastnostih parcele so:
– boniteta zemljišča,
– centroid,
– dejanska raba zemljišča,
– delež modela,
– delež površine dejanske rabe,
– delež površine namenske rabe,
– delež površine zemljišča za gradnjo,
– katastrska občina,
– model vrednotenja,
– namenska raba,
– parcelna številka,
– površina parcele,
– površina zemljišča pod stavbo,
– stavbe, ki stojijo na parceli,
– upravljavec,
– vplivno območje,
– vrednost po modelu,
– vrednostna raven,
– zemljišče za gradnjo,
– raba zemljišča, uporabljena za izračun vrednosti, in
– vrednost parcele.
(2) Za parcele, ki so po dejanski rabi gozdna zemljišča,
sta poleg podatkov iz prejšnjega odstavka podatka o lastnostih
parcele tudi:
– odprtost zemljišča in
– rastiščni koeficient.«.
2. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Podatki o lastnostih dela stavbe so:
– dejanska raba dela stavbe,
– katastrska občina,

Št.

41 / 6. 6. 2014 /

Stran

4479

– lega dela stavbe v stavbi,
– leto obnove instalacij,
– leto obnove oken,
– model vrednotenja,
– naslov dela stavbe,
– površina dela stavbe,
– številka dela stavbe,
– številka etaže,
– številka nadstropja,
– številka stanovanja ali poslovnega prostora,
– številka stavbe,
– uporabna površina,
– upravljavec,
– upravnik,
– vrednost po modelu,
– vrednostna raven in
– vrednost dela stavbe.«.
3. člen
Drugi odstavek 5. člena se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
4. člen
V naslovu 5.a člena se črta besedilo »in davčnem zavezancu«.
Drugi odstavek se črta.
5. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Podatki, ki se vodijo v registru nepremičnin, so javni,
razen podatkov o lastniku nepremičnine.«.
6. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot priloga
sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00729-20/2014
Ljubljana, dne 5. junija 2014
EVA 2014-2430-0059
Vlada Republike Slovenije
Mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
Priloga

Stran
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PRILOGA 1
OPIS PODATKOV
Opisi podatkov o lastnostih parcele, stavbe, dela stavbe in nepremičnin, namenjenih opravljanju dejavnosti,
podatkov o nepremičnini in podatkov o lastniku nepremičnine, ki se vodijo v registru nepremičnin:
–
boniteta zemljišča je podatek o proizvodni sposobnosti zemljišča;
–
centroid je točka znotraj obrisa stavbe oziroma znotraj meje parcele, določena s koordinatami;
–
dejanska raba dela stavbe je pretežna dejanska raba dela stavbe;
–
dejanska raba stavbe je pretežna dejanska raba stavbe;
–
dejanska raba zemljišča je podatek o dejanski uporabi zemljišča;
–
delež lastništva je podatek o deležu lastništva, ki je privzet iz zemljiške knjige, ali delež, ki ga je
sporočil lastnik nepremičnine;
–
delež modela je delež površine dela parcele, ki je vrednoten po enem modelu množičnega
vrednotenja nepremičnin;
–
delež parcele, namenjen opravljanju dejavnosti, je delež površine parcele, ki je vključen v
nepremičnino, namenjeno opravljanju dejavnosti;
–
delež površine dejanske rabe je delež površine posamezne dejanske rabe glede na površino
parcele;
–
delež površine namenske rabe je delež površine posamezne namenske rabe glede na površino
parcele;
–
delež površine zemljišča za gradnjo je delež površine zemljišča za gradnjo glede na površino
parcele;
–
deli stavb, namenjeni opravljanju dejavnosti, so številke delov stavb, ki se pretežno uporabljajo
za izvajanje dejavnosti;
–
deli stavb, ki sestavljajo nepremičnino, so številke delov stavb, ki sestavljajo nepremičnino;
–
doba izkoriščanja mineralnih surovin je podatek o zadnjem letu veljavnosti koncesijske pogodbe,
ki dovoljuje izkoriščanje mineralnih surovin na območju pridobivalnega prostora;
–
dve ali več etaž – stanovanje ali nestanovanjski del je v dveh ali več etažah, če so prostori,
namenjeni za bivanje ali nestanovanjsko rabo, v dveh ali več etažah;
–
dvigalo – stavba ima dvigalo, če je v stavbi dvigalo za prevoz oseb;
–
električna moč je podatek o nazivni električni delovni moči na pragu elektrarne na zadnji dan
koledarskega leta;
–
elektrika – stavba je priključena na električno omrežje, če je v stavbi priključek na električno
omrežje, ne glede na to, ali se priključek uporablja v vseh delih stavbe;
–
identifikacijska oznaka nepremičnine, namenjene opravljanju dejavnosti, je sestavljena iz
oznake dejavnosti in številke lokacije, določene v okviru te dejavnosti;
–
industrijski tok – stavba ima industrijski tok, če ima nestanovanjski del v stavbi možnost priključitve
na posebno električno napeljavo za industrijske potrebe, ki omogoča priključitev na industrijski tok
napetosti 3 x 380 V ali več;
–
izkoriščene mineralne surovine je količina pridobljenih posameznih vrst mineralnih surovin na
območju pridobivalnega prostora v koledarskem letu;
–
izložbeno okno – del stavbe ima izložbeno okno, če ima zastekljen prostor, usmerjen na ulico
oziroma javno površino, za prikaz predmetov ali izdelkov;
–
izolacija – del stavbe ima izolacijo, če je dodatno zvočno ali toplotno izoliran;
–
izračunan delež lastništva je lastniški delež, ki se izračuna, kadar lastniški delež ni določen vsem
solastnikom ali je vsota solastniških deležev različna od 100%;
–
kabelska TV – stavba ima kabelsko TV, če je v stavbi priključek na omrežje kabelske televizije, ne
glede na to, ali se priključek uporablja;
–
kanalizacija – stavba ima kanalizacijo, če je v stavbi priključek na kanalizacijsko omrežje, ne glede
na to, ali se priključek uporablja v vseh delih stavbe;
–
katastrska občina je administrativna enota za vodenje podatkov zemljiškega katastra in katastra
stavb, označena s šifro in imenom. Šifra katastrske občine enolično določa katastrsko občino v
Sloveniji. Ime katastrske občine je poimenovanje posamezne katastrske občine in ni enolična
oznaka;
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klima – del stavbe ima klimo, če ima stalno nameščeno klimatsko napravo ali posebno napeljavo za
hlajenje oziroma ogrevanje prostorov ali več nameščenih lokalnih klimatskih naprav, ki ohlajajo ali
ogrevajo večino prostorov;
komprimiran zrak – stavba ima komprimiran zrak, če je v nestanovanjskem delu stavbe napeljava
za komprimiran zrak, namenjen za tehnološko-mehanske procese;
kopalnica – stanovanje ima kopalnico, če ima prostor s kadjo ali prho, v katerem sta napeljana
vodovod in kanalizacija;
kuhinja – stanovanje ima kuhinjo, če ima poseben prostor ali del prostora, ki je namenjen kuhanju in
pripravi hrane;
lastnik nepremičnine je podatek o osebi, ki je v register nepremičnin prevzeta iz zemljiškega
katastra in katastra stavb, ali je vpisana na podlagi izvedenega pravnega posla ali sporazuma. V
registru nepremičnin se o lastniku nepremičnine vodijo naslednji podatki:
a)
če je lastnik nepremičnine fizična oseba: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, enotna
matična številka občana (EMŠO),
b)
če je lastnik nepremičnine pravna oseba: ime ali naziv, naslov sedeža, matična številka
pravne osebe;
lega dela stavbe v stavbi je določena glede na pritlično etažo;
leto izgradnje stavbe je leto, ko je bila stavba zgrajena ali so bile v celoti prenovljene nosilna
konstrukcija in instalacije in je bila njena uporaba dejansko mogoča. Če je stavba evidentirana,
preden je njena uporaba dejansko mogoča, je to leto evidentiranja stavbe;
leto obnove fasade je leto, ko je obnovljena več kakor polovica fasade na stavbi;
leto obnove instalacij je leto, ko sta bili v delu stavbe zamenjani ali obnovljeni vsaj dve od glavnih
instalacij (voda, kanalizacija, elektrika, ogrevanje);
leto obnove oken je leto, ko je na delu stavbe zamenjana ali obnovljena več kakor polovica oken;
leto obnove strehe je leto, ko je zamenjana več kakor polovica strešne kritine ali več kakor
polovica njene nosilne konstrukcije;
material nosilne konstrukcije je prevladujoči material okvira stavbe oziroma nosilnih zidov;
model vrednotenja je model množičnega vrednotenja nepremičnin, ki je uporabljen za izračun
vrednosti dela stavbe, parcele ali dela parcele;
načini temeljenja je vrsta temeljev stavbe;
namenska raba je s prostorskimi akti določena raba zemljišč in objektov;
naslov dela stavbe je podatek o naslovu stavbe, ki je določen za del stavbe;
naslov stavbe je ime naselja, ime ulice, hišna številka in dodatek k hišni številki, ime pošte in poštna
številka. Stavba ima lahko enega ali več naslovov ali pa naslova nima;
naziv nepremičnine, namenjene opravljanju dejavnosti, je ime nepremičnine, določeno z
dejavnostjo in lokacijo;
obdelava stropa je podatek o materialu, ki je v največji površini uporabljen za vrhnji sloj obdelanih
stropov v prostorih;
odprtost zemljišča je podatek, ki označuje dostopnost in možnost izkoriščanja gozda;
opravljanje dejavnosti je podatek o tem, ali se v stanovanju ali delu stanovanja dejavnost dejansko
opravlja;
parcele, ki pripadajo nepremičnini, namenjeni opravljanju dejavnosti, so parcelne številke
zemljišč, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti;
parcele, ki sestavljajo nepremičnino, so parcelne številke zemljišč, ki sestavljajo nepremičnino;
parcele, na katerih stoji stavba, je parcelna številka ene ali več parcel, na katerih ali pod katerimi
stoji stavba. Če je v zemljiškem katastru določeno zemljišče pod stavbo, so to številke parcel, na
katerih je določeno to zemljišče za posamezno stavbo;
parcelna številka je skupaj s šifro katastrske občine identifikacijska oznaka parcele, ki enolično
označuje parcelo;
parkirni prostor je prostor, namenjen za parkiranje motornega vozila;
plin – stavba ima plin, če je v stavbi priključek na omrežje plinovoda, tudi če se priključek ne
uporablja;
počitniški namen stanovanja ima stanovanje, ki se uporablja za počitniške namene, počitek in
rekreacijo in se ne uporablja za stalno bivanje;
posebna kanalizacija ali čistilna naprava - stavba ima posebno kanalizacijo ali čistilno napravo, če
je nanjo priključena;
2
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površina dela stavbe je seštevek neto tlorisnih površin vseh prostorov dela stavbe;
površina parcele je površina, izračunana iz koordinat zemljiškokatastrskih točk, ki določajo mejo
parcele;
površina prostora je neto tlorisna površina prostora;
površina zemljišča pod stavbo je površina, izračunana iz koordinat točk, ki določajo poligon
navpične projekcije preseka stavbe z zemljiščem na ravnino;
površina, namenjena za opravljanje dejavnosti, je površina v stanovanju, ki je namenjena za
opravljanje dejavnosti;
prihodki pristaniške dejavnosti so podatki o prihodkih tovornega pristanišča, ki so nastali v
koledarskem letu pri opravljanju pristaniške dejavnosti;
prodani naftni derivati je količina prodanih posameznih vrst naftnih derivatov, motornih bencinov in
plinskega olja posameznega bencinskega servisa v koledarskem letu;
proizvedena električna energija je količina proizvedene električne energije na pragu elektrarne v
koledarskem letu;
prostori stanovanja je podatek o tem, ali ima stanovanje določene prostore, ki so v isti stavbi kakor
stanovanje in so namenjeni uporabnikom stanovanja;
prostornina dela stavbe je vsota prostornin vseh prostorov, ki pripadajo delu stavbe;
raba zemljišča, uporabljena za izračun vrednosti, je podatek o tem, katera raba zemljišč
(namenska ali dejanska raba) je bila uporabljena za določitev modela vrednotenja za izračun
vrednosti parcele ali dela parcele;
rastiščni koeficient je podatek, ki označuje potencialno proizvodno sposobnost rastišča na podlagi
gozdne združbe;
razdalja med nosilnimi elementi je najkrajša razdalja med nosilnimi elementi;
stavbe, ki stojijo na parceli, je številka ene ali več stavb, ki delno ali v celoti stojijo na parceli ali
pod njo. Če je v zemljiškem katastru določeno zemljišče pod stavbo, so to številke stavb, za katere je
določeno zemljišče pod stavbo;
stenske obloge je podatek o materialu, ki je v največji površini uporabljen za vrhnji sloj obdelanih
sten v prostorih;
stranišče – stanovanje ima stranišče, če ima poseben prostor, ki je lahko tudi del kopalnice ali del
drugega prostora v stanovanju in je priključen na kanalizacijo;
stroški pristaniške dejavnosti so stroški tovornega pristanišča, nastali v koledarskem letu pri
opravljanju pristaniške dejavnosti;
številka dela stavbe je skupaj s šifro katastrske občine in številko stavbe identifikacijska oznaka
dela stavbe, ki enolično označuje del stavbe;
številka etaže označuje etažo, v kateri je del stavbe;
številka nadstropja je nadstropje, v katerem je del stavbe;
številka pritlične etaže je številka etaže, v kateri je glavni vhod v stavbo. Glavni vhod je največkrat
uporabljen vhod v stavbo;
številka stanovanja ali poslovnega prostora je zaporedna številka stanovanja ali poslovnega
prostora v stavbi;
številka stavbe je skupaj s šifro katastrske občine identifikacijska oznaka stavbe, ki enolično
označuje stavbo;
število etaž je skupno število etaž v stavbi pod in nad površjem;
število parkirnih mest je število parkirnih prostorov, ki pripadajo delu stavbe in niso samostojni del
stavbe ali parcela;
število poslovnih prostorov je skupno število poslovnih prostorov v stavbi;
število privezov pristanišča je število privezov v morju, število privezov na suhem in število
privezov v hangarju marine na zadnji dan koledarskega leta;
število sob je število prostorov v stanovanju, ki so od drugih prostorov stanovanja ločeni z zidovi,
imajo neposredno dnevno svetlobo in najmanj 6 m² površine;
število sob za opravljanje dejavnosti je število sob, ki so v celoti ali delno namenjene za
opravljanje dejavnosti;
število stanovanj je skupno število stanovanj v stavbi;
talne obloge je podatek o materialu, ki je v največji površini uporabljen za vrhnji sloj obdelanih tal;
tehnološki plin – stavba ima tehnološki plin, če je v nestanovanjskem delu stavbe instalacija
tehnološkega plina, namenjenega za tehnološke procese;
3

Uradni list Republike Slovenije
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Št.

41 / 6. 6. 2014 /

Stran

4483

tip stavbe je lega stavbe glede na sosednje stavbe;
toplotna moč je podatek o nazivni toplotni moči na pragu elektrarne na zadnji dan koledarskega
leta, če elektrarna poleg električne energije proizvaja tudi ogrevno toploto ali tehnološko paro;
uporabna površina dela stavbe je vsota površin prostorov, ki pripadajo delu stavbe in se
uporabljajo za enak namen kakor del stavbe;
upravljavec je državni organ, uprava samoupravne lokalne skupnosti ali oseba javnega prava,
pristojna za upravljanje s stvarnim premoženjem države ali samoupravne lokalne skupnosti;
upravnik je pooblaščenec etažnih lastnikov, ki zastopa etažne lastnike v poslih, ki se nanašajo na
upravljanje večstanovanjske stavbe, in ki skrbi, da se izvajajo pravice in obveznosti iz sklenjenih
poslov;
vhod iz ulice – del stavbe ima vhod iz ulice, če ima vhod neposredno iz ulice, ceste, dvorišča ali
druge prometne javne površine;
višina etaže je razdalja od gotovih tal do stropa oziroma do nosilne konstrukcije;
vodovod – stavba ima vodovod, če je v stavbi priključek na vodovodno omrežje, ne glede na to, ali
se priključek uporablja v vseh delih stavbe;
vplivno območje je podatek o tem, ali se stavba ali parcela nahaja v določeni razdalji od električnih
daljnovodov, železnic, avtocest, hitrih cest in glavnih cest I. in II. reda;
vrednost dela stavbe je posplošena tržna vrednost dela stavbe, ki je sestavina nepremičnine;
vrednost nepremičnine je posplošena tržna vrednost, določena s postopki in metodami
množičnega vrednotenja nepremičnin;
vrednost nepremičnine, namenjene opravljanju dejavnosti, je vrednost, določena na podlagi
podatkov o dejavnosti in se nanaša na vsa zemljišča in dele stavb, ki pripadajo nepremičnini,
namenjeni opravljanju dejavnosti, na posamezni lokaciji;
vrednost parcele je posplošena tržna vrednost parcele, ki je sestavina nepremičnine;
vrednost po modelu je vrednost dela nepremičnine (dela stavbe, parcele ali dela parcele), ki je
ovrednotena po enem modelu množičnega vrednotenja nepremičnin;
vrednostna raven določa vrednostne razrede, ki se oblikujejo na podlagi referenčne nepremičnine
in odražajo vpliv drugih podatkov na vrednost nepremičnine;
vrsta ogrevanja je prevladujoči način ogrevanja v stavbi;
vrsta pogona je podatek o vrsti pogonskega goriva, ki se pretežno uporablja;
vrsta pristanišča je podatek o vrsti dejavnosti pristanišča, tovornega pristanišča ali marine;
zemljišča za gradnjo so zemljišča, ki so po namenski rabi stavbna zemljišča in je na njih gradnja
dejansko mogoča.
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o skupnem javnem naročanju Vlade Republike
Slovenije

Na podlagi tretjega odstavka 36. člena Zakona o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo in 19/14) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o skupnem javnem naročanju
Vlade Republike Slovenije
1. člen
V Uredbi o skupnem javnem naročanju Vlade Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 36/13) se prvi odstavek 2. člena
spremeni tako, da se glasi:
»(1) V skladu s to uredbo ravnajo naročniki iz prvega odstavka 36. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo in 19/14; v nadaljnjem
besedilu: ZJN-2) (v nadaljnjem besedilu: zavezanci).«.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se za petnajsto alinejo, na
koncu katere se pika nadomesti z vejico, doda nova šestnajsta
alineja, ki se glasi:
»– nakup zdravil, nakup medicinskih pripomočkov, nakup
medicinske opreme.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Predmete skupnega javnega naročanja za posamezno leto določi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) na predlog izvajalca skupnega javnega naročanja.«.
3. člen
V drugem odstavku 6. člena se za četrto alinejo, na koncu
katere se pika nadomesti z vejico, doda nova peta alineja, ki
se glasi:
»– navedbo zavezancev, za katere je za posamezen
predmet skupnega javnega naročanja udeležba v postopku
oddaje skupnega javnega naročila zavezujoča, ali navedbo
zavezancev, za katere za posamezen predmet skupnega javnega naročanja udeležba v postopku oddaje skupnega javnega
naročila ni zavezujoča.«.
4. člen
V drugem odstavku 13. člena se v drugem stavku beseda
»odložni« nadomesti z besedo »razvezni«.

Uradni list Republike Slovenije
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Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12 in 21/13)
in drugega odstavka 4. člena Zakona o dopolnitvah Zakona
o začasnem zatočišču (Uradni list RS, št. 67/02) ter v zvezi
s prvim odstavkom 60. člena Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb (Uradni list RS, št. 65/05) je Vlada Republike
Slovenije sprejela

SKLEP
o določitvi denarnega nadomestila za zasebno
nastanitev
I
Osebam z začasnim zatočiščem in osebam, ki so pridobile dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji v
skladu z Zakonom o dopolnitvah zakona o začasnem zatočišču (Uradni list RS, št. 67/02) in prebivajo v nastanitvenih
centrih Ministrstva za notranje zadeve, ter se odločijo za zasebno nastanitev, se dodeli denarno nadomestilo za zasebno
nastanitev.
II
Denarno nadomestilo za zasebno nastanitev se osebam iz prejšnje točke dodeli za obdobje 24 mesecev v višini
102,78 eura mesečno na osebo.
III
Denarno nadomestilo za zasebno nastanitev se osebi iz
točke I tega sklepa izplača, ko ta obvesti Ministrstvo za notranje
zadeve o spremembi naslova stalnega prebivališča ali predloži
drugo dokazilo o spremembi naslova stalnega prebivališča.
IV
Izplačilo denarnega nadomestila za zasebno nastanitev
bremeni proračunsko postavko Ministrstva za notranje zadeve
6094 – oskrba migrantov.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00717-19/2014
Ljubljana, dne 5. junija 2014
EVA 2014-1711-0055
Vlada Republike Slovenije

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Postopki oddaje skupnih javnih naročil, za katera so bila
pred uveljavitvijo te uredbe objavljena obvestila o javnem naročilu ali za katera so bila kandidatom ali ponudnikom že poslana
povabila k oddaji ponudb oziroma k pogajanjem, se izvedejo
po dosedanjih predpisih.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-17/2014
Ljubljana, dne 5. junija 2014
EVA 2014-1611-0033
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

Sklep o določitvi denarnega nadomestila
za zasebno nastanitev

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1684.

Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za policiste

Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list
RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pogodbeni stranki
1. Vlada Republike Slovenije, ki jo zastopa dr. Gregor
Virant, minister za notranje zadeve, na strani delodajalca
ter
2. Sindikat policistov Slovenije, ki ga zastopa Zoran Petrovič, in Policijski sindikat Slovenije, ki ga zastopa Radivoj
Uroševič, na strani delojemalcev
sklepajo

Uradni list Republike Slovenije
A N E K S š t. 2
h Kolektivni pogodbi za policiste
1. člen
V Kolektivni pogodbi za policiste (Uradni list RS, št. 41/12
in 97/12) se v 3. členu 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»Časovna veljavnost: pogodba se sklene za pet let.«.
2. člen
Peti odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Pri neenakomerni razporeditvi in začasni prerazporeditvi delovnega časa se upošteva polni delovni čas kot
povprečna delovna obveznost v obdobju, ki ne sme biti daljše
od štirih mesecev, s pisnim soglasjem policista pa se lahko
upošteva polni delovni čas kot povprečna delovna obveznost
v obdobju, ki ne sme biti daljše od šest mesecev (v nadaljnjem
besedilu: referenčno obdobje). Pisno soglasje policista velja do
njegovega pisnega preklica, preklic pa se upošteva od začetka
naslednjega koledarskega leta dalje.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:
»(6) Posamezno referenčno obdobje se začne 1. januarja, 1. maja in 1. septembra v koledarskem letu, konča pa
30. aprila, 31. avgusta in 31. decembra v koledarskem letu. Če
policist da pisno soglasje iz prejšnjega odstavka, se referenčno
obdobje začne 1. januarja in 1. julija v koledarskem letu, konča
pa 30. junija in 31. decembra v koledarskem letu.«.
Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in
osmi odstavek.
Za osmim odstavkom se dodajo novi deveti, deseti, enajsti, dvanajsti, trinajsti in štirinajsti odstavek, ki se glasijo:
»(9) Če je bilo policistu, ki ima neenakomerno razporejen
delovni čas oziroma začasno prerazporejen delovni čas, v
posameznem referenčnem obdobju odrejeno delo preko povprečne delovne obveznosti v tem obdobju, se mu ne glede na
dnevno, tedensko ali mesečno omejitev dela preko polnega
delovnega časa ta presežek šteje kot delo prek polnega delovnega časa.
(10) Ne glede na prejšnji odstavek se policist in neposredni vodja lahko v 10 dneh po poteku referenčnega obdobja
pisno dogovorita, da policist v dveh mesecih po poteku referenčnega obdobja izkoristi presežek ur iz prejšnjega odstavka.
V tem primeru se za presežek ur izplača dodatek za delo prek
polnega delovnega časa.
(11) Policistu, ki ima neenakomerno razporejen delovni
čas oziroma začasno prerazporejen delovni čas, se iz prejšnjega referenčnega obdobja v novo referenčno obdobje lahko izjemoma prenese primanjkljaj največ 12 ur, vendar ne v
dveh referenčnih obdobjih zaporedoma. Ne glede na navedeno
omejitev lahko policist neposrednemu vodji pisno predlaga, da
prenese v novo referenčno obdobje primanjkljaj največ 12 ur,
če je nastal v zadnjem tednu referenčnega obdobja. Policistu,
ki je prenesel primanjkljaj ur v naslednje referenčno obdobje,
se v tem referenčnem obdobju poveča delovna obveznost za
število ur prenesenega primanjkljaja.
(12) Za policiste, ki se sredi referenčnega obdobja zaposlijo ali premestijo na delovna mesta, na katerih se delo opravlja v neenakomerno razporejenem delovnem času oziroma
začasno prerazporejenem delovnem času, se prvo referenčno
obdobje dela v neenakomernem delovnem času skrajša in
konča na datum zaključka referenčnega obdobja iz šestega
odstavka tega člena.
(13) V primeru neenakomerne razporeditve in začasne
prerazporeditve delovnega časa polni delovni čas posameznega tedna ne sme preseči 52 ur in ne sme biti krajši od 24 ur. Ob
upoštevanju odrejenega dela preko polnega delovnega časa,
kot to ureja 72. člen Zakona o organiziranosti in delu v policiji
(Uradni list RS, št. 15/13 in 11/14), delovni čas posameznega
tedna ne sme preseči 56 ur.
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(14) Ne glede na prejšnji odstavek lahko policist neposrednemu vodji pisno predlaga drugačno tedensko razporeditev
delovnega časa, tako da se upošteva samo določba, da delovni
čas posameznega tedna ne sme presegati 56 ur. Drugačna
tedenska razporeditev delovnega časa velja do policistovega
pisnega preklica predloga, preklic pa se upošteva od začetka
naslednjega referenčnega obdobja dalje.«.
3. člen
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen
(odrejanje pripravljenosti)
(1) Policist ima pravico do seznanitve s pripravljenostjo za
najmanj sedem dni vnaprej po razporedu dela.
(2) Če število opravljenih ur rednega dela in ur, opravljenih v času pripravljenosti, presega število ur policistove
mesečne delovne obveznosti, se razlika ur šteje kot delo prek
polnega delovnega časa.
(3) Delo, opravljeno v času pripravljenosti na dan, ko je
policist že opravil dnevno delovno obveznost na podlagi razporeda dela, se šteje kot delo po posebnem razporedu.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek se ure, opravljene v
času pripravljenosti, ki so odrejene na podlagi 73. člena Zakona
o organiziranosti in delu v policiji za dokončanje začete naloge,
štejejo kot delo preko polnega časa.
(5) Pripravljenost se lahko odredi tudi najmanj 24 ur pred
njenim začetkom, pri čemer se opravljene ure štejejo kot delo
po posebnem razporedu. Izjemoma se lahko pripravljenost
odredi tudi v manj kot 24 urah pred začetkom, pri čemer se
opravljene ure štejejo kot delo prek polnega delovnega časa.«.
4. člen
Za 19. členom se dodata nova 19.a in 19.b člen, ki se
glasita:
»19.a člen
(letni dopust za posebne pogoje dela)
(1) Letni dopust, ki pripada policistom skladno s predpisi,
ki urejajo merila in kriterije ter število dni letnega dopusta za
javne uslužbence v državni upravi, se v skladu s to kolektivno
pogodbo poveča za delo v posebnih pogojih dela, in sicer:
a. policistom, ki so pri izvajanju posebno zahtevnih nalog na delovnih mestih, za opravljanje katerih se zahtevajo
posebna znanja in spretnosti in so določena v aktu o organizaciji in sistemizaciji, izpostavljeni večjim obremenitvam in
nevarnostim:
– 4 dni policistom, ki več kot 9 mesecev v letu opravljajo
delo na specifičnih delovnih mestih,
– 2 dni policistom, ki več kot 6 mesecev v letu opravljajo
delo na specifičnih delovnih mestih;
b. policistom, ki opravljajo delo v manj ugodnem delovnem času (neenakomerno razporejen delovni čas, delo v izmenah, delo ob sobotah, nedeljah, praznikih ali drugih dela prostih
dnevih, delo prek polnega delovnega časa, popoldansko ali
nočno delo in delo v deljenem delovnem času):
– 2 dni policistom, ki več kot polovico polnega letnega delovnega časa opravljajo delo v manj ugodnem delovnem času,
– 1 dan policistom, ki več kot tretjino polnega letnega delovnega časa opravljajo delo v manj ugodnem delovnem času;
c. 1 dan policistom, ki se štejejo kot nočni delavci;
d. policistom, ki delajo preko polnega delovnega časa v
izjemnih in nujnih primerih, skladno z zakonom, ki ureja organiziranost policije:
– 2 dni policistom, ki so najmanj tridesetkrat v letu opravljali delo preko polnega delovnega časa v izjemnih in nujnih
primerih,
– 1 dan policistom, ki so najmanj osemnajstkrat v letu
opravljali delo preko polnega delovnega časa v izjemnih in
nujnih primerih;
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e. policistom, ki neposredno izvajajo posebno nevarne
naloge z najvišjo stopnjo ogroženosti življenja:
– 6 dni policistom, ki več kot 6 mesecev v letu opravljajo
delo v Specialni enoti,
– 3 dni policistom, ki več kot 3 mesece v letu opravljajo
delo v Specialni enoti,
– 2 dni policistom, ki več kot 200 ur v letu opravljajo delo
v Posebni policijski enoti,
– 1 dan policistom, ki več kot 100 ur v letu opravljajo delo
v Posebni policijski enoti,
– 1 dan policistom, ki so več kot petkrat letno opravljali posebno nevarne naloge z najvišjo stopnjo ogroženosti življenja neposredno skupaj s Specialno enoto ali Posebno policijsko enoto;
f. policistom, ki pretežni del polnega letnega delovnega
časa opravljajo delo v drugih pogojih dela oziroma nevarnostih,
povezanih z opravljanjem dela:
– 1 dan policistom, ki opravljajo delo na prostem, v neugodnih in spremenljivih klimatskih razmerah, hrupu ali prahu,
– 1 dan policistom, ki opravljajo delo pri umetni razsvetljavi oziroma z večjimi vidnimi zahtevami oziroma v umetno
zračenih prostorih,
– 1 dan policistom, ki opravljajo delo z večjimi fizičnimi
obremenitvami, pogosto delo v prisilnem položaju, delo na
višini ali v globini ali delo na delovnih mestih s predpisanimi
osebnimi zaščitnimi sredstvi,
– 1 dan policistom, ki opravljajo delo na električnih inštalacijah in opremi pod električno napetostjo ali v povezavi z njimi
in v njihovi bližini oziroma so izpostavljeni elektromagnetnemu
valovanju,
– 1 dan policistom, ki pri svojem delu uporabljajo nevarne
kemikalije ali snovi ali je njihovo zdravje izpostavljeno nevarnim
kemikalijam ali snovem oziroma obstaja nevarnost okužbe pri
delu,
– 1 dan policistom, ki opravljajo delo, izpostavljeno večjim
psihosocialnim tveganjem in večjim psihičnim obremenitvam;
g. policistom, ki opravljajo naloge pod posebnimi obremenitvami:
– 5 dni policistom, ki so več kot polovico polnega letnega
delovnega časa razporejeni na delovnih mestih, na katerih tudi
dejansko opravljajo operativno delo potapljačev,
– 3 dni policistom, ki so več kot polovico polnega letnega
delovnega časa člani posadke policijskih zrakoplovov,
– 1 dan policistom, ki več kot desetkrat ob svojem rednem
delu izvajajo še naloge psihološke podpore,
– 1 dan policistom, kriminalističnim tehnikom, ki izvajajo
forenzične postopke z umrlimi;
h. policistom, ki opravljajo delo pod vplivom ionizirajočih
sevanj:
– 5 dni policistom, ki so po predpisih o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti kot poklicno izpostavljene
osebe razvrščeni v kategorijo A,
– 3 dni policistom, ki so po predpisih o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti kot poklicno izpostavljene
osebe razvrščeni v kategorijo B, in opravljajo nadzorovano delo
s prenosnimi rentgenskimi aparati,
– 2 dni policistom, ki so po predpisih o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti kot poklicno izpostavljene
osebe razvrščeni v kategorijo B, in opravljajo nadzorovano delo
s pretočnimi rentgenskimi aparati,
– 1 dan policistom, ki po predpisih o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti niso razvrščeni kot poklicno
izpostavljene osebe in uporabljajo pretočne rentgenske aparate, pri katerih se izvaja dozimetrija delovnih mest in letna
izpostavljenost sevanju ne preseže predpisane vrednosti mejne
efektivne doze in mejnih ekvivalentnih doz za kategorijo B;
i. policistom, ki opravljajo delo z eksplozivi:
– 5 dni policistom, ki delajo z eksplozivi, vključno z deaktivacijo, razminiranjem, uničevanjem in zasegom,
– 2 dni policistom, ki delajo z eksplozivi, vključno z odkrivanjem in zasegom,
– 1 dan policistom, ki opravljajo pomožna dela z eksplozivi.
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(2) Policistu se letni dopust zaradi pogojev dela iz točk b
in f prejšnjega odstavka poveča skupno za največ 3 dni, zaradi
pogojev dela iz točk h in i prejšnjega odstavka pa skupno za
največ 5 dni. Policistom, ki po predpisih o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti niso razvrščeni kot poklicno
izpostavljene osebe in uporabljajo opremo z virom ionizirajočega sevanja, pri katerem se ne izvaja dozimetrija in pri redni
uporabi naprave ne more priti do izpostavljenosti sevanju, se
dopust zaradi pogojev dela iz točke h ne poveča.
(3) Pri določitvi dodatnega števila dni letnega dopusta
zaradi pogojev dela iz tega člena se upoštevajo podatki o delovnem mestu oziroma razporeditvi v enoto in podatki o opravljenem delu v posebnih delovnih pogojih oziroma delovnem
času v preteklem letu.
19.b člen
(določitev letnega dopusta)
Za določitev letnega dopusta za policiste se še naprej
uporablja Zakon o delavcih v državnih organih (Uradni list RS,
št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 18/94 – ZRPJZ,
41/94, 70/97, 87/97 – ZPSDP, 38/99 in 56/02 – ZJU), razen
prve alineje prvega odstavka 38. člena in drugega odstavka
38. člena zakona.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Referenčna obdobja v letu 2014 se začnejo s 1. januarjem
2014 in tečejo skladno z novim šestim odstavkom 16. člena
kolektivne pogodbe.
6. člen
(1) Letni dopust za leto 2014 se policistom določi v skladu
s predpisi ali to kolektivno pogodbo, pri čemer se upošteva
ugodnejša odmera letnega dopusta.
(2) Preverjanje izpolnjevanja pogojev dela za določitev
letnega dopusta za policiste za leto 2014 se izvede glede na
stanje 1. marca 2014.
7. člen
Ta aneks je sklenjen z dnem podpisa obeh strank, veljati
pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 007-371/2014/9
Ljubljana, dne 2. junija 2014
EVA 2014-1711-0054
Vlada Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
minister za notranje zadeve
Reprezentativna sindikata v policiji:
SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE
Zoran Petrovič l.r.
predsednik
POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE
Radivoj Uroševič l.r.
predsednik
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti je dne 3. 6. 2014 izdalo potrdilo št. 10101-1/2012-14
o tem, da je Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za policiste vpisan
v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o
kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno
številko 46/2.

Stran

4487

1676.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto
2014

4466

1677.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta Debli hrib

1642.

Odlok o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego
Jesenice v Fakulteto za zdravstvo Jesenice
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
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1630.
1631.

1678.
1679.

1680.
1681.
1682.
1683.

1632.

1633.

1634.

1635.

1636.

1637.

1638.
1684.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih
športnikov (ZPZPŠ)
Zakon o spremembah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1C)

4361
4366

VLADA

Uredba o izvajanju Uredbe Komisije (EU) o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko
osebje v civilnem letalstvu
Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev
ob 500. obletnici prvega slovenskega tiskanega
besedila
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
določitvi modelov vrednotenja nepremičnin
Uredba o spremembah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije
Sklep o določitvi denarnega nadomestila
za zasebno nastanitev

4470

1643.
4472
4473
4479
4484
4484

1639.
1640.
1641.

1645.
1646.
1647.
1648.
1649.

MINISTRSTVA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja
šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov
plačnih razredov
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o čezmejnem pošiljanju jedrskih in radioaktivnih
snovi

4369
4370

BANKA SLOVENIJE

Pravilnik o pravicah, obveznostih in odgovornostih
članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili Banke Slovenije

1653.
4372

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Sklep o dopolnitvi Statuta Odvetniške zbornice
Slovenije

1651.

4370

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

Sklep o razrešitvi in imenovanju v 10. okrajni volilni
komisiji III. volilne enote

1650.

1652.

1654.
1655.
1656.

4373

1657.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Alma Mater Europaea – Institutum
Studiorum Humanitatis Fakulteti za podiplomski
humanistični študij, Ljubljana
Poziv Sveta za avtorsko pravo
Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za policiste

4373
4377

CERKNO

Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2014
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

4465
4378
4380

DRAVOGRAD

Sklep o prenehanju mandata občinske svetnice in
prehod mandata na novega kandidata

4381

KANAL

Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Kanal ob Soči
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kanal ob
Soči
Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo
Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniških rezervacij
v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in
dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni v Bučečovcih

4387
4387
4387
4394
4403
4404
4405

4405

KRŠKO

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Mladinski center Krško
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini
Krško
Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč
družini na domu v občini Krško
Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 3/2014
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Krško
Sklep o imenovanju Posebne volilne komisije za
volitve člana Občinskega sveta Občine Krško –
predstavnika romske skupnosti
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi vrednosti
nepremičnin uporabljenih in potrebnih za izgradnjo
občinske gospodarske javne infrastrukture

LJUBLJANA

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna
za območje SV 01/4 OPN/NPIP

1663.

4381

KRIŽEVCI

1660.

1662.

4468

JESENICE

Sklep o stanovanjski najemnini
Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

1661.

AJDOVŠČINA

Odlok o organizaciji in izvajanju socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu na območju Občine Ajdovščina

IVANČNA GORICA

1658.
1659.

4484

OBČINE
1675.

1644.

IG

4406

4406
4407
4407
4408
4408
4408
4409
4409

POSTOJNA

4410

SLOVENSKA BISTRICA

Odlok o ureditvi meje med občinama Slovenske
Konjice in Slovenska Bistrica ter meje med naseljem Spodnje Grušovje in naseljema Preloge ter
Prepuž
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu

4411
4412

SLOVENSKE KONJICE

Odlok o ureditvi meje med občinama Slovenske
Konjice in Slovenska Bistrica ter meje med naseljem Spodnje Grušovje in naseljema Preloge ter
Prepuž

4412

Stran

4488 /
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ŠALOVCI

1664.

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine
Šalovci

1665.

Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto
2013
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje stanovanjske soseske Liboje – sever
Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2014
Pravilnik o spremembi Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Žalec v najem (zakup)
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine
Žalec
Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v letu 2014 v Občini Žalec
Sklep o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja
v mestu Žalec
Ugotovitveni sklep – nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča

1666.
1667.
1668.
1669.
1670.
1671.
1672.
1673.
1674.

4413

ŽALEC

4457
4457
4461
4461
4462
4462
4463
4464
4464
4464

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 41/14
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

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

1395
1413
1423
1427
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1440
1440
1441
1443
1445
1447
1447
1447
1447
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