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Zakon o spremembah Zakona o sistemu plač
v javnem sektorju (ZSPJS-S)

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 sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-S)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o sistemu plač
v javnem sektorju (ZSPJS-S), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 20. junija 2014.
Št. 003-02-6/2014-14
Ljubljana, dne 30. junija 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH ZAKONA O SISTEMU PLAČ
V JAVNEM SEKTORJU (ZSPJS-S)
1. člen
V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list
RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10,
85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 40/12 – ZUJF, 46/13 in
25/14 – ZFU) se 3.a člen spremeni tako, da se glasi:
»3.a člen
(Ravnanje v primeru nezakonitosti)
(1) O ugotovitvi neskladnosti določb o plači v pogodbi o
zaposlitvi javnega uslužbenca, odločbi oziroma sklepu, s katerim je določena plača funkcionarja, s tretjim odstavkom 3. člena tega zakona mora delodajalec nemudoma pisno obvestiti
prizadetega javnega uslužbenca ali funkcionarja in obrazložiti
svoje ugotovitve in mu izročiti pisni predlog ustreznega aneksa
k pogodbi o zaposlitvi, odločbo oziroma sklep, s katerim se
odpravijo neskladnosti.
(2) Če delodajalec ugotovi, da je bila javnemu uslužbencu
ali funkcionarju v nasprotju s tretjim odstavkom 3. člena tega
zakona izplačana nižja plača, kot bi mu pripadala, se mu razlika
z zakonitimi zamudnimi obrestmi med izplačano in zakonito
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določeno plačo izplača skupaj s prvim izplačilom plače po
ugotovitvi nastale nezakonitosti.
(3) Če delodajalec ugotovi, da je bila javnemu uslužbencu ali funkcionarju v nasprotju s tretjim odstavkom 3. člena
tega zakona izplačana višja plača, kot bi mu pripadala za delo
na delovnem mestu po pogodbi o zaposlitvi ali za opravljanje
funkcije po odločbi ali sklepu, se za vračilo preveč izplačanih
zneskov plač uporabljajo splošna pravila civilnega prava.
(4) Javni uslužbenec oziroma funkcionar in delodajalec
se lahko dogovorita o načinu vračila preveč izplačanih zneskov plač. Dogovor mora biti sklenjen v pisni obliki. Delodajalec je dolžan javnega uslužbenca oziroma funkcionarja pisno
pozvati k podpisu dogovora najkasneje v 30 dneh po pisnem
obvestilu iz prvega odstavka tega člena.
(5) Če se sklene dogovor o vračilu preveč izplačanih
zneskov plač, javni uslužbenec oziroma funkcionar povrne
preveč izplačane zneske plač za obdobje zadnjih desetih
mesecev pred prenehanjem izplačevanja plače v nasprotju s
tretjim odstavkom 3. člena tega zakona, vendar ne več, kot
znaša dvakratnik zakonito določene osnovne plače javnega
uslužbenca oziroma funkcionarja za polni delovni čas za
mesec pred mesecem predložitve dogovora. Če se dogovori
obročno odplačevanje, obdobje vračila ne sme biti daljše od
24 mesecev.
(6) Dogovor vsebuje tudi obračun vračila preveč izplačanih plač, iz katerega mora biti razvidna ugotovljena razlika v
plači, skupaj z načinom določitve razlike, po vseh elementih
obračuna plač, vključno z razliko v davkih in prispevkih za
socialno varnost in razliko v plači po plačilu davkov in prispevkov za socialno varnost. Javni uslužbenec oziroma funkcionar
vrne neposredno delodajalcu le razliko v plači po plačilu
davkov in prispevkov. Vračilo razlike v davkih in prispevkih
izvede delodajalec po postopku, določenem v zakonu, ki ureja
davčni postopek.
(7) Ne glede na določbi tretjega in četrtega odstavka
tega člena delodajalec javnemu uslužbencu dolg odpusti,
če je njegova osnovna plača ali drug prejemek, v mesecu, v
katerem se poda predlog za odpust dolga, enak ali nižji od
zneska minimalne plače. Predlog za odpust dolga poda javni
uslužbenec v 30 dneh od pisnega poziva delodajalca k podpisu dogovora. Sklep o odpustu dolga izda odgovorna oseba
uporabnika proračuna v osmih dneh od podaje predloga za
odpust dolga. Sklep, izdan v nasprotju s tem odstavkom, se
na podlagi tega zakona šteje za ničnega.
(8) Če javni uslužbenec oziroma funkcionar dogovora ne
podpiše v 30 dneh od pisnega poziva delodajalca k podpisu
dogovora ali v tem roku ne poda predloga za odpust dolga,
delodajalec s tožbo pred pristojnim sodiščem zahteva vračilo
celotne razlike med preveč izplačano plačo in zakonito določeno plačo.
(9) V primeru vračila preveč izplačanih plač s strani
javnega uslužbenca in funkcionarja se glede teh sredstev
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in njihovega obrestovanja ne uporabljajo določbe zakona, ki
ureja javne finance, glede odloga in obročnega plačevanja
dolga do države oziroma občine.
(10) Če javni uslužbenec ali funkcionar ugotovi, da mu
je bila plača določena in izplačana v nasprotju s tretjim odstavkom 3. člena tega zakona, lahko od delodajalca pisno
zahteva, da ugotovi to nezakonitost in ravna v skladu s tem
zakonom. Če delodajalec v roku osmih delovnih dni od vložene pisne zahteve ne ravna v skladu s prvim odstavkom tega
člena, lahko javni uslužbenec s tožbo zahteva od pristojnega
sodišča ugotovitev te nezakonitosti ter izplačilo razlike med
izplačano in zakonito določeno plačo. Ne glede na prejšnji
stavek se v primerih, ko je s posebnim zakonom v okviru
uveljavljanja pravnega varstva javnega uslužbenca urejen
postopek pritožbe oziroma ugovora, upošteva določbe posebnega zakona.
(11) Oseba, ki izvršuje pravice in dolžnosti delodajalca v
proračunskem uporabniku po splošnih pravilih civilnega prava
in določbah zakona, ki ureja delovna razmerja, odškodninsko
odgovarja za škodo, ki je bila povzročena z določitvijo in izplačilom plač v nasprotju s tretjim odstavkom 3. člena tega zakona.
(12) Postopke ugotavljanja odškodninske odgovornosti
osebe, ki je bila ob nastanku nezakonitosti oziroma nepravilnosti odgovorna za izvrševanje pravic in dolžnosti delodajalca, je pristojen sprožiti v državnih organih in samoupravnih lokalnih skupnostih predstojnik, v drugih osebah javnega prava
pa ustanovitelj. Če je oseba, odgovorna za izvrševanje pravic
in dolžnosti delodajalca, uradnik na položaju, sproži postopek
oseba, ki ji je uradnik na položaju odgovoren. Če je oseba,
odgovorna za izvrševanje pravic in dolžnosti delodajalca,
funkcionar, pa sproži postopek organ, pristojen za njegovo
imenovanje ali izvolitev, oziroma v primeru samoupravnih
lokalnih skupnosti predstavniški organ.
(13) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za javne
uslužbence in funkcionarje, ki se jim je plača izplačevala v
nasprotju s tretjim odstavkom 3. člena tega zakona in v času
ugotovitve neskladnosti določb o plači s tretjim odstavkom
3. člena tega zakona niso več zaposleni pri delodajalcih v
javnem sektorju.«.
2. člen
31. člen se črta.
3. člen
43.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»43.b člen
(način dela inšpektorja)
Inšpektor o opravljenem pregledu sestavi zapisnik in
ga najpozneje v 30 dneh od opravljenega pregleda pošlje
predstojniku uporabnika proračuna, v katerem je bil opravljen
nadzor, ministru, pristojnemu za sistem plač v javnem sektorju, in ustanovitelju. Če se ukrepi nanašajo na spremembe
oziroma dopolnitve sistemizacije, se zapisnik v delu, ki se
nanaša na navedene ukrepe, pošlje tudi reprezentativnemu
sindikatu pri delodajalcu. Predstojnik uporabnika proračuna,
v katerem je bil opravljen nadzor, in reprezentativni sindikat
pri delodajalcu, ki mu je bil poslan zapisnik, lahko vložita pri
ministru, pristojnem za sistem plač v javnem sektorju, ugovor
zoper zapisnik v osmih dneh od njegove vročitve. Odločitev
o ugovoru postane sestavni del zapisnika. O ugotovitvah inšpekcijskega nadzora se prijavitelja obvesti, če to zahteva.«.
4. člen
43.č člen se spremeni tako, da se glasi:
»43.č člen
(ukrepi inšpektorja)
Inšpektor predstojniku odredi naslednje ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti:
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– izdajo individualnega akta, ki javnemu uslužbencu
zagotovi pravice v obsegu, kot so določene z zakonom in na
njegovi podlagi izdanimi izvršilnimi predpisi ter kolektivnimi
pogodbami in splošnimi akti delodajalca,
– izplačilo plače v skladu s predpisi ne glede na pogodbo o zaposlitvi, odločbo ali sklep skladno s petim odstavkom
3. člena tega zakona,
– da obračuna in izplača plačo javnim uslužbencem v
skladu z zakonom in uredbo, ki ureja enotno metodologijo in
obrazce za obračun plač v javnem sektorju,
– da ukrepa v skladu s 3.a členom tega zakona,
– da preveri pravilnost izvedbe prehoda na nov plačni
sistem in določitve plače javnim uslužbencem,
– da spremeni sistemizacijo tako, da sistemizira delovna mesta in nazive, ki so navedeni v aktih iz tretjega
odstavka 7. člena, skladno s petim odstavkom 7. člena tega
zakona,
– da spremeni sistemizacijo tako, da sistemizira delovna mesta in nazive v skladu z uvrstitvijo v kolektivni pogodbi
za javni sektor in kolektivni pogodbi, ki velja za uporabnika
proračuna, skladno s četrtim odstavkom 13. člena tega
zakona,
– da dopolni sistemizacijo tako, da sistemizira delovna
mesta in nazive skladno s šestim odstavkom 7. člena tega
zakona,
– da preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje
skladno s 16. členom tega zakona,
– da oceni javnega uslužbenca,
– da v primeru vložene zahteve za preizkus ocene
(skladno s prvim odstavkom 17.a člena tega zakona) imenuje
komisijo za preizkus ocene,
– da javnega uslužbenca pisno seznani z njegovo oceno
in utemeljitvijo ocene oziroma da ga pisno seznani z razlogi
za neocenitev skladno s prvim odstavkom 17.a člena tega
zakona,
– da v skladu z 38. členom tega zakona pošlje podatke o
plačah Agenciji za javnopravne evidence in storitve skladno z
metodologijo, ki jo predpiše minister, pristojen za sistem plač
v javnem sektorju,
– da zagotovi skladnost splošnih aktov z določbami tega
zakona in na njegovi podlagi izdanih izvršilnih predpisov, drugih predpisov ter kolektivnih pogodb.«.
5. člen
V drugem odstavku 44. člena se v trinajsti alineji beseda
»soglasja« nadomesti z besedo »dogovora«, beseda »tretjim«
se nadomesti z besedo »četrtim«, na koncu pa se dodata
besedi »tega zakona«.
V štirinajsti alineji se besedi »tretjem odstavku« črtata,
beseda »člena« pa se nadomesti z besedo »členu«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Postopki pri delodajalcih za vračilo preveč določenih in
izplačanih plač ter postopki pred pristojnimi sodišči za vračilo
preveč določenih in izplačanih plač, sproženi pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po določbah tega zakona. Rok,
v katerem mora delodajalec javnemu uslužbencu oziroma
funkcionarju predložiti novo pisno obvestilo in mu izročiti
predlog aneksa k pogodbi o zaposlitvi, odločbo oziroma sklep
iz prvega odstavka 3.a člena zakona, teče od uveljavitve tega
zakona. V postopkih pred pristojnimi sodišči lahko delodajalec
in javni uslužbenec oziroma funkcionar skleneta poravnavo
pod pogoji, ki jih 3.a člen zakona določa za sklenitev dogovora
oziroma odpust dolga.
Javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki v skladu s
predpisi, veljavnimi do uveljavitve tega zakona, ob uveljavitvi
tega zakona preveč izplačanega zneska plače še niso vrnili
v celoti, se znesek dolga, ki še ni vrnjen in presega višino
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zneska napačno izplačanih plač za obdobje zadnjih desetih
mesecev pred prenehanjem izplačevanja plače v nasprotju s
tretjim odstavkom 3. člena zakona oziroma presega dvakratnik zakonito določene osnovne plače javnega uslužbenca
oziroma funkcionarja za polni delovni čas pred mesecem,
ko se mu je plača začela izplačevati v skladu z zakonom, na
podlagi tega zakona odpusti.
Javni uslužbenci in funkcionarji, ki so do uveljavitve tega
zakona preveč izplačani znesek plače v celoti ali delno že
vrnili, imajo pravico do vračila razlike, če vrnjeni znesek presega višino zneska, določenega v petem odstavku 3.a člena
zakona, oziroma vračila celotnega zneska vrnjenih sredstev,
če je javni uslužbenec na podlagi sedmega odstavka 3.a člena zakona upravičen do odpusta dolga. Zahteva za vračilo
zneska oziroma predlog za odpust dolga se vloži v 30 dneh od
pisnega obvestila delodajalca iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
Postopki inšpekcijskih nadzorov, začeti pred uveljavitvijo
tega zakona, se končajo po določbah tega zakona.
Predstojnik uporabnika proračuna lahko v dveh mesecih
po uveljavitvi tega zakona vloži pri ministru, pristojnem za
sistem plač v javnem sektorju, ugovor zoper zapisnike, izdane
v postopkih inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb
zakona, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, in na njegovi
podlagi izdanih izvršilnih predpisov ter kolektivnih pogodb in
splošnih aktov delodajalca, v delu, v katerem se urejajo plače,
končanih pred uveljavitvijo tega zakona. Odločitev o ugovoru
postane sestavni del zapisnika.
8. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-06/14-22/20
Ljubljana, dne 20. junija 2014
EPA 2049-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

2075.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-B)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(ZSPDSLS-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 20. junija 2014.
Št. 003-02-6/2014-15
Ljubljana, dne 30. junija 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN
SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI
(ZSPDSLS-B)
1. člen
V Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in
47/13 – ZDU-1G) se v tretjem odstavku 29. člena za sedmo
alinejo dodata novi, osma in deveta alineja, ki se glasita:
»– če se nepremično premoženje v obsegu, ki je potreben za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljeno,
odda v najem socialnemu podjetju, delujočemu v skladu z
zakonom, ki ureja socialno podjetništvo (v nadaljnjem besedilu: socialno podjetje) ter ob upoštevanju predpisov, ki
urejajo dodeljevanje državnih pomoči;
– če se odda nepremično premoženje, ki ga je socialno
podjetje dotlej uporabljalo na podlagi pogodbe o brezplačni
uporabi iz tretje alineje prvega odstavka 30. člena tega
zakona;«.
Dosedanja osma alineja postane deseta alineja.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) V primerih iz devete alineje prejšnjega odstavka
ne velja obveznost objave namere o oddaji nepremičnega
premoženja v najem na spletni strani upravljavca.«.
2. člen
V 30. členu se v prvem odstavku za drugo alinejo doda
nova, tretja alineja, ki se glasi:
»– socialnemu podjetju oziroma nepridobitni pravni
osebi, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja socialno podjetništvo, ki namerava poslovati kot socialno podjetje in bo
začela s postopkom registracije skladno z zakonom, ki ureja
socialno podjetništvo (v nadaljnjem besedilu: nepridobitna
pravna oseba), v obsegu, ki je potreben za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljena ali«.
Dosedanja tretja alineja postane četrta alineja.
Dodajo se novi drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki
se glasijo:
»(2) V primerih iz tretje alineje prejšnjega odstavka se
lahko pogodba o brezplačni uporabi sklene:
– s socialnim podjetjem, za obdobje, ki ni daljše od
treh let;
– z nepridobitno pravno osebo za čas postopka registracije, a največ za obdobje šestih mesecev, pri čemer se z
dnem registracije, skladno z določbo prejšnje alineje, sklene
nova pogodba o brezplačni uporabi.
(3) Oddaja nepremičnega premoženja v brezplačno
uporabo po tretji alineji prvega odstavka tega člena mora biti
skladna s predpisi, ki urejajo državne pomoči.
(4) Nepridobitna pravna oseba oziroma socialno podjetje državi ali samoupravni lokalni skupnosti za brezplačno
uporabo nepremičnega premoženja na podlagi tretje alineje
prvega odstavka tega člena povrne neupravičeno prejeto korist v višini običajno določene najemnine za tovrstno
uporabo:
– od dneva začetka uporabe nepremičnega premoženja, ki je določen v pogodbi o brezplačni uporabi, če se
nepridobitna pravna oseba, v roku šestih mesecev od sklenitve pogodbe o brezplačni uporabi ne registrira kot socialno
podjetje oziroma
– od dne pravnomočnosti odločbe o prepovedi poslovanja kot socialnemu podjetju.
(5) Višina neupravičeno prejete koristi iz prejšnjega
odstavka se določi v pogodbi o brezplačni uporabi, pri čemer
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se za določitev višine najemnine uporabljajo določbe tega
zakona.«.
Dosedanji drugi odstavek postane šesti odstavek.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 001-03/14-8/22
Ljubljana, dne 20. junija 2014
EPA 1995-VI

Uradni list Republike Slovenije
morebitna manjkajoča sredstva zagotovijo iz Sklada za vode
ali iz drugih proračunskih virov.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 320-05/14-12/16
Ljubljana, dne 20. junija 2014
EPA 2020-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

2076.

Zakon o dopolnitvi Zakona o pogojih koncesije
za izkoriščanje energetskega potenciala
Spodnje Save (ZPKEPS-1A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona
o pogojih koncesije za izkoriščanje
energetskega potenciala
Spodnje Save (ZPKEPS-1A)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save
(ZPKEPS-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji dne 20. junija 2014.
Št. 003-02-6/2014-16
Ljubljana, dne 30. junija 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O DOPOLNITVI ZAKONA O POGOJIH
KONCESIJE ZA IZKORIŠČANJE
ENERGETSKEGA POTENCIALA SPODNJE SAVE
(ZPKEPS-1A)
1. člen
V Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11 in
25/14 – ZSDH-1) se za 17. členom doda novi 17.a člen, ki
se glasi:
»17.a člen
Ne glede na drugi odstavek prejšnjega člena se v primeru,
da do 31. 12. 2015 ne bodo zagotovljena zadostna sredstva za
financiranje infrastrukturnih objektov iz 6. točke 2. člena zakona
pri izgradnji HE na Spodnji Savi, ki se bodo v skladu z določbami zakona financirali iz Sklada za podnebne spremembe,

2077.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o dostopu do informacij javnega značaja
(ZDIJZ-D)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij
javnega značaja (ZDIJZ-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-D), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. junija
2014.
Št. 003-02-6/2014-17
Ljubljana, dne 30. junija 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA
ZNAČAJA (ZDIJZ-D)
1. člen
V Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06
– ZDavP-2 in 23/14) se v petem odstavku 6.a člena za besedilom »in ki so bili iz takšne banke preneseni na DUTB« doda
besedilo »ali jih je banka, na dan prenosa kreditov neplačnikov
kot tveganih postavk na DUTB, vodila kot kredite neplačnikov
iz šestega odstavka tega člena«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Dostop do informacij javnega značaja iz petega odstavka tega člena v zvezi s krediti, ki so bili preneseni na DUTB,
zagotavlja DUTB. V zvezi s krediti neplačnikov, ki niso bili
preneseni na DUTB, zagotavlja dostop do informacij javnega
značaja iz prve, druge in tretje alineje petega odstavka tega
člena banka.«.
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2. člen
V 10.a členu se doda nov trinajsti odstavek, ki se glasi:
»(13) Banka iz tretjega odstavka 1.a člena tega zakona
informacije javnega značaja iz prve, druge in tretje alineje petega odstavka 6.a člena tega zakona posreduje v svetovni splet,
preko svojih spletnih strani, v roku treh mesecev od prenosa
kreditov neplačnikov na DUTB, na način, ki ga določi Banka
Slovenije v skladu z desetim odstavkom tega člena.«.
3. člen
V 39. členu se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Z globo 800 eurov se kaznuje odgovorna oseba
banke iz tretjega odstavka 1.a člena tega zakona, ki ne posreduje v svetovni splet, preko svojih spletnih strani, informacij
javnega značaja v skladu s trinajstim odstavkom 10.a člena
tega zakona.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Banka iz tretjega odstavka 1.a člena zakona, ki je kredite
neplačnikov prenesla na DUTB pred uveljavitvijo tega zakona, zagotovi spletno objavo informacij iz trinajstega odstavka 10.a člena
zakona v roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona.
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 010-01/14-9/16
Ljubljana, dne 20. junija 2014
EPA 1893-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

2078.

Zakon o spremembah Zakona o dohodnini
(ZDoh-2N)

Št.

Razglašam Zakon o spremembah Zakona o dohodnini
(ZDoh-2N), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji dne 20. junija 2014.
Št. 003-02-6/2014-18
Ljubljana, dne 30. junija 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH ZAKONA O DOHODNINI
(ZDoh-2N)
1. člen
V Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 24/12, 30/12, 40/12 –
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ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13 in 29/14 – odločba US) se tretji
odstavek 48. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Zavezanec lahko pri ugotavljanju davčne osnove
davčnega leta upošteva normirane odhodke v višini, določeni v
59. členu tega zakona, če priglasi ugotavljanje davčne osnove
z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov v
skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, in pod naslednjimi
pogoji:
– če v davčnem letu pred tem davčnim letom, njegovi
prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju,
ne presegajo 50.000 eurov, ali
– če v davčnem letu pred tem davčnim letom, njegovi
prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju,
ne presegajo 100.000 evrov in je bila pri zavezancu v skladu
z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas,
neprekinjeno najmanj pet mesecev,
in ni z drugimi določbami tega člena ali zakonom drugače
določeno.«.
V šestem odstavku se število »50.000« nadomesti s številom »100.000«.
2. člen
V 59. členu se število »70« nadomesti s številom »80«.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
3. člen
(1) Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za davčna leta,
ki se začnejo od vključno 1. januarja 2015.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, se
za davčno leto 2014 uporablja Zakon o dohodnini (Uradni list
RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1,
24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13 in 29/14 –
odločba US).
Št. 435-01/14-4/20
Ljubljana, dne 20. junija 2014
EPA 1924-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

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 dohodnini (ZDoh-2N)

50 / 4. 7. 2014 /

2079.

Zakon o spremembah Zakona o davku
od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2K)

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 davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2K)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o davku od
dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2K), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 20. junija 2014.
Št. 003-02-6/2014-19
Ljubljana, dne 30. junija 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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50 / 4. 7. 2014

ZAKON
O SPREMEMBAH ZAKONA O DAVKU
OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-2K)
1. člen
V Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list
RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B,
43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12 in 81/13) se 67.b člen spremeni tako, da se glasi:
»67.b člen
(zavezanec, ki lahko ugotavlja davčno osnovo
po tem poglavju, in pogoji)
(1) Zavezanec po tem zakonu, ki je družba po zakonu,
ki ureja gospodarske družbe, in družbi primerljiva tuja oseba
za poslovno enoto, ki jo ima v Sloveniji, lahko ugotavlja davčno osnovo za davčno obdobje z upoštevanjem normiranih
odhodkov v višini, določeni v prvem odstavku 67.e člena
tega zakona (v nadaljnjem besedilu: zavezanec iz 67.b člena
tega zakona), če priglasi ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v skladu s tem zakonom in
zakonom, ki ureja davčni postopek, in pod naslednjimi pogoji:
– če v koledarskem letu pred davčnim obdobjem, za
katero uveljavlja ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem
normiranih odhodkov, njegovi prihodki, ugotovljeni po pravilih
o računovodenju, ne presegajo 50.000 eurov, ali
– če v koledarskem letu pred davčnim obdobjem, za
katero uveljavlja ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem
normiranih odhodkov, njegovi prihodki, ugotovljeni po pravilih
o računovodenju, ne presegajo 100.000 evrov in je bila v skladu predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
pri zavezancu obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni
delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev,
in s tem poglavjem ni drugače določeno.«.
2. člen
V prvem odstavku 67.e člena se število »70« nadomesti
s številom »80«.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
3. člen
(1) Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za davčna leta,
ki se začnejo od vključno 1. januarja 2015.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, se
za davčno leto 2014 uporablja Zakon o davku od dohodkov
pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09,
96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12
in 81/13).
Št. 435-02/14-2/20
Ljubljana, dne 20. junija 2014
EPA 1925-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

2080.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI-A)

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

Uradni list Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti
invalidov (ZIMI-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI-A), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. junija 2014.
Št. 003-02-6/2014-20
Ljubljana, dne 30. junija 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O IZENAČEVANJU MOŽNOSTI INVALIDOV
(ZIMI-A)
1. člen
V Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni
list RS, št. 94/10) se četrta alineja tretjega odstavka 8. člena
spremeni tako, da se glasi:
»– na to, da se pri ponujanju blaga in storitev, ki so
na voljo javnosti, če je to potrebno, zagotovijo primerna
podpora, zlasti z drugo osebo (bralci, tolmači slovenskega
znakovnega jezika, tolmači za gluhoslepe), oznake v brajici
ter podatki v lahko čitljivi in razumljivi obliki.«.
2. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu:
minister), pristojen za invalidsko varstvo, s predpisom podrobneje določi tehnične pripomočke iz prejšnjega odstavka,
pogoje za njihovo pridobitev, njihovo dobo trajanja, vrednost
posameznega tehničnega pripomočka in standarde kakovosti pripomočkov ter način vzdrževanja. Za enostavnejše
tehnične pripomočke se štejejo pripomočki, katerih vrednost
ne presega 500 eurov, za zahtevnejše tehnične pripomočke
pa tisti, katerih vrednost presega 500 eurov.«.
3. člen
Peti odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) V odločbi iz drugega in tretjega odstavka tega
člena mora biti natančno opredeljeno, do kakšnega pripomočka je invalid upravičen in kolikšna je višina sredstev, ki
se sofinancirajo.«.
Črta se sedmi odstavek.
4. člen
Za 19. členom se doda nov 19.a člen, ki se glasi:
»19.a člen
(vrednotnica za plačilo tehničnega pripomočka)
(1) Upravna enota upravičencu izda vrednotnico za
nabavo tehničnega pripomočka po pravnomočnosti odločbe
o priznanju pravice do tehničnega pripomočka.
(2) Vrednotnica za plačilo tehničnega pripomočka vsebuje številko vrednotnice, ime in priimek upravičenca, tehnični pripomoček, do katerega je invalid upravičen, ter vrednost
posameznega tehničnega pripomočka, določena s predpisom iz 17. člena tega zakona, delež vrednosti tehničnega
pripomočka, ki se sofinancira invalidu, podatke potrebne za
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plačilo in nadzor pravilnosti plačila in podpis invalida ter dobavitelja tehničnega pripomočka. Podroben opis vrednotnice
in način plačila se določi v predpisu iz 17. člena tega zakona.
(3) Če upravičenec vrednotnico izgubi ali se vrednotnica po naključju uniči, jo mora upravičenec preklicati v
Uradnem listu Republike Slovenije. Po preklicu vrednotnice,
upravičenec lahko pri upravni enoti zahteva izdajo nove
vrednotnice. Preklicane vrednotnice ni mogoče predložiti v
plačilo.
(4) Tehnični pripomoček lahko invalid kupi pri katerem
koli dobavitelju tehničnih pripomočkov v Republiki Sloveniji
in ga delno ali v celoti plača z vrednotnico.«.
5. člen
Prvi, drugi in tretji odstavek 20. člena se spremenijo
tako, da se glasijo:
»(1) Sredstva za sofinanciranje plačila tehničnega pripomočka za invalida se zagotavljajo v višini 85 odstotkov
vrednosti posameznega tehničnega pripomočka, določenega s predpisom iz 17. člena tega zakona. Za invalida, ki
prejema denarno socialno pomoč po predpisih, ki urejajo
področje socialnega varstva, in za invalide, ki jim je priznan
status po predpisih, ki urejajo družbeno varstvo duševno in
telesno prizadetih oseb, se zagotovi plačilo pripomočkov
v celotni vrednosti posameznega tehničnega pripomočka.
(2) Sredstva za sofinanciranje tehničnih pripomočkov
zagotavlja ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo.
(3) Dobavitelj tehničnih pripomočkov enkrat mesečno
izda račun za tehnične pripomočke ministrstvu, pristojnemu
za invalidsko varstvo. Računu morajo biti obvezno priložene
vrednotnice za nabavo tehničnih pripomočkov, na podlagi
katerih je invalidom dobavil tehnične pripomočke.«.
6. člen
V 21. členu se zamenja vrstni red drugega in tretjega
odstavka tako, da dosedanji drugi odstavek postane tretji
odstavek, dosedanji tretji odstavek pa drugi odstavek.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki
se glasi:
»(4) Invalidu iz prvega odstavka tega člena se v primeru nakupa novega prilagojenega vozila prizna sofinanciranje nakupa vozila. Sofinanciranje teh stroškov upravičenec
lahko uveljavlja v višini in po postopku iz 22. člena tega
zakona.«.
Četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni
tako, da se glasi:
»(5) V predpisu iz drugega odstavka 17. člena tega
zakona se podrobneje opredelijo način prilagoditve vozila iz
prvega in drugega odstavka tega člena, pogoji za prilagoditev, doba trajanja, vrednost posamezne prilagoditve vozila
in standardi kakovosti prilagoditve ter način vzdrževanja.
Za enostavnejše prilagoditve vozila se štejejo prilagoditve,
katerih skupna vrednost ne presega 1.000 eurov, za zahtevnejše prilagoditve pa tiste, katerih skupna vrednost presega
1.000 eurov.«.
7. člen
Besedilo 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vlogo za plačilo stroškov prilagoditve vozila vloži
invalid na kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji.
(2) Če gre za enostavno prilagoditev, upravna enota z
liste izvedencev imenuje izvedenca, ki oblikuje načrt prilagoditve vozila. Listo izvedencev imenuje minister, pristojen
za invalidsko varstvo.
(3) V primeru zahtevnejših prilagoditev pripravi izvedensko mnenje Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Repub-
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like Slovenije – Soča (v nadaljnjem besedilu: inštitut), ki
individualno za vsakega invalida pripravi natančno opisan
načrt predelave ali prilagoditve vozila (v nadaljnjem besedilu:
načrt prilagoditve vozila).
(4) Pri pripravi izvedenskega mnenja izvedencev posameznik in inštitut izhajata iz najenostavnejše, najcenejše,
vendar funkcionalno učinkovite rešitve. Načrt prilagoditve
vozila mora biti tudi finančno ovrednoten. V načrtu prilagoditve vozila mora biti naveden tudi datum, ko je invalid zadnjič
uveljavil prilagoditev vozila.
(5) V kolikor invalid želi dražjo rešitev od rešitve v izvedenskem mnenju, se le-ta na zahtevo invalida izvede, razliko
v stroških med dražjo izvedbo in izvedbo po izvedenskem
mnenju krije invalid.
(6) Izvedenca iz drugega in tretjega odstavka tega
člena morata načrt prilagoditve vozila pripraviti najpozneje v
30 dneh od dneva, ko ju upravna enota zaprosi za pripravo
načrta prilagoditve vozila.
(7) Sredstva za izdelavo načrta prilagoditve vozila se
zagotovijo v proračunu Republike Slovenije. Stroški izdelave
načrta prilagoditve vozila se plačujejo po cenah, ki jih določi
minister, pristojen za invalidsko varstvo.
(8) Upravna enota na podlagi načrta prilagoditve vozila
izda odločbo, s katero odloči o odobritvi plačila stroškov prilagoditve vozila. V odločbi mora biti natančno opredeljeno,
do kakšne prilagoditve vozila je invalid upravičen in kolikšna
je višina sredstev, ki se sofinancirajo, ter ali je invalid brezposeln, samozaposlen ali zaposlen.
(9) Upravna enota upravičencu izda vrednotnico za
odobritev plačila prilagoditve vozila po pravnomočnosti odločbe o odobritvi stroškov plačila prilagoditve vozila.
(10) Zoper odločbo upravne enote je dovoljena pritožba
na ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo. Pri odločanju
o pritožbi ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, lahko
pridobi nov načrt prilagoditve vozila.
(11) Po opravljeni prilagoditvi vozila izvedenca iz drugega in tretja odstavka tega člena potrdita ustreznost in
pravilnost opravljene prilagoditve vozila ter o tem izdata
potrdilo. Vsebino potrdila se podrobneje opredeli v predpisu
iz drugega odstavka 17. člena tega zakona.«.
8. člen
Za 22. členom se dodajo novi 22.a, 22.b, 22.c, 22.d,
22.e in 22.f člen, ki se glasijo:
»22.a člen
(vrednotnica za plačilo prilagoditve vozila)
(1) Vrednotnica za plačilo prilagoditve vozila vsebuje številko vrednotnice, ime in priimek upravičenca, vrsto
prilagoditve vozila, do katere je invalid upravičen, vrednost
posamezne prilagoditve vozila, določene s predpisom iz
17. člena tega zakona, delež vrednosti prilagoditve vozila,
ki se sofinancira invalidu, ter podatke, potrebne za plačilo in
nadzor pravilnosti plačila in podpis invalida ter izvajalca prilagoditve vozila. Podroben opis vrednotnice in način plačila
se določi v predpisu iz 17. člena tega zakona.
(2) Če upravičenec vrednotnico izgubi ali se vrednotnica po naključju uniči, jo mora upravičenec preklicati v
Uradnem listu Republike Slovenije. Po preklicu vrednotnice,
upravičenec lahko pri upravni enoti zahteva izdajo nove
vrednotnice. Preklicane vrednotnice ni mogoče predložiti v
plačilo.
(3) Prilagoditev vozila lahko invalid izvede pri katerem
koli izvajalcu prilagoditve vozila v Republiki Sloveniji. Plačilo
prilagoditve sofinancira s predložitvijo vrednotnice za odobritev plačila prilagoditve vozila.
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22.b člen

(sredstva za prilagoditev vozila)
(1) Sredstva za prilagoditev vozila se zagotovijo v višini
85 odstotkov vrednosti posamezne prilagoditve, določene s
predpisom iz 17. člena tega zakona. Za invalida, ki je prejemnik denarne socialne pomoči po predpisih, ki urejajo področje socialnega varstva, ter za invalida, ki mu je priznan status
po predpisih, ki urejajo družbeno varstvo duševno in telesno
prizadetih oseb, se zagotovi plačilo stroškov prilagoditve vozila v celotni vrednosti stroškov posamezne prilagoditve vozila.
(2) Sredstva za sofinanciranje nakupa novega prilagojenega vozila se invalidu zagotovijo v višini 85 odstotkov
vrednosti razlike med ceno enakega tipa novega neprilagojenega vozila in novega prilagojenega vozila, vendar največ
do višine odobrenega plačila stroškov iste vrste prilagoditve
vozila, določenega v skladu s predpisom iz drugega odstavka
17. člena tega zakona.
(3) Sredstva za prilagoditev vozila invalida, ki ni zaposlen, se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije, za zaposlenega ali samozaposlenega invalida pa sredstva zagotavlja Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sklad).
(4) Izvajalec prilagoditve vozila enkrat mesečno izda
račun za izvedene prilagoditve, ki jih izvede za brezposelne
invalide, ministrstvu, pristojnemu za invalidsko varstvo, za zaposlene ali samozaposlene invalide pa skladu. Računu mora
obvezno priložiti vrednotnice za plačilo prilagoditve vozila, na
podlagi katerih je invalidom izvedel prilagoditve vozila, in potrdilo izvedenca o ustreznosti in pravilnosti izvedene prilagoditve. Enako velja tudi pri nakupu novega prilagojenega vozila.
22.c člen
(pes pomočnik)
(1) Invalid, ki je zaradi invalidnosti težko ali najtežje
gibalno oviran, a ima ustrezne psihofizične lastnosti in primerne bivalne pogoje, lahko glede na osebne potrebe dobi
psa pomočnika.
(2) Minister, pristojen za invalidsko varstvo, s predpisom
iz 22.d člena tega zakona podrobneje določi pogoje za pridobitev psa pomočnika.
(3) Invalid iz prvega odstavka tega člena je upravičen do
šolanega psa pomočnika, ki ga prejme v svojo last. V primeru,
da invalid po svoji krivdi izgubi psa pomočnika, ni upravičen
do novega najmanj do izteka osmih let od pridobitve.
(4) Izvajalca šolanja psa pomočnika izbere invalid pri
izbranem izvajalcu, ki ima z ministrstvom, pristojnim za invalidsko varstvo, sklenjeno pogodbo.
(5) Vsebino pogodbe, sklenjene med ministrstvom, pristojnim za invalidsko varstvo, in izvajalci za šolanje psov
pomočnikov, se določi s predpisom iz 22.d člena tega zakona. Izvajalca za šolanje psov pomočnikov izbere ministrstvo,
pristojno za invalidsko varstvo, na podlagi javnega razpisa.
(6) Sredstva za šolanje psa pomočnika ter usposabljanje
invalida zagotavlja ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo,
iz proračuna Republike Slovenije.
22.d člen
(predpis o izvajanju programa šolanja in dodeljevanja psov
pomočnikov za težje in najtežje gibalno ovirane invalide)
Minister, pristojen za invalidsko varstvo, s predpisom
podrobneje določi kriterije za dodelitev psa pomočnika, izbor
izvedencev, program in način šolanja psa pomočnika, pogoje usposabljanja invalida, podrobnejši postopek uveljavljanja
pravice do psa pomočnika, obveznosti v zvezi z zaključnim
preizkusom psa pomočnika in invalida, vsebino pogodbe,
sklenjene med izvajalcem šolanja psov pomočnikov in mini-
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strstvom, pristojnim za invalidsko varstvo, izvajanje strokovne
pomoči in svetovanja invalidu – lastniku psa pomočnika in
druge zadeve, pomembne za izvajanje tega zakona.
22.e člen
(javni razpis za izbor izvajalca za šolanje psov pomočnikov)
(1) Javni razpis za izbor izvajalcev za šolanje psov pomočnikov iz četrtega odstavka 22.c člena tega zakona mora
določati:
– vrednost šolanja posameznega psa pomočnika in
usposabljanje invalida,
– da prijavitelj predloži načrt, ki mora biti skladen z
evropskimi standardi, ki urejajo šolanje psov pomočnikov,
usposabljanje inštruktorjev ter invalidov in iz katerega je razviden postopek usposabljanja psa pomočnika in invalida,
– reference prijavitelja kot izvajalca za šolanje psov
pomočnikov, ki so določene v predpisu iz prejšnjega člena,
– da je prijavitelj dolžan invalidom – lastnikom psov
pomočnikov zagotoviti strokovno pomoč in svetovanje ter
da se zavezuje, da bo z njimi sklenil ustrezen dogovor, ki je
opredeljen v predpisu iz prejšnjega člena,
– število psov, ki jih mora letno prijavitelj izšolati,
– čas trajanja javnega razpisa,
– druge podatke, pomembne za javni razpis.
(2) Javni razpis iz prejšnjega odstavka se razpiše največ
za deset let.
(3) Zoper sklep o izbiri izvajalcev za šolanje psov pomočnikov ni pritožbe, možen pa je upravni spor.
22.f člen
(postopek za uveljavljanje psa pomočnika)
(1) Vlogo za pridobitev psa pomočnika invalid iz 22.c člena tega zakona vloži na upravno enoto.
(2) Izvedenec za vsakega invalida oblikuje mnenje o
izpolnjevanju pogojev za pridobitev psa pomočnika in pogoje, ki jih mora izpolnjevati pes pomočnik. Kriteriji za pripravo
mnenja se določijo v predpisu iz 22.d člena tega zakona. S
kriteriji se določijo psihofizični in bivalni pogoji, ki zagotavljajo
ustrezno ravnanje s psom ter razlogi, zaradi katerih invalid potrebuje psa. Glede na ugotovljene potrebe invalida, izvedenec
predpiše lastnosti, ki jih mora imeti pes, ki je primeren za psa
pomočnika invalidu. Pri tem smiselno upošteva kriterije, ki so
predpisani za pse vodiče slepih.
(3) Izvedenec mora mnenje o upravičenosti do psa pomočnika pripraviti najpozneje v 60 dneh od dneva, ko ga
upravna enota zaprosi za pripravo mnenja o upravičenosti do
psa pomočnika.
(4) Sredstva za izdelavo mnenja o upravičenosti do psa
pomočnika se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
Stroški izdelave mnenja o upravičenosti do psa pomočnika
se plačujejo po cenah, ki jih določi minister, pristojen za invalidsko varstvo.
(5) Upravna enota na podlagi mnenja o upravičenosti
do psa pomočnika izda odločbo, s katero odloči o odobritvi
usposabljanja in uporabe psa pomočnika.
(6) Zoper odločbo upravne enote je dovoljena pritožba
na ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo.«.
9. člen
Za prvim odstavkom 29. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Analitične, strokovne in informacijske naloge glede
uporabe in prilagoditve objektov v javni rabi ter dostopnosti do
blaga in storitev, ki so na voljo javnosti, opravlja Urbanistični
inštitut Republike Slovenije.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
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»(3) Naloge iz prvega in drugega odstavka tega člana
opravljajo inštituti na podlagi vsakoletnega programa dela, ki
ga potrdi ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedilo »iz prvega odstavka tega člena inštitutoma«
nadomesti z besedilom »iz prvega in drugega odstavka tega
člena inštitutom«.
10. člen
V prvem odstavku 31. člena se v zadnji alineji pika nadomesti z vejico in doda nova alineja, ki se glasi:
»– inštitut.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Organ, ki vodi centralno evidenco, ki obsega evidenco sofinanciranja tehničnih pripomočkov, evidenco prilagoditve vozila in evidenco pridobitve psa pomočnika, ter
organi, ki vodijo evidenco odobrenih tehničnih pripomočkov,
prilagoditve vozila, psa pomočnika, evidenco sofinanciranih tehničnih pripomočkov, evidenco prilagoditev vozila za
brezposelne invalide ter evidenco tehničnih pripomočkov in
evidenco prilagoditev vozil za zaposlene ali samozaposlene
invalide, morajo prejem vloge za uveljavljanje pravic in vsako
spremembo podatkov nemudoma evidentirati v informacijski
sistem.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.
11. člen
Besedilo 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravna enota vodi evidenco odobrenih tehničnih
pripomočkov, prilagoditve vozila in psa pomočnika, ki vsebuje
naslednje podatke:
– osebne podatke (ime in priimek, EMŠO, podatki o prebivališču) invalida, ki uveljavlja tehnični pripomoček,
– datum odobritve tehničnega pripomočka,
– vrsto tehničnega pripomočka,
– dobo trajanja tehničnega pripomočka,
– višino in vir sredstev, ki se invalidu odobrijo za sofinanciranje tehničnega pripomočka,
– številko vrednotnice za plačilo tehničnega pripomočka,
ime in priimek upravičenca ter datum izdaje vrednotnice,
– osebne podatke (ime in priimek, EMŠO, podatki o prebivališču) invalida, ki uveljavlja prilagoditev vozila,
– vrsto in ceno prilagoditve vozila, ki se sofinancira,
– vrsto in ceno novega prilagojenega vozila,
– datum odobritve prilagoditve vozila,
– invalidovo oceno o sposobnosti za vožnjo,
– podatke o vozilu (registrska številka, vrsta avtomobila,
letnik, šasija),
– načrt potrebne prilagoditve vozila z natančnimi datumi
in opisi ocen glede potrebnih predelav oziroma prilagoditev,
– številko in datum izdaje finančno ovrednotenega načrta,
– datum, ko je invalid prevzel prilagojeno vozilo ali kupil
novo prilagojeno vozilo,
– višino in vir sredstev, ki se invalidu odobrijo za sofinanciranje prilagoditve vozila ali nakup novega prilagojenega
vozila,
– številko vrednotnice za plačilo prilagoditve vozila, ime
in priimek upravičenca ter datum izdaje vrednotnice,
– osebne podatke (ime in priimek, EMŠO, podatki o
prebivališču) invalida, ki je v uporabo dobil psa pomočnika,
– številko in datum izdaje odločbe upravne enote o odobritvi psa pomočnika,
– datum prevzema psa pomočnika,
– ceno psa pomočnika,
– številko čipa psa pomočnika,
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– davčno in matično številko, ime in naslov ter transakcijski račun izvajalca za šolanje psov pomočnikov.
(2) Evidenca, ki jo vodi upravna enota, je del centralne
evidence tehničnih pripomočkov, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo.«.
12. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen
(evidence ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo)
(1) Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, vodi centralno evidenco, ki obsega evidenco sofinanciranja tehničnih
pripomočkov, evidenco prilagoditve vozila in evidenco pridobitve psa pomočnika.
(2) Evidenca sofinanciranja tehničnih pripomočkov vsebuje naslednje podatke:
– osebne podatke (ime in priimek, EMŠO, podatki o prebivališču) invalida, ki uveljavlja tehnični pripomoček,
– številko in datum izdaje odločbe upravne enote o odobritvi tehničnega pripomočka,
– vrsto in ceno tehničnega pripomočka, ki se sofinancira,
– datum odobritve tehničnega pripomočka,
– dobo trajanja tehničnega pripomočka,
– višino in vir sredstev, ki se invalidu odobrijo za sofinanciranje tehničnega pripomočka,
– številko vrednotnice za plačilo tehničnega pripomočka,
ime in priimek upravičenca ter datum izdaje vrednotnice,
– davčno in matično številko, ime in naslov ter transakcijski račun dobavitelja tehničnih pripomočkov.
(3) Evidenca prilagoditve vozila vsebuje naslednje podatke:
– osebne podatke (ime in priimek, EMŠO, podatki o prebivališču) invalida, ki uveljavlja prilagoditev vozila,
– številko in datum izdaje odločbe upravne enote o odobritvi prilagoditve vozila,
– vrsto in ceno prilagoditve vozila, ki se sofinancira,
– vrsto in ceno novega prilagojenega vozila,
– invalidovo oceno o sposobnosti za vožnjo,
– podatke o vozilu (registrska številka, vrsta vozila, letnik, šasija),
– načrt potrebne prilagoditve vozila z natančnimi datumi
in opisi ocen glede potrebnih predelav oziroma prilagoditev,
– številko in datum izdaje finančno ovrednotenega načrta,
– datum, ko je invalid prevzel prilagojeno vozilo ali kupil
novo prilagojeno vozilo,
– višino in vir sredstev, ki se invalidu odobrijo za sofinanciranje prilagoditve vozila ali nakup novega prilagojenega
vozila,
– številko vrednotnice za plačilo prilagoditve vozila, ime
in priimek upravičenca ter datum izdaje vrednotnice,
– datum izdaje potrdila izvedenca o ustreznosti in pravilnosti izvedene prilagoditve vozila,
– davčno in matično številko, ime in naslov ter transakcijski račun izvajalca prilagoditve vozila ali dobavitelja novega
prilagojenega vozila.
(4) Evidenca pridobitve psa pomočnika vsebuje naslednje podatke:
– osebne podatke (ime in priimek, EMŠO, podatki o
prebivališču) invalida, ki je v uporabo dobil psa pomočnika,
– številko in datum izdaje odločbe ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo, o odobritvi psa pomočnika,
– datum prevzema psa pomočnika,
– ceno psa pomočnika,
– številko čipa psa pomočnika,
– davčno in matično številko, ime in naslov ter transakcijski račun izvajalca za šolanje psov pomočnikov.
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(5) Organ, ki odloča o pravici pridobitve tehničnega pripomočka, prilagoditve vozila in pridobitve psa pomočnika, pridobiva podatke iz centralnih evidenc iz tega člena.«.
13. člen
Besedilo 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Sklad vodi evidenco prilagoditev vozil za zaposlene
ali samozaposlene invalide, ki vsebuje naslednje podatke:
– osebne podatke (ime in priimek, EMŠO, podatki o prebivališču) invalida, ki uveljavlja prilagoditev vozila,
– številko in datum izdaje odločbe upravne enote o odobritvi prilagoditve vozila,
– vrsto in ceno prilagoditve vozila, ki se sofinancira,
– vrsto in ceno novega prilagojenega vozila,
– invalidovo oceno o sposobnosti za vožnjo,
– podatke o vozilu (registrska številka, vrsta vozila, letnik,
šasija),
– načrt potrebne prilagoditve vozila z natančnimi datumi
in opisi ocen glede potrebnih predelav oziroma prilagoditev,
– številko in datum izdaje finančno ovrednotenega načrta,
– datum, ko je invalid prevzel prilagojeno vozilo ali kupil
novo prilagojeno vozilo,
– višino in vir sredstev, ki se invalidu odobrijo za sofinanciranje prilagoditve vozila ali nakup novega prilagojenega vozila,
– številko vrednotnice za plačilo prilagoditve vozila, ime in
priimek upravičenca ter datum izdaje vrednotnice,
– datum izdaje potrdila inštituta o ustreznosti in pravilnosti
izvedene prilagoditve vozila,
– davčno in matično številko, ime in naslov ter transakcijski račun izvajalca prilagoditve vozila ali dobavitelja novega
prilagojenega vozila.
(2) Evidenca, ki jo vodi sklad, je del centralne evidence
prilagoditve vozila, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za invalidsko
varstvo.«.
14. člen
Za 34. členom se doda nov 34.a člen, ki se glasi:
»34.a člen
(evidenca inštituta)
(1) Inštitut vodi evidenco v zvezi z načrtom prilagoditve
vozila in potrdilom o ustreznosti ter primernosti prilagoditve
vozila, ki vsebuje naslednje podatke:
– osebne podatke (ime in priimek, EMŠO, podatki o prebivališču) invalida, ki uveljavlja prilagoditev vozila,
– vrsto in ceno prilagoditve vozila,
– vrsto in ceno novega prilagojenega vozila,
– invalidovo oceno o sposobnost za vožnjo,
– podatke o vozilu (registrska številka, vrsta vozila, letnik,
šasija),
– oceno o prilagoditvi vozila z datumi in opisi ocen glede
potrebnih predelav oziroma prilagoditev,
– številko in datum izdaje finančno ovrednotenega načrta,
– datum in številko potrdila o ustreznosti in pravilnosti
izvedene prilagoditve vozila.
(2) Evidenca, ki jo vodi inštitut, je del centralne evidence
prilagoditve vozila, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za invalidsko
varstvo.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(1) Minister, pristojen za invalidsko varstvo, izda predpis
iz 17. člena zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(2) Minister, pristojen za invalidsko varstvo, izda predpis
iz 22.d člena zakona v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
(3) Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, vzpostavi
centralno evidenco pridobitve psa pomočnika iz četrtega odstavka 33. člena zakona v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
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16. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne tri mesece
po njegovi uveljavitvi, razen prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 22.c, 22.e in 22.f člen zakona, ki se začnejo
uporabljati eno leto po uveljavitvi tega zakona.
Št. 540-02/14-4/15
Ljubljana, dne 20. junija 2014
EPA 2002-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

2081.

Sklep o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta
na zakonodajnem referendumu o Zakonu
o spremembah in dopolnitvah Zakona
o varstvu dokumentarnega in arhivskega
gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A), ki je bil
8. junija 2014

Na podlagi 53.b člena Zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS,
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) se je
Državni zbor na seji dne 4. julija 2014 seznanil s

SKLEPOM
o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta
na zakonodajnem referendumu o Zakonu
o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu
dokumentarnega in arhivskega gradiva
ter arhivih (ZVDAGA-A), ki je bil 8. junija 2014
Državni zbor razglaša, da je bila na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona
o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
(ZVDAGA-A), ki je bil 8. junija 2014 izveden na podlagi Odloka Državnega zbora o razpisu zakonodajnega referenduma
o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list
RS, št. 29/14), sprejeta odločitev volivcev, kot je ugotovljena
v Poročilu Državne volilne komisije o izidu glasovanja in o
izidu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in
dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega
gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A), ki je objavljeno v Uradnem
listu Republike Slovenije št. 47/14 z dne 24. junija 2014, in sicer, da je proti glasovalo manj kot petina vseh volivk in volivcev,
ki so imeli pravico glasovati, kar skladno s četrtim odstavkom
90. člena Ustave Republike Slovenije pomeni, da Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega
in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A), ki ga je sprejel
Državni zbor na seji dne 28. januarja 2014, na referendumu ni
bil zavrnjen.
Št. 005-02/14-5/2
Ljubljana, dne 4. julija 2014
EPA 2097-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
2082.

Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini
Butan

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03,
69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10
– ZUTD) izdajam

UKAZ
o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Kraljevini Butan
Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slovenije v Kraljevini Butan s sedežem v New Delhiju postavim
Darjo Bavdaž Kuret.

Št.

2084.

VLADA
2083.

Sklep o povišanju Konzulata Republike
Slovenije v Valletti, v Republiki Malti

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

SKLEP
o povišanju Konzulata Republike Slovenije
v Valletti, v Republiki Malti
I
Konzulat Republike Slovenije v Valletti, v Republiki Malti,
ki ga vodi častni konzul se poviša v Generalni konzulat Republike Slovenije v Valletti, v Republiki Malti, ki ga vodi častni
generalni konzul.
Konzularno območje konzulata ostaja nespremenjeno.

Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
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Sklep o imenovanju častnega generalnega
konzula Republike Slovenije v Valletti,
v Republiki Malti

SKLEP
o imenovanju častnega generalnega konzula
Republike Slovenije v Valletti, v Republiki Malti
I
Za častnega generalnega konzula Republike Slovenije v
Valletti, v Republiki Malti se imenuje Nicholas A. Baldacchino.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50101-26/2014
Ljubljana, dne 8. maja 2014
EVA 2014-1811-0068
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

2085.

Sklep o povišanju Konzulata Republike
Slovenije v Cape Townu

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

SKLEP
o povišanju Konzulata Republike Slovenije
v Cape Townu
I
Konzulat Republike Slovenije v Cape Townu, ki ga vodi
častni konzul se poviša v Generalni konzulat Republike Slovenije v Cape Townu, ki ga vodi častni generalni konzul.
Konzularno območje konzulata ostaja nespremenjeno.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50100-17/2013
Ljubljana, dne 25. julija 2013
EVA 2013-1811-0156
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50100-4/2014
Ljubljana, dne 8. maja 2014
EVA 2014-1811-0067

Stran

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

Št. 501-03-6/2014-2
Ljubljana, dne 30. junija 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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2086.

Sklep o imenovanju častnega generalnega
konzula Republike Slovenije v Cape Townu

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

Stran
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SKLEP
o imenovanju častnega generalnega konzula
Republike Slovenije v Cape Townu
I
Za častnega generalnega konzula Republike Slovenije v
Cape Townu se imenuje dr. Dirk Prieur du Plessis.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50101-97/2013
Ljubljana, dne 25. julija 2013
EVA 2013-1811-0157
Vlada Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
48/13 – ZSKZDČEU-1) in petega 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) je Vlada Republike Slovenije na predlog
ministra za pravosodje, št. 701-78/2013 z dne 23. 5. 2014, na
62. redni dne 12. 6. 2014 izdala naslednjo

ODLOČBO
Jošt Jeseničnik, rojen 23. 1. 1983, se imenuje za okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju.
Št. 70101-12/2014
Ljubljana, dne 12. junija 2014
EVA 2014-2030-0035
Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

2087.

Sklep o soglasju za odprtje Konzulata
Islamske republike Pakistan v Republiki
Sloveniji s sedežem v Ljubljani

Na podlagi drugega odstavka 66. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno
besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD)
je na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike
Slovenije sprejela

SKLEP
o soglasju za odprtje Konzulata Islamske
republike Pakistan v Republiki Sloveniji
s sedežem v Ljubljani
I.
Vlada Republike Slovenije daje soglasje za odprtje Konzulata Islamske republike Pakistan s sedežem v Ljubljani, na
čelu s častnim konzulom.
II.
Konzularno območje Konzulata Islamske republike Pakistan s sedežem v Ljubljani obsega celotno ozemlje Republike
Slovenije.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 55100-4/2014
Ljubljana, dne 5. junija 2014
EVA 2011-1811-0039
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

2088.

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

Odločba o imenovanju okrajnega državnega
tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu
v Celju

Na podlagi prvega odstavka 34. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 –
ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G in

MINISTRSTVA
2089.

Pravilnik o vsebini in načinu predložitve
letnega poročila političnih strank

Na podlagi petega odstavka 24. člena ter za izvrševanje
tretjega in četrtega odstavka 24. člena Zakona o političnih
strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14) izdaja minister za notranje zadeve

PRAVILNIK
o vsebini in načinu predložitve letnega poročila
političnih strank
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino, obrazce in način predložitve letnega poročila politične stranke (v nadaljnjem besedilu:
stranka) Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence
in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) ter način njegove
javne objave.
2. člen
Stranke vodijo poslovne knjige v skladu z zakonom, ki
ureja o računovodstvo, in Slovenskimi računovodskimi standardi, predvsem s Slovenskim računovodskim standardom 36
(2006) – Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah
– pravnih osebah zasebnega prava (v nadaljnjem besedilu:
SRS 36). Pri vodenju poslovnih knjig upoštevajo Enotni kontni
okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, kmečka gospodinjstva, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske
organizacije (Uradni list RS, št. 78/12).
3. člen
(1) Letno poročilo o poslovanju stranke vsebuje:
– računovodsko poročilo in
– poslovno poročilo.
(2) Računovodsko poročilo je sestavljeno iz:
– računovodskih izkazov in
– pojasnil k računovodskim izkazom.
(3) Poslovno poročilo vključuje razlage in pojasnila ter
pomembnejše informacije o poslovanju stranke v preteklem
obračunskem obdobju.
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II. RAČUNOVODSKI IZKAZI
4. člen
(1) Računovodska izkaza sta:
– bilanca stanja in
– izkaz prihodkov in odhodkov.
(2) Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in
obveznosti do virov sredstev stranke ob koncu obračunskega
obdobja.
(3) Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih vseh notranjih organizacijskih enot stranke,
ki jih je dosegla v obračunskem obdobju.
(4) Stranke sestavijo bilanco stanja ter izkaz prihodkov in
odhodkov v skladu s SRS 36, v katerem sta predpisani oblika
obrazcev in vsebina podatkov, ki se izkazujejo v obrazcih. Če
v SRS 36 niso predvidene posebne računovodske rešitve, se
pri vrednotenju in izkazovanju sredstev in obveznosti do virov
sredstev ter pri merjenju in izkazovanju prihodkov in odhodkov
ter poslovnega izida uporabljajo splošni računovodski standardi.
(5) V izkazu prihodkov in odhodkov, kot ga določa
SRS 36, stranke izkazujejo prihodke, ki se nanašajo na poslovanje stranke, v okviru prihodkov za opravljanje dejavnosti negospodarskih javnih služb. Med prihodke in odhodke
stranke se prišteje tudi zneske drugih oblik prispevkov, ki so
jih stranke prejele za redno poslovanje v skladu z drugim
odstavkom 22. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in
46/14; v nadaljnjem besedilu: ZPolS) in za organizacijo volilne
ali referendumske kampanje (v nadaljnjem besedilu: kampanja)
v skladu z drugim odstavkom 14. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS,
11/11, 28/11 – Odl. US in 98/13; v nadaljnjem besedilu: ZVRK).
III. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
5. člen
(1) Pojasnila k računovodskim izkazom vsebujejo podatke o prihodkih, odhodkih in premoženju stranke za preteklo
poslovno leto v skladu s prvim odstavkom 24. člena ZPolS (v
nadaljevanju: leto, za katero se dela letno poročilo). Podatki, ki
se v tem pravilniku nanašajo na preteklo leto, so podatki, ki se
nanašajo na leto pred letom, za katero se dela letno poročilo.
(2) Pojasnila k računovodskim izkazom se pripravljajo na
poenotenih obrazcih iz tega pravilnika.
(3) V okviru pojasnil k računovodskim izkazom se objavijo
tudi letna poročila pravnih oseb, v katerih ima stranka najmanj
polovico kapitala ali prevladujoč vpliv na odločanje ali vodenje pravnih oseb v skladu z deveto alineo prvega odstavka
24. člena ZPolS.
6. člen
(1) Podatki o prihodkih in odhodkih stranke se predložijo
na obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Obrazec iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o
imenu stranke, sedežu in naslovu sedeža ter o številki rednega transakcijskega računa stranke (v nadaljnjem besedilu:
transakcijski račun stranke) in o banki ali hranilnici, pri kateri
je odprt.
(3) Obrazec iz prvega odstavka tega člena vsebuje tudi
naslednje podatke:
1. skupaj vsi prihodki, ki so seštevek prihodkov po posameznih vrstah iz prve alinee prvega odstavka 24. člena ZPolS
(vrstica A):
a) članarine (vrstica I),
b) denarni prispevki fizičnih oseb (vrstica II):
– za redno poslovanje strank po ZPolS (prvi odstavek
22. člena ZPolS): prispevki v gotovini (vrstica 1.1) in prispevki,
nakazani na transakcijski račun stranke (vrstica 1.2),
– za kampanjo po ZVRK (prvi odstavek 14. člena ZVRK):
prispevki v gotovini (vrstica 2.1) in prispevki, nakazani na
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posebni transakcijski račun kampanje po 16. členu ZVRK (v
nadaljnjem besedilu: posebni transakcijski račun, vrstica 2.2),
c) druge oblike prispevkov fizičnih oseb (vrstica III):
– za redno poslovanje strank po ZPolS (drugi odstavek
22. člena ZPolS): brezplačne storitve (vrstica 1), izredni popusti
(vrstica 2), prevzem obveznosti (vrstica 3) in darila ali druge
oblike nedenarnih prispevkov (vrstica 4),
– za kampanjo po ZVRK (drugi odstavek 14. člena ZVRK):
brezplačne storitve (vrstica 1), izredni popusti (vrstica 2), prevzem obveznosti (vrstica 3) in darila ali druge oblike nedenarnih
prispevkov (vrstica 4),
č) prihodki iz proračuna Republike Slovenije (vrstica IV):
– prihodki po 23. členu ZPolS (vrstica 1),
– prihodki po drugem odstavku 21. člena ZPolS (vrstica 2),
– prihodki po 24. in 26. členu ZVRK (vrstica 3),
– donacije od dela dohodnine po zakonu, ki ureja dohodnino,
– prihodki po drugih zakonih (npr. prihodki stranke po zakonu, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju, po zakonu,
ki ureja javni interes na področju enakosti spolov, vrstica 4),
d) prihodki iz proračuna lokalne skupnosti (vrstica V):
– prihodki po 26. členu ZPolS (vrstica 1),
– prihodki po 28. členu ZVRK (vrstica 2),
– prihodki po drugih zakonih (vrstica 3, navedejo se prihodki stranke po posebnih zakonih),
e) izredni prihodki (vrstica VI, navedejo se podatki o vseh
prihodkih, ki se ne izkazujejo v točkah a) do e) in d) in f)),
f) prihodki od premoženja (vrstica VII, navedejo se podatki o prihodkih iz obrazca iz prvega odstavka 10. člena tega
pravilnika);
2. skupaj vsi odhodki, ki so seštevek odhodkov po posameznih vrstah, razčlenjeni v skladu z računovodskimi predpisi
in standardi (vrstica B):
a) odhodki rednega poslovanja stranke (vrstica I, navedejo se podatki o vseh stroških stranke, ki niso namenjeni za
financiranje kampanj):
– stroški materiala in blaga (vrstica 1),
– stroški storitev (vrstica 2),
– stroški dela (vrstica 3),
– amortizacija (vrstica 4),
– rezervacije (vrstica 5),
– drugi stroški: popravki obratnih sredstev (vrstica 6.1) in
ostali drugi stroški (vrstica 6.2),
– finančni odhodki (vrstica 7),
– drugi odhodki (vrstica 8),
b) odhodki kampanj stranke (vrstica II, navedejo se podatki o stroških, ki jih ima stranka kot organizator kampanje v
letu, za katero se dela letno poročilo):
– stroški blaga (vrstica 1),
– stroški storitev (vrstica 2),
– drugi stroški (vrstica 3);
3. presežek prihodkov nad odhodki (vrstica C);
4. presežek odhodkov nad prihodki (vrstica Č);
5. presežek prihodkov iz preteklih let (vrstica D);
6. presežek odhodkov iz preteklih let (vrstica E).
(4) V Obrazcu iz prvega odstavka tega člena se razkrijejo
tudi drugi pomembni podatki o finančnem poslovanju strank,
in sicer:
1. skupni znesek prispevkov, ki v letu, za katero se dela
letno poročilo, presegajo povprečno bruto mesečno plačo na
delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada
Republike Slovenije za preteklo leto (vrstica F);
2. posojila stranki (vrstica G);
3. prihodki od premoženja, ki presegajo 20 odstotkov
vseh letnih prihodkov stranke (četrti odstavek 21. člena ZPolS,
vrstica H);
4. nakazilo presežkov prihodkov od premoženja v humanitarne namene (vrstica I);
5. prispevki, katerih vir ni dovoljen (sedmi odstavek
21. člena in 25. člen ZPolS, vrstica J);
6. nakazila prispevkov, katerih vir ni dovoljen, v humanitarne namene (vrstica K);
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7. prispevki, ki presegajo v ZPolS določeno višino (prvi in
četrti odstavek 22. člena ZPolS, vrstica L);
8. nakazila prispevkov, ki presegajo v ZPolS določeno
višino, v humanitarne namene (vrstica M).
(5) Med prihodke in odhodke stranke se prišteje tudi zneske
drugih oblik prispevkov, ki so jih stranke prejele za redno poslovanje v skladu z drugim odstavkom 22. člena ZPolS in za organizacijo kampanje v skladu z drugim odstavkom 14. člena ZVRK.
(6) Podatki o skupnih zneskih iz 1., 2., 3., 4., 5., 6.,
7. in 8. točke četrtega odstavka tega člena se morajo ujemati s
podatki o skupnih zneskih, navedenih na obrazcih iz 8., 9., 10.,
11. in 12. člena tega pravilnika.
7. člen
(1) Podatki o gibanju presežka prihodkov nad odhodki oziroma presežka odhodkov nad prihodki se predložijo na obrazcu
iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Obrazec iz prejšnjega odstavka v skladu s prvo in
drugo alineo prvega odstavka 24. člena ZPolS vsebuje dopolnjene podatke o prihodkih in odhodkih s podrobnejšim izkazom
uspeha poslovanja stranke, upoštevaje rezultate poslovanja
v preteklih letih po naslednjih kategorijah izkaza prihodkov in
odhodkov ali bilance stanja:
1. čisti presežek prihodkov nad odhodki v letu, za katero
se dela letno poročilo (vrstica A1);
2. čisti presežek odhodkov nad prihodki v letu, za katero
se dela letno poročilo (vrstica A2);
3. presežek prihodkov iz preteklih let (vrstica B1);
4. presežek odhodkov iz preteklih let (vrstica B2);
5. bilančni presežek prihodkov nad odhodki (vrstica C1);
6. bilančni presežek odhodkov nad prihodki (vrstica C2).
(3) V vrsticah iz 5. in 6. točke prejšnjega odstavka se
v skladu s predpisano formulo seštejeta oziroma odštejeta
ustrezna presežka iz leta, za katero se dela letno poročilo in iz
preteklih let, rezultat pa se zapiše v ustrezno vrstico.
8. člen
(1) Seznam prispevkov fizičnih oseb se predloži na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Obrazec iz prejšnjega odstavka v skladu s tretjo alineo
prvega odstavka 24. člena ZPolS vsebuje podatke o vseh posameznih prispevkih fizičnih oseb, če prispevki v skupnem znesku v letu, za katero se dela letno poročilo stranke, presegajo
višino povprečne bruto mesečne plače na delavca v Republiki
Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije
za preteklo leto, z naslednjimi podatki:
– ime, priimek in naslov fizične osebe ter višina skupnega
letnega zneska, ki ga je posamezna fizična oseba prispevala
stranki,
– skupni znesek prispevkov.
9. člen
(1) Seznam posojil, odobrenih s strani bank, posojilnic in
fizičnih oseb, se predloži na obrazcu iz priloge 4, ki je sestavni
del tega pravilnika.
(2) Obrazec iz prejšnjega odstavka v skladu s četrto alineo prvega odstavka 24. člena ZPolS vsebuje podatke o vseh
posameznih posojilih, ki jih je stranka najela od bank, posojilnic
in fizičnih oseb v letu, za katero se dela letno poročilo, z naslednjimi podatki:
1. seznam posojil, odobrenih s strani bank in posojilnic
(vrstica I):
– firma in sedež, poslovni naslov in matična številka
posojilodajalca,
– obrestna mera v odstotkih, odplačilna doba v mesecih
ter višina posameznega posojila,
– skupni znesek posojil;
2. seznam posojil fizičnih oseb (vrstica II):
– ime in priimek ter naslov posojilodajalca,
– obrestna mera v odstotkih, odplačilna doba v mesecih
ter višina posameznega posojila,
– skupni znesek posojil.
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10. člen
(1) Seznam prihodkov od prodaje ali upravljanja premoženja stranke se predloži na obrazcu iz priloge 5, ki je sestavni
del tega pravilnika.
(2) Obrazec iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o
vseh prihodkih, ki jih stranka prejme od prodaje ali upravljanja
premoženja glede na vrsto premoženja (npr. najemnine, obresti), ki ga ima v lasti, in sicer:
1. neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve;
2. zemljišča;
3. zgradbe;
4. oprema;
5. druga opredmetena osnovna sredstva;
6. dolgoročne finančne naložbe;
7. dolgoročne poslovne terjatve;
8. zaloge;
9. kratkoročne finančne naložbe;
10. kratkoročne poslovne terjatve;
11. denarna sredstva;
12. druga kratkoročna sredstva.
(3) Obrazec iz prvega odstavka tega člena vsebuje tudi
znesek prihodkov od premoženja, ki presegajo 20 odstotkov
vseh letnih prihodkov stranke.
11. člen
(1) Seznam prispevkov, pridobljenih v nasprotju z ZPolS,
se predloži na obrazcu iz priloge 6, ki je sestavni del tega
pravilnika.
(2) Obrazec iz prejšnjega odstavka v skladu s šesto alineo
prvega odstavka 24. člena ZPolS vsebuje podatke o vseh posameznih prispevkih, ki so bili stranki dani v nasprotju z ZPolS.
V obrazcu se navede oseba, ki je dala ta prispevek (pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ali fizična oseba), njen poslovni
naslov oziroma naslov in znesek prispevka. Za pravno osebo
se navede tudi matična številka.
(3) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka obrazec iz
prvega odstavka tega člena vsebuje še naslednje podatke:
1. nedovoljeni vir prispevkov (vrstica I): To so prispevki
iz sedmega odstavka 21. člena in 25. člena ZPolS in sicer
prispevki tujih pravnih in fizičnih oseb, tujih samostojnih
podjetnikov posameznikov in posameznikov, ki samostojno
opravljajo dejavnost, prihodki od premoženja stranke iz tujine ter druga sredstva za stranko iz tujine. To so tudi prihodki
stranke, prejeti s strani državnih organov, organov lokalnih
skupnosti, drugih pravnih oseb javnega in zasebnega prava,
samostojnih podjetnikov posameznikov in posameznikov,
ki samostojno opravljajo dejavnost, katerih izplačila zakon
ne dovoljuje. Ti prihodki stranke morajo biti prikazani po
naslednjih vrstah:
a) denarni prispevki (v gotovini in tisti, ki so jih dajalci
prispevkov nakazali na transakcijski račun stranke, vrstica 1),
b) druge oblike prispevkov (drugi odstavek 22. člena
ZPolS, vrstica 2):
– brezplačna storitev (vrstica 2.1),
– izredni popusti (prodaja storitve ali blaga pod pogoji, ki
stranko postavljajo v ugodnejši položaj kot druge kupce storitev
ali blaga, vrstica 2.2),
– prevzem obveznosti (vrstica 2.3),
– darila in druge oblike nedenarnih prispevkov (vrstica 2.4);
2. prispevki, ki presegajo z ZPolS določeno višino (prvi in
četrti odstavek 22. člena ZPolS, vrstica II):
a) denarni prispevki (vrstica 1):
– prispevki fizičnih oseb v gotovini, ki presegajo znesek, ki
je določen na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, glede
obveznosti nakazovanja plačil in prejemkov na transakcijske
račune (vrstica 1.1),
– prispevki fizičnih oseb, ki so vplačani na transakcijski
račun stranke in presegajo deset povprečnih bruto mesečnih
plač na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega
urada Republike Slovenije za preteklo leto (vrstica 1.2),
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b) druge oblike prispevkov fizičnih oseb (drugi odstavek
22. člena ZPolS), ki presegajo znesek iz četrtega odstavka
22. člena ZPolS (vrstica 2):
– brezplačna storitev (vrstica 2.1),
– izredni popusti (vrstica 2.2),
– prevzem obveznosti (vrstica 2.3),
– darila in druge oblike nedenarnih prispevkov (vrstica 2.4);
3. skupni znesek prispevkov, pridobljenih v nasprotju z
ZPolS.
12. člen
(1) Seznam nakazil v humanitarne namene se predloži na
obrazcu iz priloge 7, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Obrazec iz prejšnjega odstavka v skladu s sedmo
alineo prvega odstavka 24. člena ZPolS vsebuje podatke o
vseh nakazilih presežkov prihodkov od premoženja iz četrtega
odstavka 21. člena ZPolS, če prihodki od premoženja presegajo 20 odstotkov vseh letnih prihodkov stranke, vsa nakazila
presežka prispevkov, ki presegajo z ZPolS določeno višino (prvi
in četrti odstavek 22. člena ZPolS), ter vsa nakazila prispevkov,
katerih vir ni dovoljen (sedmi odstavek 21. člena in 25. člen), v
humanitarne namene, z naslednjimi podatki:
– prejemnik nakazila, matična številka in naslov,
– višina nakazila.
13. člen
(1) Podatki o premoženju stranke se prikažejo v bilanci
stanja, ki je del računovodskega poročila, podatki o spremembah premoženja stranke in virih sredstev za povečanje
premoženja stranke pa se predložijo na obrazcih iz priloge 8 in
priloge 9, ki sta sestavni del tega pravilnika.
(2) Obrazca iz prejšnjega odstavka v skladu z osmo alineo prvega odstavka 24. člena ZPolS vsebujeta opisane vse
spremembe premoženja, vključno z navedbo virov sredstev za
povečanje premoženja, kolikor to povečanje v letu, za katero
se dela letno poročilo, presega skupni znesek petih povprečnih
bruto mesečnih plač na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo leto.
(3) Obrazec iz priloge 8 ob upoštevanju SRS 36 vsebuje
vrednosti sredstev in virov sredstev za leto, za katero se dela
letno poročilo, in preteklo leto ter razlike za naslednje postavke:
1. sredstva (skupaj):
a) neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve,
b) opredmetena osnovna sredstva, od tega:
– zemljišča,
– zgradbe,
– oprema,
– druga opredmetena osnovna sredstva,
– osnovna sredstva v gradnji,
c) dolgoročne finančne naložbe,
č) dolgoročne poslovne terjatve,
d) zaloge,
e) kratkoročne poslovne terjatve,
f) kratkoročne finančne naložbe,
g) denarna sredstva, od tega:
– gotovina v blagajni,
– sredstva na računih,
h) druga kratkoročna sredstva,
i) kratkoročne aktivne časovne razmejitve;
2. obveznosti do virov sredstev (skupaj):
a) ustanovitveni vložek,
b) presežek prihodkov oziroma odhodkov za prenos v
naslednje leto,
c) presežek prihodkov nad odhodki,
č) presežek odhodkov nad prihodki,
d) rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve,
e) dolgoročne poslovne obveznosti,
f) kratkoročne poslovne obveznosti,
g) dolgoročna posojila,
h) kratkoročna posojila,
i) kratkoročne pasivne časovne razmejitve.
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(4) Obrazec iz priloge 8 vsebuje tudi pojasnila o virih
za povečanje premoženja stranke, ki presega skupni znesek
petih povprečnih bruto mesečnih plač na delavca v Republiki
Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije
za preteklo leto.
(5) Obrazec iz priloge 9 vsebuje podatke o nabavni vrednosti (stanje 1. januar, povečanje, prevrednotenje nabavne
vrednosti ter stanje 31. december), popravku vrednosti (stanje 1. januar, odtujitve, amortizacija, prevrednotenje popravka
vrednosti ter stanje 31. december) in knjigovodski vrednosti
(stanje 1. januar ter stanje 31. december) za zemljišča, zgradbe, opremo, druga opredmetena osnovna sredstva, osnovna
sredstva v gradnji oziroma izdelavi ter skupno vrednost vseh
sredstev. Podatki se navedejo, če povečanje neopredmetenih
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev presega skupni
znesek petih povprečnih bruto mesečnih plač na delavca v
Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike
Slovenije za preteklo leto.
14. člen
(1) Seznam pravnih oseb, v katerih ima stranka najmanj
polovico kapitala ali prevladujoč vpliv na odločanje ali vodenje, se
predloži na obrazcu iz priloge 10, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Obrazec iz prejšnjega odstavka v skladu z deveto alineo prvega odstavka 24. člena ZPolS vsebuje seznam drugih
pravnih oseb, v katerih ima stranka najmanj polovico kapitala
ali prevladujoč vpliv na odločanje ali vodenje pravne osebe, s
podatki o imenu oziroma firmi in sedežu, poslovnem naslovu
in matični številki posamezne pravne osebe.
(3) Prevladujoč vpliv na odločanje ali vodenje je, kadar lahko stranka neposredno ali posredno prek druge pravne osebe, v
kateri ima stranka prevladujoč vpliv, izvaja prevladujoči vpliv na
podlagi večinskega deleža vpisanega kapitala, ali ima stranka
pravico nadzora večine ali lahko imenujejo več kakor polovico
članov upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa.
15. člen
(1) Podatka o višini porabljenih sredstev za kampanjo in
skupni višini porabljenih sredstev za vse kampanje, se predložita na obrazcih iz priloge 11 in priloge 12, ki sta sestavni del
tega pravilnika.
(2) Obrazec iz priloge 11 za vsako posamezno kampanjo,
ki jo je organizirala stranka v letu, za katero se dela letno poročilo, vsebuje podatke iz pete alineje prvega odstavka 24. člena
ZPolS. Na tem obrazcu se navedejo podatki o sredstvih, ki jih
je stranka kot organizator kampanje porabila za posamezno
kampanjo v letu, za katero se dela letno poročilo. Navedejo se
podatki po vrstah stroškov, kot se poroča na obrazcih poročil o
zbranih in porabljenih sredstvih za kampanjo v skladu z ZVRK.
(3) Na obrazcu iz priloge 12 se, če je stranka organizirala
več kampanj ali če je organizirala eno kampanjo, vpiše skupni
znesek porabljenih sredstev za volitve v letu, za katero se dela
letno poročilo.
16. člen
(1) Pojasnila k računovodskim izkazom v skladu z drugim
odstavkom 24. člena ZPolS ločeno vsebujejo tudi podatke o
prihodkih in odhodkih mladinske oziroma ženske organizacije
iz petega ali šestega odstavka 21. člena ZPolS, če sta organizirani v stranki.
(2) Podatki o prihodkih in odhodkih notranje organizacijske enote stranke iz prejšnjega odstavka se predložijo na
obrazcu iz priloge 13, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Obrazec iz prejšnjega odstavka v skladu z drugim
odstavkom 24. člena ZPolS vsebuje podatke o prihodkih in
odhodkih mladinske organizacije, ki ima status organizacije v
javnem interesu v mladinskem sektorju, ali ženske organizacije,
ki ima status organizacije v javnem interesu na področju enakosti spolov, z naslednjimi podatki:
1. skupaj vsi prihodki:
a) članarine,
b) denarni prispevki fizičnih oseb,
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c) druge oblike prispevkov fizičnih oseb iz drugega odstavka 22. člena ZPolS,
č) prihodki iz proračuna Republike Slovenije,
d) prihodki iz proračuna lokalne skupnosti,
e) izredni prihodki,
f) prihodki od premoženja;
2. skupaj vsi odhodki:
a) stroški materiala in blaga,
b) stroški storitev,
c) stroški dela,
č) amortizacija,
d) rezervacije,
e) drugi stroški,
f) finančni odhodki,
g) drugi odhodki.
(4) Za izpolnjevanje obrazca iz drugega odstavka tega
člena se smiselno uporablja 6. člen tega pravilnika.
17. člen
Na koncu obrazcev iz prilog tega pravilnika se navedejo
tudi kraj, datum ter ime, priimek in podpis odgovorne osebe
stranke, ki je izpolnila obrazce pojasnil k računovodskim izkazom.
18. člen
Obrazca iz prilog 11 in 13 se izpolnita za vsako posamezno kampanjo oziroma za vsako notranjo organizacijsko enoto
stranke posebej.
19. člen
Na obrazce iz prilog 3, 4, 6, 7 in 10 se po potrebi doda
toliko vrstic, kolikor je potrebnih za poročanje o vseh zahtevanih podatkih.
20. člen
Vsi obrazci iz tega pravilnika se izpolnjujejo v eurih s centi.
IV. NAČIN PREDLOŽITVE LETNEGA POROČILA
IN JAVNA OBJAVA LETNIH POROČIL
21. člen
Stranke predložijo AJPES letno poročilo iz 3. člena tega
pravilnika izključno v elektronski obliki prek spletnega portala
AJPES.
22. člen
Stranke predložijo letna poročila hkrati za namen javne
objave in državne statistike. Stranke predložijo podatke iz
bilance stanja ter izkaza prihodkov in odhodkov na poenotenih obrazcih v obliki in vsebini, kakor to velja za nepridobitne
organizacije – pravne osebe zasebnega prava. Pojasnila k
računovodskim izkazom se predložijo na poenotenih obrazcih
iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika.
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23. člen
(1) AJPES javno objavi prejeta letna poročila tako, da se
zagotavlja ažurno stanje podatkov v informatizirani zbirki letnih
poročil na spletni strani AJPES. Podatke objavi v obsegu, ki ga
za stranke določata ta pravilnik in ZPolS.
(2) AJPES javno objavi letna poročila v petnajstih delovnih
dneh po preteku roka za njihovo predložitev.
24. člen
(1) AJPES oblikuje spletne strani, namenjene javni objavi
letnih poročil strank, na način, ki uporabnikom omogoča hiter
in enostaven dostop do podatkov.
(2) AJPES omogoči vsakomur brezplačen dostop do podatkov iz letnih poročil strank preko najmanj ene od naslednjih
identifikacijskih oznak: matična številka, ime, skrajšano ime ali
sedež stranke.
(3) Prepovedano je dostopanje do podatkov iz letnih poročil z navedbo osebnega imena ali naslova fizične osebe kot
dajalca prispevka oziroma izvajalca storitve ali posojilodajalca,
kadar je ta fizična oseba.
25. člen
Podrobnejša navodila glede predložitve letnih poročil v
elektronski obliki in glede elektronskega podpisovanja AJPES
objavi na svojem spletnem portalu.
V. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
26. člen
Do zagotovitve posredovanja letnih poročil preko spletnega portala AJPES se letna poročila posredujejo AJPES na
obrazcih, ki so priloga tega pravilnika, ter na način, določen z
Navodilom o predložitvi letnih poročil nepridobitnih organizacij
– pravnih oseb zasebnega prava (Uradni list RS, št. 7/08, 8/09
in 109/10).
27. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vsebini in obliki letnega poročila in skrajšanega letnega
poročila političnih strank (Uradni list RS, št. 2/01).
28. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-134/2014/26 (1324-07)
Ljubljana, dne 26. junija 2014
EVA 2014-1711-0020
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve
Priloge
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Priloga 1
PRIHODKI IN ODHODKI
V LETU, ZA KATERO SE DELA LETNO POROČILO _______________
Podatki o prihodkih in odhodkih v skladu s prvo in drugo alineo prvega odstavka 24. člena ZPolS.
Ime politične stranke:
Sedež in naslov sedeža:
Številka transakcijskega računa stranke:
Odprtega pri:

A. SKUPAJ VSI PRIHODKI: (I+II+III+IV+V+VI+VII)
I. Članarine
II. Denarni prispevki fizičnih oseb (1+2)
1. Za redno poslovanje strank po ZPolS (prvi odstavek 22. člena ZPolS) (1.1+1.2)
1.1 Prispevki v gotovini
1.2 Prispevki nakazani na redni transakcijski račun stranke
2. Za kampanjo po ZVRK (prvi odstavek 14. člena ZVRK) (2.1+2.2)
2.1 Prispevki v gotovini
2.2 Prispevki nakazani na posebni transakcijski račun kampanje
III. Druge oblike prispevkov fizičnih oseb (1+2)
1. Za redno poslovanje strank po ZPolS (drugi odstavek 22. člena ZPolS) (1.+2.+3.+4.)
1. Brezplačne storitve
2. Izredni popusti
3. Prevzem obveznosti
4. Darila ali druge oblike nedenarnih prispevkov
2. Za kampanjo po ZVRK (drugi odstavek 14. člena ZVRK) (1.+2.+3.+ 4.)
1. Brezplačne storitve
2. Izredni popusti
3. Prevzem obveznosti
4. Darila ali druge oblike nedenarnih prispevkov
IV. Prihodki iz proračuna Republike Slovenije (1.+2.+3.+4.)
1. Prihodki po 23. členu ZPolS
2 Prihodki po drugem odstavku 21. člena ZPolS
3. Prihodki po 24 .in 26. členu ZVRK
4. Donacije od dela dohodnine po zakonu, ki ureja o dohodnino
5. Prihodki po drugih zakonih
V. Prihodki iz proračuna lokalne skupnosti (1.+2.+3.)
1. Prihodki po 26. členu ZPolS
2. Prihodki po 28. členu ZVRK
3. Prihodki po drugih zakonih
VI. Izredni prihodki
VII. Prihodki od premoženja
B. SKUPAJ VSI ODHODKI: (I+II)
I. Odhodki rednega poslovanja stranke (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)
1. Stroški materiala in blaga
2. Stroški storitev
3. Stroški dela
4. Amortizacija
5. Rezervacije
6. Drugi stroški (6.1.+6.2.)
6.1. Popravki obratnih sredstev

Znesek v
EUR s
centi
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6.2. Ostali drugi stroški
7. Finančni odhodki
8. Drugi odhodki
II. Odhodki kampanj stranke (1+2+3)
1. Stroški blaga
2. Stroški storitev
3. Drugi stroški
C. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (A-B)
Č. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (B-A)
D. Presežek prihodkov iz preteklih let
E. Presežek odhodkov iz preteklih let
RAZKRITJA DRUGIH POMEMBNIH KATEGORIJ
F. SKUPNI ZNESEK PRISPEVKOV, KI V LETU, ZA KATERO SE DELA LETNO
POROČILO, PRESEGAJO POVPREČNO BRUTO MESEČNO PLAČO NA DELAVCA
V RS
G. POSOJILA STRANKI
H. PRIHODKI OD PREMOŽENJA, KI PRESEGAJO 20 % VSEH LETNIH PRIHODKOV
I. NAKAZILO PRESEŽKOV PRIHODKOV OD PREMOŽENJA V HUMANITARNE
NAMENE
J. PRISPEVKI, KATERIH VIR NI DOVOLJEN (sedmi odstavek 21. člena in 25. člen)
K. NAKAZILA PRISPEVKOV, KATERIH VIR NI DOVOLJEN, V HUMANITARNE
NAMENE
L. PRISPEVKI, KI PRESEGAJO V ZPolS DOLOČENO VIŠINO (prvi in četrti
odstavek 22. člena ZPolS)
M. NAKAZILA PRISPEVKOV, KI PRESEGAJO V ZPolS DOLOČENO VIŠINO, V
HUMANITARNE NAMENE
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Priloga 2
GIBANJE PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI/PRESEŽKA ODHODKOV NAD
PRIHODKI
Dopolnitev podatkov o prihodkih in odhodkih v skladu s prvo in drugo alineo prvega odstavka 24.
člena ZPolS s podrobnejšim izkazom uspeha poslovanja politične stranke upoštevaje rezultate
poslovanja v preteklih letih.

A1
A2
B1
B2
C1
C2

Kategorija izkaza prihodkov in odhodkov/bilance
stanja
Čisti presežek prihodkov nad odhodki leta, za katero
se dela letno poročilo
– Čisti presežek odhodkov nad prihodki leta, za
katero se dela letno poročilo
+ Presežek prihodkov iz preteklih let
– Presežek odhodkov iz preteklih let
= Bilančni presežek prihodkov nad odhodki (A + B)
= Bilančni presežek odhodkov nad prihodki (A + B)

Znesek v EUR s centi
Leto, za katero se dela
Preteklo
letno poročilo
leto

Opomba: V vrstici C1 ali C2 se upoštevaje ustrezen predznak seštejeta/odštejeta ustrezna presežka iz
leta, za katero se dela letno poročilo in iz preteklih let. Če je rezultat pozitiven, se vpiše v vrstico C1,
če pa je negativen, pa v vrstico C2.
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Priloga 3
SEZNAM PRISPEVKOV FIZIČNIH OSEB
Seznam posameznih prispevkov fizičnih oseb, ki v letu, za katero se dela letno poročilo stranke,
presegajo povprečno bruto mesečno plačo na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega
urada Republike Slovenije za preteklo leto, v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 24. člena ZPolS
Ime in priimek fizične osebe

Naslov fizične osebe

Znesek v EUR s
centi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Skupaj

Poslovni
naslov/naslov

5.

Matična številka

Obrestna
mera v %

Skupaj( I+II)

Odplačilna
doba v
mesecih

Višina
posojila v
EUR s centi

Št.

4.

3.

2.

1.

II. SEZNAM POSOJIL FIZIČNIH OSEB (skupaj)

5.

4.

3.

2.

1.

I. SEZNAM POSOJIL, ODOBRENIH S STRANI BANK IN POSOJILNIC (skupaj)

Posojilodajalec (firma in sedež/ ime in
priimek)

Seznam posameznih posojil, ki jih je stranki dala banka, posojilnica ali fizična oseba, v skladu s tretjo in četrto alineo prvega odstavka 24. člena ZPolS.

SEZNAM POSOJIL, KI JIH ODOBRIJO BANKE, POSOJILNICE IN FIZIČNE OSEBE

Priloga 4

Uradni list Republike Slovenije
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Priloga 5
SEZNAM PRIHODKOV OD PRODAJE ALI UPRAVLJANJA PREMOŽENJA STRANKE
Podatke se vpiše, če stranka prejme prispevke od prodaje ali upravljanja premoženja.

Vrsta premoženja
Neopredmetena sredstva in dolgoročne
aktivne časovne razmejitve
2. Zemljišča
3. Zgradbe
4. Oprema
5. Druga opredmetena osnovna sredstva
6. Dolgoročne finančne naložbe
7. Dolgoročne poslovne terjatve
8. Zaloge
9. Kratkoročne finančne naložbe
10. Kratkoročne poslovne terjatve
11. Denarna sredstva
12. Druga kratkoročna sredstva
Skupaj:
Znesek prihodkov od premoženja, ki presegajo
20 % vseh letnih prihodkov stranke
1.

I. Prihodki od
prodaje

Znesek v EUR s centi
II. Prihodki od
Skupaj
upravljanja
(I+II)

Uradni list Republike Slovenije
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Priloga 6
SEZNAM PRISPEVKOV, PRIDOBLJENIH V NASPROTJU Z ZPolS
Podatke je treba vpisati v primeru, če stranka prejme prispevke v nasprotju z ZPolS, v skladu s šesto
alineo prvega odstavka 24. člena ZPolS.
Pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, ali fizična oseba
I.

Poslovni naslov ali naslov
pravne osebe

1.

NEDOVOLJEN VIR PRISPEVKOV (sedmi odstavek 21. člena in 25. člen
ZPolS) (1+2)
Denarni prispevki (skupaj)

2.
2.1

Druge oblike prispevkov (drugi odstavek 22. člena ZPolS) (2.1+2.2+2.3+2.4)
Brezplačna storitev (skupaj)

2.2

Izredni popusti (skupaj)

2.3

Prevzem obveznosti (skupaj)

2.4

Darila in druge oblike nedenarnih prispevkov (skupaj)

II.
1.

PRISPEVKI, KI PRESEGAJO Z ZPolS DOLOČENO VIŠINO (prvi in četrti
odstavek 22. člena ZPolS) (1+2)
Denarni prispevki (1.1+1.2)

1.1

Prispevki v gotovini (skupaj)

1.2

Prispevki vplačani na račun (skupaj)

2.

Druge oblike prispevkov (drugi odstavek 22. člena ZPolS) (2.1+2.2+2.3+2.4)

2.1

Brezplačna storitev (skupaj)

2.2

Izredni popusti (skupaj)

2.3

Prevzem obveznosti (skupaj)

2.4

Darila in druge oblike nedenarnih prispevkov (skupaj)
SKUPAJ (I+II)

matična
številka
pravne osebe

Znesek v
EUR s

centi

Stran
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Priloga 7
SEZNAM NAKAZIL V HUMANITARNE NAMENE
Seznam zajema prejemnike:
I. nakazila presežka prihodkov od premoženja, če prihodki od premoženja presegajo 20 % vseh letnih
prihodkov stranke (tretji odstavek 21. člena ZPolS);
II. nakazila presežkov prispevkov, ki presegajo z ZPolS določeno višino (prvi in četrti odstavek 22.
člena ZPolS);
III. nakazila prispevkov, katerih vir ni dovoljen (sedmi odstavek 21. člena in 25. člen);
v humanitarne namene, v skladu s sedmo alinejo prvega odstavka 24. člena ZPolS.
PREJEMNIK NAKAZILA, MATIČNA ŠTEVILKA, NASLOV

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Znesek v
EUR s centi

I. NAKAZILO PRESEŽKA PRIHODKOV OD PREMOŽENJA

II. NAKAZILA PRESEŽKOV PRISPEVKOV, KI PRESEGAJO Z ZPolS
DOLOČENO VIŠINO (skupaj)

III. NAKAZILA PRISPEVKOV, KATERIH VIR NI DOVOLJEN (skupaj)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
SKUPAJ I+II+III
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Priloga 8
SPREMEMBE PREMOŽENJA IN VIRI SREDSTEV
Podatke in pojasnila je treba vpisati v primeru, ko povečanje premoženja stranke presega skupni
znesek petih povprečnih bruto mesečnih plač na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih
Statističnega Urada Republike Slovenije za preteklo leto, v skladu z osmo alineo prvega odstavka 24.
člena ZPolS.
Postavka

I.
1.

Znesek v EUR s centi
Leto, za
Preteklo
Razlika
leto
katero se
dela letno
poročilo

SREDSTVA (SKUPAJ)
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne
razmejitve
2.
Opredmetena osnovna sredstva, od tega:
zemljišča
zgradbe
oprema
Druga opredmetena osnovna sredstva
Osnovna sredstva v gradnji
3.
Dolgoročne finančne naložbe
4.
Dolgoročne poslovne terjatve
5.
Zaloge
6.
Kratkoročne poslovne terjatve
7.
Kratkoročne finančne naložbe
8.
Denarna sredstva, od tega:
gotovina v blagajni
sredstva na računih
9.
Druga kratkoročna sredstva
10. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
II.
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (SKUPAJ)
10. Ustanovitveni vložek
11. Presežek prihodkov oziroma odhodkov za prenos v
naslednje leto
12. Presežek prihodkov nad odhodki
13. Presežek odhodkov nad prihodki
14. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
15. Dolgoročne poslovne obveznosti
16. Kratkoročne poslovne obveznosti
17. Dolgoročna posojila
18. Kratkoročna posojila
19. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
Pojasnila o virih za povečanje premoženja stranke, ki presega skupni znesek petih povprečnih bruto
mesečnih plač na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega Urada Republike Slovenije za
preteklo leto.

NABAVNA VREDNOST
Stanje 1.1.
Povečanje
Prevrednotenje nabavne vrednosti
Stanje 31.12.
POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 1.1.
Odtujitve
Amortizacija
Prevrednotenje popravka vrednosti
Stanje 31.12.
KNJIGOVODSKA VREDNOST
Stanje 1.1.
Stanje 31.12.

Zgradbe

Oprema

Druga
opredmetena
osnovna
sredstva

SKUPAJ

Vsi zneski so v EUR s centi

Osnovna sredstva
v gradnji

Št.
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Podatek se vpiše, če povečanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev presega skupni znesek petih povprečnih bruto mesečnih plač
na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega Urada Republike Slovenije za preteklo leto, v skladu z osmo alineo prvega odstavka 24. člena
ZPolS.

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
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Priloga 10
SEZNAM PRAVNIH OSEB, V KATERIH IMA STRANKA NAJMANJ POLOVICO
KAPITALA ALI PREVLADUJOČ VPLIV NA ODLOČANJE ALI VODENJE
Podatke je treba vpisati v primeru, ko ima stranka najmanj polovico kapitala ali prevladujoč vpliv na
odločanje ali vodenje pravnih oseb, k letnemu poročilu pa je treba priložiti tudi letna poročila teh
pravnih oseb, v skladu z deveto alineo prvega odstavka 24. člena ZPolS.
Ime oz. firma pravne osebe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Matična številka

Sedež in poslovni naslov

Stran
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Priloga 11
VIŠINA PORABLJENIH SREDSTEV ZA POSAMEZNO VOLILNO ALI
REFERENDUMSKO KAMPANJO
ZA ___________________________________
V LETU, ZA KATERO SE DELA LETNO POROČILO
Podatke je treba vpisati za vsako posamezno volilno ali referendumsko kampanjo, ki jo je stranka
organizirala, v skladu s peto alineo prvega odstavka 24. člena ZPolS.

Znesek v EUR s
centi

Vrsta stroška
1.

Stroški oblikovanja, tiskanja, razobešanja in odstranjevanja plakatov
(1. točka drugega odstavka 15. člena ZVRK)

2.

Stroški oblikovanja in objavljanja predvolilnih/predreferendumskih oglaševalskih
vsebin v medijih
(2. točka drugega odstavka 15. člena ZVRK)
Stroški organizacije in izvedbe predvolilnih/predreferendumskih shodov
(3. točka drugega odstavka 15. člena ZVRK)

3.
4.

5.
6.

7.
8.

Stroški oblikovanja, tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja
predvolilnega/predreferendumskega materiala iz 7. člena ZVRK
(4. točka drugega odstavka 15. člena ZVRK)
Stroški odprtja, vodenja in zaprtja posebnega transakcijskega računa
(5. točka drugega odstavka 15. člena ZVRK)
Stroški svetovanja za načrtovanje strategije ali posamičnih delov
volilne/referendumske kampanje in njihove rabe ter volilne taktike
(6. točka drugega odstavka 15. člena ZVRK)
Drugi sorodni stroški, ki so nastali zaradi dejanj volilne/referendumske kampanje
(7. točka drugega odstavka 15. člena ZVRK)
Obresti in drugi stroški za posojila
SKUPAJ STROŠKI
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Priloga 12
SKUPNA VIŠINA PORABLJENIH SREDSTEV ZA VSE VOLILNE IN
REFERENDUMSKE KAMPANJE
V LETU, ZA KATERO SE DELA LETNO POROČILO
Če je stranka organizirala eno ali več volilnih ali referendumskih kampanj, je treba vpisati skupni
znesek porabljenih sredstev, v skladu s peto alineo prvega odstavka 24. člena ZPolS.
Znesek v EUR s
centi

Vrsta stroška
1.

Stroški oblikovanja, tiskanja, razobešanja in odstranjevanja plakatov
(1. točka drugega odstavka 15. člena ZVRK)

2.

Stroški oblikovanja in objavljanja predvolilnih/predreferendumskih oglaševalskih vsebin
v medijih
(2. točka drugega odstavka 15. člena ZVRK)

3.

Stroški organizacije in izvedbe predvolilnih/predreferendumskih shodov
(3. točka drugega odstavka 15. člena ZVRK)

4.

Stroški oblikovanja, tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja
predvolilnega/predreferendumskega materiala iz 7. člena ZVRK
(4. točka drugega odstavka 15. člena ZVRK)

5.

Stroški odprtja, vodenja in zaprtja posebnega transakcijskega računa
(5. točka drugega odstavka 15. člena ZVRK)

6.

Stroški svetovanja za načrtovanje strategije ali posamičnih delov
volilne/referendumske kampanje in njihove rabe ter volilne taktike
(6. točka drugega odstavka 15. člena ZVRK)

7.

Drugi sorodni stroški, ki so nastali zaradi dejanj volilne/referendumske kampanje
(7. točka drugega odstavka 15. člena ZVRK)

8.

Obresti in drugi stroški za posojila
SKUPAJ STROŠKI
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Priloga 13
PRIHODKI IN ODHODKI NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE STRANKE
Podatke je treba vpisati v primeru, ko ima stranka organizirano mladinsko organizacijo, ki ima status
organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju ali žensko organizacijo, ki ima status
organizacije v javnem interesu na področju enakosti spolov (iz petega ali šestega odstavka 21. člena
ZPolS), v skladu z drugim odstavkom 24. člena ZPolS.

I. SKUPAJ VSI PRIHODKI: (1+2+3+4+5+6+7)
1. Članarine
2. Denarni prispevki fizičnih oseb
3. Druge oblike prispevkov fizičnih oseb po drugem odstavku 22. člena
ZPolS
4. Prihodki iz proračuna Republike Slovenije
5. Prihodki iz proračuna lokalne skupnosti
6. Izredni prihodki
7. Prihodki od premoženja
II. SKUPAJ VSI ODHODKI: (1+2+3+4+5+6+7)
1. Stroški materiala in blaga
2. Stroški storitev
3. Stroški dela
4. Amortizacija
5. Rezervacije
6. Drugi stroški
7. Finančni odhodki
8. Drugi odhodki

V ___________, dne_______

Znesek v EUR s centi

Ime in priimek odgovorne osebe stranke in podpis:
__________________________________
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2090.

Pravilnik o določitvi akustičnega
in vizualnega opozorila ter vizualnega simbola
za programske vsebine, ki niso primerne
za otroke in mladoletnike

Na podlagi desetega odstavka 14. člena Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11) izdaja
minister za kulturo

PRAVILNIK
o določitvi akustičnega in vizualnega opozorila
ter vizualnega simbola za programske vsebine,
ki niso primerne za otroke in mladoletnike
1. člen
Ta pravilnik določa obliko, vsebino in način objave akustičnega in vizualnega opozorila ter vizualnega simbola za
programske vsebine v televizijskih programih in avdiovizualnih
medijskih storitvah na zahtevo, ki utegnejo škodovati telesnemu, duševnemu ali moralnemu razvoju otrok in mladoletnikov.
2. člen
(1) Programske vsebine, ki utegnejo škodovati telesnemu,
duševnemu ali moralnemu razvoju otrok in mladoletnikov, morajo biti ves čas njihovega predvajanja označene z ustreznim
vizualnim simbolom. Vizualni simbol mora biti jasno viden in
objavljen v zgornjem levem ali desnem delu zaslona.
(2) Podoba ustreznega vizualnega simbola in njegov
tehničen opis sta določeni v prilogah 1, 2, 3 oziroma 4, ki so
sestavni del tega pravilnika.
(3) V primeru, ko se za ogled programske vsebine priporoča vodstvo staršev ali skrbnikov, se za njeno označitev
uporabi vizualni simbol iz priloge 1.
(4) V primeru, ko ogled programske vsebine ni primeren
za otroke do 12. leta starosti, se za njeno označitev uporabi
vizualni simbol iz priloge 2.
(5) V primeru, ko ogled programske vsebine ni primeren
za otroke do 15. leta starosti, se za njeno označitev uporabi
vizualni simbol iz priloge 3.
(6) V primeru, ko ogled programske vsebine ni primeren
za otroke in mladoletnike do 18. leta starosti, se za njeno označitev uporabi vizualni simbol iz priloge 4.
3. člen
(1) Pred začetkom predvajanja programskih vsebin iz
prejšnjega člena mora biti prek celotnega zaslona objavljeno
jasno slišno in vidno akustično in vizualno opozorilo v trajanju
najmanj deset sekund.
(2) Akustično in vizualno opozorilo vsebuje naslednje
besedilo:
1. V primeru, ko se za ogled programske vsebine priporoča vodstvo staršev ali skrbnikov:
»Predvajana programska vsebina vključuje prizore, ki so
lahko neprimerni za mlajše otroke, zato je zanje priporočljiv
ogled z vodstvom staršev ali skrbnikov«.
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2. V primeru, ko ogled programske vsebine ni primeren
za otroke do 12. leta starosti:
»Predvajana programska vsebina vključuje prizore, ki
niso primerni za otroke do 12. leta starosti«.
3. V primeru, ko ogled programske vsebine ni primeren
za otroke do 15. leta starosti:
»Predvajana programska vsebina vključuje prizore, ki
niso primerni za otroke do 15. leta starosti«.
4. V primeru, ko ogled programske vsebine ni primeren
za otroke in mladoletnike do 18. leta starosti:
»Predvajana programska vsebina vključuje prizore, ki
niso primerni za otroke in mladoletnike do 18. leta starosti«.
(3) Istočasno z besedilom iz prejšnjega odstavka mora
biti predvajano tudi glasovno sporočilo z istim besedilom. Nad
posameznim besedilom mora biti prek celotnega zaslona jasno
prikazan tudi ustrezen vizualni simbol iz prejšnjega člena. Besedilo pod vizualnim simbolom in podlaga vizualnega simbola
in besedila morata biti v takšni barvi, da se povsem jasno ločita
od vizualnega simbola in predvajane programske vsebine.
4. člen
Opredelitev programskih vsebin iz tega pravilnika, stopnja
njihove zaščite in smernice za njihovo predvajanje so določene
s Splošnim aktom o zaščiti otrok in mladoletnikov v televizijskih
programih in avdiovizualnih medijskih storitvah na zahtevo
(Uradni list RS, št. 84/13).
5. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določitvi vizualnega in akustičnega opozorila za programske vsebine, ki niso primerne za otroke in mladoletnike (Uradni
list RS, št. 39/07).
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne v enem
mesecu po njegovi uveljavitvi.
Št. 0070-16/2014
Ljubljana, dne 20. junija 2014
EVA 2014-3340-0022
dr. Uroš Grilc l.r.
Minister
za kulturo
Priloga 1: Vizualni simbol za označitev programske vsebine, za ogled katere se priporoča vodstvo staršev ali skrbnikov
Priloga 2: Vizualni simbol za označitev programske vsebine, katere ogled ni primeren za otroke do 12. leta starosti
Priloga 3: Vizualni simbol za označitev programske vsebine, katere ogled ni primeren za otroke do 15. leta starosti
Priloga 4: Vizualni simbol za označitev programske vsebine, katere ogled ni primeren za otroke in mladoletnike do
18. leta starosti
Priloga
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PRILOGA 1

Velikost kvadrata je 37 vrstic pri standardni razločljivosti slike oziroma 70 vrstic pri visoki razločljivosti
slike (dolžina diagonale), njegove barvne vrednosti so: R: 206, G: 206 in B: 206 oziroma H: 59
odstotkov, S: 0 odstotkov in B: 80 odstotkov, prosojnost pa je 48-odstotna.
Velikost znaka znotraj kvadrata je 19 vrstic pri standardni razločljivosti slike oziroma 35 vrstic pri visoki
razločljivosti slike, njegove barvne vrednosti so: R: 63, G: 63 in B: 63 oziroma H: 59 odstotkov, S: 0
odstotkov in B: 24 odstotkov, prosojnost pa je 80-odstotna.
Črno ozadje okrog kvadrata ni del vizualnega simbola, ampak je namenjeno le ilustrativnemu prikazu
ozadja zaslona.
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PRILOGA 2

Velikost kvadrata je 37 vrstic pri standardni razločljivosti slike oziroma 70 vrstic pri visoki razločljivosti
slike (dolžina diagonale), njegove barvne vrednosti so: R: 206, G: 206 in B: 206 oziroma H: 59
odstotkov, S: 0 odstotkov in B: 80 odstotkov, prosojnost pa je 48-odstotna.
Velikost številke znotraj kvadrata je 15 vrstic pri standardni razločljivosti slike oziroma 27 vrstic pri
visoki razločljivosti slike, njene barvne vrednosti so: R: 63, G: 63 in B: 63 oziroma H: 59 odstotkov, S:
0 odstotkov in B: 24 odstotkov, prosojnost pa je 80-odstotna.
Črno ozadje okrog kvadrata ni del vizualnega simbola, ampak je namenjeno le ilustrativnemu prikazu
ozadja zaslona.

Stran

5584 /

Št.

50 / 4. 7. 2014

Uradni list Republike Slovenije

PRILOGA 3

Velikost kvadrata je 37 vrstic pri standardni razločljivosti slike oziroma 70 vrstic pri visoki razločljivosti
slike (dolžina diagonale), njegove barvne vrednosti so: R: 206, G: 206 in B: 206 oziroma H: 59
odstotkov, S: 0 odstotkov in B: 80 odstotkov, prosojnost pa je 48-odstotna.
Velikost številke znotraj kvadrata je 15 vrstic pri standardni razločljivosti slike oziroma 27 vrstic pri
visoki razločljivosti slike, njene barvne vrednosti so: R: 63, G: 63 in B: 63 oziroma H: 59 odstotkov, S:
0 odstotkov in B: 24 odstotkov, prosojnost pa je 80-odstotna.
Črno ozadje okrog kvadrata ni del vizualnega simbola, ampak je namenjeno le ilustrativnemu prikazu
ozadja zaslona.
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PRILOGA 4

Velikost kvadrata je 37 vrstic pri standardni razločljivosti slike oziroma 70 vrstic pri visoki razločljivosti
slike (dolžina diagonale), njegove barvne vrednosti so: R: 206, G: 206 in B: 206 oziroma H: 59
odstotkov, S: 0 odstotkov in B: 80 odstotkov, prosojnost pa je 48-odstotna.
Velikost številke znotraj kvadrata je 15 vrstic pri standardni razločljivosti slike oziroma 27 vrstic pri
visoki razločljivosti slike, njene barvne vrednosti so: R: 63, G: 63 in B: 63 oziroma H: 59 odstotkov, S:
0 odstotkov in B: 24 odstotkov, prosojnost pa je 80-odstotna.
Črno ozadje okrog kvadrata ni del vizualnega simbola, ampak je namenjeno le ilustrativnemu prikazu
ozadja zaslona.
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Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja
in zatiranje hruševega ožiga

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena, šestega odstavka
10. člena, drugega odstavka 11. člena, tretjega odstavka 12. člena
in tretje alineje 73. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin
(Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/10 in
40/14 – ZIN-B) izdaja minister za kmetijstvo in okolje

PRAVILNIK
o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje
hruševega ožiga
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa ukrepe za preprečevanje širjenja in
zatiranje hruševega ožiga, ki ga povzroča bakterija Erwinia
amylovora (Burill) Winslow et al. (v nadaljnjem besedilu: hrušev ožig), gostiteljske rastline hruševega ožiga, ugotavljanje
zdravstvenega stanja rastlin in obveznosti imetnikov rastlin,
ukrepe na posebno nadzorovanem območju, prijavo lokacije
pridelave gostiteljskih rastlin za saditev in obveščanje imetnikov
gostiteljskih rastlin ter vodenje evidenc.
2. člen
(izrazi)
men:

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

1. enota pridelave je del mesta pridelave, določena z
GERK-om, na kateri se lahko vzpostavi in vzdržuje drevesnica
ali matični nasad, kjer se na predpisan način zagotavlja odsotnost okužbe s hruševim ožigom;
2. GERK je grafična enota rabe zemljišča kmetijskega
gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
3. imetniki gostiteljskih rastlin so imetniki rastlin v skladu
z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin;
4. imetniki gostiteljskih rastlin za saditev so pridelovalci
gostiteljskih rastlin za saditev na mestih ali enotah pridelave in
so vpisani v register pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in
distributerjev v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo
rastlin;
5. imetniki rastlin so imetniki gostiteljskih rastlin in imetniki
gostiteljskih rastlin za saditev;
6. mesto pridelave je mesto pridelave v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, pri čemer ima lahko
eno ali več ločenih enot pridelave;
7. neokuženo območje je del posebnega nadzorovanega
območja, kjer hrušev ožig ni ustaljen in je v skladu z Uredbo
Komisije (ES) št. 690/2008 z dne 4. julija 2008 o priznavanju
varovanih območij v Skupnosti, izpostavljenih posebni nevarnosti za zdravstveno varstvo rastlin (UL L št. 193 z dne 22. 7.
2008, str. 1), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije
(EU) št. 707/2014 z dne 25. junija 2014 o spremembi Uredbe
(ES) št. 690/2008 o priznavanju varovanih območij v Skupnosti, izpostavljenih posebni nevarnosti za zdravstveno varstvo
rastlin (UL L št. 186 z dne 26. 6. 2014, str. 56), priznano kot
varovano območje za bakterijo Erwinia amylovora (Burr.) Winslow. et al.. Seznam neokuženih območij in meje teh območij
so objavljene na spletni strani Uprave Republike Slovenije za
varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava) in na krajevno običajen način;
8. nevtralno območje je del posebnega nadzorovanega
območja, površine najmanj 50 km2, na katerem je dokazana
odsotnost hruševega ožiga v skladu z 21. točko dela B priloge
IV Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih
ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupno-
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sti (UL L št. 169 z dne 10. 7. 2000, str. 1), zadnjič spremenjene
z Izvedbeno direktivo Komisije 2014/78/EU z dne 17. 6. 2014 o
spremembi Priloge I, II, III, IV in V k Direktivi Sveta 2000/29/ES
o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za
rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu
širjenju v Skupnosti (UL L št. 183 z dne 24. 6. 2014, str. 23).
Seznam nevtralnih območij je dosegljiv pri Upravi in objavljen
na spletni strani Uprave ter na krajevno običajen način;
9. okuženo območje je del posebnega nadzorovanega
območja, kjer je hrušev ožig ustaljen in v skladu z Uredbo
Komisije (ES) št. 690/2008 z dne 4. julija 2008 o priznavanju
varovanih območij v Skupnosti, izpostavljenih posebni nevarnosti za zdravstveno varstvo rastlin (UL L št. 193 z dne 22. 7.
2008, str. 1), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije
(EU) št. 707/2014 z dne 25. junija 2014 o spremembi Uredbe
(ES) št. 690/2008 o priznavanju varovanih območij v Skupnosti,
izpostavljenih posebni nevarnosti za zdravstveno varstvo rastlin
(UL L št. 186 z dne 26. 6. 2014, str. 56), ni priznano kot varovano
območje za bakterijo Erwinia amylovora (Burr.) Winslow. et al..
Seznam okuženih območij in meje teh območij so objavljene na
spletni strani Uprave in na krajevno običajen način;
10. posebno nadzorovano območje je ozemlje Republike
Slovenije, kjer se na predpisan način zagotavlja zdravstveno
varstvo gostiteljskih rastlin;
11. rastna doba je obdobje aktivne rasti gostiteljskih rastlin
na posameznem območju;
12. varovalni pas je območje, na katerem se izvajajo
ukrepi z namenom preprečevanja širjenja hruševega ožiga in
obdaja enoto pridelave gostiteljskih rastlin za saditev;
13. zavarovani prostor je enota pridelave gostiteljskih
rastlin za saditev, na katerem se zagotovijo razmere, ki onemogočajo dostop žuželkam, ki prenašajo rastlinske bolezni;
14. žarišče okužbe je površina okrog ene ali več okuženih
gostiteljskih rastlin, vključno z okuženimi gostiteljskimi rastlinami, na katerih je bila z diagnostičnimi preiskavami potrjena
navzočnost hruševega ožiga; določeno je s pravokotnimi koordinatami v metrih, v njem pa se izvajajo ukrepi uničenja za
izkoreninjenje hruševega ožiga. Seznam območij žarišč okužbe
je dosegljiv pri Upravi in objavljen na spletni strani Uprave.
3. člen
(gostiteljske rastline)
Gostiteljske rastline hruševega ožiga (v nadaljnjem besedilu: gostiteljske rastline) so rastline iz rodov:
– Amelanchier (šmarna hrušica);
– Chaenomeles (japonska kutina);
– Cotoneaster (panešplja);
– Crataegus (beli trn, glog);
– Cydonia (kutina);
– Eryobotria (japonska nešplja);
– Malus (jablana);
– Mespilus (nešplja);
– Pyracantha (ognjeni trn);
– Pyrus (hruška);
– Sorbus (jerebika, skorš), razen S. intermedia;
– Photinia davidiana (fotinija, ex stranvezija).
II. UGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA
IN DOLŽNOSTI IMETNIKOV RASTLIN
4. člen
(zdravstveni pregledi rastlin in diagnostična preiskava)
(1) Zdravstvene preglede in odvzem vzorcev gostiteljskih
rastlin opravlja:
– fitosanitarni inšpektor pri pridelavi okrasnih in sadnih
gostiteljskih rastlin na mestih pridelave gostiteljskih rastlin za
saditev kategorije standard in v pripadajočih varovalnih pasovih
in žariščih okužbe;
– gozdarski inšpektor pri pridelavi gozdnega reprodukcijskega materiala in v pripadajočih varovalnih pasovih mest
pridelave gostiteljskih rastlin za saditev;
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– Gozdarski inštitut Slovenije pri pregledih uradno potrjenega razmnoževalnega materiala gozdnih rastlin, določen v
skladu z zakonom, ki ureja gozdni reprodukcijski material, na
mestih pridelave gostiteljskih rastlin za saditev in v pripadajočih
varovalnih pasovih;
– organ za potrjevanje pri pregledih uradno potrjenega
razmnoževalnega materiala sadnih rastlin, imenovan v skladu
z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, na
mestih pridelave gostiteljskih rastlin za saditev ter v pripadajočih varovalnih pasovih;
– nosilec javnih pooblastil v skladu z zakonom, ki ureja
zdravstveno varstvo rastlin, in izvajalec javnih služb, imenovan
v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni izvajalec), v žariščih okužbe, na
okuženih, nevtralnih in neokuženih območjih v skladu z letnim
programom posebnega nadzora.
(2) Zdravstveni pregledi gostiteljskih rastlin se opravljajo
vizualno. Če fitosanitarni ali gozdarski inšpektor (v nadaljnjem
besedilu: pristojni inšpektor), organ za potrjevanje, Gozdarski
inštitut Slovenije ali pooblaščeni izvajalec (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni preglednik) pri vizualnem zdravstvenem pregledu gostiteljskih rastlin posumi na okužbo s hruševim ožigom,
odvzame uradne vzorce in jih pošlje na analizo v laboratorij,
pooblaščen v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo
rastlin (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni laboratorij).
(3) V času trajanja diagnostičnih preiskav lahko pristojni
inšpektor ali pooblaščeni izvajalec odredi tudi druge ukrepe za
preprečevanje širjenja hruševega ožiga v skladu z zakonom,
ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, zlasti prepoved prenosa
rastlinskega materiala, embalaže, orodja in mehanizacije z
mesta suma okužbe s hruševim ožigom ter higiensko-sanitarne
ukrepe, ki so objavljeni na spletni strani Uprave (v nadaljnjem
besedilu: higiensko-sanitarni ukrepi).
(4) Če je ugotovljena okužba s hruševim ožigom ali so
ugotovljene druge nepravilnosti, pooblaščeni preglednik o tem
obvesti pristojnega inšpektorja.
5. člen
(sum na okužbo)
(1) Na okužbo s hruševim ožigom se sumi, če je na gostiteljskih rastlinah katero od naslednjih bolezenskih znamenj:
– razpoke in rakaste rane na lesu, nekrotično obarvan
žilni kambij ob odstranitvi lubja;
– brezbarvni do mlečno bel bakterijski izcedek, ki se s staranjem spremeni v jantarno rumeno do rjavo barvo in se strdi;
– voden videz, hitro venenje, rjavenje in sušenje cvetov
ter cvetnih šopov;
– kljukasto ukrivljeni vršiček poganjka, ki spominja na
pastirsko palico;
– ožgan videz okuženih poganjkov: mladi vršički se oranžno obarvajo, vejice in večje veje skupaj z listjem na poganjku
venijo, se sušijo in postanejo pri jablani temno rjave, pri hruški
črne barve, pri ostalih gostiteljskih rastlinah pa rdeče do rjave
barve;
– sprememba barve iz prejšnje alineje se prične ob listnem peclju in napreduje od glavne listne žile po listni ploskvi
proti robu lista;
– plodovi potemnijo, se posušijo in zgrbančijo (mumificirajo);
– posušeni cvetovi, listi in mladi plodovi ne odpadejo,
ampak ostanejo na rastlini tudi pozimi.
(2) Na okužbo s hruševim ožigom se sumi tudi, če na gostiteljskih rastlinah ni vidnih znamenj iz prejšnjega odstavka, so
pa bili izpolnjeni naslednji pogoji za okužbo s hruševim ožigom:
– občutljiva fenološka faza rastlin,
– ugodne klimatske razmere in
– nahajanje rastlin na okuženem območju ali v neposredni
bližini meje okuženega območja.
(3) Če so pogoji za okužbo iz prejšnjega odstavka izpolnjeni, izvajalec javne službe napove nevarnost okužbe s
hruševim ožigom.
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(4) Gostiteljska rastlina se šteje za okuženo, če je rezultat
diagnostične preiskave pozitiven ali če raste na isti enoti pridelave oziroma GERK-u ali lokaciji, kjer je bila potrjena okužena
gostiteljska rastlina in kaže bolezenska znamenja iz prvega
odstavka tega člena.
6. člen
(obveznosti imetnikov rastlin)
(1) Imetniki rastlin morajo redno pregledovati gostiteljske
rastline med rastno dobo, in sicer ob vsaki napovedi nevarnosti
okužbe iz tretjega odstavka prejšnjega člena, vendar najmanj
enkrat mesečno v obdobju od aprila do novembra, še posebej
v času cvetenja, rasti poganjkov in vremenskih pojavov, kot so
hud veter, neurje in toča.
(2) Ob sumu na okužbo s hruševim ožigom na podlagi vidnih znamenj iz prvega odstavka prejšnjega člena je vsak imetnik rastlin dolžan obvestiti Upravo ali pooblaščenega izvajalca.
(3) Imetnik rastlin mora ob sumu na okužbo iz prejšnjega
odstavka upoštevati zlasti naslednje splošne higiensko-sanitarne ukrepe:
– domnevno okuženih rastlin se ne sme dotikati brez
razloga;
– delo z domnevno okuženimi rastlinami je treba takoj
prekiniti;
– razkužiti je treba orodje, mehanizacijo, obutev, oblačila
in roke, če je prišlo do stika z domnevno okuženimi rastlinami.
III. UKREPI NA NEOKUŽENEM OBMOČJU
7. člen
(potrditev okužbe)
(1) Ko pooblaščeni laboratorij z diagnostično preiskavo
potrdi okužbo s hruševim ožigom na neokuženem območju,
o tem pisno ali po elektronski poti obvesti Upravo. Pristojni inšpektor odredi ukrepe za okužene gostiteljske rastline v skladu
z 9. členom tega pravilnika.
(2) Uprava določi meje novega žarišča okužbe in o tem
obvesti izvajalce zdravstvenih pregledov iz prvega odstavka
4. člena tega pravilnika, imetnike rastlin v žarišču okužbe in
lokalno skupnost na krajevno običajen način in na spletni strani
Uprave.
(3) Meje novega žarišča okužbe Uprava določi na podlagi znanstvenih ugotovitev o povzročitelju hruševega ožiga,
biologije hruševega ožiga, stopnje okuženosti gostiteljskih rastlin, navzočnosti gostiteljskih rastlin in razširjenosti hruševega
ožiga.
(4) Pristojni inšpektor v žarišču okužbe na podlagi bolezenskih znamenj iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika
za obvladovanje žarišča okužbe odredi ukrepe iz 9. člena tega
pravilnika.
(5) Dokler traja nevarnost zaradi hruševega ožiga, je
prepovedan premik čebeljih družin iz žarišča okužbe, razen
če imetnik čebel izvede karantenske ukrepe v skladu s tretjim
odstavkom 21. člena tega pravilnika.
8. člen
(žarišče okužbe)
(1) V rastni dobi prve potrditve hruševega ožiga in v naslednji rastni dobi se žarišče okužbe šteje za območje z nizko
stopnjo pojavljanja hruševega ožiga.
(2) Če v žarišču okužbe iz prejšnjega odstavka v rastni
dobi okužbe in naslednji rastni dobi ni prisotnih novih bolezenskih znamenj oziroma odsotnost hruševega ožiga potrjujejo tudi
izvidi diagnostičnih preiskav, Uprava prekliče to žarišče okužbe.
(3) Če so odkrite nove okužbe v tretji rastni dobi, se šteje,
da je hrušev ožig na tem območju ustaljen in se zato šteje za
okuženo območje.
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9. člen

(ukrepi v žarišču okužbe)
V žarišču okužbe s hruševim ožigom pristojni inšpektor
odredi naslednje ukrepe:
– uničenje okuženih rastlin v skladu z 10. členom tega
pravilnika,
– tretiranje preostalih gostiteljskih rastlin s fitofarmacevtskimi sredstvi v skladu s priporočili javne službe zdravstvenega
varstva rastlin,
– izvajanje higiensko-sanitarnih ukrepov do preklica žarišča okužbe.
10. člen
(uničenje okuženih rastlin ali njihovih delov)
(1) Okužene rastlinske dele ali cele rastline je treba uničiti na mestu samem ali na za to določeni lokaciji sežiga, po
možnosti v suhem vremenu, in sicer jih sežgati do pepela, na
naslednji način:
– okužene nizkodebelne in srednjedebelne rastline je
treba izruvati in sežgati skupaj s koreninami,
– visokodebelnim drevesom je najprej treba previdno
odstraniti okužene dele krošnje najmanj 40 cm pod vidnimi
znamenji, ostale dele drevesa je treba uničiti najpozneje do
začetka zime, panj pa premazati z neselektivnim herbicidom ali
– v nasadih grmičastih okrasnih gostiteljskih rastlin se
s koreninskega vratu odstrani zemlja in grm izreže čim bližje
tlem, panj in glavno korenino je treba močno ožgati ali ju na
prerezu premazati z neselektivnim herbicidom, da se prepreči
nadaljnje odganjanje.
(2) Za sežig na mestu samem se šteje sežig na mestu
rasti drevesa ali v istem nasadu. Sežig ne sme ogrožati zdravih
rastlin, njihove opore, objektov in drugih predmetov.
(3) Če pristojni inšpektor odredi sežig okuženih rastlin,
je odrezane dele treba sežgati in se jih ne sme začasno skladiščiti.
(4) Če sežig na mestu samem ni mogoč, pristojni inšpektor potrdi lokacijo sežiga in dovoli prevoz do nje.
(5) Uničenje rastlin skupaj s koreninami se opravi na
naslednji način:
– izrežejo se čim bližje tlem, ostanki korenin in panj se
ožgejo do tal, da rastline ne odganjajo, po enem letu pa se
izkopljejo še korenine,
– izpulijo se cele rastline skupaj s koreninami, kar je ustrezno predvsem pri močni okužbi ali manjši površini, ali
– izrežejo se poganjki z bolezenskimi znamenji iz prvega
odstavka 5. člena tega pravilnika, preostale rastline se tretirajo z
neselektivnim herbicidom in po treh tednih porežejo čim bliže tlem.
(6) V primeru prevoza ostankov okuženega materiala
gostiteljskih rastlin do lokacije sežiga je treba paziti, da se
okužen rastlinski material med vožnjo ne raztrese oziroma da
ne pride v stik z zdravimi rastlinami. Prevozno sredstvo mora
imeti visoke stranske stene in prekrivalo, na primer ponjavo.
(7) Po opravljenem uničenju rastlin je treba oprati oblačila, obutev in razkužiti roke, orodje in naprave ter prevozno
sredstvo in ponjavo.
(8) Pristojni inšpektor na predlog imetnika rastlin dovoli,
da se debla in veje s premerom nad 10 cm posušijo in uporabijo
kot drva.
11. člen
(ukrepi v drevesnicah)
(1) V primeru ugotovljene okužbe gostiteljskih rastlin s
hruševim ožigom v drevesnici na neokuženem območju pristojni inšpektor odredi naslednje ukrepe:
– iz 9. člena tega pravilnika,
– prepoved izdajanja rastlinskih potnih listov za varovano
območje za vse gostiteljske rastline za saditev za to in naslednjo popolno rastno dobo,
– prepoved izdajanja rastlinskih potnih listov za vse gostiteljske rastline za saditev, za štiri tedne,
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– odstranitev cvetnih popkov na rastlinah za saditev iz
rodov Malus, Pyrus in Cydonia in
– opravljanje vizualnih pregledov vseh gostiteljskih rastlin
v drevesnici vsakih 14 dni v rastni dobi ter vodenje podatkov o
opravljenih vizualnih pregledih.
(2) Če je v drevesnici okuženih 30 odstotkov ali več rastlin
za saditev istega izvora ali strnjene zasaditve, pristojni inšpektor odredi uničenje rastlin za saditev istega izvora ali v strnjeni
zasaditvi na podlagi ocene tveganja, ki jo pripravi Uprava.
(3) Za okužene gostiteljske rastline istega izvora iz prejšnjega odstavka se štejejo cepiči iz istega matičnega nasada
oziroma sadike iste sorte oziroma iste partije pošiljke.
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
pristojni inšpektor po izteku obdobja štirih tednov imetniku gostiteljskih rastlin za saditev dovoli izdajo rastlinskih potnih listov,
če ugotovi, da je imetnik gostiteljskih rastlin za saditev izvedel
odrejene ukrepe iz prve, četrte in pete alineje prvega odstavka
tega člena in na gostiteljskih rastlinah ni bolezenskih znamenj
iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika.
12. člen
(ukrepi v matičnih nasadih)
(1) V primeru ugotovljene okužbe gostiteljskih rastlin s
hruševim ožigom v matičnem nasadu na neokuženem območju
pristojni inšpektor odredi naslednje ukrepe:
– iz 9. člena tega pravilnika,
– prepoved rezanja podlag ali cepičev in izdaje rastlinskih
potnih listov za varovano območje v tej in naslednji popolni
rastni dobi,
– uničenje gostiteljskih rastlin, če se dotikajo okuženih
rastlin, in
– opravljanje vizualnih pregledov vseh gostiteljskih rastlin
v matičnem nasadu vsakih 14 dni v rastni dobi ter vodenje
podatkov o opravljenih vizualnih pregledih.
(2) Ne glede na določbe druge alineje prejšnjega odstavka pristojni inšpektor imetniku gostiteljskih rastlin za saditev dovoli rez podlag ali cepičev in izdajo rastlinskih potnih listov, če:
– ugotovi, da je imetnik gostiteljskih rastlin za saditev izvedel ukrepe iz prve, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka,
– na rastlinah ni bolezenskih znamenj iz prvega odstavka
5. člena tega pravilnika in
– je bila v uradno odvzetih vzorcih iz najmanj pet odstotkov matičnih rastlin na predlog imetnika gostiteljskih rastlin za
saditev z dodatnimi diagnostičnimi preiskavami v pooblaščenem laboratoriju ugotovljena odsotnost hruševega ožiga.
IV. UKREPI NA OKUŽENEM OBMOČJU
13. člen
(ukrepi v varovalnem pasu drevesnic in matičnih nasadov)
(1) Drevesnice in matične nasade na okuženem območju
mora obdajati 50 metrov širok varovalni pas.
(2) Varovalni pas mora najmanj enkrat v rastni dobi pregledati pristojni inšpektor ali pooblaščeni preglednik.
(3) V primeru ugotovljene okužbe gostiteljskih rastlin s
hruševim ožigom v varovalnem pasu drevesnic in matičnih
nasadov na okuženem območju pristojni inšpektor odredi uničenje okuženih gostiteljskih rastlin v skladu z 10. členom tega
pravilnika.
14. člen
(ukrepi v drevesnicah)
(1) V primerih ugotovljene okužbe gostiteljskih rastlin s
hruševim ožigom v drevesnici na okuženem območju pristojni
inšpektor odredi naslednje ukrepe:
– iz 9. člena tega pravilnika,
– prepoved izdajanja rastlinskih potnih listov za vse gostiteljske rastline za saditev za štiri tedne,
– odstranitev cvetnih popkov na rastlinah za saditev iz
rodov Malus, Pyrus in Cydonia in
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– opravljanje vizualnih pregledov vseh gostiteljskih rastlin
v drevesnici vsakih 14 dni v rastni dobi ter vodenje podatkov o
opravljenih vizualnih pregledih.
(2) Če je v drevesnici okuženih 30 odstotkov ali več gostiteljskih rastlin istega izvora ali strnjene zasaditve, pristojni
inšpektor odredi uničenje gostiteljskih rastlin istega izvora ali
v strnjeni zasaditvi na podlagi ocene tveganja, ki jo pripravi
Uprava.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
pristojni inšpektor po izteku obdobja štirih tednov imetniku gostiteljskih rastlin za saditev dovoli izdajo rastlinskih potnih listov,
če ugotovi, da je imetnik gostiteljskih rastlin za saditev izvedel
odrejene ukrepe iz prve, tretje in četrte alineje prvega odstavka
tega člena in na gostiteljskih rastlinah ni bolezenskih znamenj
iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika.
(4) V drevesnicah, kjer okužba s hruševim ožigom ni
ugotovljena, ugotovljene pa so okužbe v varovalnem pasu
drevesnice, pristojni inšpektor odredi naslednje ukrepe:
– tretiranje rastlin s fitofarmacevtskimi sredstvi v skladu s
priporočili izvajalca javne službe zdravstvenega varstva rastlin,
– izvedba higiensko-sanitarnih ukrepov v rastni dobi potrditve okužbe,
– odstranitev cvetnih popkov na rastlinah za saditev iz
rodov Malus, Pyrus in Cydonia in
– opravljanje vizualnih pregledov vseh gostiteljskih rastlin
v drevesnici vsakih 14 dni ter vodenje podatkov o opravljenih
vizualnih pregledih.
15. člen
(ukrepi v matičnih nasadih)
(1) V primeru ugotovljene okužbe gostiteljskih rastlin s
hruševim ožigom v matičnem nasadu na okuženem območju
pristojni inšpektor odredi naslednje ukrepe:
– iz 9. člena tega pravilnika,
– prepoved rezanja podlag ali cepičev in izdaje rastlinskih
potnih listov v tej in naslednji popolni rastni dobi in
– opravljanje vizualnih pregledov vseh gostiteljskih rastlin
v matičnem nasadu vsakih 14 dni v rastni dobi.
(2) Ne glede na določbo druge alineje prejšnjega odstavka pristojni inšpektor imetniku gostiteljskih rastlin za saditev dovoli rez podlag ali cepičev in izdajo rastlinskih potnih listov, če:
– ugotovi, da je imetnik gostiteljskih rastlin za saditev
izvedel ukrepe iz prve in tretje alineje prejšnjega odstavka,
– na gostiteljskih rastlinah ni bolezenskih znamenj iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika in
– je bila na predlog imetnika gostiteljskih rastlin za saditev
v uradno odvzetih vzorcih iz najmanj pet odstotkov matičnih
gostiteljskih rastlin z dodatnimi diagnostičnimi preiskavami v pooblaščenem laboratoriju ugotovljena odsotnost hruševega ožiga.
(3) V matičnem nasadu, kjer okužba s hruševim ožigom
ni ugotovljena, ugotovljene pa so okužbe v varovalnem pasu,
pristojni inšpektor odredi naslednje ukrepe:
– tretiranje rastlin s fitofarmacevtskimi sredstvi v skladu s
priporočili javne službe zdravstvenega varstva rastlin,
– izvedba higiensko-sanitarnih ukrepov v rastni dobi potrditve okužbe in
– opravljanje vizualnih pregledov vseh gostiteljskih rastlin
v matičnem nasadu s strani imetnika gostiteljskih rastlin za
saditev ter vodenje podatkov o opravljenih vizualnih pregledih.
16. člen
(ukrepi v sadovnjakih, vrtovih in okrasnih zasaditvah)
(1) Na okuženem območju mora imetnik gostiteljskih rastlin v sadovnjakih, vrtovih in okrasnih zasaditvah za omejevanje in zmanjšanje okužb s hruševim ožigom izrezovati dele okuženih gostiteljskih rastlin z vidnimi znamenji na naslednji način:
– izrezovanje se mora opraviti čim hitreje, toda ob suhem
vremenu;
– treba je upoštevati higienske ukrepe glede razkuževanja
rok, orodja in naprav;

Št.

50 / 4. 7. 2014 /

Stran

5589

– izrezati je treba dva do trikratno dolžino prizadetega
dela rastline, vendar najmanj 40 do 50 cm v zdrav les. Ob
rezanju je treba škarje in žage sproti razkuževati ali ožigati in
razkužiti tudi rane v lesu;
– izrezane veje je treba previdno izvleči iz krošnje, da se
prepreči širjenje okužbe, ali jih izrezati neposredno v vrečo;
– rastline, iz katerih imetnik gostiteljskih rastlin izrezuje
poganjke z vidnimi znamenji, mora trajno označiti in jih ponovno pregledovati v intenzivnih nasadih vsakih 7 dni, v ostalih
nasadih pa vsakih 14 dni.
(2) Izrezane dele rastlin ali cele rastline je treba nemudoma uničiti v skladu z 10. členom tega pravilnika.
(3) Kompostiranje in termična obdelava izrezanih delov
rastlin ali celih rastlin sta dovoljeni le znotraj okuženega območja. Izrezane oziroma zdrobljene dele okuženih rastlin je
treba takoj prepeljati naravnost na mesto kompostiranja, kjer se
kompostni kup uredi tako, da sta višina in širina sveže nasutega
kupa večja od dveh metrov.
(4) Kompostni kup iz prejšnjega odstavka se pokrije s ploščami ali plastično folijo, da se prepreči raznašanje materiala
in se tudi na površini kompostnega kupa doseže temperatura
najmanj 60 °C.
V. UKREPI V NEVTRALNEM OBMOČJU
17. člen
(vzpostavitev nevtralnega območje)
(1) Na okuženem območju lahko Uprava na predlog enega ali več imetnikov gostiteljskih rastlin za saditev ali njihovega
združenja določi meje nevtralnega območja pridelave rastlin za
saditev, za katere se lahko izda rastlinski potni list za varovana
območja, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– podan mora biti ekonomski interes enega ali več imetnikov gostiteljskih rastlin za saditev, ki morajo s to pridelavo
ustvariti v letu pred vložitvijo predloga za vzpostavitev nevtralnega območja dohodek najmanj v višini bruto letne povprečne
plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji ali pridelovati gostiteljske rastline na zemljišču, večjem od 1000 m2 za zavarovani
prostor oziroma 10000 m2 za pridelavo na prostem,
– enote pridelave gostiteljskih rastlin za saditev se morajo
nahajati najmanj 1000 metrov od meje nevtralnega območja,
na katerem ni okužb s hruševim ožigom ali je nizka stopnja
pojava hruševega ožiga in so ukrepi uničenja okuženih rastlin
strokovno upravičeni, in
– da se lahko vzpostavi nevtralno območje v velikosti
najmanj 50 km2, na katerem ni okužb s hruševim ožigom ali
je nizka stopnja pojava hruševega ožiga in so ukrepi uničenja
okuženih rastlin strokovno upravičeni.
(2) Imetniki iz prejšnjega odstavka na Upravo vložijo predlog za vzpostavitev nevtralnega območja do 31. marca dve
leti pred nameravanim sajenjem gostiteljskih rastlin za saditev
ali uporabe nasada kot matičnega nasada gostiteljskih rastlin.
Predlog za vzpostavitev nevtralnega območja mora vsebovati
podatke o imetniku (ime in priimek oziroma naziv ter naslov
oziroma sedež) in podatke enotah pridelave.
(3) Uprava lahko po uradni dolžnosti ali na predlog imetnikov rastlin ali njihovega združenja ugotovi, da nevtralno
območje ne izpolnjuje več pogojev iz prvega odstavka tega
člena ali določi nove meje nevtralnega območja.
18. člen
(ukrepi v varovalnem pasu drevesnic in matičnih nasadov)
(1) Drevesnice in matične nasade na nevtralnem območju
mora obdajati 500 m širok varovalni pas.
(2) Varovalni pas iz prejšnjega odstavka mora najmanj
enkrat v rastni dobi pregledati pristojni inšpektor ali organ za
potrjevanje.
(3) V primeru okužbe rastlin s hruševim ožigom v varovalnem pasu drevesnic in matičnih nasadov na nevtralnem območju pristojni inšpektor odredi uničenje okuženih gostiteljskih
rastlin v skladu z 10. členom tega pravilnika.
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19. člen
(ukrepi v drevesnici)
(1) V primeru okužbe gostiteljskih rastlin za saditev s hruševim ožigom v drevesnici na nevtralnem območju se odredi
ukrepe iz 11. člena tega pravilnika.
(2) V drevesnicah, kjer okužba s hruševim ožigom ni
ugotovljena, ugotovljene pa so okužbe v varovalnem pasu
drevesnice, mora imetnik gostiteljskih rastlin za saditev izvajati
ukrepe v skladu s četrtim odstavkom 14. člena tega pravilnika
in ne sme izdajati rastlinskih potnih listov za varovano območje,
lahko pa izdaja rastlinske potne liste.
20. člen
(ukrepi v matičnem nasadu)
(1) V primeru okužbe gostiteljskih rastlin za saditev s
hruševim ožigom v matičnem nasadu na nevtralnem območju
se odredi ukrepe iz 12. člena tega pravilnika.
(2) V matičnem nasadu, kjer okužba s hruševim ožigom
ni ugotovljena, ugotovljene pa so okužbe v varovalnem pasu
matičnega nasada, mora imetnik gostiteljskih rastlin za saditev
izvajati ukrepe v skladu s tretjim odstavkom 15. člena tega pravilnika in ne sme izdajati rastlinskih potnih listov za varovano
območje, lahko pa izdaja rastlinske potne liste.
VI. PREMIK ČEBELJE DRUŽINE
21. člen
(omejitev premika čebelje družine)
(1) V obdobju iz drugega odstavka tega člena je prepovedan premik čebeljih družin z okuženega območja, žarišč
okužbe in tri km pasu od roba žarišč okužbe:
– na okuženo območje, če se okuženo območje nahaja
manj kot en km od roba sadovnjaka, drevesnice in matičnih
nasadov, in
– na neokuženo območje.
(2) Premik čebeljih družin iz prejšnjega odstavka je prepovedan v obdobju:
– od 15. marca do 30. junija v primeru premika na Primorsko;
– od 25. marca do 30. junija v primeru premika na preostala območja Slovenije.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
lahko imetnik čebel premika čebelje družine, če pred njihovim
premikom obvesti pristojnega inšpektorja o nameri premeščanja in katerega od naslednjih karantenskih ukrepov bo izvedel:
– čebelje družine da za 72 ur v karanteno na območje,
kjer ni cvetočih gostiteljskih rastlin na preletni razdalji čebel;
– čebelje družine da za 72 ur v karanteno na nadmorsko
višino najmanj 1300 m;
– čebelje družine zapre za 48 ur v teman prostor;
– čebelje družine premesti z okuženega območja, žarišč
okužbe in tri km pasu od roba žarišč okužbe, na varovano območje, če na kraju namembnosti premika čebeljih družin in tri
km okoli njega ni cvetočih gostiteljskih rastlin hruševega ožiga.
(4) Imetnik čebelje družine mora prevozna sredstva za
premik čebel oziroma čebelnjake opremiti s pisno izjavo, ki
vsebuje podatke o imetniku (ime in priimek oziroma naziv ter
naslov oziroma sedež), datumu premika čebeljih družin in izvedenih karantenskih ukrepih iz prejšnjega odstavka.
(5) Uprava je o mejah novih žarišč okužbe iz tretjega
odstavka 7. člena tega pravilnika dolžna seznaniti Čebelarsko
zvezo Slovenije, službo o napovedi medenja in pristojno veterinarsko službo.
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matičnega nasada (v nadaljnjem besedilu: nova lokacija), pred
nameravanim sajenjem, vendar najpozneje do 31. marca v
letu saditve. Prijava vsebuje najmanj podatke o imetniku (ime
in priimek oziroma naziv ter naslov oziroma sedež) ter številko
GERK-a, na katerem bo posajena drevesnica ali matični nasad.
Za novo lokacijo drevesnice ali matičnega nasada se šteje
enota pridelave, ki je izven varovalnega pasu že odobrene
drevesnice ali matičnega nasada.
(2) Nova lokacija se šteje kot neokuženo mesto ali enota
pridelave, če se nahaja na neokuženem območju in je najmanj 500 metrov oddaljena od meje žarišča okužbe ali na
nevtralnem območju in gostiteljske rastline na novi lokaciji in v
500 metrskem varovalnem pasu niso okužene s hruševim ožigom oziroma so bili izvršeni ukrepi iz 10. člena tega pravilnika.
(3) Nova lokacija se šteje kot neokuženo mesto ali enota
pridelave, če se lokacija nahaja na okuženem območju, vendar
rastline na novi lokaciji in v 50 metrskem varovalnem pasu niso
okužene s hruševim ožigom oziroma so bili izvršeni ukrepi iz
9. člena tega pravilnika.
(4) Nova lokacija se šteje kot neokuženo mesto ali enota
pridelave, dokler se brez prekinitve na njej pridelujejo gostiteljske rastline za saditev.
(5) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena mora
imetnik gostiteljskih rastlin za saditev, ki namerava uporabljati
nasad kot matični nasad gostiteljskih rastlin, takšen nasad prijaviti pristojnemu inšpektorju do 31. marca eno leto pred začetkom uporabe cepičev oziroma drugih delov rastlin za saditev.
(6) Zavarovan prostor zagotavlja gostiteljskim rastlinam
zaščito pred okužbami iz okolja in mora:
– preprečiti dostop žuželkam in drugim prenašalcem hruševega ožiga do gostiteljskih rastlin,
– imeti najmanj pet metrov širok pas okoli zavarovanega
prostora, ki je brez vseh rastlin ali pa je zatravljen in redno
pokošen,
– biti v skladu s smernicami za zavarovani prostor, ki so
dosegljive pri Upravi in na njeni spletni strani.
(7) Nova lokacija se šteje kot neokužena enota pridelave,
če se lokacija nahaja v zavarovanem prostoru, ki izpolnjuje
pogoje iz prejšnjega odstavka.
VIII. OBVEŠČANJE IN EVIDENCE
23. člen
(obveščanje)
(1) Uprava obvešča javnost o značilnostih bolezni hruševega ožiga, njegovih bolezenskih znamenjih in predpisanih
ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hruševega ožiga
z objavo obvestil na spletni strani Uprave in v drugih medijev.
Pri pripravi obvestil za javnost sodeluje z izvajalci javne službe
za zdravstveno varstvo rastlin in drugimi strokovnjaki.
(2) Izvajalci javne službe za zdravstveno varstvo rastlin
obveščajo imetnike rastlin o nevarnosti okužbe s hruševim
ožigom in ukrepih za preprečevanje širjenja hruševega ožiga.
24. člen
(evidence)
(1) Uprava vodi evidenco o žariščih okužbe in pripadajočih varovalnih pasovih ter o mestih pridelave oziroma enotah
pridelave na podlagi lastnih podatkov in podatkov, ki jih zagotavljajo organ za potrjevanje in pooblaščeni izvajalci.
(2) Pooblaščeni izvajalci, organ za potrjevanje oziroma fitosanitarni inšpektorji s pomočjo informacijskega sistema redno
zagotavljajo podatke o zdravstvenih pregledih iz 4. člena tega
pravilnika in o ukrepih iz 7., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18.,
19. in 20. člena tega pravilnika.

VII. NEOKUŽENA MESTA ALI ENOTE PRIDELAVE

IX. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

22. člen
(prijava lokacije pridelave)
(1) Imetnik gostiteljskih rastlin za saditev prijavi fitosanitarnemu inšpektorju novo lokacijo za saditev drevesnice ali

25. člen
(prehodna določba)
Postopki, začeti do uveljavitve tega pravilnika v skladu
s Pravilnikom o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje
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hruševega ožiga (Uradni list RS, št. 19/09), se končajo v skladu
s tem pravilnikom.
26. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hruševega
ožiga (Uradni list RS, št. 19/09).
27. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-188/2014
Ljubljana, dne 27. junija 2014
EVA 2014-2330-0021
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

2092.

Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja
in zatiranje šarke, ki jo povzroča Plum pox
virus

Na podlagi tretjega odstavka 9., šestega odstavka
10., petega odstavka 11., tretjega odstavka 12., drugega odstavka 22. in tretje alineje 73. člena Zakona o zdravstvenem varstvu
rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/10 in 40/14 – ZIN-B) izdaja minister za kmetijstvo in okolje

PRAVILNIK
o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje
šarke, ki jo povzroča Plum pox virus
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa posebno nadzorovano območje za
šarko, ki jo povzroča Plum pox virus (v nadaljnjem besedilu:
šarka), zahteve za neokužena mesta ali enote pridelave, obveznosti imetnikov gostiteljskih rastlin za saditev, fitosanitarne
ukrepe za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, prijavo
lokacije pridelave gostiteljskih rastlin za saditev ter vodenje
evidence o obsegu ugotovljene okužbe.
2. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
– drevesnica je enota pridelave gostiteljskih rastlin za
saditev;
– matični nasad je enota pridelave gostiteljskih rastlin za
saditev, ki še niso posajene, a so namenjene saditvi (cepičev
in podlag);
– enota pridelave je del mesta pridelave, določena z
GERK-om, na kateri se lahko vzpostavi in vzdržuje drevesnica
ali matični nasad, kjer se na predpisan način zagotavlja odsotnost okužbe s šarko;
– GERK je v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, grafična enota rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva;
– rastna doba je obdobje aktivne rasti gostiteljskih rastlin
na posameznem območju;
– leto je koledarsko leto;
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– posebno nadzorovano območje so vse drevesnice in
matični nasadi s pripadajočimi varovalnimi pasovi na ozemlju
Republike Slovenije, kjer se na predpisan način zagotavlja
zdravstveno varstvo gostiteljskih rastlin, z namenom pridelave
rastlin za saditev;
– varovalni pas je območje, v katerem se izvajajo ukrepi
z namenom preprečevanja širjenja šarke in obdaja enoto pridelave gostiteljskih rastlin za saditev;
– zavarovani prostor je enota pridelave gostiteljskih rastlin, na kateri se zagotovijo razmere, ki onemogočajo dostop
žuželkam, ki prenašajo rastlinske bolezni;
– imetniki rastlin za saditev so pridelovalci rastlin za saditev na mestih ali enotah pridelave.
3. člen
(gostiteljske rastline)
Gostiteljske rastline šarke so rastline za saditev, razen
semena, naslednjih vrst Prunus L.:
– sadne vrste: breskev (Prunus persica (L.) Batsch), nektarina (Prunus persica (L.) Batsch var. nucipersica (Suckow)
C.K.Schneid), marelica (Prunus armeniaca L.), mirabolana
(Prunus cerasifera Ehrh.), cibora (Prunus domestica L. ssp.
insititia Schneid.), mandljevec (Prunus amygdalus Batsch)
Hegi.), sliva in češplja (Prunus domestica L. spp. domestica);
– ostale vrste: črni trn (Prunus spinosa L.), rešeljika (Prunus mahaleb), čremsa (Prunus padus), Prunus blireiana Andre,
Prunus brigantina Vill., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica
Fenzl in Fritsch., Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb.,
Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb in Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus
salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus
tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl. in
– druge vrste Prunus L., ki so občutljive na šarko.
II. UGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA
IN OBVEZNOSTI IMETNIKOV RASTLIN ZA SADITEV
4. člen
(zdravstveni pregledi gostiteljskih rastlin
in laboratorijsko testiranje)
(1) Zdravstvene preglede in odvzem vzorcev gostiteljskih
rastlin izvaja:
– fitosanitarni inšpektor pri pridelavi okrasnih in sadnih
rastlin kategorije standard na mestih pridelave rastlin za saditev
in v pripadajočih varovalnih pasovih;
– gozdarski inšpektor pri pridelavi gozdnega reprodukcijskega materiala v pripadajočih varovalnih pasovih mest pridelave rastlin za saditev;
– organ za potrjevanje pri pregledih uradno potrjenega razmnoževalnega materiala sadnih rastlin, imenovan v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, na mestih
pridelave rastlin za saditev ter v pripadajočih varovalnih pasovih;
– Gozdarski inštitut Slovenije pri pregledih uradno potrjenega razmnoževalnega materiala gozdnih rastlin, določen v
skladu z zakonom, ki ureja gozdni reprodukcijski material, na
mestih pridelave rastlin za saditev.
(2) Zdravstveni pregledi gostiteljskih rastlin se opravljajo
vizualno. Če fitosanitarni ali gozdarski inšpektor (v nadaljnjem
besedilu: pristojni inšpektor), organ za potrjevanje ali Gozdarski
inštitut Slovenije (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni preglednik)
pri vizualnem zdravstvenem pregledu rastlin posumi na okužbo
s šarko, odvzame uradne vzorce in jih pošlje na testiranje v laboratorij, pooblaščen v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno
varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni laboratorij).
(3) Če je potrjena okužba s šarko ali so ugotovljene druge
nepravilnosti, pooblaščeni preglednik o tem obvesti pristojnega
inšpektorja.
(4) Gostiteljska rastlina se šteje za okuženo, če je rezultat
diagnostične preiskave pozitiven ali če raste na isti enoti pri-
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delave ali GERKu, kjer je bila potrjena okužena gostiteljska rastlina in kaže bolezenska znamenja iz 5. člena tega pravilnika.
5. člen
(sum na okužbo)
Na okužbo s šarko se sumi, če so na gostiteljskih rastlinah
vidna katera od naslednjih bolezenskih znamenj:
– na listih cele rastline ali posameznih vej se pojavljajo
svetlejše lise ali kolobarji (šare);
– na plodovih se pojavljajo razbarvane pege na gladki površini do značilno razbarvane nagubane površine s polkrožnimi
oziroma obročkastimi brazdami; plodovi pogosto predčasno
odpadejo, ne dozorijo in so trpkega okusa;
– na koščicah okuženih gostiteljskih rastlin, zlasti marelic,
se pojavljajo svetlo obrobljene pege ali kolobarji;
– na cvetovih breskev se pojavijo lise na venčnih listih.
6. člen
(obveznosti imetnikov)
(1) Imetniki rastlin za saditev morajo izvajati redne vizualne preglede gostiteljskih rastlin na mestih ali enotah pridelave
in v varovalnih pasovih med rastno dobo, zatirati listne uši in
ob sumu, da so rastline okužene s šarko, takoj obvestiti pristojnega inšpektorja, v primeru uradno potrjenega materiala
pa pooblaščenega preglednika.
(2) Imetniki rastlin za saditev morajo voditi evidenco zatiranja listnih uši in vizualnih pregledov.
III. VZPOSTAVITEV NEOKUŽENEGA MESTA
ALI ENOTE PRIDELAVE
7. člen
(neokužena mesta ali enote pridelave)
(1) Imetnik rastlin za saditev prijavi novo lokacijo drevesnice ali matičnega nasada pristojnemu inšpektorju do 31. marca
v letu, ki je predhodno letu zasaditve. Prijavo vloži na obrazcu,
ki je objavljen na spletni strani Uprave Republike Slovenije
za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem
besedilu: uprava).
(2) Imetnik rastlin za saditev, ki namerava uporabljati sadovnjak kot matični nasad, mora sadovnjak prijaviti pristojnemu
inšpektorju do 31. marca v letu, ki je dve leti pred začetkom
rezanja cepičev. Prijavo vloži na obrazcu, ki je objavljen na
spletni strani uprave.
(3) Nova lokacija se šteje kot neokuženo mesto ali enota
pridelave, če na lokaciji in v varovalnem pasu gostiteljske rastline niso okužene s šarko oziroma so bili izvršeni vsi ukrepi,
odrejeni v skladu z 12. členom tega pravilnika.
(4) Če uničenje okuženih gostiteljskih rastlin strokovno
ni upravičeno, se lokacija ne šteje kot neokuženo mesto ali
enota pridelave.
8. člen
(enota pridelave v zavarovanem prostoru)
(1) Imetnik rastlin za saditev prijavi pristojnemu inšpektorju novo lokacijo drevesnice ali matičnega nasada v zavarovanem prostoru do 31. marca v letu zasaditve. Prijavo vloži na
obrazcu, ki je objavljen na spletni strani uprave.
(2) Zavarovan prostor zagotavlja gostiteljskim rastlinam
zaščito pred okužbami iz okolja in mora:
– preprečiti dostop žuželkam in drugim prenašalcem rastlinskih bolezni do gostiteljskih rastlin,
– imeti najmanj 5 m širok pas okoli zavarovanega prostora, ki je brez vseh rastlin ali pa je zatravljen in redno pokošen,
– biti v skladu s smernicami za zavarovani prostor, ki so
dosegljive pri upravi in na njeni spletni strani (v nadaljnjem
besedilu: smernice).
(3) Nova lokacija se šteje kot neokužena enota pridelave,
če zavarovan prostor izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka.
(4) Če namerava imetnik rastlin za saditev v matični
nasad ali drevesnico iz prvega odstavka tega člena naknadno
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dosaditi gostiteljske rastline, jih mora predhodno izolirano gojiti
celotno rastno dobo v drugem zavarovanem prostoru. Pristojni
inšpektor ali pooblaščeni preglednik na vlogo imetnika rastlin
za saditev opravi vizualni zdravstveni pregled gostiteljskih rastlin, da preveri odsotnost škodljivih organizmov.
(5) Ne glede na zahtevo iz prejšnjega odstavka pristojni
inšpektor ali pooblaščeni preglednik ugotovi, da imetnik rastlin
za saditev lahko gostiteljske rastline dosadi v zavarovani prostor,
če se na zahtevo imetnika rastlin za saditev v uradnih vzorcih iz
vsake gostiteljske rastline z dodatnimi diagnostičnimi preiskavami v pooblaščenem laboratoriju potrdi odsotnost šarke.
(6) Pri delu v zavarovanem prostoru mora imetnik rastlin
za saditev izvajati higienske ukrepe, opredeljene v smernicah
iz drugega odstavka tega člena.
(7) Če zavarovani prostor ne izpolnjuje več zahtev iz
drugega odstavka tega člena in se zato ne šteje več kot neokužena enota pridelave, lahko imetnik rastlin za saditev prijavi
to lokacijo drevesnice ali matičnega nasada kot novo lokacijo
v skladu s prejšnjim členom.
9. člen
(nadomestna lokacija)
(1) Če se lokacija ne šteje kot neokuženo mesto ali enota
pridelave v skladu s četrtim odstavkom 7. člena tega pravilnika lahko imetnik rastlin za saditev vloži prijavo nadomestne
lokacije še v istem letu, vendar najpozneje do 31. marca v letu
zasaditve. Prijavo nadomestne lokacije vloži na vlogi iz prvega
odstavka 7. člena tega pravilnika.
(2) Pristojni inšpektor pregleda nadomestno lokacijo, če
je v teku rastne dobe še mogoče preveriti sum na šarko ali če
v varovalnem pasu nove lokacije ni gostiteljskih rastlin. Če ni
več mogoče preveriti suma na šarko ali če so v varovalnem
pasu gostiteljske rastline ali če niso izpolnjeni pogoji iz tretjega
odstavka 7. člena tega pravilnika, se lokacija ne šteje kot neokuženo mesto ali enota pridelave.
10. člen
(drevesnice in matični nasadi)
(1) Drevesnice in matični nasadi gostiteljskih rastlin ter
njihovi varovalni pasovi ne smejo biti okuženi s šarko.
(2) V drevesnicah in matičnih nasadih pristojni inšpektor
oziroma pooblaščeni preglednik opravlja zdravstvene preglede
iz 4. člena tega pravilnika.
(3) Pregled iz prejšnjega odstavka se šteje za obvezen
zdravstveni pregled rastlin za saditev v skladu s določbami
predpisa, ki ureja pogoje za registracijo in izdajanje rastlinskih
potnih listov. Če je ob tem odvzet uradni vzorec, sta v času
trajanja laboratorijske analize prepovedana premeščanje in
uporaba rastlin za saditev.
(4) Če v treh zaporednih rastnih dobah v matičnem nasadu ali drevesnici ni bilo bolezenskih znamenj šarke in v
varovalnem pasu ni okuženih rastlin, se lahko reže cepiče in
podlage iz matičnih rastlin in premešča sadike.
(5) Vsaka matična rastlina za rez cepičev mora biti enkrat
v treh letih testirana na latentno preverjanje navzočnosti šarke.
Testiranje se lahko izvede tako, da se v prvem letu testira vse
matične rastline ali vsako leto eno tretjino matičnih rastlin.
(6) Matične rastline za rez podlag se testira glede na
način pridelave.
(7) Ne glede na določbe iz petega in šestega odstavka
tega člena se testiranje ne izvaja, če matična rastlina izvira iz
rastline, ki je bila pridelana v okviru certifikacijske sheme in če
ni nevarnosti za širjenje šarke iz varovalnega pasu.
(8) Ne glede na četrti odstavek tega člena se lahko že v
letu potrditve okužbe reže cepiče in podlage iz matičnih rastlin
in premešča sadike, če je bila, na zahtevo imetnika rastlin
za saditev z dodatnimi diagnostičnimi preiskavami v pooblaščenem laboratoriju v vzorcih gostiteljskih rastlin ugotovljena
odsotnost šarke.
(9) Če pogoji iz tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika
niso več izpolnjeni ali uničenje okuženih rastlin s šarko strokovno ni upravičeno, se lokacija ne šteje več kot neokuženo mesto
ali enota pridelave.
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11. člen
(varovalni pas)
(1) Za matične nasade je obvezen 500 m širok varovalni
pas, za drevesnice pa 200 m širok varovalni pas, v katerem
ne sme biti strnjenega naselja. V 200-metrskem varovalnem
pasu drevesnic ali matičnih nasadov ne sme biti intenzivnega
sadovnjaka gostiteljskih rastlin.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka varovalni
pas ni potreben, če je drevesnica ali matični nasad v zavarovanem prostoru, ki izpolnjuje zahteve za zavarovani prostor iz
drugega odstavka 8. člena tega pravilnika.
IV. UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA
IN ZATIRANJE
12. člen
(uničenje okuženih gostiteljskih rastlin)
(1) Uničenje okuženih gostiteljskih rastlin se izvede tako,
da se jih poseka. Panj se premaže s koncentriranim neselektivnim herbicidom, da se prepreči ponovno obraščanje in
izraščanje koreninskih izrastkov. Premazane štore je dovoljeno
odstraniti šele po tridesetih dneh od premazovanja s koncentriranim neselektivnim herbicidom.
(2) Ponovno odgnale koreninske izrastke je treba uničiti z
neselektivnim sistemičnim herbicidom.
13. člen
(okužbe v drevesnici in v varovalnem pasu)
(1) V primeru okužbe s šarko v drevesnici pristojni inšpektor odredi naslednje ukrepe:
– uničenje okuženih gostiteljskih rastlin v skladu s prejšnjim členom,
– prepoved izdajanja rastlinskega potnega lista za tri
zaporedne rastne dobe in
– zatiranje listnih uši.
(2) Za okužene gostiteljske rastline iz prejšnjega odstavka
se štejejo:
– posamezne sadike z bolezenskimi znamenji šarke ali
– vse sadike iste sorte ali istega izvora, pri katerih je bila
potrjena okužba v skladu s 4. členom tega pravilnika.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
pristojni inšpektor dovoli izdajanje rastlinskih potnih listov že v
letu potrditve okužbe, če:
– so bili izvršeni odrejeni ukrepi iz prve in tretje alineje
prvega odstavka tega člena,
– je bila na zahtevo imetnika rastlin za saditev v uradno
odvzetih vzorcih iz 1  % gostiteljskih rastlin z dodatnimi diagnostičnimi preiskavami v pooblaščenem laboratoriju potrjena
odsotnost šarke in
– ni bilo druge nevarnosti za širjenje šarke.
(4) V drevesnicah, kjer okužba s šarko ni ugotovljena,
ugotovljeni pa so viri okužbe v varovalnem pasu drevesnice v
zadnjih treh zaporednih rastnih dobah, pristojni inšpektor dovoli
izdajo rastlinskih potnih listov za gostiteljske rastline že v letu
potrditve okužbe, če:
– so bile okužene rastline v varovalnem pasu uničene,
– v drevesnici ni bilo listnih uši oziroma evidenca dokazuje
redno zatiranje in
– je bila na zahtevo imetnika rastlin za saditev v uradno
odvzetih vzorcih iz 0,3  % gostiteljskih rastlin z dodatnimi diagnostičnimi preiskavami v pooblaščenem laboratoriju potrjena
odsotnost šarke.
14. člen
(okužbe v matičnem nasadu in varovalnem pasu)
(1) V primeru okužbe s šarko v matičnem nasadu pristojni
inšpektor odredi naslednje ukrepe:
– uničenje okuženih matičnih rastlin v skladu z 12. členom
tega pravilnika,
– prepoved izdajanja rastlinskega potnega lista za tri
zaporedne rastne dobe in
– zatiranje listnih uši.
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(2) Ne glede na določbo prve alineje prejšnjega odstavka
inšpektor na predlog imetnika rastlin za saditev ne odredi uničenja matičnih dreves, vendar le ugotovi, da se lokacija ne šteje
več kot neokuženo mesto ali enota pridelave.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
pristojni inšpektor dovoli izdajanje rastlinskih potnih listov že v
letu potrditve okužbe, če:
– so bili izvršeni odrejeni ukrepi iz prve in tretje alineje
prvega odstavka tega člena,
– je bila v uradno odvzetih vzorcih iz posamičnih matičnih
dreves na predlog imetnika rastlin za saditev z dodatnimi diagnostičnimi preiskavami v pooblaščenem laboratoriju potrjena
odsotnost šarke in
– ni bilo druge nevarnosti za širjenje šarke.
(4) V matičnih nasadih, kjer okužba s šarko ni ugotovljena, ugotovljeni pa so viri okužbe v varovalnem pasu v zadnjih
treh zaporednih rastnih dobah, pristojni inšpektor dovoli izdajo
rastlinskih potnih listov za gostiteljske rastline, če:
– so bile okužene rastline v varovalnem pasu uničene in
– v matičnem nasadu ni bilo listnih uši oziroma evidenca
dokazuje redno zatiranje.
15. člen
(okuženi varovalni pas)
(1) V primeru okužbe v varovalnem pasu drevesnice ali
matičnega nasada se izvajajo ukrepi iz 12. člena tega pravilnika.
(2) Če uničenje okuženih rastlin s šarko v varovalnem
pasu strokovno ni upravičeno in zato pogoji iz tretjega odstavka
7. člena tega pravilnika niso več izpolnjeni, se lokacija ne šteje
več kot neokuženo mesto ali enota pridelave.
V. EVIDENCE
16. člen
(evidence)
(1) Uprava vodi evidenco o mestih pridelave oziroma
enotah pridelave in pripadajočih varovalnih pasovih na podlagi lastnih podatkov in podatkov, ki jih zagotavljajo organi za
potrjevanje.
(2) Organ za potrjevanje oziroma pristojni inšpektorji s
pomočjo informacijskega sistema redno zagotavljajo podatke
o zdravstvenih pregledih iz 4. člena tega pravilnika in o ukrepih
iz 13., 14. in 15. člena tega pravilnika.
VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
17. člen
(prehodna določba)
Postopki, ki so bili uvedeni na podlagi Pravilnika o ukrepih
za preprečevanje širjenja in za zatiranje šarke, ki jo povzroča
virus Plum pox potyvirus (Uradni list RS, št. 18/02, 48/04,
68/05, 30/07 in 83/09), se končajo v skladu s tem pravilnikom.
18. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in za zatiranje šarke, ki
jo povzroča virus Plum pox potyvirus (Uradni list RS, št. 18/02,
48/04, 68/05, 30/07 in 83/09).
19. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-132/2014
Ljubljana, dne 27. junija 2014
EVA 2014-2330-0020
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje
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Odredba o spremembah in dopolnitvah
Odredbe o določitvi seznama tehničnih
specifikacij za dvo- in trikolesna motorna
vozila

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10) izdaja minister za
infrastrukturo in prostor

ODREDBO
o spremembah in dopolnitvah Odredbe
o določitvi seznama tehničnih specifikacij
za dvo- in trikolesna motorna vozila
1. člen
V Odredbi o določitvi seznama tehničnih specifikacij za
dvo- in trikolesna motorna vozila (Uradni list RS, št. 50/11) se
v prilogi:
− pod številčno oznako »TSV 308/01« v stolpcu »Prenehanje veljavnosti« besedilo spremeni tako, da se glasi: »Prenehanje veljavnosti 1. julija 2014. Homologacije ostajajo še
naprej v veljavi.«;
− za številčno oznako »TSV 308/01« doda nova vrstica,
ki se glasi:
Številčna
oznaka
»TSV
308/02

Naslov tehnične specifikacije
in področje njene veljavnosti

Začetek veljavnosti
in začetek obvezne uporabe
Začetek veljavnosti 1. julija 2014.

Tehnična specifikacija TSV 308/02 o
vgradnji svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav na dvo- in trikolesna
motorna vozila.
Velja za vsa vozila kategorije L.

Začetek obvezne uporabe: glej točko
5 tehnične specifikacije za vozila.«.

− pod številčno oznako »TSV 312/04 – Del 5« v stolpcu
»Prenehanje veljavnosti« besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Prenehanje veljavnosti 1. aprila 2014. Homologacije ostajajo
še naprej v veljavi.«;
− za številčno oznako »TSV 312/04 – Del 5« se doda
nova vrstica, ki se glasi:
Tehnična specifikacija TSV 312/05 –
»TSV
312/05 – Del 5 o določenih sestavnih delih in
značilnostih dvo- in trikolesnih motorDel 5
nih vozil (Ukrepi proti onesnaževanju
zraka iz dvo- in trikolesnih motornih
vozil)
Velja za vsa vozila kategorije L.

Začetek veljavnosti 1. julija 2014.
Začetek obvezne uporabe:
glej točko 5 tehnične specifikacije
za vozila.«.

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-175/2014/9
Ljubljana, dne 18. junija 2014
EVA 2014-2430-0070
Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor

2094.

Odločba o prenehanju Ustanove Piters –
Fundacija za pomoč žrtvam nasilja v družini
in zasvojenosti igralništva

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti izdaja po uradni dolžnosti na podlagi 3. člena in
prvega odstavka 32. člena Zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.)

Prenehanje veljavnosti

Uradni list Republike Slovenije
v upravni zadevi prenehanja ustanove Piters – Fundacija za
pomoč žrtvam nasilja v družini in zasvojenosti igralništva, Ulica
Pohorskega bataljona 211, 1000 Ljubljana, naslednjo

ODLOČBO
1. S to odločbo ustanova Piters – Fundacija za pomoč
žrtvam nasilja v družini in zasvojenosti igralništva, Ulica Pohorskega bataljona 211, 1000 Ljubljana, preneha.
2. V tem postopku ni bilo stroškov postopka.
Št. 01704-25/2005/22
Ljubljana, dne 18. junija 2014
EVA 2014-2611-0037
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti

2095.

Višina predpisane obrestne mere zamudnih
obresti

Na podlagi četrtega odstavka 2. člena Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07
– uradno prečiščeno besedilo) objavlja minister za finance

VIŠINO
predpisane obrestne mere zamudnih obresti
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti je v
2. členu Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti
(Uradni list RS, št. 11/07 – uradno prečiščeno besedilo) določena kot vodilna obrestna mera Evropske centralne banke,
povečana za 8 odstotnih točk.
Predpisana obrestna mera zamudnih obresti velja za
šestmesečno obdobje, ki se začne dne 1. julija 2014, in znaša
8,15 odstotkov.
Št. 007-427/2014
Ljubljana, dne 1. julija 2014
EVA 2014-1611-0043
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance

BANKA SLOVENIJE
2096.

Povprečne efektivne obrestne mere za
potrošniške kredite na osnovi ponudb bank
in hranilnic po stanju na dan 1. 6. 2014

Na podlagi tretjega odstavka 24. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10) objavlja Banka Slovenije

POVPREČNE
EFEKTIVNE OBRESTNE MERE
za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank
in hranilnic po stanju na dan 1. 6. 2014
Povprečne efektivne obrestne mere, izračunane na način
iz 23. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS,
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št. 59/10), ki so jih banke in hranilnice uporabljale za določene
ročnosti in zneske potrošniških kreditov, so po stanju na dan
1. 6. 2014 znašale:
Standardizirani
potrošniški kredit
1
2 meseca
200 EUR
4 mesece
500 EUR
6 mesecev
1.000 EUR
12 mesecev
2.000 EUR
36 mesecev
4.000 EUR
10 let
20.000 EUR

Povprečne efektivne
obrestne mere (v   %)*
2
214,2**
60,3
26,7
14,3
9,8
6,5

* Valuta kredita EUR
** V tem razredu ni bilo sklenjenih poslov.
Ljubljana, dne 23. junija 2014
Boštjan Jazbec l.r.
Guverner

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
2097.

Sklep o prevzemu mandata poslanca
Državnega zbora Republike Slovenije

Državna volilna komisija je v postopku ugotavljanja komu
pripada mandat poslanca državnega zbora za preostanek mandatne dobe zaradi prenehanja mandata poslanca

s k l e n i l a:
1. Zaradi prenehanja mandata poslanca Franca Bogoviča, postane za preostanek mandatne dobe poslanec Roman
Žveglič, roj. 3. 4. 1964, stanujoč Stržišče 4, Zabukovje.

OBRAZLOŽITEV
A.
1. Državna volilna komisija (v nadaljevanju: DVK) je, dne
24. 6. 2014, prejela obvestilo Državnega zbora RS, da je na
podlagi 2. člena Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 40/04 – UPB1,
41/07 – ZVRK, 109/09 in 9/14, v nadaljevanju: ZVPEP) in
9. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB,
109/08, 39/11 in 48/12, v nadaljevanju: ZPos) poslancu Francu
Bogoviču prenehal mandat.
B.
2. Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o volitvah
v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB in 54/07 – odločba US, v nadaljevanju: ZVDZ) postane poslanec za preostanek
mandatne dobe tisti kandidat z iste liste kandidatov, ki bi bil
izvoljen, če ne bi bil izvoljen poslanec, ki mu je prenehal mandat.
3. Na predčasnih volitvah v državni zbor 4. decembra
2011, bi bil, če ne bi bil izvoljen poslanec Franc Bogovič, v
6. volilni enoti, iz iste liste kandidatov: »SLS Radovana Žerjava
– Slovenska ljudska stranka«, izvoljen Roman Žveglič, roj. 3. 4.
1964, stalno stanujoč Stržišče 4, Zabukovje, ki je prejel 1.269
glasov oziroma 13,87  % glasov liste v volilni enoti.
4. DVK je Romana Žvegliča pisno obvestila, da ima pravico prevzeti mandat poslanca za preostanek mandatne dobe.
Roman Žveglič je v skladu s tretjim odstavkom 17. člena ZVDZ
pisno obvestil DVK, da je pripravljen postati poslanec za preostanek mandatne dobe državnega zbora.
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C.
DVK je sprejela sklep na podlagi 17. in 37. člena ZVDZ,
v zvezi z 2. členom ZVPEP in 9. členom ZPos v sestavi: predsednik Anton Gašper Frantar in člani Peter Golob, dr. Marko
Kambič, Slavko Vesenjak, Aleš Vehar, Sašo Stojanovič Lenčič.
Sklep je sprejela soglasno.
Št. 001-3/2014-4
Ljubljana, dne 30. junija 2014
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik

2098.

Sklep o prevzemu mandata poslanca
Državnega zbora Republike Slovenije

Državna volilna komisija je v postopku ugotavljanja komu
pripada mandat poslanca državnega zbora za preostanek mandatne dobe zaradi prenehanja mandata poslanke

s k l e n i l a:
1. Zaradi prenehanja mandata poslanke Romane Tomc,
postane za preostanek mandatne dobe poslanec Anže Logar,
roj. 15. 5. 1976, stanujoč Parmova ulica 40, Ljubljana.

OBRAZLOŽITEV
A.
1. Državna volilna komisija (v nadaljevanju: DVK) je, dne
24. 6. 2014, prejela obvestilo Državnega zbora RS, da je na
podlagi 2. člena Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 40/04 – UPB1,
41/07 – ZVRK, 109/09 in 9/14, v nadaljevanju: ZVPEP) in
9. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB,
109/08, 39/11 in 48/12, v nadaljevanju: ZPos) poslanki Romani
Tomc prenehal mandat.
B.
2. Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o volitvah
v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB in 54/07 – odločba US, v nadaljevanju: ZVDZ) postane poslanec za preostanek
mandatne dobe tisti kandidat z iste liste kandidatov, ki bi bil
izvoljen, če ne bi bil izvoljen poslanec, ki mu je prenehal mandat.
3. Na predčasnih volitvah v državni zbor 4. decembra
2011, bi bil, če ne bi bila izvoljena poslanka Romana Tomc, v
4. volilni enoti, iz iste liste kandidatov: »SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS«, izvoljen Anže Logar, roj. 15. 5.
1976, stanujoč Parmova ulica 40, Ljubljana, ki je prejel 3.648
glasov oziroma 22,94  % glasov liste v volilni enoti.
4. DVK je Anžeta Logarja pisno obvestila, da ima pravico
prevzeti mandat poslanca za preostanek mandatne dobe. Anže
Logar je v skladu s tretjim odstavkom 17. člena ZVDZ pisno
obvestil DVK, da je pripravljen postati poslanec za preostanek
mandatne dobe državnega zbora.
C.
DVK je sprejela sklep na podlagi 17. in 37. člena ZVDZ,
v zvezi z 2. členom ZVPEP in 9. členom ZPos v sestavi: predsednik Anton Gašper Frantar in člani Peter Golob, dr. Marko
Kambič, Slavko Vesenjak, Aleš Vehar, Sašo Stojanovič Lenčič.
Sklep je sprejela soglasno.
Št. 001-4/2014-4
Ljubljana, dne 30. junija 2014
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
2099.

Sklepi o imenovanjih in rešitvah v okrajnih
volilnih komisijah

Na podlagi 25., 34. 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 31. seji 30. junija 2014 sprejela

SKLEPE
– o imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah
Na podlagi drugega odstavka 25. člena Zakona o volitvah
v državni zbor, je
Mateji Ažman s sprejemom kandidature na predčasnih
volitvah v državni zbor, ki bodo 13. julija 2014, funkcija namestnice člana prenehala, zato se za namestnico člana 7. okrajne
volilne komisije V. volilne enote
imenuje:
– Mojca Kumar, roj. 19. 2. 1988, stanujoča Paška vas 25,
3327 Šmartno ob Paki.
Jasmini Vehar s sprejemom kandidature na predčasnih
volitvah v državni zbor, ki bodo 13. julija 2014, funkcija namestnice člana prenehala, zato se za namestnico člana 6. okrajne
volilne komisije IV. volilne enote
imenuje:
– Klavdija Duler Petek, roj. 1. 8. 1982, stanujoča Javornik
23, 2390 Ravne na Koroškem.
Aleksandru Jovanoviću s sprejemom kandidature na
predčasnih volitvah v državni zbor, ki bodo 13. julija 2014,
funkcija namestnika člana prenehala, zato se za namestnico
člana 11. okrajne volilne komisije VII. volilne enote
imenuje:
– Jasmina Grahornik, roj. 14. 6. 1980, stanujoča Prušnikova ulica 48, 2000 Maribor.
Matiji Lesar s sprejemom kandidature na predčasnih volitvah
v državni zbor, ki bodo 13. julija 2014, funkcija člana prenehala,
zato se za članico 7. okrajne volilne komisije IV. volilne enote
imenuje:
– Simona Lesar, roj. 30. 10. 1966, stanujoča Kosovelova 26,
1000 Ljubljana.
Alešu Kardelju s sprejemom kandidature na predčasnih
volitvah v državni zbor, ki bodo 13. julija 2014, funkcija namestnika člana prenehala, zato se za namestnico člana 8. okrajne
volilne komisije III. volilne enote
imenuje:
– Breda Jesih, roj. 8. 7. 1959, stanujoča Trg MDB 12,
1000 Ljubljana.
Antonu Kastelicu s sprejemom kandidature na predčasnih
volitvah v državni zbor, ki bodo 13. julija 2014, funkcija namestnika člana prenehala, zato se za namestnika člana 6. okrajne
volilne komisije IV. volilne enote
imenuje:
– Gregor Feist, roj. 29. 12. 1945, stanujoč Štepanjska
cesta 16 b, 1000 Ljubljana.
– o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah
V 5. okrajni volilni komisiji VII. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti člana:
Vasja Gorjup
in
se imenuje:
– za članico:
Mateja Mesarec, Šmigočeva ulica 4, 2204 Miklavž na
Dravskem polju.
V volilni komisiji IV. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti namestnika člana:
Pavel Brglez

Uradni list Republike Slovenije
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in
se imenuje:
– za namestnico člana:
Marija Hribar, roj. 11. 6. 1949, stanujoča Tiranova 45,
1000 Ljubljana.
Št. 040-8/2014-180
Ljubljana, dne 30. junija 2014

Aleš Novak l.r.
direktor
Javne agencije za knjigo RS
Irena Matko Lukan l.r.
namestnica predsednika
Sveta Javne agencije za knjigo RS

Sprememba tarife za izvajanje storitev Javne
agencije za knjigo Republike Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 18. člena ter
40. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02,
51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C), petega odstavka 11. člena
Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF, 63/13) ter petega odstavka
26. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 57/08 in 68/13) sprejema
Svet Javne agencije za knjigo Republike Slovenije v soglasju
z Vlado Republike Slovenije

SPREMEMBO TARIFE
za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo
Republike Slovenije
1. člen
V Tarifi za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/13) (v nadaljnjem
besedilu: Tarifa) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(zavezanec in rok plačila)
(1) Zavezanec za plačilo storitve je fizična ali pravna
oseba, ki vloži zahtevo za odločanje o posamični zadevi oziroma za katero JAK opravi storitev iz 5. člena te tarife. Izjema
so fizične osebe, ki so brez dohodkov oziroma so prejemniki
socialne pomoči, ob predložitvi ustreznega dokazila.
(2) (Prva Tarifa)
Fizična ali pravna oseba, za katero JAK opravi storitev,
mora plačati ustrezni znesek tarife ob prijavi na javni razpis
ali javni poziv oziroma ob izplačilu knjižničnega nadomestila.
(3) Za fizične osebe na področju knjižničnega nadomestila
se strošek administrativne obdelave knjižničnega nadomestila
navede na obvestilu o višini knjižničnega nadomestila ter ga
JAK odvede ob izplačilu knjižničnega nadomestila.«.
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(vrsta storitev)

200 EUR
25 EUR
5 EUR
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Št. 9000-1/2014/5-3
Ljubljana, dne 9. junija 2014
EVA 2014-3340-0014

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Administrativna obdelava prijave na javni
razpis ali javni poziv
Večletni razpisi in pozivi:
– pravne osebe
Enoletni projektni razpisi in pozivi:
– pravne osebe
Administrativna obdelava knjižničnega
nadomestila za fizične osebe

Stran

3. člen
Sprememba Tarife začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik
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2101.

Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu

Socialna zbornica Slovenije je na 5. redni seji Skupščine Socialne zbornice Slovenije za mandatno obdobje 2010–
2014 dne 20. 5. 2014 sprejela na podlagi prve alineje tretjega
odstavka 77. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 –
ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12) in prve alineje tretjega
odstavka 14. člena Statuta Socialne zbornice Slovenije (Uradni
list RS, št. 59/02 in 108/07)

KODEKS
etičnih načel v socialnem varstvu
1. Veljavnost kodeksa
Delavci na področju socialnega varstva spoštujejo ta kodeks
etičnih načel in tudi kodekse posameznih poklicev ali kodekse
izvajalcev storitev, ki so jih le-ti v okviru svoje dejavnosti sprejeli
in ki se nanašajo na ravnanje z uporabniki socialnega varstva.
Med delavce sodijo vsi zaposleni na področju socialnega
varstva in vsi drugi, ki sodelujejo pri opravljanju nalog na področju socialnega varstva.
V Kodeksu etičnih načel v socialnem varstvu je uporabljena moška slovnična oblika, in sicer kot nevtralna oblika za
osebe moškega in ženskega spola.
2. Etičnost – osnova ravnanja
Pri svojem delu se delavci socialnega varstva ravnajo po
načelih etičnosti in občega dobrega, da bi tako uporabnike in
sebe zavarovali pred neustrezno uporabo strokovnega dela in
družbene moči.
Svoje delo morajo razmejiti od ideoloških, osebnih in institucionalnih vplivov ter interesov, ki bi utegnili ovirati njihovo
strokovno presojo o tem, ali s svojim delom dejansko pomagajo
posamezniku ali pa zgolj zastopajo interese, ki niso v skladu z
načeli strokovne pomoči.
3. Namen kodeksa
Kodeks etičnih načel je namenjen varstvu pravic uporabnikov socialnovarstvenih storitev in varovanju strokovne
integritete delavcev socialnovarstvene dejavnosti.
Presojo etičnosti ravnanja opravlja Častno razsodišče
Socialne zbornice Slovenije.
Častno razsodišče pri presoji upošteva Pravilnik o delovanju Častnega razsodišča.
Častno razsodišče se pri svojem delu lahko opre na različne vire in pri presoji upošteva ravnanje delavca v socialnem
varstvu ter druga pomembna dejstva.
4. Spoštovanje človekovih pravic in svoboščin
Delavci na področju socialnega varstva spoštujejo vse z
Ustavo in zakoni Republike Slovenije zajamčene pravice ter

Stran

5598 /

Št.

50 / 4. 7. 2014

vse mednarodne dokumente s področja človekovih pravic, ki
jih je sprejela ali ratificirala Republika Slovenija.
5. Spoštovanje in sprejemanje različnosti
Posameznik, družina in skupina imajo pravico do pomoči
ne glede na biološke, osebnostne, statusne, etnične, verske,
ideološke in politične razlike ali druge okoliščine.
Vse osebe, potrebne socialne ali materialne pomoči, delavci sprejemajo takšne, kot so, pri delu z njimi pa upoštevajo
pozitivne dejavnike njihove življenjske situacije.
6. Spoštovanje poklicne avtonomije
Delavci, ki poklicno ali prostovoljno opravljajo socialnovarstvene storitve in dejavnosti, so dolžni upoštevati poklicno
identiteto in strokovno avtonomijo pripadnikov različnih strok na
področju socialnega varstva.
Pri svojem delu v celoti ohranjajo specifično strokovno odgovornost, kot jo opredeljujejo posamezni kodeksi poklicne etike, ob upoštevanju Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu.
7. Enakopravnost prostovoljskega dela
Prostovoljski sodelavci prevzemajo konkretne delovne
naloge na osnovi usposobljenosti in izkušenj ter tega Kodeksa
etičnih načel v socialnem varstvu.
Prostovoljsko delo poteka v okviru sprejetega dogovora
med izvajalci in uporabniki pomoči ter odgovornim organizatorjem prostovoljskega dela.
Prostovoljskim sodelavcem je treba omogočiti usposabljanje.
8. Pomoč za samostojnost in samopomoč
Dobri, korektni in iskreni medčloveški odnosi so temelj
strokovnega dela ter sodelovanja med izvajalci in uporabniki.
Vsi delavci v socialnem varstvu pri svojem delu strokovno
in čustveno kontrolirano vežejo uporabnike nase le v tolikšni
meri, kolikor je to koristno za ohranjanje življenjskih sposobnosti posameznika. V primeru nejasnosti je vsak delavec na
področju socialnega varstva dolžan zaprositi zunanjega strokovnjaka, ki mu zaupa, za supervizijsko podporo.
9. Nezdružljivost vlog
Svetovalno in terapevtsko delo je združljivo z izvajanjem
posegov v medsebojna pravna razmerja samo v primeru zagotavljanja koristi otrok ali obravnav žrtev nasilja in v drugih
primerih, kjer se tako zagotovi najvišja korist za uporabnika.
V primerih medsebojne nezdružljivosti vlog strokovni
delavec prevzame polno odgovornost za svojo odločitev ter
predhodno seznani uporabnika z vsemi načrtovanimi ukrepi
in posledicami.
10. Spoštovanje odločitev posameznikov
Delavci v socialnem varstvu uporabnikom pomagajo, da z
lastnimi močmi ter s pomočjo drugih ljudi in institucij spoznajo
svojo situacijo in iščejo rešitve iz težav.
Uporabnik sam odloča o neposredni pomoči, o svojem
življenjskem vsakdanu in o svoji prihodnosti.
Pravica do lastne odločitve se v primeru, ko bi uporabnik
ogrožal sebe ali druge osebe, izjemoma lahko omeji.
11. Možnost izbire pomoči
Uporabniku pomoči morajo biti ob začetku dela in v vseh
kasnejših fazah na razpolago ustrezne informacije in izbira o
tem, kakšna pomoč mu je na voljo in kje jo lahko poišče.
V procesu prejemanja pomoči mora biti uporabnik seznanjen z možnostmi in omejitvami pričakovane pomoči, soglašati
pa mora tudi z vsemi postopki in metodami dela.
Uporabniku morajo biti omogočene izbira storitve oziroma
razpoložljive strokovne pomoči, možnost premestitve (na lastno
željo) ter možnost ugovora v zvezi s potekom in z učinkovitostjo
pomoči.
12. Dolžnost pomoči
Delavec v socialnem varstvu ne more odkloniti nudenja
iskane pomoči. V primeru, ko nadaljnje sodelovanje uporabniku ne bi več koristilo, ga lahko napoti k drugemu ustreznemu
delavcu, vendar šele po tem, ko je poskrbel za nujno pomoč.
Delavci socialnega varstva so dolžni pomagati ali poiskati
ustrezno pomoč vsem uporabnikom tudi v primerih, ko je treba
nuditi pomoč s strani več izvajalcev.
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13. Spoštovanje človekove individualnosti, potreb in dostojanstva
V procesu nudenja pomoči in podpore uporabnikom delavci socialnega varstva varujejo dostojanstvo, zasebnost, avtonomijo in individualnost posameznika, upoštevajo njegove
potrebe, jezik, kulturo in vrednote ter si prizadevajo uporabljati
njim razumljiv jezik in komunikacijo.
Delavci v socialnem varstvu razpolagajo z osebnimi podatki o ljudeh in sodelujejo pri reševanju osebnih težav. Pri tem
so dolžni varovati vse osebne podatke kot poklicno skrivnost.
Spoštovanje celovitosti osebnosti in dostojanstva posameznika
v vseh postopkih izražajo tudi na naslednje načine:
– uporabnik ima možnost dobiti na vpogled dokumentacijo
o sebi ali o svojcih, za katere je odgovoren, kot jo predpisuje
Zakon o varovanju osebnih podatkov in ki je usklajena s področnimi zakonskimi predpisi,
– uporabnike naslavljajo dostojno in spoštljivo,
– v posvetih s sodelavci, na strokovnih timih, v drugih
strokovnih stikih ter v odnosih z javnostjo govorijo dostojno tudi
o odsotnih uporabnikih,
– varujejo človekove potrebe po zasebnosti in upoštevajo
občutek le-te v domačem in institucionalnem okolju,
– pri vključevanju v analizo primera – za strokovne, študijske in raziskovalne namene – dosledno varujejo identiteto
posameznika.
14. Kriteriji komuniciranja z javnostmi
Delavci v socialnem varstvu varujejo posameznike in družine pred neustreznim obravnavanjem, razgaljanjem in možnimi zlorabami v medijih in javnosti. Informacije morajo ščititi
zasebnost in koristi uporabnikov ter omogočiti nemoten potek
pomoči.
Njihova dolžnost je tudi vpletene uporabnike opozoriti
na možne posledice posredovanja informacij o sebi in drugih
tretjim osebam ter medijem.
15. Preprečevanje osebnega nadlegovanja in nasilja
Delavci socialnega varstva v vseh postopkih in odnosih
varujejo spolno, psihofizično in duhovno integriteto uporabnikov.
Delavci socialnega varstva si prizadevajo, da bi odkrili in
preprečili zlorabe uporabnikov s strani osebja, drugih uporabnikov in ljudi iz neposrednega lokalnega ali domačega okolja.
16. Uveljavljanje in varovanje zasebnosti v domačem
okolju ali socialnih ustanovah
Delavci socialnega varstva podpirajo uporabnike svojih
storitev v njihovi želji, da bi ostali samostojni v domačem življenjskem okolju, pri tem pa jim nudijo pomoč in spremljanje
na domu ter podpirajo in razvijajo socialne mreže medsebojne
pomoči.
Kadar pride do vključitve v institucionalno varstvo, naj
ustanove, v katerih uporabniki prebivajo, nadomeščajo domače
življenjsko okolje in zagotavljajo človečnost, zasebnost, toplino,
varnost ter domačnost.
Delavci skrbijo za to, da uporabniki v ustanovah lahko
odločajo o svojem vsakdanjem življenju in počutju.
17. Odprtost organizacij socialnega varstva in izvajalcev
Organizacije socialnega varstva in izvajalci na področju
socialnega varstva se s svojimi programi in dejavnostjo odpirajo okolju; svojcem, študentom in strokovnjakom za potrebe
izobraževanja, usposabljanja in raziskovanja, pa tudi prostovoljcem, različnim organizacijam in javnosti.
Pri tem je treba zagotavljati varovanje osebnih podatkov,
zasebnost uporabnikov in svobodno voljo njihovega vključevanja v raziskovalne in druge omenjene aktivnosti.
18. Zaupanje in varstvo osebnih podatkov
Uporabnikove osebne podatke in njegovo zaupanje delavci varujejo kot poklicno zaupnost in jih ne smejo zlorabiti.
Za kakovostno storitev je potrebno zaupanje med izvajalcem in uporabnikom.
V situaciji, ko delavec ve, da zaupanih podatkov ne bo
mogel obdržati le zase, je dolžan uporabnika takoj in povsem
nedvoumno na to opozoriti.
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19. Dolžnost izobraževanja in usposabljanja
Delavci si prizadevajo za celovitost in strokovnost obravnave, razvoj teorije in praktičnih izkušenj. Pri tem krepijo nova
znanja ter metode in tehnike dela.
Za svoj osebni in poklicni razvoj morajo biti pripravljeni
vlagati v stalno izobraževanje in usposabljanje v okviru dela,
ki ga opravljajo.
20. Sodelovanje in medsebojna pomoč med delavci socialnega varstva pri delu z uporabniki
Delavci v socialnem varstvu izpopolnjujejo svoje strokovno znanje ter razvijajo svojo osebnost in čut za sočloveka
v stiski. Pri tem se vključujejo v supervizijo in v druge oblike
strokovne pomoči, ki jim pomagajo krepiti strokovni in človeški
pristop do uporabnikov.
Delavci različnih strok se medsebojno spoštujejo, si pomagajo ter v dobrobit uporabnikov usklajujejo svoje delo, znanje in izkušnje.
21. Odgovornost do družbe
Delavci delujejo proti nepravičnosti in družbenim neenakostim ter še posebej v korist najranljivejših posameznikov
oziroma skupin.
Delavci si prizadevajo za zagotavljanje dostopa do informacij o pravicah, možnostih, storitvah in virih za enake možnosti in vključenost uporabnikov.
Po pooblastilu
Mateja De Reya l.r.
Podpredsednica
Socialne zbornice Slovenije

2102.

Poziv Sveta za avtorsko pravo

Svet za avtorsko pravo (v nadaljevanju: Svet) v zadevi
vložnika Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, Ljubljana, Šmartinska 152, ki ga
zastopa Nada Vučajnk, odvetnica v Slovenski Bistrici, proti
nasprotni stranki Gospodarsko interesnemu združenju radiodifuznih radijskih in televizijskih medijev, Ljubljana, Stegne 11A,
na podlagi smiselne uporabe drugega odstavka 143. člena in
44. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju: ZUP)

Št.

50 / 4. 7. 2014 /

Stran

5599

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. 31229-1/2014-13
Ljubljana, dne 26. junija 2014
Predsednica Sveta
Mojca Mlakar l.r.

2103.

Višina povračil stroškov prehrane med delom
in službenih potovanj v dejavnosti trgovine
Slovenije, ki od 1. 7. 2014 dalje znašajo

Sindikat delavcev trgovine Slovenije – ZSSS, Trgovinska
zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije, skladno s 6. členom Tarifne priloge
h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list
RS, št. 24/14) objavljajo novo

VIŠINO
povračil stroškov prehrane med delom
in službenih potovanj v dejavnosti trgovine
Slovenije,
ki od 1. 7. 2014 dalje znašajo
Prehrana med delom:
Službena potovanja:
6–8 ur
8–12 ur
nad 12 ur

4,27 EUR
6,17 EUR
8,81 EUR
17,40 EUR.

Obrazložitev:

poziva
vsakogar, ki izkaže pravni interes, da se udeleži postopka
določitve primerne tarife in tarife za čas postopka pred Svetom
za prizemeljsko radiodifuzno oddajanje komercialnih fonogramov v komercialnih radijskih programih (subjekte, ki pri svoji
dejavnosti opravljajo storitev prizemeljskega radiodifuznega
oddajanja fonogramov preko radijskih signalov po prvem odstavku 30. 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.

Skladno s 6. členom Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi
dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 24/14) se povračila stroškov v zvezi z delom uskladijo 1. julija tekočega leta
s povprečnim letnim indeksom cen življenjskih potrebščin za
obdobje januar–junij tekočega leta glede na januar–junij preteklega leta. Povprečna letna inflacija v obdobju januar–junij 2014
v primerjavi z obdobjem januar–junij 2013 je znašala 0,6  % zato
se s 1. julijem 2014 za to višino uskladijo povračila stroškov
prehrane med delom in službenih potovanj v Republiki Sloveniji.
Trgovinska zbornica Slovenije,
po pooblastilu navedenih podpisnikov
Mija Lapornik l.r.
Izvršna direktorica

Stran

5600 /

Št.

50 / 4. 7. 2014
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OBČINE
CELJE
2104.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti in mestnih četrti na območju Mestne
občine Celje

3. Za izvedbo volitev skrbijo Obbčinska volilna komisija in
volilne komisije krajevnih skupnosti.
Št. 041-7/2014-2
Ljubljana, dne 30. junija 2014
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

Na podlagi 28., 110. in 111. člena Zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12)
ter 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS,
št. 106/13)

RAZPISUJEM
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
in mestnih četrti na območju
Mestne občine Celje
I.
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Aljažev hrib,
Ljubečna, Medlog, Ostrožno, Pod gradom, Škofja vas, Šmartno v Rožni dolini, Teharje in Trnovlje ter mestnih četrti Center, Dečkovo naselje, Dolgo polje, Gaberje, Hudinja, Kajuh,
Lava, Nova vas, Savinja in Slavko Šlander, bodo v nedeljo,
5. oktobra 2014.
II.
Roki za izvedbo volilnih opravil začnejo teči 21. julija
2014.
III.
Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.
IV.
Ta razpis začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 041-1/2014
Celje, dne 27. junija 2014

DOBREPOLJE
2106.

Cenik čiščenja in odvajanja komunalnih
odpadnih voda na območju Občine Dobrepolje

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na
Krko 7, 1290 Grosuplje, na podlagi Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Dobrepolje (Uradni list RS, št. 10/96
in 74/94), 34. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode na območju Občine Dobrepolje
(Uradni list RS, št. 57/13), določil Uredbe o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12),
Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno
komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13
in 33/14), 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS,
št. 28/08) in sklepov 24. redne seje Občinskega sveta Občine
Dobrepolje z dne 23. 6. 2014 objavlja

CENIK
čiščenja in odvajanja komunalnih odpadnih
voda na območju Občine Dobrepolje
A. ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE;
Cene storitve javne službe brez DDV znašajo:
– Cena storitve čiščenja komunalnih odpadnih voda v
EUR/m3 znaša

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

ČRNOMELJ
2105.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Črnomelj

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08
in 83/12) in 68. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS,
št. 83/11 in 24/14) ter 9. člena Odloka o ustanovitvi krajevnih
skupnosti v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 65/95, 15/96,
69/98, 51/10 in 38/14)

RAZPISUJEM
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Črnomelj
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Črnomelj bodo v nedeljo, 5. oktobra 2014.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za
volilna opravila, se šteje ponedeljek, 21. julij 2014.

čiščenje komunalnih
odpadnih voda

potrjena
cena čiščenja
komunalnih
odpadnih voda

zaračunana cena
čiščenja kom.
odpadnih voda
gospodinjstvom
in nepridobitnim
organizacijam

0,8600

0,4702

Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena,
zmanjšana za subvencijo. Ker zaračunana cena izvajanja storitev čiščenja odpadnih voda gospodinjstvom in izvajalcem
nepridobitnih dejavnosti ne pokriva potrjenih cen, za razliko
Občina Dobrepolje oblikuje subvencijo iz proračuna.
Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Dobrepolje ne
subvencionira cen za čiščenje komunalnih odpadnih voda.
– Omrežnina za čiščenje komunalnih odpadnih voda v
EUR/mesec je strošek javne infrastrukture, ki se obračunava glede na vodomer skladno z naslednjo preglednico po novem znaša:
vodomer

faktor

potrjena cena omrežnine
čiščenja komunalnih.
odpadnih voda

DN ≤ 20

1

2,6207

20 < DN < 40

3

7,8621

40 ≤ DN < 50

10

26,2070
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Št.

vodomer

faktor

potrjena cena omrežnine
čiščenja komunalnih.
odpadnih voda

50 ≤ DN < 65

15

39,3105

65 ≤ DN < 80

30

78,6210

80 ≤ DN < 100

50

131,0350

100 ≤ DN < 150

100

262,0700

150 ≤ DN

200

524,1400

B. ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE;
Cene storitve javne službe brez DDV znašajo:
– Cena storitve odvajanja komunalnih odpadnih voda v
EUR/m3 znaša
potrjena cena
odvajanja
komunalnih
odpadnih voda

zaračunana cena
odvajanja kom.
odpadnih voda
gospodinjstvom
in nepridobitnim
organizacijam

0,5000

0,3060

odvajanje komunalnih
odpadnih voda

vodomer

faktor

DN ≤ 20

1

20,3088

5,9000

20 < DN < 40

3

60,9264

17,7000

40 ≤ DN < 50

10

203,0880

59,0000

50 ≤ DN < 65

15

304,6320

88,5000

65 ≤ DN < 80

30

609,2640

177,0000

80 ≤ DN < 100

50

1.015,4400

295,0000

100 ≤ DN < 150

100

2.030,8800

590,0000

150 ≤ DN

200

4.061,7600

1.180,0000

Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena,
zmanjšana za subvencijo. Ker zaračunana cena storitev odvajanja odpadnih voda gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti ne pokriva potrjenih cen, za razliko Občina
Dobrepolje oblikuje subvencijo iz proračuna.
Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Dobrepolje ne
subvencionira cen za odvajanje komunalnih odpadnih voda.
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom storitve obračuna po predpisani stopnji.
Cene se začnejo uporabljati od 1. 7. 2014 dalje.
Št. 2990/2014
Dobrepolje, dne 23. junija 2014
Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.
Direktor
Tomaž Rigler l.r.

Stran

5601

DOL PRI LJUBLJANI
2107.

Sprememba Statuta Občine Dol pri Ljubljani

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10 in 40/12 – ZUJF) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani
na 18. seji dne 18. 6. 2014 sprejel

SPREMEMBO STATUTA
Občine Dol pri Ljubljani
1. člen
V petem odstavku 10. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10) in v vseh ostalih členih se besedi »tajnik občine« nadomestita z besedilom »direktor občinske
uprave« v vseh sklonih.
2. člen
Ta sprememba začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-0003/2009-17
Dol pri Ljubljani, dne 20. junija 2014
Po pooblastilu župana
Marija Zajec l.r.
Podžupanja
Občine Dol pri Ljubljani

– Omrežnina za odvajanje komunalnih odpadnih voda v
EUR/mesec je strošek javne infrastrukture, ki se obračunava
glede na vodomer skladno z naslednjo preglednico po novem
znaša:
zaračunana
potrjena cena
omrežnine cena omrežnine
odvajanja
odvajanja
komunalnih gospodinjstvom
in nepridobitnim
odpadnih
organizacijam
voda

50 / 4. 7. 2014 /

2108.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Dol pri Ljubljani

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10) je Občinski svet
Občine Dol pri Ljubljani na 18. seji dne 18. 6. 2014 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest
v Občini Dol pri Ljubljani
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.
Občinske ceste, ki jih določa ta odlok, so prikazane na
karti, ki je na vpogled na sedežu občine.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste so ceste, namenjene povezovanju naselij
v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v
občini med seboj in ceste, pomembne za navezovanje prometa
na ceste enake ali višje kategorije.
Javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov
naselij v občini in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno
cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev
v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za
pešce, kolesarje, jezdece, gonjače ipd.).
4. člen
Lokalne ceste (LC) so:
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Zap. Številka
št.
odseka
1.
069021
2.
069022
3.
069031
4.
069051
5.
071011
6.
071063
7.
071064
8.
073071
9.
208283
10. 213071
V…vsa vozila

Št.
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Začetek
odseka
644
108
069020
069020
644
073070
108
071060
069030
213080

Uradni list Republike Slovenije
Konec
odseka

Potek odseka
Ljubljana – Brinje – Videm – Dolsko
Kamnica – Vinje – Dolina
Dolsko – Jevnica – Kresnice – Litija
Kamnica – Velika vas – Senožeti
Dragomelj – Pšata – Beričevo
Ihan – Selo pri Ihanu – Zaboršt pri Dolu
G2 108 – Videm
Ihan – Goričica pri Ihanu – Vinje
Jevnica – Senožeti
Podgrad – Laze pri Dolskem

108
069022
108
108
108
108
069020
069020
108
069030
Skupaj:

Preostala dolžina
Dolžina odseka
Namen odseka v sosednji
v občini
občini
uporabe
[m]
[m]
7.271
V
676 – Ljubljana
5.554
V
3.617
V
15.539 – Litija
7.082
V
2.278 – Moravče
511
V
2.776 – Domžale
1.147
V
2.680 – Domžale
363
V
1.582
V
3.680 – Domžale
118
V
472 – Litija
489
V
3.584 – Ljubljana
27.734 m

5. člen
Javne poti (JP) so:
Zap. Številka
št.
odseka

Začetek
odseka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

569011
569021
569022
569031
569051
569061
569071
569091
569092
569101
569121
569131
569151
569152
569153
569161
569163
569164
569165
569171
569172
569181
569182
569183
569191
569193
569201
569202
569203
569211
569231
569232
569241
569251
569261
569271

069050
069050
569021
069050
069050
069050
069050
069050
069050
069050
069050
069050
108
569151
569151
069020
569161
569161
569163
069020
569171
069020
569181
569181
069020
069020
108
569201
108
069020
073070
569231
069020
069020
069020
069020

37.

569281

069020

38.

569283

108

Potek odseka
Križevska vas 12
Križevska vas 8
Križevska vas 9
Križevska vas 3
Zagorica pri Dolskem 8
Zagorica pri Dolskem 5
Zagorica pri Dolskem 7b
Zagorica pri Dolskem 33
Vrh pri Dolskem – vodohran
Klopce 8
Klopce 28
Klopce 10
G2 108 – Kamnica – LC 069051
Kamnica – zgornja cesta
Kamnica – spodnja cesta
Kamnica – Osredke 3
Kamnica 64
Kamnica – obrat perutnine – LC 069051
Kamnica 85
Osredke 10
Osredke 6
Vinje 86
Vinje 70
Vinje 76
LC 069022 – Vinje 99 – JP 569193
Vinje 115
G2 108 – Beričevo 23g – LC 069021
JP 569201 – Beričevo – JP 569203
G2 108 – Beričevo 41d – LC 069021
LC 069022 – Vinje – LC 073071
Vinje 21a
Vinje 45g
Vinje 8
Vinje 1a
Kamnica 37
Kamnica 9
Kamnica – Petelinje – Podgora pri
Dolskem – JP 569294
rondo G2 108 – Dolsko – LC 069021

Konec
odseka
HŠ 12
HŠ 8
HŠ 9
HŠ 3
HŠ 8
HŠ 5
HŠ 7b
HŠ 33
razcep
HŠ 8
HŠ 28
HŠ 10
069050
069050
069050
HŠ 3
HŠ 64
069050
HŠ 85
HŠ 10
HŠ N.H.
HŠ 86
HŠ 70
HŠ 76
569193
HŠ 115
069020
569203
069020
073070
HŠ 21a
HŠ 45g
HŠ 8
HŠ 1a
HŠ 37
HŠ 9

Preostala dolžina
Dolžina odseka
Namen odseka v sosednji
v občini
občini
uporabe
[m]
[m]
188
V
210
V
96
V
64
V
178
V
133
V
72
V
256
V
509
V
519
V
68
V
207
V
620
V
260
V
331
V
1.679
V
657
V
270
V
241
V
487
V
480
V
367
V
33
V
33
V
279
V
146
V
226
V
297
V
194
V
739
V
646
V
393
V
115
V
140
V
139
V
144
V

569294

2.205

V

069020

266

V

Uradni list Republike Slovenije
Zap. Številka
št.
odseka

Začetek
odseka

39.

569284

569281

40.

569285

569281

41.

569291

569281

42.

569292

569291

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

569293
569294
569295
569296
569297
569301
569302
569303
569304
569305

569291
569291
569291
569291
569291
569291
569301
569301
569301
569301

53.

569311

569291

54.

569312

569311

55.

569313

569311

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

569314
569315
569316
569317
569318
569321
569331
569332
569341
569342
569343
569344
569345
569346
569347
569348
569349
569351
569352
569361
569371
569372
569381
569391
569401
569411
569421
569431
569432
569433
569434
569435
569436
569441
569451

569311
569311
569311
569313
108
069020
069020
108
569281
569281
569281
569281
569281
569345
569345
569345
569281
069020
069020
069020
069020
069020
069020
069020
071060
071060
069020
069020
569431
569432
569431
569434
569432
069020
069020

Št.

Potek odseka
Podgora pri Dolskem 20
Podgora pri Dolskem – podvoz G2 108
– Kleče pri Dolu
Podgora pri Dolskem – Zajelše
– Dol pri Ljubljani
JP 569291 – Podgora pri Dolskem 11
– JP 569281
JP 569291 – Zajelše 37 – JP 569295
Zajelše – OMV – G2 108
Zajelše 27
Zajelše 24
Zajelše 8
Zaboršt pri Dolu – Zajelše 75
Zaboršt pri Dolu 70
Zajelše 61
Zajelše 70
Zaboršt pri Dolu 16a
JP 569291 – Zaboršt pri Dolu
– LC 071063
Zaboršt pri Dolu – cerkev
Zaboršt pri Dolu – podvoz G2 108
– LC 069021
Zaboršt pri Dolu 13
Zaboršt pri Dolu 9
Zaboršt pri Dolu 11d
Dol pri Ljubljani – pokopališče
Zaboršt pri Dolu – G2 108 – JP 569311
Beričevo – G2 108 – Pšata
LC 069021 – Brinje – G2 108
G1 108 – reaktor
Petelinje 5a
Podgora pri Dolskem 16
Podgora pri Dolskem 14a – JP 569292
Podgora pri Dolskem 103
Podgora pri Dolskem 76
Podgora pri Dolskem 50 – 56
Podgora pri Dolskem 58 – 64
Podgora pri Dolskem 66 – 72
Petelinje – Dolsko
Brinje 18b
Brinje 15h
Beričevo – podvoz G2 108 – LC 071011
Beričevo 71
Beričevo 51
Beričevo 62a
LC 069021 – Videm 4 – LC 071064
Videm 6e
Videm 10g
Videm 21d
Videm – Dol pri Ljubljani
Dol pri Ljubljani – Videm 19a
Videm 28
Dol pri Ljubljani – Mlinščica
JP 569434 – za JUBom
Videm 26h
Videm 40h
Videm 29

Konec
odseka
HŠ 20
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Preostala dolžina
Dolžina odseka
Namen odseka v sosednji
v občini
občini
uporabe
[m]
[m]
398
V

069020

561

V

069020

1.638

V

569281

219

V

569295
108
HŠ 27
HŠ 24
HŠ 8
HŠ 75
HŠ 70
HŠ 61
HŠ 70
HŠ 16a

160
425
62
72
147
617
79
131
104
114

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

071060

1.340

V

cerkev

275

V

069020

203

V

HŠ 13
HŠ 9
HŠ 11d
pokopališče
569311
071010
108
HŠ 40
HŠ 5a
HŠ 16
569292
HŠ 103
HŠ 76
569291
569291
569291
108
HŠ 18b
HŠ 15h
071010
HŠ 71
HŠ 51
HŠ 62a
071060
HŠ 6e
HŠ 10g
HŠ 21d
069020
069020
HŠ 28
most
HŠ 28b
razcep
HŠ 40h
HŠ 29

212
245
239
93
45
859
271
238
36
140
112
50
206
78
77
76
163
150
112
275
110
227
207
213
83
227
175
522
508
164
286
152
102
90
92

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

223 – Domžale
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Zap. Številka
št.
odseka

Št.
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Začetek
odseka

91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

569461
569462
569471
569481
569491
569492
569493
569501

569313
569461
069020
069020
108
569491
569492
069020

99.

569502

569501

100. 569511
101. 569512
102. 569521
103. 569531
104. 569541
105. 569551
106. 569561
107. 569562
108. 569571
108. 569572
110. 569573
111. 569581
112. 569591
113. 569592
114. 569593
115. 569594
116. 569601
117. 569611
118. 569612
119. 569621
120. 569631
121. 569661
122. 569701
123. 717014
V…vsa vozila

069030
569511
569531
069030
569531
108
108
569561
108
569571
569571
108
108
569591
569591
069050
069050
069050
069050
108
108
069020
569431
717012

Uradni list Republike Slovenije
Konec
odseka

Potek odseka
Dol pri Ljubljani – Videm 23
JP 569461 – proti G2 108
Kleče pri Dolu 23
LC 069021 – Dolsko – JP 569501
G2 108 – Dolsko – LC 069021
JP 569491 – Dolsko 88 – LC 069021
Dolsko 85a
LC 069021 – Dolsko 61 – G2 108
JP 569501 – Dolsko – pokopališče
– G2 108
Laze pri Dolskem 20a
Laze pri Dolskem 14
Laze pri Dolskem 49
Laze pri Dolskem – ob železnici
JP 569531 – Laze pri Dolskem 44
Senožeti 1f
Senožeti 73c
Senožeti 84
Senožeti 92
Senožeti 97
Senožeti 101
Senožeti 116
G2 108 – Senožeti – LC 069051
Senožeti 109
Senožeti 126
Senožeti – G2 108
Senožeti 61a
Senožeti 46
Senožeti 47c
Senožeti 57
G2 108 – Senožeti 13 – G2 108
LC 069021 – Dol pri Ljubljani – G2 108
Dol pri Ljubljani 27i
Ljubljana – Laze pri Dolskem 44

HŠ 38
p. 935
HŠ 23
569501
069020
069020
HŠ 85a
108

Preostala dolžina
Dolžina odseka
Namen odseka v sosednji
v občini
občini
uporabe
[m]
[m]
268
V
59
V
272
V
777
V
272
V
320
V
101
V
367
V

108
HŠ 20a
HŠ 14
HŠ 49
069030
HŠ 44
HŠ 1f
HŠ 73c
HŠ 84
HŠ 92
HŠ 97
HŠ 101
HŠ 116
069050
HŠ 109
HŠ 126
108
HŠ 61a
HŠ 46
HŠ 47c
HŠ 57
108
108
HŠ 27i
HŠ 44
Skupaj:

994

V

604
435
125
1.196
2.766
180
349
136
179
44
122
112
875
95
301
311
181
984
825
103
249
123
40
247

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

41.279 m

6. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in 113/09)
pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za
ceste št. 37162-3/2014-119(507) z dne 13. 5. 2014.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni
list RS, št. 75/98 in 114/04).
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3710-0031/2013-15
Dol pri Ljubljani, dne 19. junija 2014
Po pooblastilu župana
Marija Zajec l.r.
Podžupanja
Občine Dol pri Ljubljani

205 – Litija

159 – Ljubljana

Uradni list Republike Slovenije
2109.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Janka Modra,
Dol pri Ljubljani

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 17/91 – ZUDE, 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), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08,
20/11 in 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) ter 15. člena
Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10) je
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 18. redni seji dne
18. 6. 2014 sprejel

Št.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-0001/2007-29
Dol pri Ljubljani, dne 19. junija 2014
Po pooblastilu župana
Marija Zajec l.r.
Podžupanja
Občine Dol pri Ljubljani

2110.

Sklep o načinu oblikovanja cene oskrbe
s pitno vodo iz lokalnih vodovodnih sistemov
na območju Občine Dol pri Ljubljani

Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12), 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10) ter
17. in 18. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS,
št. 47/06) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 18. seji
dne 18. 6. 2014 sprejel
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SKLEP
o načinu oblikovanja cene oskrbe s pitno vodo
iz lokalnih vodovodnih sistemov na območju
Občine Dol pri Ljubljani
1. Cena se usklajuje z vsakokratno veljavnim cenikom
javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3540-0002/2011-7
Dol pri Ljubljani, dne 18. junija 2014
Po pooblastilu župana
Marija Zajec l.r.
Podžupanja
Občine Dol pri Ljubljani

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Janka Modra,
Dol pri Ljubljani
1. člen
Spremeni se drugi odstavek 7. člena Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 55/07, 17/10 in
106/12) tako, da se glasi:
»Za izvajanje programov za predšolske otroke se v zavodu organizira Vrtec pri Osnovni šoli Janka Modra, ki deluje na
naslednjih lokacijah:
– enota vrtca Dol na lokaciji Videm 17/c, Dol pri Ljubljani,
– enota vrtca Dolsko na lokaciji Dolsko 85/a, Dol pri
Ljubljani,
– dva začasna oddelka vrtca v Osnovni šoli Janka Modra,
Dol pri Ljubljani, na lokaciji Videm 17,
– en začasni oddelek vrtca v stavbi župnišča na lokaciji
Dol pri Ljubljani 1/f,
– en začasni oddelek vrtca v stavbi PGD Dol pri Ljubljani
na lokaciji Videm 48 in
– en začasni oddelek vrtca v stavbi Kulturni dom Dolsko
na lokaciji Dolsko 55.
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DRAVOGRAD
2111.

Odlok o ustanovitvi Javnega komunalnega
podjetja Dravograd, d.o.o. (uradno prečiščeno
besedilo – UPB1)

Na podlagi 94. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08), je Občinski svet
Občine Dravograd na 28. redni seji dne 19. 6. 2014, potrdil
uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o., ki obsega:
– Odlok o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja
Dravograd, d.o.o. (Uradni list RS, št. 108/11),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o., sprejet na
28. seji Občinskega sveta Občine Dravograd dne 19. 6. 2014.
Št. 007-0023/2011
Dravograd, dne 19. junija 2014
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

ODLOK
o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja
Dravograd, d.o.o.
(uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Občinski svet Občine Dravograd je na seji dne 27. junija 1995 sprejel Odlok o preoblikovanju Komunalnega podjetja
Dravograd v Javno komunalno podjetje Dravograd, družba z
omejeno odgovornostjo (MUV, št. 20/95).
(2) Javno podjetje je vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu z matično številko: 5213258.
(3) Javno podjetje je organizirano kot družba z omejeno
odgovornostjo.
(4) Ustanovitelj in edini lastnik javnega podjetja je Občina
Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd (v nadaljevanju:
ustanovitelj).
(5) Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Občine
Dravograd.
2. člen
(1) S tem odlokom ustanoviteljica usklajuje akt o ustanovitvi javnega podjetja z Zakonom o gospodarskih javnih služ-
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bah in Zakonom o gospodarskih družbah ter hkrati sprejema
čistopis tega akta.
(2) Naziv in sedež ustanovitelja je: Občina Dravograd, Trg
4. julija 7, 2370 Dravograd.
(3) V odloku uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni
slovnični obliki za osebe, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
3. člen
(1) S tem odlokom Občina Dravograd s sedežem Trg
4. julija 7, Dravograd (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj),
ustanavlja Javno komunalno podjetje Dravograd, d.o.o. (v nadaljevanju besedila: javno podjetje).
(2) Javno podjetje se ustanovi za nedoločen čas. Javno
podjetje lahko preneha:
– v primerih, določenih z zakonom,
– z združitvijo, pripojitvijo ali razdelitvijo,
– na podlagi spremembe tega odloka.
II. STATUSNE DOLOČBE
4. člen
(1) Ime (firma) javnega podjetja je: Javno komunalno
podjetje Dravograd, d.o.o.
(2) Sedež javnega podjetja je: Meža 143, 2370 Dravograd.
(3) Skrajšano ime (skrajšana firma) je: JKP Dravograd
d.o.o.
5. člen
(1) Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsemi
sredstvi, s katerimi razpolaga, razen z infrastrukturnimi objekti
in napravami, ki so v celoti last ustanoviteljice.
(2)
Osnovni
kapital
javnega
podjetja
znaša
602.855,00 EUR kar pomeni 100  % delež.
(3) Osnovni kapital se lahko poveča le s sklepom ustanovitelja, ki mora vsebovati tudi način povečanja.
(4) Osnovni kapital podjetja se lahko zmanjša le s sklepom ustanovitelja in praviloma samo zaradi izgube ali zmanjšanja obsega dejavnosti.
(5) Objekti in naprave, namenjene opravljanju gospodarske javne službe (infrastrukturni objekti in naprave), ki so
na podlagi 76. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
postali lastnina ustanoviteljic, niso vključeni v osnovni kapital
javnega podjetja.
(6) Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti javnega
podjetja.
III. DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA
6. člen
(1) Javno podjetje izvaja naslednje obvezne gospodarske
javne službe v Občini Dravograd:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalno odpadnih in padavinskih voda,
3. zbiranje, prevažanje, nadzorovano odlaganje in druge
oblike ravnanja s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov,
5. javna higiena, čiščenje in vzdrževanje javnih površin,
6. urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce
in zelenih površin,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov,
8. izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje in vzdrževanje pokopališč.
(2) Javno podjetje glede na standardno klasifikacijo dejavnosti opravlja naslednje dejavnosti:
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A. DEJAVNOSTI GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB:
36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
37.000 Ravnanje z odplakami
38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki
39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
96.030 Pogrebna dejavnost
B. OSTALE DEJAVNOSTI:
08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline
23.630 Proizvodnja sveže betonske mešanice
35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
38.310 Demontaža odpadnih naprav
38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in
odpadkov
41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.110 Gradnja cest
42.130 Gradnja mostov in predorov
42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine
42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220 Inštaliranje vodovodnih, ogrevalnih napeljav in
naprav
43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.990 Druga specializirana gradbena dela
45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
47.761 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s cvetjem, rastlinami, gnojili, hišnimi živalmi in hrano za živali
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
in tržnic
49.410 Cestni tovorni promet
49.420 Selitvena dejavnost
52.100 Skladiščenje
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem
prometu
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
71.129 Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.210 Splošno čiščenje stavb
81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
poslovanje
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
(3) Javno podjetje poleg navedenih dejavnosti opravlja
še naloge po občinskih odlokih, ki urejajo področje posamezne
gospodarske javne službe (npr. naloge na področju javnih pooblastil, vodenja katastra infrastrukture, evidenc …) in v manjšem
obsegu tudi druge dejavnosti, ki so namenjene boljšemu in
popolnejšemu opravljanju gospodarskih javnih služb. Opravljati
sme tudi vse druge posle, potrebne za njegov obstoj in opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti. Lahko opravlja tudi dejavnosti, ki so združljive z njegovo
temeljno dejavnostjo, če ustanovitelj s tem soglaša ter razvojne,
strokovno tehnične in druge naloge v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb, če ga ustanovitelj za to pooblasti.
(4) Javno podjetje mora dejavnosti opravljati tako, da
najprej zagotovi nemoteno opravljanje dejavnosti gospodarskih
javnih služb.
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(5) Poleg predpisov, ki urejajo poslovanje in opravljanje
dejavnosti podjetja, mora javno podjetje pri opravljanju dejavnosti upoštevati tudi pogoje, določene z odloki in drugimi
splošnimi in pravnimi akti, ki jih sprejme Občinski svet Občine
Dravograd.
(6) Dejavnost javnega podjetja se lahko spremeni s spremembo tega odloka. Občinski svet lahko izvzame posamezno
dejavnost gospodarskih javnih služb iz javnega podjetja in zagotovi drugo obliko javne službe. Občinski svet lahko kot javno
pooblastilo prenese izvajanje posameznih dejavnosti (ekonomskih, strokovno-tehničnih, organizacijskih oziroma razvojnih) na
javno podjetje v skladu s predpisi.
7. člen
(1) Javno podjetje ima svoj pečat pravokotne oblike z
naslednjo vsebino JAVNO KOMUNALNO PODJETJE DRAVOGRAD, d.o.o. in zaščitni znak podjetja.
(2) Zaščitni znak podjetja je velikosti 50 mm x 18 mm, v
treh barvah, in sicer veliki črki K in D modre barve, prva kot
pozitiv druga kot negativ, v zelenem polju pa je v beli barvi
napis JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, v spodnji vrsti pa
DRAVOGRAD d.o.o. v modri barvi.
IV. INFRASTRUKTURNI OBJEKTI
8. člen
Infrastrukturni objekti so objekti, naprave oziroma omrežja
ter mobilna in druga sredstva, namenjena opravljanju gospodarskih javnih služb, ki so v skladu z zakonom o gospodarskih
javnih službah postala last Občine Dravograd. Javnemu podjetju so dana v poslovni najem na podlagi Pogodbe o najemu,
uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture in izvajanju gospodarskih javnih služb, št. 478-0036/2009-3 z dne 15. 12. 2009 in
Aneksa št. 1 z dne 31. 12. 2010 in so namenjena za izvajanje
naslednjih gospodarskih javnih služb:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalno odpadnih in padavinskih voda,
– zbiranje, prevažanje, nadzorovano odlaganje in druge
oblike ravnanja s komunalnimi odpadki,
– odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov,
– javna higiena, čiščenje in vzdrževanje javnih površin,
– izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje in vzdrževanje pokopališč.
V. PRAVICE USTANOVITELJA
9. člen
(1) Ustanovitelj, v skladu z zakonom, samostojno odloča o:
– določitvi posebnih pogojev za izvajanje dejavnosti javnega podjetja ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, ki se
zagotavljajo z izvajanjem gospodarskih javnih služb,
– sprejetju letnega poročila, razdelitvi dobička in pokrivanju izgube ter uporabi bilančnega dobička,
– na predlog nadzornega sveta daje soglasje k razvojnemu planu, letnemu planu in programom izvajanja javnih služb
ter temeljem poslovne politike podjetja,
– sprejetju programa za obvladovanje kakovosti poslovanja, ki ga izdela javno podjetje,
– spremembah in dopolnitvah tega odloka,
– statusnih spremembah ali prenehanju javnega podjetja,
– daje soglasje k statutu javnega podjetja,
– imenovanju in razreševanju članov nadzornega sveta,
razen tistega, ki je imenovan s strani zbora delavcev,
– povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala,
– daje soglasje k odločitvam organov javnega podjetja o
poslovni politiki, razvoju javnega podjetja, programih dela in
finančnih načrtih javnega podjetja,
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– odloča o investicijah v javnem podjetju, ki se nanašajo
na razširjeno reprodukcijo,
– ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja,
– postavitvi prokurista, poslovnega pooblaščenca,
– zadolževanju in dajanju poroštev javnega podjetja,
– višini nagrad članov nadzornega sveta,
– uveljavljanju zahtevkov javnega podjetja proti direktorju
ali članom nadzornega sveta javnega podjetja v zvezi s povračilom škode, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih nalog
poslovodenja,
– zastopanju javnega podjetja v sodnih postopkih proti
direktorju,
– sprejetju ukrepov, s katerimi začasno uredi vprašanja,
od katerih je odvisno opravljanje storitev podjetja, če teh ne
uredi podjetje,
– nakupu in prodaji osnovnih sredstev in nepremičnin
javnega podjetja nad vrednostjo 30.000,00 EUR,
– drugih zadevah, za katere tako določata Zakon o gospodarskih javnih službah in Zakon o gospodarskih družbah.
(2) Odločitve ustanovitelja se vpisujejo v knjigo sklepov, v
skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
VI. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE PODJETJA
10. člen
Podjetje predstavlja in zastopa direktor neomejeno, razen
v zadevah, za katere je potrebno predhodno soglasje ustanovitelja.
11. člen
V primeru odsotnosti ali zadržanosti direktorja opravlja
njegove naloge in izvaja njegova pooblastila oseba, ki jo za to
pisno pooblasti direktor, v okviru danih pooblastil.
12. člen
V okviru svojih pristojnosti lahko direktor s pisnim pooblastilom določi osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, ter določi
poslovna pooblastila, ki jim jih dodeli.
VII. ORGANI JAVNEGA PODJETJA, UPRAVLJANJE
IN NAČIN ODLOČANJA
13. člen
Organa upravljanja javnega podjetja sta:
– nadzorni svet in
– direktor.
1. Nadzorni svet
14. člen
(1) Poslovanje podjetja nadzoruje nadzorni svet, ki ima
šest članov.
Nadzorni svet sestavljajo predstavniki:
– ustanovitelja: štirje člani,
– delavcev javnega podjetja: dva člana.
(2) Člane, predstavnike ustanovitelja, imenuje in odpokliče ustanovitelj, člana predstavnika delavcev pa zbor delavcev
javnega podjetja, ki način imenovanja in odpoklica predstavnika
delavcev podrobneje določi v statutu javnega podjetja.
(3) Član nadzornega sveta mora izpolnjevati pogoje, določene z zakonom.
(4) Član nadzornega sveta ne more biti oseba, ki opravlja
funkcijo, ki jo kot nezdružljivo določa zakon, ki ureja integriteto
in preprečevanje korupcije ter zakon, ki ureja gospodarske
družbe.
(5) Nadzorni svet na konstitutivni seji izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika predsednika. Predsednik
nadzornega sveta zastopa družbo v razmerju do direktorja
javnega podjetja in ustanovitelja, če za posamezen primer ni
določeno drugače.
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(6) Predsednik sklicuje in vodi seje ter podpisuje zapisnike
in sprejete sklepe.
(7) Prvo sejo nadzornega sveta skliče in vodi do izvolitve
predsednika direktor podjetja. Prvo sejo je direktor dolžan sklicati najpozneje v roku 30 dni od prejema obvestila ustanovitelja
o imenovanju članov nadzornega sveta.
(8) Mandat članov nadzornega sveta javnega podjetja, ki
jih je imenoval ustanovitelj, traja štiri leta. Po poteku mandata
opravlja nadzorni svet javnega podjetja svojo funkcijo do imenovanja novega nadzornega sveta. Mandat članov nadzornega
sveta, imenovanih s strani ustanovitelja, začne teči s prvo konstitutivno sejo nadzornega sveta. Ista oseba je lahko ponovno
imenovana za člana nadzornega sveta.
(9) Člani nadzornega sveta javnega podjetja, ki jih je
imenoval ustanovitelj, so za svoje delo odgovorni ustanovitelju.
Za dolžnost skrbnega ravnanja in odgovornost članov nadzornega sveta se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja
gospodarske družbe.
15. člen
(1) Nadzorni svet opravlja dela in naloge določene z zakonom, tem odlokom ter drugimi splošnimi akti zavoda.
Temeljne naloge in pristojnosti nadzornega sveta so:
– nadzira vodenje poslov javnega podjetja,
– pregleduje in preverja letna poročila in predlog za uporabo bilančnega dobička, periodična poročila, poslovne knjige
in dokumentacijo, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga
ter druge stvari,
– sprejema poslovni načrt javnega podjetja,
– sprejema statut javnega podjetja po predhodnem soglasju ustanovitelja,
– sprejme poslovnik o svojem delu, pravilnike in pravila
za delo javnega podjetja, razen tistih, za katere je določeno,
da jih sprejme direktor,
– pripravlja pisne predloge za ustanovitelja,
– izvršuje sklepe ustanovitelja,
– imenuje in odpokliče direktorja javnega podjetja,
– daje navodila in smernice za delo direktorju in od njega
zahteva poročila o vseh vprašanjih, pomembnih za poslovanje
javnega podjetja.
Nadalje nadzorni svet tudi:
– obravnava načelna vprašanja o poslovanju javnega
podjetja in o poteku poslov v okviru sprejetih načrtov poslovanja,
– daje mnenja na zahtevo ustanovitelja in mu poroča o
svojih mnenjih in ugotovitvah,
– vodi postopek javnega razpisa za imenovanje direktorja
javnega podjetja,
– oblikuje in daje smernice za delo direktorju javnega
podjetja,
– daje predhodno soglasje za sklenitev podjetniške kolektivne pogodbe,
– daje soglasje direktorju za sklepanje poslov pri prometu z nepremičninami in osnovnimi sredstvi nad vrednostjo
3.000,00 EUR, nad vrednostjo 30.000,00 EUR pa odloča o
nakupu in prodaji osnovnih sredstev in nepremičnin javnega
podjetja ustanovitelj,
– obravnava predloge sindikata podjetja, ki se nanašajo
na uveljavljanje pravic delavcev, določenih z zakonom in kolektivno pogodbo,
– ustanovitelju predlaga način pokrivanja izgube podjetja,
– obravnava poročila revizijskih in inšpekcijskih organov
ter na osnovi ugotovitev daje mnenje na predlagane ukrepe s
strani direktorja,
– obravnava poročila popisne komisije za popis sredstev
in obveznosti,
– potrjuje cene javnega podjetja, ki ne spadajo med obvezne ali izbirne gospodarske javne službe in ki niso določene
v tarifnih pravilnikih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in akti ustanovitelja.
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(2) Nadzorni svet o svojem delu in ugotovitvah obvešča
občinski svet in župana. Nadzorni svet je dolžan izvesti naloge
iz svoje pristojnosti, ki mu jih naloži občinski svet.
(3) O svojem delu predloži nadzorni svet ustanovitelju
letno poročilo, ki vsebuje predvsem ugotovitve in stališča o
delu direktorja, revizijskem in kontrolnem poročilu in poslovanju
javnega podjetja.
(4) S statutom javnega podjetja se podrobneje določijo
pristojnosti nadzornega sveta in druga vprašanja, povezana z
delovanjem nadzornega sveta.
16. člen
(1) Nadzorni svet mora biti sklican najmanj enkrat v treh
mesecih.
(2) Seje nadzornega sveta sklicuje predsednik.
(3) Vsak član nadzornega sveta ali direktor, ki navede
namen in razlog za sklic seje lahko zahteva, da predsednik
nadzornega sveta takoj skliče sejo sveta. Seja mora biti sklicana takoj, izvesti pa jo je treba najkasneje v sedmih oziroma
desetih dneh po sklicu. Če zahteva člana nadzornega sveta
ali direktorja ni sprejeta, lahko dva člana sveta sama skličeta
nadzorni svet in predlagata dnevni red.
(4) Predsednik je dolžan sklicati sejo nadzornega sveta
tudi na predlog ustanovitelja ali zbora delavcev podjetja. Veljajo
zgoraj navedena določila glede rokov sklica.
(5) Nadzorni svet lahko veljavno odloča, če je na seji
navzoča več kot polovica vseh članov. Sklepe sprejema z večino glasov navzočih članov, razen v zadevah, za katere je v
statutu določeno, da se sprejemajo z večino glasov vseh članov
nadzornega sveta javnega podjetja. V primeru neodločenega
izida, odloča glas predsedujočega.
(6) Na seje nadzornega sveta se vabi direktor podjetja. Pri
obravnavi posameznih točk dnevnega reda so lahko povabljeni
tudi strokovni delavci javnega podjetja ali zunanji poročevalci.
(7) Nadzorni svet sprejme svoj poslovnik.
17. člen
(1) Članom nadzornega sveta se za udeležbo na sejah in
njihovo delo zagotovi plačilo – sejnina, ki mora biti v ustreznem
razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim
položajem družbe. Višino plačila določi ustanovitelj enkrat letno
s posebnim sklepom občinskega sveta.
(2) Članom nadzornega sveta pripada tudi dnevnica in
povračilo stroškov prevoza v primerih, ko opravljajo delo člana
nadzornega sveta izven kraja sedeža javnega podjetja.
(3) Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri
dobičku družbe.
18. člen
(1) Članom nadzornega sveta lahko predčasno preneha
mandat z odpoklicem ustanovitelja, kolikor gre za člana imenovanega s strani ustanovitelja, in sicer kadarkoli pred potekom
mandatne dobe brez utemeljenega razloga. V primeru, da
gre za člana, imenovanega s strani zbora delavcev, mu lahko
mandat predčasno preneha z odpoklicem zbora delavcev, pri
čemer je za sklep o odpoklicu potrebna najmanj tričetrtinska
večina oddanih glasov.
(2) Podrobna določila o odpoklicu člana nadzornega sveta, ki je bil imenovan s strani zbora delavcev, se določijo v statutu javnega podjetja. O tem odpoklicu zbor delavcev seznani
ustanovitelja javnega podjetja.
(3) Članom nadzornega sveta lahko mandat preneha
tudi z odstopom, pri čemer se kot dan odstopa šteje dan, ko
je član nadzornega sveta, ki odstopa, o odstopu pisno obvestil
direktorja ali ustanovitelja.
(4) V primeru predčasnega prenehanja mandata članu
nadzornega sveta (z odpoklicem ali v primeru odstopa), ustanovitelj ali zbor delavcev imenuje nadomestnega člana nadzornega sveta, za preostali del mandata.
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2. Direktor
19. člen
(1) Javno podjetje ima direktorja, ki na lastno odgovornost
vodi posle javnega podjetja, zastopa javno podjetje in je odgovoren za zakonito delo javnega podjetja.
(2) Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja so določene z zakonom, ki ureja gospodarske družbe in tem odlokom.
(3) Direktor zastopa in predstavlja javno podjetje brez
omejitev, razen v zadevah, za katere je v skladu z 9. in 15. členom tega odloka potrebna odločitev ali predhodno soglasje
ustanovitelja ali nadzornega sveta.
(4) Če direktor ravna v nasprotju z določbo tretjega odstavka tega člena, je podan razlog za njegovo krivdno razrešitev oziroma odpoklic.
20. člen
(1) Postopek imenovanja direktorja se mora začeti najkasneje tri mesece pred iztekom mandata dotedanjemu direktorju, vendar ne prej kot eno leto pred iztekom mandata.
(2) Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja javnega podjetja objavi in vodi nadzorni svet skladno z določili
zakona, ki ureja delovna razmerja. Delovno mesto mora biti
objavljeno tudi v Uradnem listu Republike Slovenije.
21. člen
Nadzorni svet imenuje direktorja za pet let in o tem obvesti ustanovitelja. Po poteku mandata je lahko ista oseba
ponovno imenovana.
22. člen
Za direktorja je lahko imenovana vsaka poslovno sposobna fizična oseba, ki poleg splošnih zakonskih izpolnjuje še
naslednje posebne pogoje:
– da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo tehnične,
ekonomske ali pravne smeri,
– da ima najmanj pet let izkušenj z vodenjem in upravljanjem na vodilnih delovnih mestih,
– da predloži program strokovnega dela in razvoja javnega podjetja v mandatnem obdobju.
23. člen
O imenovanju in odpoklicu direktorja odloča nadzorni
svet, ki z direktorjem sklene pogodbo o zaposlitvi. Pogodbo o
zaposlitvi podpiše predsednik nadzornega sveta in z njo seznani ustanovitelja. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za
določen čas, za čas trajanja mandata.
24. člen
(1) Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče direktorja
skladno z določili zakona, predvsem pa v naslednjih primerih:
– če huje krši svoje obveznosti,
– če ni sposoben voditi poslov,
– če ne izpolnjuje nalog, določenih v zakonih, splošni aktih
ustanovitelja in javnega podjetja ali krši določbe teh predpisov,
– če mu občinski svet izreče nezaupnico, razen če je
nezaupnico izrekel iz očitno neutemeljenih razlogov,
– če s svojim nevestnim ali nezakonitim ravnanjem povzroči javnemu podjetju večjo škodo ali malomarno opravlja
svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše
motnje pri izvrševanju gospodarske javne službe.
(2) Nadzorni svet mora direktorja odpoklicati, če to sam
zahteva.
(3) V primeru odpoklica brez utemeljenega razloga pripada direktorju pravica do odpravnine v skladu z zakonom.
Direktor ni upravičen do odpravnine v primerih iz prvega in
drugega odstavka tega člena ali če se po prekinitvi pogodbe
zaposli v javnem podjetju.
25. člen
(1) Direktor je poslovodni organ javnega podjetja. Direktor
vodi poslovanje in delo družbe – javnega podjetja samostojno
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in na lastno odgovornost v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah in tega odloka.
(2) Direktor mora, ne glede na določbo prvega odstavka
tega člena, v celoti upoštevati omejitve, ki izhajajo iz 9., 15. in
19. člena tega odloka.
(3) Direktor ima poleg pristojnosti določenimi z zakonom
še predvsem naslednje pristojnosti:
1. odgovarja za zakonitost dela in za poslovni uspeh
podjetja,
2. sprejema ukrepe za izboljšanje poslovanja,
3. izvršuje sklepe ustanovitelja in nadzornega sveta,
4. predlaga letne programe dela in programe za obvladovanje kakovosti poslovanja podjetja,
5. ustanovitelju in nadzornemu svetu daje poročila o rezultatih poslovanja,
6. ustanovitelju in nadzornemu svetu predlaga odpravo
motenj v zvezi s poslovanjem podjetja,
7. v skladu z zakonodajo predlaga sprejem cen nadzornemu svetu, ustanovitelju in državnim organom,
8. imenuje člane strokovnih komisij in delovnih skupin,
9. sprejema notranjo organizacijo podjetja in sistemizacijo
delovnih mest ter druge splošne akte podjetja,
10. odloča o zaposlitvi delavcev in sklepa z njimi pogodbe
o zaposlitvi ter odloča o vseh drugih pravicah in obveznostih
delavcev iz delovnega razmerja, skladno z zakonom, kolektivnimi pogodbami, statutom in drugimi splošnimi akti podjetja,
11. izdaja navodila in posamične akte, ki urejajo delo in
poslovanje podjetja,
12. odloča o razporeditvi oziroma o prerazporeditvi delovnega časa in o nadurnem delu,
13. je odredbodajalec in v mejah svojih pooblastil podpisuje poslovne listine, pogodbe in druge dokumente, ki se
nanašajo na poslovanje podjetja,
14. sklepa pravne posle v mejah svojih pooblastil,
15. v skladu z zakonom izreka delavcem disciplinske
ukrepe,
16. odloča o cenah pogodbenih storitev, vrstah popustov
in njihovi višini,
17. odloča o odpisih materiala ter sredstev do vrednosti,
za katero ga pooblasti nadzorni svet,
18. s sindikatom podjetja sklepa dogovor o pogojih za
njegovo delovanje,
19. po predhodnem soglasju nadzornega sveta sklepa
podjetniško kolektivno pogodbo s sindikatom podjetja,
20. skrbi za izvajanje Zakona o varnosti in zdravju pri delu
ter izjave o varnosti z oceno tveganja,
21. samostojno odloča o sklepanju poslov pri prometu z nepremičninami in osnovnimi sredstvi do vrednosti
3.000,00 EUR,
22. opravlja druge naloge v skladu z zakoni, kolektivnimi
pogodbami, sklepi ustanovitelja in nadzornega sveta, tem statutom in drugimi splošnimi akti podjetja.
(4) O svojem delu in delu podjetja poroča direktor ustanovitelju in nadzornemu svetu. Direktor je na zahtevo občinskega
sveta ali nadzornega sveta dolžan pripraviti pisno poročilo in
predložiti vse potrebne ali zahtevane podatke v roku, ki je določen v pisni zahtevi. V primeru, da naloge ni mogoče izvršiti
v postavljenem roku, mora direktor pred potekom tega roka,
poslati pisni predlog za podaljšanje roka, v katerem morajo biti
navedeni razlogi za predlagano podaljšanje. V primeru, da organ, ki je zahtevo postavil ugotovi, da je predlog za podaljšanje
roka utemeljen, predlogu ugodi in določi nov rok. Če postavi
zahtevo občinski svet, v obdobju med sejami občinskega sveta,
o predlogu za podaljšanje roka odloči nadzorni svet.
VIII. SODELOVANJE DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU
26. člen
Sodelovanje delavcev pri upravljanju se uresničuje v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju,
kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti javnega podjetja.
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IX. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA PODJETJA,
IZGUBA IN DOBIČEK
27. člen
(1) Viri financiranja dejavnosti gospodarskih javnih služb
javnega podjetja so:
– viri, ki se zagotavljajo v okviru financiranja javne porabe,
– sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev
plačujejo uporabniki (cene storitev),
– drugi viri, določeni z zakonom ali predpisom lokalne
skupnosti.
(2) Storitve javnega podjetja, ki ne spadajo med obvezne
ali izbirne gospodarske javne službe in ki niso določene s
tarifnimi pravilniki, se financirajo z njihovo prodajo na trgu po
tržnih načelih.
28. člen
(1) Uporabniki gospodarskih javnih služb plačujejo storitve po ceni, ki se oblikuje na način in po postopku, ki ga določa
zakon ali predpis lokalne skupnosti v skladu z zakonom.
(2) Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji
uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin
(tarifni sistem).
(3) Cene se lahko subvencionirajo. S predpisom, s katerim se določi subvencioniranje, se določi tudi višina in vir
subvencij.
29. člen
(1) Ustanovitelj odloča o uporabi dobička, ki nastane iz
dejavnosti gospodarskih javnih služb in po predhodni proučitvi
poslovanja pokriva morebitno izgubo, ki nastaja pri izvajanju
teh dejavnosti. Dobiček javnega podjetja iz drugih dejavnosti
se deli tako, da 75  % dobička prejme ustanovitelj, 25  % pa gre
podjetju za razvoj.
(2) V primeru neprofitnega poslovanja podjetja, ustanovitelj subvencionira izgubo na javnih službah podjetja.
(3) V primeru izgube v podjetju je potrebno analizirati
in prikazati, koliko so poslovni rezultati posledica intervencij
državne oziroma lokalne skupnosti in koliko od neustreznega
vodenja podjetja. V primeru izgube v podjetju direktor predlaga
sanacijski program, potrdi pa ga nadzorni svet.
30. člen
Javno podjetje vodi računovodstvo po določilih zakona,
ki ureja gospodarske družbe in v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.
X. JAVNOST DELA
31. člen
(1) Delo javnega podjetja je javno. Javnost dela javnega
podjetja se zagotavlja z objavo rezultatov poslovanja, predlogov izvajanja dejavnosti in organizacije dela ter z objavo
sklepov nadzornega sveta, ugotovitvami nadzornih organov ter
z objavo splošnih aktov.
(2) O delu javnega podjetja obvešča javnost direktor podjetja ali oseba, ki jo pooblasti.
(3) Javno podjetje v statutu opredeli listine in podatke, ki
jih šteje za poslovno skrivnost.
XI. SPLOŠNI AKTI, POSLOVNE KNJIGE
32. člen
(1) Javno podjetje ima statut, ki ga sprejme nadzorni svet
javnega podjetja s soglasjem ustanovitelja.
(2) Nadzorni svet javnega podjetja sprejme poslovnik o
svojem delu.
(3) Direktor lahko sprejme v zadevah, ki jih ne ureja ta
odlok in statut javnega podjetja ter v drugih zadevah, ki jih je
potrebno podrobneje urediti – pravilnike in pravila.
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(4) Javno podjetje ima lahko tudi druge splošne akte,
s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon. Druge
splošne akte javnega podjetja sprejema nadzorni svet javnega
podjetja ali direktor, če je tako določeno s statutom.
(5) Statut, poslovnik, pravila in drugi splošni akti javnega
podjetja ne smejo biti v nasprotju z določili tega odloka.
(6) Javno podjetje vodi poslovne knjige, sestavlja poslovno in letno poročilo ter pripravlja gospodarske načrte v skladu
z zakonom, ki ureja gospodarske družbe in ostalimi predpisi.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
(1) Javno podjetje mora uskladiti svoje akte najkasneje v
roku šest mesecev od uveljavitve tega odloka.
(2) Sedanji člani nadzornega sveta javnega podjetja in zaposleni, vezani na mandatno obdobje, opravljajo svojo funkcijo
do izteka veljavnega mandata.
34. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
preoblikovanju Komunalnega podjetja Dravograd v Javno komunalno podjetje Dravograd, družba z omejeno odgovornostjo
(Medobčinski uradni vestnik, št. 20/95).
35. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o.,
sprejet na 28. seji Občinskega sveta Občine Dravograd dne
19. 6. 2014, vsebuje naslednjo končno odločbo:
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja
Dravograd, d.o.o

Na podlagi 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS; Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 48. in 517. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1; Uradni list RS, št. 65/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl.
US in 82/13)), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10 in 40/12 – ZUJF), tretjega odstavka 5. člena Odloka o
ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o.
(Uradni list RS, št. 108/11), Sklepa o povečanju osnovnega
kapitala družbe Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.
z dne 8. 5. 2014 in 19. 6. 2014 ter 16. člena Statuta Občine
Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08) je Občinski svet Občine
Dravograd na 28. redni seji dne 19. 6. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja
Dravograd, d.o.o
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o. (Uradni list RS, št. 108/11 – v nadaljevanju: odlok)
se v 5. členu drugi odstavek v celoti spremeni tako, da se glasi:
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»(2) Osnovni kapital javnega podjetja
602.855,00 EUR kar pomeni 100  % delež.«
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2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Št. 007-0017/2008-41
Dravograd, dne 19. junija 2014
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

GORENJA VAS - POLJANE
2114.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o določitvi cene programov v Vzgojno
varstvenem zavodu Vrtec Dravograd

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 12/96, 44/00, 78/03, 113/03 – UPB1, 72/05, 100/05 – UPB2,
25/08, 98/09, 36/10, 62/10 in 40/12) in 4. 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) ter
16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13
– UPB) je Občinski svet Občine Dravograd na 28. redni seji
19. junija 2014 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi
cene programov v Vzgojno varstvenem zavodu
Vrtec Dravograd
1. člen
S tem sklepom se spreminja in dopolnjuje Sklep o določitvi cene programov v Vzgojno varstvenem zavodu Vrtec
Dravograd (Uradni list RS, št. 108/11, 109/12 in 83/13).
2. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V Vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Dravograd se določijo naslednje cene programov predšolske vzgoje in veljajo
od 1. 9. 2014:
DNEVNI PROGRAMI
– Oddelki prvega starostnega obdobja
351,64 EUR
– Oddelki drugega starostnega obdobja
265,15 EUR
– Kombinirani oddelki in oddelki 3–4 let
289,24 EUR
POLDNEVNI PROGRAMI
– Heterogeni oddelki drugega st. obdobja 201,47 EUR.«
3. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za čas neprekinjene bolezenske odsotnosti otroka, se
staršem na osnovi predloženega zdravniškega potrdila obračuna plačilo na naslednji način:
– 70  % z odločbo predpisane višine oskrbnine najmanj
10 delovnih dni odsotnosti
– 50  % z odločbo predpisane višine oskrbnine od 11 do
vključno 20 delovnih dni odsotnosti
– 30  % z odločbo predpisane višine oskrbnine od 21 delovnih dni ali več dni odsotnosti.«
4. člen
Ostala določila Sklepa o določitvi cene programov v
Vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Dravograd (Uradni list RS,
št. 108/11 in 109/12) ostanejo nespremenjena.
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5. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2014 dalje.

Št. 007-0023/2011-2
Dravograd, dne 19. junija 2014
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Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl.
US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4,
14/13 – popr., 101/13) in 107. člena Statuta Občine Gorenja
vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13) je Občinski svet Občine
Gorenja vas - Poljane na 23. redni seji dne 19. 6. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Gorenja vas - Poljane za leto 2014
1. člen
Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za
leto 2014 (Uradni list RS, št. 110/13, z dne 27. 12. 2013) se v
2. členu spremeni tako, da se na novo glasi:
»2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov

Proračun
leta 2014
(v EUR)

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
12.798.577
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.582.392
70
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
6.028.789
700 DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK
5.556.668
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
302.640
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
168.950
706 DRUGI DAVKI
531
71
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
1.553.604
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
228.060
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
1.500
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE
KAZNI
1.500
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
22.000
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.300.544
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
757.105
720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
178.447
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721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722 PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH
SREDSTEV
578.658
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.900
730 PREJETE DONACIJE
IZ DOMAČIH VIROV
1.900
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
4.457.179
740 TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ
951.674
741
PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
3.505.505
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
13.978.638
40
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
2.668.246
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
438.136
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
66.626
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
2.036.726
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
27.060
409 REZERVE
99.698
41
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
2.568.181
410 SUBVENCIJE
70.680
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
1.951.669
412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC. IN USTANOVAM
199.337
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
346.495
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
8.455.655
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
8.455.655
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
286.556
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
266.950
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
19.606
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
–1.180.061
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
15.000
750 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
0
751 PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
15.000
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
27.100
440 DANA POSOJILA
27.100
441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. – V.)
–12.100
VII.
SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
PRIHODKI MINUS ODHODKI TER
SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL
(I. + IV.) – (II. + V.)
–1.192.161
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C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VIII. ZADOLŽEVANJE (500)
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
55 IX. ODPLAČILA DOLGA (550)
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
(VIII.-IX.)
XI.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

1.283.885
1.283.885
104.261
104.261
1.179.624
–12.537
12.537

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
občinskega proračuna. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene
s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-006/2013-016
Gorenja vas, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Janez Čadež l.r.

2115.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Gorenja vas Poljane

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08
in 83/12) in 61. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane

RAZPISUJEM
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Gorenja vas - Poljane
1.
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Gorenja vas,
Poljane, Sovodenj, Trebija, Javorje in Lučine bodo v nedeljo,
5. oktobra 2014.
2.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 21. julij 2014.
3.
Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.
Št. 041-003/2014-001
Gorenja vas, dne 30. junija 2014
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

HODOŠ
2116.

Odlok o spremembah Odloka o proračunu
Občine Hodoš za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – UPB-4), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US,
76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10
– odl. US) in 15. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS,
št. 84/11) je Občinski svet Občine Hodoš na 22. redni seji dne
19. 6. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu Občine
Hodoš za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Hodoš za leto 2014 (Uradni
list RS, št. 25/14) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako,
da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Poskupina kontov
I.
70

71

72

73
74

II.
40

41

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 neop. dolg. osn. sr.
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna
iz sredstev proračuna EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

Znesek
v EUR
Rebalans
2014
730.320
368.403
322.359
302.670
15.189
4.500
46.044
1.690
150
200
4.445
39.559
32.000
0
32.000
50
50
329.867
326.433
3.434
742.509
252.153
54.995
8.240
170.806
3.506
14.606
108.763
100
80.307
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412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
21.180
413 Drugi tekoči domači transferi
7.176
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
379.880
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
379.880
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
1.713
431 Investicijski tansferi prav. in fizič.
osebam, ki niso pror. upor.
0
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
1.713
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)
(prih.-odhod.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–12.188,81
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+752)
0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
752 Sredstva kupnin iz naslova
privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (441+442)
635
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
635
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
635
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.)
–635
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
25.000
50 ZADOLŽEVANJE
25.000
500 Domače zadolževanje
25.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
16.476
55 ODPLAČILA DOLGA
16.476
550 Odplačila domačega dolga
16.476
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–4.300
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
8.523
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
12.188
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2013
4.300
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske
dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke,
te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim
kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov s sprejetimi spremembami
se uskladita. Sta prilogi k temu odloku, ter se objavita na oglasni deski Občine Hodoš.
2. člen
Vsa ostala določila Odloka o proračunu Občine Hodoš
za leto 2014, ki se s tem odlokom ne spremenijo, ostanejo še
naprej v veljavi.
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3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po sprejemu in se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za
proračunsko leto 2014.
Št. 4100-0001/2014-2
Hodoš, dne 20. junija 2014

Uradni list Republike Slovenije
2. Za dan razpisa volitev, s katerim pričnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 21. julij 2014.
3. Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.
4. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-2/2014
Ilirska Bistrica, dne 26. junija 2014

Župan
Občine Hodoš
Rudolf Bunderla l.r.

Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc l.r.

IDRIJA
2117.

Sklep o razpisu rednih volitev v svete
krajevnih skupnosti na območju Občine Idrija

Župan Občine Idrija na podlagi 28. in 111. člena Zakona
o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12) ter 52. člena Statuta Občine Idrija
(Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13)
objavljam

SKLEP
o razpisu rednih volitev v svete krajevnih
skupnosti na območju Občine Idrija
1. Razpisujem redne volitve v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Idrija.
2. Redne volitve v svete Krajevnih skupnosti Črni Vrh,
Dole, Godovič, Kanomlja, Krnice - Masore, Ledine, Mesto
Idrija, Spodnja Idrija, Vojsko in Zavratec bodo v nedeljo, 5. oktobra 2014.
3. Za dan razpisa volitev, od katerega pričnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje ponedeljek, 21. julij 2014.
4. Volitve vodi in izvede občinska volilna komisija.
5. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0003/2014-1
Idrija, dne 30. junija 2014
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

ILIRSKA BISTRICA
2118.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Ilirska Bistrica

Na podlagi 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12)
ter 34. člena in drugega odstavka 58. člena Statuta Občine
Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08,
Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik,
št. 4, 30. 6. 2006)

RAZPISUJEM
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Ilirska Bistrica
1. Redne volitve članov v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ilirska Bistrica bodo v nedeljo, 5. oktobra 2014.

KOBARID
2119.

Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami v Občini Kobarid

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10,
51/10, 84/10, 40/12), 37. in 126. člena Zakona o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06, 97/10),
6. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07
– UPB1, 9/11, 83/12), 6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list
RS, št. 113/05 – UPB1, 120/08), Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11) in 18. člena Statuta Občine
Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09, 38/10) je Občinski svet Občine
Kobarid na 30. seji dne 26. junija 2014 sprejel

ODLOK
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
v Občini Kobarid
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok ureja organizacijo in izvajanje varstva ljudi, živali,
premoženja, okolja in kulturne dediščine pred naravnimi in
drugimi nesrečami (v nadaljevanju: varstvo pred nesrečami)
v Občini Kobarid (v nadaljnjem besedilu: občina), s ciljem preprečitve oziroma zmanjšanja števila žrtev in drugih posledic
teh nesreč.
S tem odlokom se v skladu z enotnimi temelji sistema
organiziranja in delovanja varstva pred nesrečami v Republiki
Sloveniji, za območje občine natančneje določa:
– odkrivanje, spremljanje ter preučevanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč,
– preprečevanje naravnih nesreč,
– obveščanje, opazovanje in alarmiranje o pretečih nevarnostih ter dajanje napotkov za zaščito, reševanje in pomoč,
– izobraževanje in usposabljanje za zaščito in reševanje,
– organiziranje civilne zaščite ter vzpostavitev in vzdrževanje drugih oblik pripravljenosti za zaščito, reševanje in
pomoč,
– samozaščita, samopomoč in vzajemna pomoč (v nadaljevanju: osebna in vzajemna zaščita),
– aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč,
– odrejanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
– reševanje in pomoč,
– odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč do zagotovitve osnovnih pogojev za življenje,
– ocenjevanje škode, ki jo povzročajo naravne in druge
nesreče, ter
– druge naloge v skladu z zakonodajo.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Varstvo pred nesrečami zajema programiranje, organiziranje, načrtovanje, izvajanje, financiranje in nadzor ukrepov ter
dejavnosti za varstvo pred nesrečami v miru, v spremenjenih
razmerah, v izrednem in vojnem stanju.
3. člen
V tem odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe
in so zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženski in moški spol.
II. DOLŽNOSTI IN PRAVICE OBČANOV
4. člen
Občani, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, so dolžni sodelovati v zaščiti in reševanju v občini, dajati materialna sredstva
za potrebe izvajanja zaščite in reševanja ter se usposabljati za
osebno in vzajemno zaščito ter izvajanje predpisanih zaščitnih
ukrepov.
Kdor sodeluje v zaščiti in reševanju, mu pripadajo pravice
in ima dolžnosti, ki izhajajo iz zakona.
5. člen
Pripadnik civilne zaščite ali občan, ki prostovoljno opravlja
naloge v zaščiti in reševanju, je lahko pozvan k izvajanju nalog
zaščite, reševanja in pomoči s pozivom preko medijev, telefona
ali sredstev javnega alarmiranja.
Delodajalec je dolžan delavcu iz prejšnjega odstavka
omogočiti sodelovanje pri izvajanju nalog zaščite in reševanja
ter ga zaradi tega ne sme materialno oškodovati, premestiti na
drugo delovno mesto ali odpustiti.
Določila prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo tudi
za primer odsotnosti z dela zaradi usposabljanja in vaj.
Delodajalec ima pravico do refundacije stroškov v skladu
z zakonom.
6. člen
Materialno dolžnost občani in pravne osebe izvajajo z dajanjem materialnih sredstev za potrebe izvajanja nalog zaščite,
reševanja in pomoči v skladu z zakonom.
III. PRISTOJNOSTI OBČINE
7. člen
Občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami na svojem območju. V občinski pristojnosti je:
– urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini
v skladu s tem odlokom in zakoni,
– spremljanje nevarnosti ter obveščanje in alarmiranje
prebivalstva o pretečih nevarnostih,
– zagotavljanje elektronskih komunikacij za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v skladu z enotnim informacijskim
komunikacijskim sistemom,
– načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
– izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja,
– organiziranje, razvijanje ter vodenje osebne in vzajemne
zaščite,
– organiziranje, vodenje in izvajanje zaščite, reševanja in
pomoči na območju občine,
– določanje, organiziranje in opremljanje služb civilne
zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini,
– zagotavljanje nujnih sredstev za začasno nastanitev v
primeru naravnih in drugih nesreč,
– določanje organizacij, ki so posebnega pomena za
zaščito, reševanje in pomoč,
– mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševanja in pomoči v skladu z veljavno zakonodajo.
Občina pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami sodeluje z drugimi občinami ter lahko z
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njimi v ta namen združuje sredstva in oblikuje skupne službe
za opravljanje skupnih zadev varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
IV. PROGRAMIRANJE IN NAČRTOVANJE
8. člen
Občinski svet občine na predlog župana sprejme program
in letne načrte varstva pred nesrečami skupaj z občinskim
proračunom.
9. člen
Občina sprejme program in načrte varstva pred nesrečami, ki ne smejo biti v nasprotju z nacionalnim programom.
Program in načrte izdela pristojni občinski organ, ki pri delu
upošteva aktualno oceno ogroženosti občine, ki jo po potrebi
tudi dopolnjuje.
10. člen
Načrtovanje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in
drugih nesrečah ter v vojnem stanju mora temeljiti na ocenah
ogroženosti in drugih strokovnih podlagah.
Oceno ogroženosti za območje občine izdela pristojni
organ občinske uprave. Na podlagi ocene ogroženosti izdela
isti organ načrte zaščite, reševanja in pomoči za posamezna
področja nevarnosti.
11. člen
Zaščita, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah ter v vojnem stanju se načrtuje z načrti zaščite in reševanja.
Z načrti zaščite in reševanja se zagotavlja organizirano
in usklajeno delovanje za preprečitev nesreč ali zmanjšanje
njihovih posledic ter čim hitrejšo zagotovitev osnovnih pogojev
za življenje ob nesreči.
12. člen
Župan lahko določi gospodarske družbe, zavode in druge
organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja.
Nosilci načrtovanja morajo sprejete načrte zaščite in reševanja predstaviti javnosti.
Načrte zaščite in reševanja sprejme župan.
13. člen
Načrte zaščite in reševanja je treba izpopolniti ob spremembi nevarnosti ali spremembi razpoložljivih sil in sredstev
za zaščito, reševanje in pomoč. Pri tem se morajo upoštevati
nova spoznanja stroke in izkušnje, pridobljene pri ravnanju ob
nesrečah.
V. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE
14. člen
Vsakdo je dolžan obvestiti Regijski center za obveščanje
(tel. št. 112), policijo (tel. št. 113) ali najbližjo gasilsko enoto o
nevarnosti naravne ali druge nesreče, ki jo opazi ali posredno
izve zanjo.
VI. ZAŠČITNI UKREPI
15. člen
Na podlagi ocene ogroženosti se v občini načrtujejo in
izvajajo naslednji ukrepi in aktivnosti:
– zaščita in reševanje ob požaru,
– zaščita in reševanje ob poplavah in drugih vremenskih
ujmah,
– zaščita in reševanje ob potresih,
– zaščita in reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
– evakuacija,
– sprejem in oskrba ogroženega in prizadetega prebivalstva,
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– prva medicinska pomoč,
– zaklanjanje,
– zaščita kulturne dediščine,
– prostorski, urbanistični, gradbeni in tehnični ukrepi,
– asanacija.
16. člen
Ukrepi, našteti v prejšnjem členu obsegajo:
– aktivnosti za preprečevanje oziroma zmanjšanje ogroženosti,
– organizacijske, materialne in kadrovske priprave za
izvajanje ukrepov zaščite in reševanja,
– aktivnosti za odpravo posledic.
17. člen
Evakuacija ogroženih in prizadetih prebivalcev se izvaja,
če ni mogoče z drugimi ukrepi zagotoviti njihove varnosti.
V primeru naravne ali druge nesreče župan odredi evakuacijo, v nujnih primerih pa tudi poveljnik civilne zaščite občine
ali vodja intervencije. Način in postopek evakuacije se določi v
odgovarjajočih načrtih.
18. člen
Občina zagotovi zatočišče in nujno oskrbo občanom, ki so
zaradi naravne ali druge nesreče ostali brez doma ali sredstev
za preživetje ali se zaradi ogroženosti zadržujejo zunaj svojega
prebivališča.
Župan lahko v izrednih razmerah odredi, da morajo lastniki in uporabniki stanovanjskih hiš začasno sprejeti na stanovanje evakuirane in ogrožene osebe, če njihove nastanitve
ni mogoče zagotoviti na drug način.
19. člen
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije na
območju občine, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo
ali skladiščijo nevarne snovi oziroma kemikalije, morajo načrtovati in izvajati obvezne varnostne ukrepe za preprečevanje
nesreč s kemikalijami, za zmanjševanje posledic nesreč za
ljudi in okolje, ter izdelati oceno ogroženosti z načrti za zaščito
in reševanje.
Organi upravljanja organizacije, ki morajo izdelati načrte
v skladu z uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, morajo pristojnim občinskim organom dati podatke za
izdelavo občinskih načrtov zaščite in reševanja pred začetkom
obratovanja organizacije oziroma obrata.
20. člen
Zaščita kulturne dediščine je organizirana po določilih
veljavne zakonodaje in usmeritvah pristojnih organov občine.
Izvedeni morajo biti ukrepi za zmanjševanje nevarnosti ter
preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov naravnih in
drugih nesreč na kulturno dediščino.
21. člen
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z Agencijo RS za okolje, Ministrstvom za kmetijstvo
in okolje ter Zavodom za gozdove Slovenije samostojno ali na
predlog občine, glede na geografske, vremenske in druge razmere ugotavlja in razglaša veliko oziroma zelo veliko požarno
ogroženost naravnega okolja.
V obdobju razglasitve velike in zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja je kurjenje, sežiganje ali uporaba
odprtega ognja v naravnem okolju prepovedana. V tem času
mora občina organizirati požarno stražo ter opazovanje in obveščanje o nevarnosti požarov.
VII. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA
22. člen
Osebna in vzajemna zaščita obsegata ukrepe prebivalcev za preprečevanje in ublažitev posledic naravnih in drugih
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nesreč za njihovo zdravje in življenje ter varnost njihovega
premoženja.
Sredstva in opremo za osebno in skupinsko zaščito ob
naravnih in drugih nesrečah, ki jo morajo zagotoviti prebivalci,
lastniki in uporabniki stavb, gospodarske družbe in druge organizacije in državni organi, ureja predpis Ministrstva za obrambo
Republike Slovenije.
23. člen
V stanovanjskih hišah in v stanovanjskem okolju izvajajo
ukrepe za zaščito in reševanje po načelu osebne in vzajemne
zaščite vsi stanovalci. Njihovo delovanje usmerja štab civilne
zaščite ali vodja intervencije gasilske enote.
V gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah
izvajajo ukrepe zaščite in reševanja po načelu osebne in vzajemne zaščite vsi zaposleni. Njihovo delovanje usmerja njihovo
vodstvo in štab civilne zaščite.
Državljani izvajajo v okviru osebne in vzajemne zaščite
naslednje aktivnosti:
– organizirajo in izvajajo ukrepe za osebno in vzajemno
zaščito,
– vzdržujejo objekte za zaščito in reševanje (zaklonišča,
zaklonilnike in druge prostore),
– se opremljajo z opremo za osebno zaščito.
VIII. ORGANIZACIJA SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE
IN POMOČ
1. Naloge in organizacija
24. člen
Zaščita, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah v občini obsega:
– prvo pomoč in nujno medicinsko pomoč,
– pomoč ogroženemu in prizadetemu prebivalstvu,
– prvo veterinarsko pomoč,
– gašenje in reševanje ob požarih,
– reševanje iz ruševin,
– reševanje ob poplavah in drugih vremenskih ujmah ter
ekoloških in drugih nesrečah na rekah,
– reševanje ob velikih nesrečah v prometu,
– reševanje na vodi in iz vode,
– iskanje pogrešanih oseb ob naravnih in drugih nesrečah,
– reševanje ob vojaških ter terorističnih napadih ali drugih
oblikah množičnega nasilja,
– zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje.
25. člen
Naloge iz prejšnjega člena izvajajo:
– enote, službe in drugi operativni sestavi društev in drugih nevladnih organizacij,
– gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije,
– službe civilne zaščite,
– policija,
– Slovenska vojska v skladu z zakonom.
26. člen
Za strokovno pomoč pri vodenju ter za opravljanje drugih
operativno-strokovnih nalog zaščite, reševanja in pomoči poveljniku civilne zaščite občine se organizira štab civilne zaščite
občine.
V štabu civilne zaščite občine je pet članov.
Delo štaba vodi poveljnik civilne zaščite občine, v njegovi
odsotnosti pa njegov namestnik.
Štab civilne zaščite občine ima poleg poveljnika in namestnika še tri člane, ki se imenujejo iz vrst strokovnjakov ter
predstavnikov tistih organov, organizacij in služb, ki sodelujejo
pri zaščiti, reševanju in pomoči v skladu z načrti zaščite in
reševanja.
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Poveljnika, namestnika in člane štaba civilne zaščite v
občini imenuje župan.
Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči se v
občini organizira služba za podporo.
27. člen
Javni red in mir ter varnost ob naravnih in drugih nesrečah
na ogroženih in prizadetih območjih zagotavlja policija.
2. Aktiviranje
28. člen
O aktiviranju civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob naravni ali drugi nesreči odloča poveljnik
civilne zaščite občine.
3. Vodenje sil
29. člen
Operativno-strokovno vodenje civilne zaščite in drugih
sil za zaščito, reševanje in pomoč se organizira in izvaja kot
enoten sistem.
Vodenje iz prejšnjega odstavka izvajajo poveljnik civilne
zaščite občine in štab civilne zaščite občine oziroma vodje enot.
Vodenje temelji na obveznem izvrševanju odločitev organov, pristojnih za vodenje civilne zaščite in drugih sil za zaščito,
reševanje in pomoč.
Nihče ni dolžan in ne sme izvršiti odločitve, če je očitno,
da bi s tem storil kaznivo dejanje ali kršil mednarodno humanitarno pravo.
30. člen
Enote, službe in druge operativne sestave društev ter
drugih nevladnih organizacij oziroma gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju
in pomoči, vodijo samostojno njihovi vodje v skladu s pravili
stroke ter predpisi.
Če zaščito, reševanje in pomoč izvaja več enot, služb ali
drugi operativni sestavi oziroma če je aktivirana civilna zaščita,
mora biti njihovo delovanje v skladu z usmeritvami poveljnika
civilne zaščite občine oziroma vodje intervencije.
31. člen
Naloge poveljnika civilne zaščite občine so, da:
– preverja intervencijsko pripravljenost sil in sredstev za
zaščito, reševanje in pomoč,
– vodi in usmerja zaščito in reševanje ob naravnih in
drugih nesrečah,
– skrbi za povezano in usklajeno delovanje vseh sil za
zaščito, reševanje in pomoč,
– daje mnenja in predloge v zvezi s pripravami in delovanjem sil za zaščito, reševanje in pomoč ter mnenja in predloge
za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč,
– predlaga imenovanje članov štaba civilne zaščite,
– sodeluje pri pripravi programa in letnega načrta varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– spremlja nevarnost naravnih in drugih nesreč ter sprejema ali predlaga ukrepe za zaščito,
– vodi in usmerja dejavnosti pri izvajanju zaščitnih ukrepov, reševanja in pomoči,
– daje mnenja in predloge za odpravo posledic nesreč,
– javno predstavi načrte zaščite in reševanja.
4. Prostovoljna gasilska društva oziroma gasilske enote
in Gasilska zveza
32. člen
Javna služba za zaščito, reševanje in pomoč v občini je
gasilska javna služba.
33. člen
Naloge gašenja in reševanja ob požarih ter reševanje
ljudi izvajajo gasilske enote (v nadaljnjem besedilu: GE) pro-
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stovoljnih gasilskih društev (v nadaljnjem besedilu: PGD) in
gasilska zveza.
Gasilska zveza opravlja naloge na področju požarnega
varstva, ki zajemajo vodenje in koordinacijo gasilske organizacije, ter opravlja strokovne naloge na področju varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami.
Občina jim zagotavlja sredstva, skladno z lastnim načrtom
varstva pred požarom in Uredbo o organiziranju, opremljanju
in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. Medsebojne obveznosti so podrobno navedene v tripartitni pogodbi,
ki zajema tudi sankcije za neprimerno opravljanje pogodbenih
obveznosti.
34. člen
PGD in gasilska zveza pripravljajo predlog letnega programa varstva pred požarom, ki zajema:
– letni načrt dela,
– finančni načrt,
– nabavo opreme in investicijsko nabavo gasilsko tehnične opreme ter druga vlaganja,
– investicijsko vzdrževanje gasilskih orodišč in gasilskih
domov,
– izobraževanje in usposabljanje prostovoljnih operativnih
gasilcev, in
– zavarovanje prostovoljnih gasilcev.
35. člen
GE PGD in gasilska zveza lahko opravljajo svojo dejavnost tudi izven območja občine (to je v sosednjih občinah)
pod pogojem, da se občina, v kateri bodo GE PGD in gasilska
zveza opravljali svojo dejavnost, obveže kriti stroške intervencij
po vnaprej sprejetem ceniku, katerega potrdi župan občine
oziroma v skladu z dogovorom o medsebojnem sodelovanju.
36. člen
Pri zaščiti, reševanju in pomoči sodelujejo z gasilsko
zvezo vsa prostovoljna gasilska društva (članice zveze). GE
PGD so na podlagi veljavnih Meril za organiziranje in opremljanje gasilskih enot razvrščena po kategorijah. Skladno s
tem je prilagojena tudi njihova kadrovska sestava in tehnična
opremljenost.
Minimalno zagotavljanje kadrovske usposobljenosti se
zagotavlja na podlagi sprejetih navodil upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije.
Teritorialne GE PGD posameznih kategorij morajo glede
na število gasilcev, gasilskih vozil in opreme izpolnjevati minimalne pogoje.
Obveščanje in alarmiranje posameznih društev izvajajo
po sprejetem Načrtu alarmiranja GE PGD v občini Regijski
center za obveščaje (ReCO), gasilske organizacije in pristojne
službe.
O medsebojnem sodelovanju vseh PGD z gasilsko zvezo
je sklenjena posebna pogodba.
37. člen
GE PGD, ki opravljajo gasilsko službo na območju občine,
morajo zagotoviti izvoz (odhod) enote v času:
– osrednja gasilska enota IV. in III. kategorije
– gasilske enote II. kategorije
– gasilske enote I. kategorije

5 minut,
10 minut,
15 minut.

38. člen
Dejavnost PGD in gasilske zveze se financira iz občinskega proračuna, kar se opredeli s tripartitno pogodbo in aneksom
k pogodbi za tekoče leto. Financiranje društev poteka preko
gasilske zveze Kobarid.
39. člen
Nadzor nad izvajanjem javne gasilske službe opravlja župan, ki ob ugotovitvi nepravilnosti določa roke za odpravo pomanjkljivosti, v hujših primerih pa pristojnosti gasilskega društva
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ustrezno omeji ali odvzame. Župan nadzoruje tudi namembnost
uporabe dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna.
5. Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije
40. člen
Za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči lahko župan določi gospodarske družbe,
zavode in druge organizacije, ki imajo usposobljene ustrezne
kadre in sredstva.
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije določijo svojo organiziranost za opravljanje nalog iz prejšnjega
odstavka, skrbijo za strokovno usposabljanje svojih delavcev
ter izvajajo druge priprave za delovanje ob naravnih in drugih
nesrečah. Z njimi lahko občina sklene pogodbe, v katerih se
uredi vsebino, obseg in način opravljanja nalog na območju
občine ter način njihovega financiranja, predvsem tistega dela,
ki presega njihovo redno dejavnost v skladu s 73. in 75. členom
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Med te
naloge spadajo:
– gradbeno-tehnično reševanje,
– reševanje ob ujmah, poplavah ter ekoloških nesrečah,
– izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah z
nevarnimi snovmi,
– pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem pri začasnem bivanju, prehrani in nujni oskrbi,
– pomoč pri iskanju pogrešanih oseb,
– prva veterinarska pomoč,
– logistična podpora.
6. Društva in druge nevladne organizacije
41. člen
Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v občini
se v okviru društev in drugih nevladnih organizacij po potrebi
organizirajo naslednje enote:
– enota za vzpostavljanje zvez (radioamaterji),
– enota za iskanje pogrešanih oseb (klub vodnikov reševalnih psov),
– enota za reševanje v gorah (gorska reševalna služba),
– enota za reševanje v jamah (jamarsko društvo),
– enota za reševanje iz vode (potapljači),
– krajevne organizacije Rdečega križa Slovenije in Karitas.
V posebnih primerih se v opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v občini vključujejo tudi lovske družine, ki imajo
lovišča (lovske revirje) na območju občine.
Ta društva in druge nevladne organizacije, če jih za to
določi župan, morajo izpolnjevati predpisane pogoje skladno
z merili za organiziranje in opremljanje enot, služb in drugih
operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč.
42. člen
Podrobnosti v zvezi z opravljanjem nalog, financiranjem,
zavarovanjem operativnih članov, sankcijah in drugih obojestranskih obveznosti se določi z ustreznimi pogodbami.
Nadzor nad izvajanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči
opravlja župan.
IX. UPRAVLJANJE IN VODENJE
43. člen
Občinski svet občine v sistemu varstva zlasti:
– določa temeljne usmeritve za organizacijo in izvajanje
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– določi način izvajanja javne gasilske službe,
– sprejme občinski program in letne načrte varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami,
– spremlja uresničevanje programov in načrtov varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
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44. člen
Župan občine:
– skrbi za urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči
v skladu z zakonodajo,
– predlaga občinskemu svetu občinski program in letne
načrte varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami skupaj z
občinskim proračunom,
– skrbi za izvajanje ukrepov za preprečitev in zmanjšanje
posledic naravnih in drugih nesreč,
– vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
– skrbi za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju
varstva in sprejetih zaščitnih ukrepih,
– skrbi za izdelavo osnutkov programa in letnih načrtov
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ocen ogroženosti
in načrtov zaščite in reševanja,
– določa izvajalce nalog zaščite, reševanja in pomoči in
obveznosti o ustanovitvi sil zaščite, reševanja in pomoči,
– določa izvajalce javne gasilske službe,
– določa programske aktivnosti in naloge sistema varstva
občine upravnim organom in službam,
– sklepa o ustanovitvi in imenuje organe vodenja civilne
zaščite,
– sklepa o organiziranju in ustanovitvi sil zaščite, reševanja in pomoči,
– zahteva pomoč za izvajanje nalog zaščite, reševanja
in pomoči ter zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje v
skladu z zakonom,
– imenuje odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega
sklada,
– občinskemu svetu podaja oceno o pripravljenosti sistema varstva občine,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.
Za operativno-strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah župan imenuje poveljnika
civilne zaščite občine in štab civilne zaščite.
Poveljnik civilne zaščite občine je za svoje delo odgovoren županu, regijskemu poveljniku civilne zaščite pa za uresničevanje tistih usmeritev ali odločitev za izvajanje nalog
zaščite, reševanja in pomoči, ki jih sprejme regijski oziroma
slednjemu nadrejeni poveljnik civilne zaščite v skladu s svojimi
pristojnostmi.
45. člen
Poveljnik civilne zaščite občine ima pravico in dolžnost,
da med vodenjem zaščite, reševanja in pomoči prepove dostop
nepooblaščenim osebam na kraj nesreče in promet mimo tega
kraja ter odredi:
– umik ljudi, živali in premoženja iz ogroženih objektov
in območij,
– vstop v stanovanje,
– uporabo določenih sredstev ali zvez oziroma njihovo
vzpostavitev,
– odstranitev ovir, ki onemogočajo uspešno intervencijo,
– uporabo tujega prevoznega sredstva za prevoz poškodovanih oseb oziroma potrebnih sredstev za zaščito, reševanje
in pomoč,
– obvezno sodelovanje občanov občine in drugih pri reševanju v skladu z njihovimi sposobnostmi in sredstvi, ki so
primerna za reševanje,
– uporabo tujega zemljišča za izvajanje zaščite, reševanja
in pomoči,
– uporabo zemljišča za začasno deponiranje ruševin,
zemljin ali drugega materiala, ki nastaja pri izvajanju nalog
zaščite, reševanja in pomoči, za zagotovitev osnovnih pogojev
za življenje,
– porušitev objekta oziroma posek drevja.
Ukrepe iz prejšnjega odstavka lahko poveljnik civilne zaščite občine odredi le, če ne more drugače zavarovati ljudi in
premoženja ter zagotoviti izvajanja zaščite, reševanja in pomoči, trajati pa smejo le toliko časa, kolikor je to nujno potrebno.
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Umik ljudi iz prvega odstavka tega člena se odredi, če so
neposredno ogrožena njihova življenja zaradi požara, eksplozije ali druge nevarnosti, in traja toliko časa, dokler nevarnost
ni odpravljena. Pri izvedbi umika pomaga policija.
Poveljnik civilne zaščite občine lahko med vodenjem zaščite, reševanja in pomoči, pod pogoji iz prejšnjega odstavka,
odredi izvedbo nujnih gradbenih, tehničnih in drugih del gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji, s katero ima občina
sklenjeno pogodbo za opravljanje določenih operativnih nalog
zaščite in reševanja v skladu s tem odlokom. Če take gospodarske družbe, zavoda ali druge organizacije ni, je pa izvedba
del nujna za zaščito in reševanje ljudi, premoženja, živali ali
okolja oziroma zaradi odvrnitve neposredne ogroženosti, lahko
poveljnik civilne zaščite občine izvedbo takih del odredi tisti fizični ali pravni osebi, ki ima ustrezno opremo ali zmogljivosti za
izvedbo teh del. Odredba se izda pisno, izjemoma, če razmere
to onemogočajo, se izda ustno in naknadno tudi pisno, takoj ko
je to mogoče. V odredbi se določita zlasti vrsta in obseg del, ki
jih je treba opraviti.
O odločitvah poveljnika civilne zaščite občine po tem
členu se praviloma vodi delovodnik, pri čemer se za odločitve,
ki so povezane z večjimi finančnimi posledicami, izdajajo pisne odredbe. Če razmere to onemogočajo, se pisna odredba
izda takoj, ko je to mogoče. S pisno odredbo lahko poveljnik
civilne zaščite občine v nujnih primerih odredi lastnikom ali
uporabnikom stanovanjskih in drugih nastanitvenih objektov,
da začasno sprejmejo v oskrbo ogrožene osebe, dokler o tem
ne odloči župan.
Nujna dela pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči so
dela, potrebna za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči
ob nesreči ter dela iz četrtega odstavka tega člena. O zagotovitvi sredstev za stroške nujnih del pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah odloča župan.
X. NALOGE OBČINSKE UPRAVE
46. člen
Naloge občinske uprave
Občinska uprava opravlja naslednje upravne in strokovne
naloge s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami:
– izdela predlog občinskega programa in letnega načrta
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ne sme biti v
nasprotju z nacionalnim programom,
– izdeluje ocene ogroženosti in druge strokovne podlage
za načrtovanje zaščite, reševanje in pomoči ter usmerja in
usklajuje ukrepe za preprečevanje ter zmanjšanje posledic
naravnih in drugih nesreč v sodelovanju s štabom civilne zaščite občine,
– izdeluje občinske načrte zaščite in reševanja v sodelovanju s poveljnikom civilne zaščite občine,
– skrbi za organiziranje in delovanje sistema opazovanja,
obveščanja in alarmiranja,
– zagotavlja pogoje za delo poveljnika civilne zaščite
občine, štaba civilne zaščite občine ter drugih organov, ki so
namenjeni izvajanju zaščite in reševanja v občini,
– spremlja in usklajuje organiziranje civilne zaščite ter
drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč,
– pripravlja programe in organizira ter izvaja izobraževanje in usposabljanje za zaščito, reševanje in pomoč,
– v primeru večjih nesreč nudi logistično podporo štabu
civilne zaščite in vpoklicanim enotam.
Občinska uprava skrbi za usklajen razvoj sil za zaščito,
reševanje in pomoč v občini v skladu z oceno ogroženosti,
načrti zaščite in reševanja ter merili za organiziranje in opremljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč.
47. člen
Komisija za ocenjevanje škode
Za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah
ter za pripravo predlogov za odpravo posledic nesreč župan
imenuje komisijo za ocenjevanje škode.
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Oškodovanci na svoje stroške zberejo dokazila o škodi, ki
so jo utrpeli zaradi naravne ali druge nesreče, in jo predložijo
občinski komisiji v oceno in potrditev.
Materialno škodo in druge posledice naravnih in drugih
nesreč komisija ocenjuje na podlagi metodologije za ocenjevanje škode.
XI. NADZOR IN INŠPEKCIJA
48. člen
Nadzorstvo nad delovanjem lokalne skupnosti na področju zaščite, reševanja in pomoči opravlja pristojni inšpektorat
za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Skladno s
svojimi pristojnostmi opravlja občinska inšpekcija nadzor nad
izvajanjem tega odloka, predvsem v določilih, ki se nanašajo
na preprečevanje naravnih in drugih nesreč v povezavi z veljavnimi odloki v občini.
XII. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
49. člen
Občina organizira izobraževanje kot neobvezno obliko
usposabljanja občanov za osebno in vzajemno zaščito ter za
izvajanje zaščitnih ukrepov.
50. člen
Za pripadnike organov vodenja in sil za zaščito, reševanje
in pomoč ter civilne zaščite organizira izobraževanje in usposabljanje skladno s predpisanimi programi usposabljanja.
51. člen
Usposabljanje opravljajo skladno s svojimi načrti tudi
upravljavci javnih služb na področju zaščite, reševanja in pomoči, društva in druge organizacije, gospodarske združbe ter
druge organizacije, ki nastopajo kot izvajalci v sistemu varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini.
XIII. FINANCIRANJE
52. člen
Programi sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se financirajo oziroma sofinancirajo iz občinskega
proračuna na podlagi predpisov in aktov občine za to področje.
Višino sredstev določi občinski svet občine s proračunom.
Poleg proračunskih sredstev se sistem financira tudi iz združenih sredstev lokalnih skupnosti, iz sredstev gospodarskih
družb, namenskih sredstev požarnega sklada, prostovoljnih
prispevkov, daril, mednarodne pomoči in iz drugih virov.
XIV. KAZENSKE DOLOČBE
53. člen
Fizična ali pravna oseba, ki namenoma ali iz velike malomarnosti povzroči ogroženost, katere posledica je ukrepanje
po tem odloku, in v zvezi s tem nastanejo stroški, mora pokriti:
– stroške zaščitnih in reševalnih intervencij,
– stroške sanacije in vzpostavitev v prejšnje stanje, ter
– stroške odškodnin fizičnim in pravnim osebam.
V primeru, ko nastopa več povzročiteljev ogroženosti
oziroma nesreče in ni mogoče ugotoviti deleža posameznega
povzročitelja, se krijejo stroški solidarno.
54. člen
Za ostale prekrške se pravne ali fizične osebe kaznujejo v skladu z veljavno zakonodajo in po veljavnih občinskih
predpisih.
55. člen
Povzročitelj ogroženosti ali nesreče krije stroške ukrepanja ter zaščitnih in reševalnih intervencij. Zahtevek za plačilo
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stroškov, izdelan na podlagi posredovanih podatkov vseh sodelujočih sil, posreduje župan občine. Če povzročitelj ni znan,
krije stroške občina iz občinskega proračuna (rezerve).
Predlog za financiranje in sofinanciranje programov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pripravi štab civilne
zaščite občine. Izvajalci programov in projektov s tega področja, ki se financirajo iz občinskega proračuna, morajo občinski
upravi pošiljati letna poročila o porabi teh sredstev. Gospodarske družbe, zavodi in ustanove morajo zagotoviti sredstva za
nadomestilo plač za zaposlene v času njihovega usposabljanja,
sredstva za priprave in druge stroške.
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»12.a člen
Urejeno dostopno mesto Zaročišče
(1) Urejeno dostopno mesto Zaročišče je namenjeno
osebnim vozilom, motornim kolesom in bivalnim vozilom.
(2) Avtobus lahko na urejenem dostopnem mestu Zaročišče brezplačno ustavi za največ 15 minut.
(3) Višina nadomestila za uporabo urejenega dostopnega
mesta Zaročišče znaša za vsa motorna vozila iz prvega odstavka 2,5 točke na uro.«

XV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

4. člen
V prvem odstavku 14. člena se druga alineja spremeni
tako, da se glasi: »od 1. julija do 31. avgusta vsak dan, od
8. do 18. ure.«

56. člen
Organizacijo sistema varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami je treba uskladiti v roku enega leta po uveljavitvi
tega odloka.

5. člen
V prvem odstavku 15. člena se za besedo »mestih« doda
besedilo », razen na urejenem dostopnem mestu Zaročišče,«.
V drugem odstavku se za besedo »mestih« doda besedilo
», razen na urejenem dostopnem mestu Zaročišče,«.

57. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/12
Kobarid, dne 26. junija 2014
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.

2120.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prometnem in obrežnem režimu na območju
Občine Kobarid

Na podlagi 18. člena Zakona o varstvu javnega reda in
miru (Uradni list RS, št. 70/06), 65. člena in v zvezi z 21. členom
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2,
76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), Zakona o zračni plovbi
(Uradni list SFRJ, št. 45/86, 24/88, 80/89, 29/90, Uradni list RS,
št. 58/93, 66/93 – ZP-H in 18/01 – Zlet) Uredbe o jadralnem
zmajarstvu in jadralnem padalstvu (Uradni list RS, št. 13/99
in 18/01 – Zlet) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni
list RS, št. 51/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na
30. seji dne 26. junija 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prometnem in obrežnem režimu na območju
Občine Kobarid
1. člen
V Odloku o prometnem in obrežnem režimu na območju
Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 43/12) se v drugem odstavku 5. člena v peti alineji piko zamenja z vejico in doda šesta
alineja, ki se glasi:
»– Zaročišče.«
2. člen
Četrti odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Uporabnik, ki plača nadomestilo za uporabo urejenega
dostopnega mesta iz prve, druge, tretje ali pete alineje drugega odstavka 5. člena, lahko z isto dovolilnico isti dan ponovno
parkira svoje vozilo na vsakem urejenem dostopnem mestu.«
3. člen
Doda se nov 12.a člen, ki se glasi:

6. člen
V prvem odstavku 19. člena se za besedo »mestih« doda
besedilo », razen za parkiranje na urejenem dostopnem mestu
Zaročišče,«.
V drugem odstavku se za besedno zvezo »dostopnih mestih« doda besedilo »in dovolilnice za parkiranje na urejenem
dostopnem mestu Zaročišče«.
7. člen
V 20. členu se za besedo »mestih« pika spremeni v vejico
in doda besedilo »razen za parkiranje na urejenem dostopnem
mestu Zaročišče.«
8. člen
V tretjem odstavku 21. člena se besedilo spremeni tako,
da se glasi:
»Na s tablami označenih mestih, ki jih obiskovalci uporabljajo za plavanje in potapljanje, je v času turistične sezone od
1. julija do 31. avgusta med 10. in 18. uro prepovedano kopanje
domačih živali in zadrževanje domačih živali na obrežju reke.«
9. člen
V prvem odstavku 26. člena se štirinajsta alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– ki na s tablami označenih mestih, ki jih obiskovalci uporabljajo za plavanje in potapljanje, v času od 1. julija do 31. avgusta med 10. in 18. uro kopa domače živali oziroma omogoča
zadrževanje domače živali na obrežju reke (21. člen),«
V šestnajsti alineji se piko zamenja z vejico in doda
sedemnajsta alineja, ki se glasi:
»– ki nima nameščene dovolilnice za parkiranje na urejenih dostopnih mestih v spodnjem delu vetrobranskega stekla
(18. člen).«
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0102-1/08
Kobarid, dne 26. junija 2014
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.

2121.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo urejenih dostopnih
mest

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni
list RS, št. 51/09 in 38/10) in 11. člena Odloka o prometnem
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in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid (Uradni list
RS, št. 43/12) je Občinski svet Občine Kobarid na 30. seji dne
26. junija 2014 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo urejenih
dostopnih mest
I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo urejenih dostopnih mest ob reki Nadiži in urejenega dostopnega
mesta Zaročišče znaša 0,40 EUR za točko.
II.
Sklep velja do preklica.
III.
Z uveljavitvijo sklepa preneha veljati Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo urejenih dostopnih mest ob reki Nadiži za leto 2009 (Uradni list RS, št. 44/09).
IV.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0102-1/08
Kobarid, dne 26. junija 2014
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.

2122.

Sklep o določitvi izvajalca prometnega
in obrežnega režima za urejena dostopna
mesta

Št.

I.
1. Za izvajalca prometnega in obrežnega režima za dostopna mesta ob reki Nadiži in dostopno mesto Zaročišče se
določi LTO Sotočje.
2. Izvajalec je ob koncu sezone dolžan predložiti:
a. poročilo o prodanih kartah po posameznih kategorijah,
b. poročilo o realizaciji prihodkov iz naslova prodanih
kart in
c. poročilo o namenski porabi sredstev.
II.
Sklep velja do preklica.
III.
Z uveljavitvijo sklepa preneha veljati Sklep o določitvi
izvajalca prometnega režima za urejena dostopna mesta ob
reki Nadiži (Uradni list RS, št. 44/09).
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IV.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0102-1/08
Kobarid, dne 26. junija 2014
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.

2123.

Razpis rednih volitev v svete krajevnih
skupnosti na območju Občine Kobarid

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08
in 83/12) in 74. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS,
št. 51/09 in 38/10)

RAZPISUJEM
redne volitve v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Kobarid
I.
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Borjana - Podbela, Breginj, Drežnica, Idrsko, Kobarid, Kred - Staro selo,
Ladra - Smast - Libušnje, Livek, Trnovo ob Soči in Vrsno - Krn
bodo v nedeljo, 5. oktobra 2014.
II.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 21. julij 2014.
III.
Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija.
Št. 041-1/14
Kobarid, dne 26. junija 2014
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni
list RS, št. 51/09 in 38/10) in 9. člena Odloka o prometnem
in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid (Uradni list
RS, št. 43/12) je Občinski svet Občine Kobarid na 30. seji dne
26. junija 2014 sprejel

SKLEP
o določitvi izvajalca prometnega in obrežnega
režima za urejena dostopna mesta
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KRANJ
2124.

Obvezna razlaga prve alineje (2.1) točke
11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za morfološko celoto urbanistične
zasnove Mesta Kranja

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 35. seji dne
18. 6. 2014 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
prve alineje (2.1) točke 11. člena Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko
celoto urbanistične zasnove Mesta Kranja
(Uradni list RS, št. 72/04, 79/04 – popr., 68/05,
22/06 – popr., 138/06 – popr., 16/07 – avtentična
razlaga, 22/08 – popr., 125/8 – popr., 33/10,
46/10 – obvezna razlaga, 4/11 – popr., 8/12 – popr.,
18/12 – popr. in 110/13)
1. člen
Predmet obvezne razlage so določbe prve alineje (2.1)
točke 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
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morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja in se
nanašajo na opredelitev pojma storitvene dejavnosti v stanovanjskih območjih (SE).
2. člen
V odloku se v prvi alineji točke (2.1) 11. člena storitvene
dejavnosti tolmačijo tako, da se, glede na enotno klasifikacijo
vrste objektov, med storitvene dejavnosti štejejo tudi delavnice
pod omejitvami in pogoji iz točke a) 29. člena odloka.
3. člen
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-1/2012-53-48/01
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

2125.

Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja
s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj

Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), 49. člena Odloka o
ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj (Uradni
list RS, št. 45/09) ter 18. člena Statuta Mestne občine Kranj
(Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na
35. seji dne 18. 6. 2014 sprejel

PRAVILNIK
o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi
odpadki v Mestni občini Kranj
I. PREDMET TARIFNEGA PRAVILNIKA
1. člen
S tem pravilnikom se določa tarifni sistem za obračun
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj za gospodinjstva
ter pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko
ali drugo dejavnost.
Pravilnik določa način oblikovanja postavk tarifnega sistema in način obračunavanja storitev za:
1. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje zbiranje in odvoz:
a) mešanih komunalnih odpadkov z rednim odvozom,
b) ločeno zbrane odpadne embalaže z rednim odvozom,
c) ločenih frakcij komunalnih odpadkov na ekoloških otokih in zbirnih centrih ter kosovnih odpadkov,
2. zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in
zelenega vrtnega odpada,
3. obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
2. člen
Izvajalec javne službe ločeno vodi stroške, ki nastajajo
v zvezi z:
– odvozom mešanih komunalnih odpadkov z rednim odvozom,
– odvozom ločeno zbrane odpadne embalaže z rednim
odvozom,
– delovanjem zbirnih centrov,
– zbiranjem in odvozom ločenih frakcij z ekoloških otokov,
– odvozom kosovnih odpadkov,
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– zbiranjem in odvozom nevarnih odpadkov,
– manipulacijo oziroma pretovarjanjem odpadkov,
– nabavo in razvozom zabojnikov prostornine od 80 do
1100 litrov,
– odvozom biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in
zelenega vrtnega odpada,
– obdelavo in odlaganjem ostankov predelave komunalnih odpadkov,
– oddajo biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in
zelenega vrtnega odpada.
Prihodki doseženi s posebnimi storitvami se upoštevajo
pri kalkulaciji lastne cene.
3. člen
Cena posamezne storitve je sestavljena iz cene javne
infrastrukture in cene opravljanja storitve, ki sta na računu
prikazane ločeno.
Cena javne infrastrukture vključuje:
– stroške amortizacije ali najema javne infrastrukture,
– stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
– stroške odškodnin, ki so stroški odškodnin za služnost
in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
– odhodke financiranja, ki so stroški obresti in drugi stroški, povezani z dolžniškim financiranjem gradnje in obnove
infrastrukture javne službe. Pri tem se upošteva višina stroškov
na podlagi predpisanih pogodb.
Cena opravljanja storitev vključuje vse stroške, ki se nanašajo na opravljanje storitve.
II. OBRAČUN STORITEV ZBIRANJA KOMUNALNIH
ODPADKOV
4. člen
Cena storitve zbiranja odpadkov, izražena v EUR na kilogram, se ugotovi kot količnik med stroški zbiranja odpadkov in
celotno količino zbranih odpadkov iz 1. točke drugega odstavka
1. člena tega pravilnika.
5. člen
Povprečna količina odpadkov na osebo v kilogramih je
ugotovljena kot količnik med celotno količino zbranih odpadkov
iz gospodinjstev izraženo v kilogramih in številom oseb v občini.
Obračunska količina odpadkov za posamezno gospodinjstvo je produkt med povprečno maso odpadkov na osebo in
številom oseb v gospodinjstvu.
Mesečni obračun storitve zbiranja odpadkov za gospodinjstva se izvede po naslednji formuli:
Znesek (v EUR) = cena (v EUR na kilogram) x povzročena
količina odpadkov v gospodinjstvu v kilogramih (število oseb
x povprečna masa povzročenih odpadkov na osebo v občini)
6. člen
Uporabnikom, ki izvajajo poslovno dejavnost se poleg
zbiranja mešanih komunalnih odpadkov zaračuna tudi zbiranje
odpadne embalaže po povprečni masi odpadkov, ugotovljeni
na liter zabojnika.
Mesečni obračun storitve zbiranja odpadkov za uporabnike, ki izvajajo poslovno dejavnost se izvede po naslednji formuli:
Znesek (v EUR) = cena (v EUR na kilogram) x povzročena
količina odpadkov v kilogramih (prostornina zabojnika x
povprečna masa povzročenih odpadkov na liter zabojnika)
Tarifne postavke se oblikujejo posebej za vse tipizirane
prostornine zabojnikov.
III. OBRAČUN STORITVE ZBIRANJA BIOLOŠKIH
ODPADKOV
7. člen
Cena storitve zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih
odpadkov in zelenega vrtnega odreza, izražena v EUR na
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kilogram, se ugotovi kot količnik med stroški zbiranja in oddaje
bioloških odpadkov in količine zbranih odpadkov v kilogramih.
Povprečna masa odpadkov na liter zabojnika za zbiranje
bioloških odpadkov se ugotovi kot količnik med maso zbranih
bioloških odpadkov in skupno prostornino vseh zabojnikov za
zbiranje bioloških odpadkov v občini.
Količina odpadkov posameznega uporabnika izražena v
kilogramih je produkt med povprečno maso bioloških odpadkov
na liter in prostornino zabojnika za zbiranje bioloških odpadkov,
pri čemer je upoštevana pogostost odvoza enkrat tedensko.
Mesečni obračun storitve zbiranja bioloških odpadkov se
izvede po naslednji formuli:

Št.

IV. OBRAČUN STORITEV OBDELAVE
IN ODLAGANJA ODPADKOV
8. člen
Cena storitev obdelave in odlaganja odpadkov, izražena v
EUR na kilogram, se ugotovi kot količnik med stroški obdelave
ter odlaganja odpadkov in celotne količine zbranih odpadkov
v kilogramih.
Povprečna masa odpadkov na liter zabojnika za zbiranje
mešanih komunalnih odpadkov se ugotovi kot količnik med
maso vseh zbranih odpadkov in skupno prostornino vseh zabojnikov za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v vseh
občinah, kjer Komunala Kranj, d.o.o. izvaja storitev zbiranja
odpadkov na mesec.
Količina odpadkov za posamezno odjemno mesto izražena v kilogramih je produkt med povprečno maso odpadkov na
liter in prostornino zabojnika za zbiranje mešanih komunalnih
odpadkov, pri čemer je upoštevana pogostost odvoza enkrat
tedensko.
Mesečni obračun storitev obdelave in odlaganja odpadkov se izvede po naslednji formuli:
Znesek (v EUR) = cena (v EUR na kilogram) x povzročena
količina odpadkov na odjemnem mestu v kilogramih
(prostornina zabojnika za mešane komunalne odpadke x
povprečna masa odloženih odpadkov na liter zabojnika
v vseh občinah)
Na območjih, kjer izvajalec javne službe izvaja odvoz
odpadkov na štirinajst dni, se pri obračunski količini upošteva
faktor 0,5.
Več uporabnikov lahko odlaga odpadke v skupni zabojnik.
Pri obračunu storitve se kot kriterij razdelitve količine odpadkov
med posamezne uporabnike upošteva število oseb v posameznem gospodinjstvu. Če si isti zabojnik deli več uporabnikov,
se kot najmanjša obračunska količina na osebo upošteva 30
litrov na mesec.
9. člen
Obračun storitev zbiranja, obdelave in odlaganja odpadkov za posamezno počitniško hišo ali za stanovanje, ki se uporablja kot počitniško stanovanje, je enak obračunu storitev, kot
ga določa ta pravilnik za gospodinjstvo z eno osebo in 80-litrski
zabojnik za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.
10. člen
Sklep o višini tarifnih postavk sprejme svet Mestne občine
Kranj.

Stran
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V. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 4.
2014 oziroma po potrditvi cen.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v
Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 104/06).
Št. 354-77/2014-2-4605
Kranj, dne 18. junija 2014

Znesek (v EUR) = cena (v EUR na kilogram) x povzročena
količina odpadkov v kilogramih (prostornina zabojnika
za biološke odpadke x povprečna masa zbranih bioloških
odpadkov na liter zabojnika v občini)
V obdobju, ko se javna služba izvaja na štirinajst dni, se
obračunana količina storitve pomnoži s faktorjem 0,5.
Več uporabnikov v individualnih objektih lahko odlaga
odpadke v skupno posodo. Količina, ki se obračuna posameznemu uporabniku, je enaka količniku med skupno količino in
številom odjemnih mest, ki uporablja isti zabojnik za zbiranje
bioloških odpadkov.
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Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

2126.

Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika
o oddajanju profitnih stanovanj Mestne občine
Kranj v najem

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 –
Odl. US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl.
US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US,
28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02,
108/03 – Odl. US, 72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 –
ZSPDPO, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl.
US, 40/12 – ZUJF) je Svet Mestne občine Kranj na 35. seji
dne 18. 6. 2014 sprejel

PRAVILNIK
o prenehanju veljavnosti Pravilnika
o oddajanju profitnih stanovanj Mestne občine
Kranj v najem
(Uradni list RS, št. 102/07)
1. člen
Pravilnik o oddajanju profitnih stanovanj Mestne občine
Kranj v najem (Uradni list RS, št. 102/07) preneha veljati z
dnem uveljavitve Pravilnika o prenehanju veljavnosti Pravilnika
o oddajanju profitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem
(Uradni list RS, št. 102/07).
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3523-0281/2007-3-41/31
Kranj, dne 30. maja 2014
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

2127.

Razpis rednih volitev v svete krajevnih
skupnosti na območju Mestne občine Kranj

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12)
in 56. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS,
št. 33/07)

Stran
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Št.

50 / 4. 7. 2014

RAZPISUJEM
redne volitve v svete krajevnih skupnosti
na območju Mestne občine Kranj
I.
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Besnica, Bitnje,
Bratov Smuk, Britof, Center, Čirče, Golnik, Gorenja Sava, Goriče, Hrastje, Huje, Jošt, Kokrica, Mavčiče, Orehek -Drulovka,
Planina, Podblica, Primskovo, Predoslje, Stražišče, Struževo,
Tenetiše, Trstenik, Vodovodni stolp, Zlato polje in Žabnica se
opravijo v nedeljo, 5. oktobra 2014.
II.
Za dan razpisa volitev, s katerimi začno teči roki za volilna
opravila, se šteje 21. julij 2014.
III.
Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija in volilne
komisije krajevnih skupnosti.
Št. 041-4/2013-8-41/23
Kranj, dne 30. junija 2014
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

KUZMA
2128.

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve
članov občinskega sveta in župana Občine
Kuzma

Uradni list Republike Slovenije
Volilne enote so oblikovane tako, da se en član občinskega sveta voli na približno enako število prebivalcev.
3. člen
Za volitve župana Občine Kuzma je volilna enota območje
celotne Občine Kuzma.
4. člen
Volitve v občinski svet in volitve župana vodi in izvaja
Občinska volilna komisija Občine Kuzma.
Sedež Občinske volilne komisije Občine Kuzma je Kuzma
60c, 9263 Kuzma.
5. člen
Volitve člana občinskega sveta – pripadnika romske skupnosti vodi in izvaja Posebna občinska volilna komisija Občine
Kuzma.
Sedež posebne Občinske volilne komisije je Kuzma 60c,
9263 Kuzma.
6. člen
S tem odlokom preneha veljati Odlok o določitvi volilnih
enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine
Kuzma (Uradni list RS, št. 67/10).
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se uporablja za izvedbo lokalnih
volitev – volitev članov občinskega sveta in župana v letu 2014.
Odlok se objavi tudi v uradnem občinskem glasilu Uradne objave občine Kuzma in v občasnem občinskem glasilu Novičke.
Št. 900-0004/2014-4
Kuzma, dne 23. junija 2014
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

Na podlagi 19., 20. in 21. člena Zakona o lokalnih volitvah – ZLV-UPB3 (Uradni list RS, št. 94/07, 45/08 in 83/12)
ter 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07,
52/10 in 93/12) je Občinski svet Občine Kuzma na 24. redni seji
dne 23. junija 2014 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta in župana Občine Kuzma
1. člen
S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve članov
v občinski svet in župana Občine Kuzma.
Občinski svet Občine Kuzma šteje devet članov, od katerih je en član pripadnik romske skupnosti.
Člani občinskega sveta in župan se volijo po večinskem
volilnem sistemu.
2. člen
Za območje Občine Kuzma se za volitve članov občinskega sveta določi šest volilnih enot, v katerih se skupno voli devet
članov Občinskega sveta Občine Kuzma, in sicer:
1. volilna enota obsega območje naselja Dolič. V volilni
enoti se volita dva člana občinskega sveta.
2. volilna enota obsega območje naselja Gornji Slaveči. V
volilni enoti se volita dva člana občinskega sveta.
3. volilna enota obsega območje naselja Kuzma. V volilni
enoti se volita dva člana občinskega sveta.
4. volilna enota obsega območje naselja Matjaševci. V
volilni enoti se voli en član občinskega sveta.
5. volilna enota obsega območje naselja Trdkova. V volilni
enoti se voli en član občinskega sveta.
6. volilna enota obsega območje celotne Občine Kuzma
v kateri živi avtohtona romska skupnost in se voli en član občinskega sveta.

2129.

Sklep o imenovanju komisije za sestavo
volilnega imenika pripadnikov romske
skupnosti

Na podlagi 41., 42. in 43. člena Zakona o evidenci volilne
pravice (Uradni list RS, št. 1/07, uradno prečiščeno besedilo,
ZEVP-1-UPB1) in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list
RS, št. 33/07, 52/10 in 93/12) je Občinski svet Občine Kuzma
na 24. redni seji dne 23. junija 2014 sprejel

SKLEP
o imenovanju komisije za sestavo volilnega
imenika pripadnikov romske skupnosti
1.
V komisijo za sestavo volilnega imenika državljanov Republike Slovenije – pripadnikov romske skupnosti v Občini
Kuzma se imenujejo:
1. Jasna Benko Jakupčić, roj. 8. 9. 1971, Gornji Slaveči 69
– predsednica
2. Jožef Ratko, roj. 14. 3. 1971, Dolič 69 – član
3. Danijel Horvat, roj. 20. 6. 1984, Gornji Slaveči 75d,
9263 Kuzma – član.
2.
Komisija za sestavo volilnega imenika vpiše v volilni imenik državljanov RS pripadnikov romske skupnosti, polnoletnega
državljana RS, pripadnika romske skupnosti, ki ima prijavljeno
stalno bivališče v Občini Kuzma.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Pripadnost romski skupnosti se ugotavlja na podlagi izjave državljana RS pripadnika romske skupnosti oziroma na
podlagi vpisa v volilni imenik državljanov RS pripadnikov romske skupnosti na preteklih volitvah.
Komisija predloži volilni imenik najpozneje v 15 dneh po
razpisu volitev pristojnemu organu v potrditev.
3.
Za izdelavo volilnega imenika državljanov RS pripadnikov romske skupnosti, se uporabljajo določbe 19. do vključno
24. člena Zakona o evidenci volilne pravice.
4.
Predsednik in člani komisije za sestavo volilnega imenika
državljanov RS pripadnikov romske skupnosti imajo pravico
do povrnitve stroškov ter pravico do ustreznega nadomestila
v skladu s predpisi.
5.
Sedež komisije za sestavo volilnega imenika je v Kuzmi,
Kuzma 60c, 9263 Kuzma.
6.
Z dnem veljavnosti tega sklepa, preneha veljati Sklep o
imenovanju komisije za sestavo volilnega imenika pripadnikov
romske skupnosti (Uradni list RS, št. 67/10).
7.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije in v Uradnih objavah Občine
Kuzma.
Št. 900-0004/2014-6
Kuzma, dne 23. junija 2014
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

LOŠKI POTOK
2130.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški
Potok za leto 2014-I

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 100/05), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02) in 15. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06) je Občinski svet Občine Loški Potok na
20. redni seji dne 19. 6. 2014 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Loški Potok
za leto 2014-I
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Loški Potok za leto 2014
(Uradni list RS, št. 106/12), se spremeni 2. člen (sredstva proračuna in višina splošnega dela) tako, da glasi:
»
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
I.

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

Rebalans
proračuna
2014-I
3.335.750
1.947.378

70
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DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in prihodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72
KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
74
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila 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 osebam,
ki niso proračunski upor.
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV-V)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

5625

1.663.799
1.551.856
41.220
70.723
0
283.579
248.299
550
7.000
27.730
25.000
25.000
1.363.372
514.872
848.500
3.740.563
530.424
112.551
16.573
374.500
1.800
25.000
594.729
21.480
415.650
38.420
119.179
2.561.377
2.561.377
54.033
25.533
28.500
–404.813

0
0
0
300.000
300.000
300.000
0
0
0
–104.813
300.000

Stran
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XI.
XII.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

Št.
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Uradni list Republike Slovenije
404.813
104.813
«

2. člen
Doda se nov odstavek 8. člena odloka o proračunu tako,
da glasi:
»Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini
20.000 EUR.
Ostali členi po odloku proračuna ostanejo nespremenjeni.«
Št. 410-00752012-3
Loški Potok, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.

METLIKA
2131.

Razpis rednih volitev v svet Mestne skupnosti
Metlika in svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Metlika

Na podlagi 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12)
in 58. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09
in 38/10)

RAZPISUJEM
redne volitve v svet Mestne skupnosti Metlika
in svete krajevnih skupnosti na območju
Občine Metlika
I.
Redne volitve v svet Mestne skupnosti Metlika in svete krajevnih skupnosti Občine Metlika se opravijo v nedeljo,
5. oktobra 2014.
II.
Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna
opravila, se šteje ponedeljek, 21. julij 2014.
III.
Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine
Metlika.
Št. 041-5/2014
Metlika, dne 26. junija 2014
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik l.r.

MIREN - KOSTANJEVICA
2132.

Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 2
Občinskega prostorskega načrta Občine Miren
- Kostanjevica

Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami) in 17. člena Statuta
Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Ob-

činski svet Občine Miren - Kostanjevica na 31. redni seji dne
17. 6. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah št. 2
Občinskega prostorskega načrta
Občine Miren - Kostanjevica
1. člen
V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Miren
- Kostanjevica (Uradni list RS, št. 85/13, spremembe in dopolnitve 10/14) se v drugem odstavku 2. člena
– besedilo »Tekstualni del OPN ima štiri tekstualne in dve
grafični prilogi« črta in nadomesti z besedilom »Tekstualni del
OPN ima tri tekstualne in dve grafični prilogi«,
– besedilo »Priloga 1: Dopustni zahtevni in manj zahtevni
objekti,« črta in Priloga 1: Dopustni zahtevni in manj zahtevni
objekti, ukine.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena
– se v šesti točki za piko doda nov stavek, ki se glasi:
»Etažnost po OPN se meri od najnižje točke terena ob stavbi.
Delni odkop terena ob stavbi zaradi dostopa do kletnih prostorov (odkop v širini dostopa), se ne upošteva pri določitvi
najnižje točke terena ob stavbi.«,
– se enajsta točka spremeni tako, da se glasi: »11. Funkcionalna parcela objekta je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več
zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na
katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine,
ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev
površin, ki bodo služile takšnemu objektu.«
– se triinpetdeseta točka črta. Vse nadaljnje točke se
preštevilčijo.
– se v dosedanji štiriinpetdeseti točki, ki postane triinpetdeseta točka, črta besedilo »kote najvišje točke strehe (sleme)«
in nadomesti z besedilom »stika fasade s streho«.
3. člen
Na koncu devetega odstavka 28. člena se doda nov
stavek, ki se glasi: »Določene turistične dejavnosti se načrtuje
tudi v naselju Bilje.«
4. člen
V 43. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: »(4)
Rekonstrukcije vseh legalno zgrajenih objektov so dovoljene
na vseh vrstah namenskih rab.«
5. člen
V 47. členu
– se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: »(2)
Dopustne vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov po posamezni namenski rabi so določene v poglavju III.4 »Podrobni
prostorski izvedbeni pogoji po posameznih namenskih rabah«
in v 44. členu.«
– se četrti odstavek črta.
6. člen
V 48. členu
– se prvi stavek šestega odstavka spremeni tako, da se
glasi: »Nove objekte se lahko gradi tudi bliže od odmikov, navedenih v petem odstavku tega člena, če se s študijo osončenosti
dokaže, da imajo vse svetlobne odprtine bivalnih stanovanjskih
prostorov obstoječega objekta zagotovljen minimalni dnevni
čas neposrednega osončenja, ki znaša na zimski solsticij najmanj eno uro, na ekvinokcija pa najmanj 3 ure na dan oziroma
da gradnja ne vpliva na osončenost bivalnih prostorov obstoječega objekta ali na podlagi pridobljenega soglasja lastnika
sosednjega zemljišča.«.
– se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi: »(11) Navedeni odmiki ne veljajo za linijske vode GJI.«
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7. člen
V 49. členu
– se prva alineja drugega odstavka črta,
– se v tretjem odstavku črta beseda »garažnih«.
8. člen
V 50. členu
– se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »oblikovanje
zahtevnih in manj zahtevnih objektov«,
– se drugi stavek petega odstavka spremeni tako, da se
glasi: »Klimatskih naprav se praviloma ne namešča na ulične
fasade objektov.«,
– se črta šesti odstavek, dosedanji sedmi odstavek postane šesti odstavek.
9. člen
V drugem odstavku 52. člena se črta beseda »trajna«.
10. člen
V prvem odstavku 53. člena se za vrsto objektov »Poslovno trgovske dejavnosti« določila za izračun minimalnega števila
parkirnih mest spremenijo tako, da se besedilo glasi:
»Poslovno trgovske dejavnosti
12201 Stavbe javne uprave
12202 Stavbe bank, pošt,
zavarovalnic (pisarniški in upravni
prostori ter druge storitve)
12203 Druge upravne in pisarniške
stavbe (mešani poslovni programi)

1 PM/30 m2 BTP
uporabne površine
1 PM/30 m2 BTP
uporabne površine
1 PM/30 m2 BTP
uporabne površine

12301 Trgovski lokal
(trgovski lokal pod 100 m2)

1 PM/30 m2 BTP
uporabne prodajne
površine, ne manj kot
2 PM
12301 Trgovske stavbe
1 PM/50 m2 BTP
(trgovina med 100 in 500 m2)
uporabne prodajne
površine, ne manj kot
4 PM
1 PM/80 m2 BTP
12301 Trgovske stavbe
(trgovina z neprehrambenimi
uporabne prodajne
izdelki)
površine, ne manj kot
2 PM
12301 Trgovske stavbe
1 PM/35 m2 BTP
(nakupovalni center do 2500 m2)
uporabne prodajne
površine
12301 Trgovske stavbe
1 PM/30 m2 BTP
(nakupovalni center nad 2500 m2) uporabne prodajne
površine
12301 Trgovske stavbe
1 PM/40 m2 BTP
(odprte in pokrite tržnice)
uporabne prodajne
površine
1 PM/25 m2 BTP
12301 Trgovske stavbe
(večnamenski trgovsko zabaviščni, uporabne prodajne
poslovni centri)
površine
12303 Bencinski servisi
1 PM/30 m2 prodajnih
površin,
ne manj kot 3PM
12304 Stavbe za druge storitvene 1 PM/30 m2 BTP
dejavnosti (obrtno servisne
uporabne površine, ne
dejavnosti – frizer, urar, čistilnica,
manj kot 2 PM
fizioterapija, lekarne …)
12304 Stavbe za druge storitvene 3 PM/pralno mesto«
dejavnosti (avtopralnice)
11. člen
V 54. členu
– se drugi odstavek črta,
– se za prvim odstavkom doda novih pet odstavkov, ki
se glasijo:
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»(2) Namembnost enostavnih in nezahtevnih objektov naj
dopolnjuje namembnost obstoječe pozidave oziroma naj ne bo
v nasprotju z dejavnostmi, ki jih dovoljuje namenska raba prostora, določena v prostorskem aktu in naj osnovne namenske
rabe prostora ne ovira. Enostavni in nezahtevni objekti niso
namenjeni bivanju.
(3) Enostavni in nezahtevni objekti naj s svojo velikostjo,
umestitvijo v prostor, konstrukcijo, materiali ter drugimi oblikovnimi značilnostmi ne kvarijo splošnega videza prostora in v
prostoru ne izstopajo. V primeru dopolnitve obstoječe pozidave
naj z oblikovnimi značilnostmi ne odstopajo od že zgrajenih
objektov oziroma naj sledijo kvalitetnim lastnostim zgrajenih
objektov.
(4) Lastnih priključkov na GJI ne smejo imeti pomožni
kmetijsko gozdarski objekti, grajeni na kmetijskih in gozdnih
zemljiščih na robu stavbnih površin, majhne stavbe in majhne
stavbe kot dopolnitev obstoječe zazidave. Priključkov na GJI
ne smejo imeti pomožni kmetijsko gozdarski objekti, grajeni
na kmetijskih zemljiščih v odprti krajini in objekti za rejo živali,
grajeni na kmetijskih zemljiščih v odprti krajini. Ostali enostavni in nezahtevni objekti so lahko samostojno priključeni na
omrežja GJI.
(5) Majhne stavbe in majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe zazidave lahko stojijo le na funkcionalni parceli manj
zahtevnega ali zahtevnega objekta z gradbenim dovoljenjem.
Določilo ne velja za objekte na zelenih površinah.
(6) Z umestitvijo nezahtevnih in enostavnih objektov se
število parkirnih mest za osnovni objekt ne sme zmanjševati
pod predpisan normativ.«,
– dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo
sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek.
12. člen
V 56. členu
– se v četrtem odstavku prva, druga, tretja in četrta alineja
spremenijo tako, da se glasijo:
»– najmanjša velikost funkcionalne parcele objekta za
stanovanjsko stavbo na namenski rabi SSe 400 m2,
– v primerih, ko je funkcionalna parcela stanovanjske
stavbe na namenski rabi SSe večja od 1000 m2, se faktorji
izrabe računajo za površino 1000 m2,
– najmanjša velikost funkcionalne parcele objekta za stanovanjsko stavbo na namenski rabi SSs znaša 200 m2 za en
objekt v nizu,
– najmanjša velikost funkcionalne parcele objekta za stanovanjsko stavbo na namenski rabi SK je 300 m2,«
– v desetem odstavku se na koncu prvega stavka za
besedilom »obstoječih objektov« doda besedilo »ali vodotoka«.
13. člen
V drugem odstavku 60. člena se na koncu seznama gospodarske javne infrastrukture doda besedilo:
»za plinovode z obratovalnim tlakom več kot
16 barov
za plinovode z obratovalnim tlakom od 5 bar do
vključno 16 barov
za plinovode z obratovalnim tlakom do 5 bar

100 m
5m
1 m«

14. člen
V drugem odstavku 84. člena se črta namenska raba SP
in pripadajoča stopnja varstva.
15. člen
Prvi odstavek 86. člena se črta in nadomesti z novim, ki se
glasi: »(1) Pri gradnji stanovanjskih objektov je treba upoštevati
merila za osvetlitev, osončenje, prevetrenost in druge zahteve
v skladu s predpisi.«.
16. člen
V 87. členu se doda peti odstavek, ki se glasi: »(5) Spremembe namembnosti iz nebivanjske v bivanjsko dejavnost
niso dovoljene.«

Stran

5628 /

Št.

50 / 4. 7. 2014

Uradni list Republike Slovenije

17. člen
V prvem odstavku 89. člena se na koncu doda nova
namenska raba prostora, ki se glasi: »f – OBMOČJA ZA POTREBE OBRAMBE« ter v stolpcu dejavnosti doda besedilo,
ki se glasi: »So namenjena za izvajanje dejavnosti s področja
obrambe zunaj naselij in so določena kot območja izključne
rabe prostora.«
18. člen
V drugem odstavku 90. člena se tabela spremeni tako,
da se glasi:
»Namenska raba

S – Območja stanovanj

Podrobna namenska raba SS
stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez dejavnosti in spremljajočim dejavnostim
Členitev podrobne
namenske rabe

SSe
Prosto stoječa gradnja

Dovoljene vrste zahtevnih – enostanovanjska stavba
in manj zahtevnih objektov – dvostanovanjska stavba
– garažne stavbe
– športna igrišča
– drugi objekti za šport, rekreacijo
in prosti čas
– parkirišča

SSv
Večstanovanjska gradnja
– tri in večstanovanjske stavbe
– stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
– gostilne, restavracije, točilnice
– garažne stavbe
– športna igrišča
– drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
– parkirišča

Merila in pogoji glede velikosti objektov
Zelene površine

/

FZP: 0.4 ali 15 m2/stanovanje

Faktor zazidanosti

FZ: 0.4

FZ: 0.3
(faktor se računa na celo enoto urejanja)

Višina

Etažnost osnovnega kubusa stavbe
praviloma P+1.
Izjeme z nižjo etažnostjo so dovoljene,
ko stavbe ne mejijo na oblikovane javne
prostore (ulični nizi, trgi ...) ali zaradi
drugih izrednih utemeljenih razlogov in
omejitev. Višje etažnosti niso dovoljene.

Max P+3

Namenska raba
S – Območja stanovanj
Podrobna namenska raba SK
Površine podeželskega naselja, ki so namenjene površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi in
bivanju
Členitev podrobne
SK
namenske rabe
Površine podeželskega naselja
Dovoljene vrste zahtevnih – enostanovanjska stavba
in manj zahtevnih objektov – dvostanovanjska stavba
– stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
– gostilne, restavracije, točilnice
– druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev, tudi turistične kmetije
– poslovne in upravne stavbe
– trgovske stavbe
– stavbe za storitvene dejavnosti
– stavbe splošnega družbenega pomena
– stavbe za rastlinsko pridelavo
– stavbe za rejo živali
– stavbe za spravilo pridelka
– druge nestanovanjske kmetijske stavbe
– stavbe za opravljanje verskih obredov
– športna igrišča
– drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
– parkirišča
Merila in pogoji glede velikosti objektov
Faktor zazidanosti
FZ: 0.7
Merila in pogoji za oblikovanje zahtevnih in manj zahtevnih objektov
Gabariti
– osnovni kubus stavbe je kvader,
– kota pritličja je na terenu nagnjenem do 10  % največ 50 cm nad koto urejenega terena ob objektu.
KE-01 (Vipavska dolina)
– minimalna višina osnovnega kubusa stavbe je 5,5 m,
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– osnovni kubus stavbe ima praviloma etažnost P+1 ali P+2, pri čemer ima drugo nadstropje,
ki je neposredno pod streho, svetlo notranjo višino kolenčnega zidu max 1.50 m. Izjeme z nižjo
etažnostjo so dovoljene, ko stavbe ne mejijo na oblikovane javne prostore (ulični nizi, trgi ...) ali
zaradi drugih izrednih utemeljenih razlogov in omejitev. Višje etažnosti niso dovoljene.
KE-02 (Kras)
– zasnova stavb naj sledi adicijskemu načinu gradnje – adicija stavbnih mas dovoljena vzdolž
daljše osi stavbe, lahko tudi lomljeno ali tako, da z osnovno stavbo tvori notranje dvorišče (borjač),
– minimalna višina osnovnega kubusa stavbe je 5,5 m,
– osnovni kubus stavbe ima praviloma etažnost P+1. Izjeme z nižjo etažnostjo so dovoljene,
ko stavbe ne mejijo na oblikovane javne prostore (ulični nizi, trgi ...) ali zaradi drugih izrednih
utemeljenih razlogov in omejitev. Višje etažnosti niso dovoljene.
– barve fasad v barvah naravnega agregata svetlih tonov,
KE-02 (Kras) – znotraj območij naselbinske dediščine:
– okenske odprtine morajo biti praviloma pokončni pravokotniki, razen ko je okenska odprtina
panoramska ali gre za stekleno steno,
– vzdolžne fasade so lahko opremljene z gankom,
– balkoni na čelnih, ožjih fasadah praviloma niso dopustni.
– smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico,
– na osnovnih kubusih stavb so dovoljene dvokapnice,
– korčna oziroma korčni vizualno podobna kritina,
KE-01 (Vipavska dolina)
– položen naklon streh, naklon med 15° in 35°,
KE-02 (Kras)
– položne strehe, naklon med 15° in 25°,
– KE-02 (Kras) – znotraj območij naselbinske dediščine (Lipa, Temnica)
obvezna kritina korci.
KE-02 (Kras)
– obstoječi suhozidi se ohranjajo,
– priporoča se uporabo značilnih konstrukcijskih stavbnih členov (stebri, porton, zunanji hodnik …)
in lokalno prisotne materiale za gradnjo.
KE-02 (Kras) – znotraj območij naselbinske dediščine
– na fasadah se uporablja lokalno prisotne materiale in načine obdelave (kamen, les, zaglajen omet
svetlih barv).

Posebnosti SK
– Na območjih naselbinske dediščine pri posegih v poti in ceste ni dovoljeno višanje nivoja terena v odnosu do kulturne
dediščine.
– Na teh območjih morajo biti medsoseski zidovi praviloma kamniti (suhozid, zidan kamnit zid brez vidnih fug ...) minimalno do
višine 50 cm.«
19. člen
V drugem odstavku 91. člena se tabela spremeni tako,
da se glasi:
»Namenska raba
Podrobna namenska raba
Dovoljene vrste zahtevnih
in manj zahtevnih objektov

A – površine razpršene poselitve

– enostanovanjska stavba
– dvostanovanjska stavba
– stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
– gostilne, restavracije, točilnice
– turistične kmetije
– druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
– muzeji in knjižnice
– stavbe za rastlinsko pridelavo
– stavbe za rejo živali
– stavbe za spravilo pridelka
– druge nestanovanjske kmetijske stavbe
– stavbe za opravljanje verskih obredov
– pokopališke stavbe
– športna igrišča
– drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
– parkirišča
Merila in pogoji glede velikosti objektov
Faktor zazidanosti
FZ: 0.7
Merila in pogoji za oblikovanje zahtevnih in manj zahtevnih objektov
Etažnost osnovnega
Osnovni kubus stavbe ima etažnost P+1 ali P+2, pri čemer ima drugo nadstropje, ki je
kubusa stavbe
neposredno pod streho, svetlo notranjo višino kolenčnega zidu max 1.50 m.
Izjeme z nižjo etažnostjo so dovoljene, ko stavbe niso vedutno izpostavljene ali zaradi drugih
izrednih utemeljenih razlogov in omejitev. Višje etažnosti niso dovoljene.
Ostala merila in pogoji
Enako kot za SK.«
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20. člen
V drugem odstavku 92. člena se tabela spremeni tako,
da se glasi:
»Namenska raba

C – območja centralnih dejavnosti

Podrobna namenska raba

CD
CU
Druga območja centralnih dejavnosti so območja, kjer prevladuje
Osrednja območja
centralnih dejavnosti so določena dejavnost, razen stanovanj.
območja historičnega
ali novega jedra,
kjer gre pretežno za
prepletanje trgovskih,
oskrbnih, storitvenih in
družbenim dejavnostim
ter bivanju.

Členitev podrobne
namenske rabe

CDk
kulturna in verska
dejavnost

CDo
trgovske, oskrbne,
poslovno-storitvene,
gostinske dejavnosti,
manjša obrt, javna
uprava, gasilski dom

CDi
dejavnosti
izobraževanja, vzgoje
in športa

Dovoljene vrste zahtevnih – enostanovanjska
in manj zahtevnih objektov stavba
– dvostanovanjska
stavba
– ti in več stanovanjske
stavbe
– stanovanjske stavbe
za posebne družbene
skupine
– hotelske in podobne
stavbe za kratkotrajno
nastanitev
– gostilne, restavracije,
točilnice
– druge gostinske
stavbe za kratkotrajno
nastanitev, tudi
turistične kmetije
– poslovne in upravne
stavbe
– sejemske dvorane,
razstavišča
– stavbe za storitvene
dejavnosti
– garaže
– stavbe splošnega
družbenega pomena
– stavbe za rastlinsko
pridelavo
– stavbe za opravljanje
verskih obredov
– pokopališke stavbe
– druge nestanovanjske
stavbe, ki niso uvrščene
drugje
– elektrarne in drugi
energetski objekti –
samo fotovoltaični
sistemi kot del strehe
obstoječih objektov
– športna igrišča
– drugi objekti za šport,
rekreacijo in prosti čas
– parkirišča

– stanovanjske stavbe
za posebne družbene
skupine
– gostilne, restavracije,
točilnice
– garaže
– stavbe za
izobraževanje in
znanstvenoraziskovalno
delo
– športne dvorane
– elektrarne in drugi
energetski objekti –
samo fotovoltaični
sistemi kot del strehe
obstoječih objektov
– športna igrišča
– drugi objekti za šport,
rekreacijo in prosti čas
– parkirišča

– stanovanjske stavbe
za posebne družbene
skupine
– gostilne, restavracije,
točilnice
– druge gostinske stavbe
za kratkotrajno nastanitev
– garaže
– stavbe za kulturo in
razvedrilo
– muzeji in knjižnice
– elektrarne in drugi
energetski objekti – samo
fotovoltaični sistemi kot
del strehe obstoječih
objektov
– športna igrišča
– drugi objekti za šport,
rekreacijo in prosti čas
– pokopališča
– parkirišča

– stanovanjske stavbe
za posebne družbene
skupine
– hotelske in podobne
stavbe za kratkotrajno
nastanitev
– gostilne,
restavracije, točilnice
– druge gostinske
stavbe za kratkotrajno
nastanitev
– poslovne in upravne
stavbe
– trgovske stavbe
– stavbe za storitvene
dejavnosti
– garaže
– stavbe za kulturo in
razvedrilo
– elektrarne in drugi
energetski objekti –
samo fotovoltaični
sistemi kot del strehe
obstoječih objektov
– športna igrišča
– drugi objekti za
šport, rekreacijo in
prosti čas
– parkirišča

Merila in pogoji glede velikosti objektov
Zelene površine

FZP: 0.20
Na funkcionalni parceli objekta je treba zagotoviti najmanj 20 dreves/ha.
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Faktor zazidanosti

FZ: 0.5

FZ: 0.5

FZ: 0.5

FZ: 0.5

Faktor izrabe

FI: 1.2

FI: 1.6

FI: 1.2

FI: 1.6
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Merila in pogoji za oblikovanje zahtevnih in manj zahtevnih objektov
Etažnost osnovnega
kubusa stavbe

Etažnost osnovnega
kubusa stavbe
praviloma P+1.
Izjeme z nižjo
etažnostjo so dovoljene
za objekte družbenih
dejavnosti ali zaradi
drugih izrednih
utemeljenih razlogov in
omejitev.

Fasade

Objekt mora biti
skladen s sosednjimi
objekti.

Posebnosti

– za gradnjo novih objektov BTP večjih od 800 m² je potrebna izdelava variantnih rešitev oziroma
izvedba urbanistično-arhitekturnega natečaja v skladu z določili tega odloka.«

– glavni vhod v stavbo se, če stoji ob pomembnem javnem prostoru,
oblikuje na glavni fasadi. Taka fasada objekta mora biti mestotvorno
oblikovana,
– servisne stavbe ne smejo biti umeščene ob najpomembnejše javne
prostore,
– odprti prostori pred stavbami so javni odprti prostori.

21. člen
V drugem odstavku 93. člena se tabela spremeni tako,
da se glasi:
»Namenska raba

I – območja proizvodnih dejavnosti

Podrobna namenska raba

IP
Površine za industrijo so
namenjene industrijskim
dejavnostim.

IG
Gospodarske cone so
namenjene obrtnim,
skladiščnim, prometnim,
trgovskim, poslovnim in
proizvodnim dejavnostim

IK
Površine z objekti za kmetijsko
proizvodnjo so namenjene
kmetijskim stavbam za intenzivno
pridelavo rastlin ali rejo živali.

Dovoljene vrste zahtevnih
in manj zahtevnih objektov

– postajna poslopja, terminali,
stavbe za izvajanje elektronskih
komunikacij ter z njimi povezane
stavbe
– garaže
– industrijske stavbe
– rezervoarji, silosi in skladišča
– elektrarne in drugi energetski
objekti
– objekti za ravnanje z odpadki
– samo zbirna mesta za
ravnanje z odpadki
– parkirišča

– gostilne, restavracije,
točilnice
– druge gostinske stavbe za
kratkotrajno nastanitev
– trgovske stavbe
– sejemske dvorane,
razstavišča
– postajna poslopja,
terminali, stavbe za
izvajanje elektronskih
komunikacij ter z njimi
povezane stavbe
– garaže
– industrijske stavbe
– rezervoarji, silosi in
skladišča
– stavbe za izobraževanje
in znanstvenoraziskovalno
delo
– elektrarne in drugi
energetski objekti
– objekti za ravnanje z
odpadki – samo zbirna
mesta za ravnanje z
odpadki
– parkirišča

– garaže
– industrijske stavbe
– rezervoarji, silosi in skladišča
– stavbe za rastlinsko pridelavo
– stavbe za rejo živali
– stavbe za spravilo pridelka
– druge nestanovanjske kmetijske
stavbe
– elektrarne in drugi energetski
objekti – samo fotovoltaični sistemi
kot del strehe obstoječih objektov
– parkirišča

Merila in pogoji glede velikosti objektov
Faktor zazidanosti

FZ: 0.8

FZ: 0.8

FZ: 0.8

Višina

20 m

10 m

10 m

Merila in pogoji za oblikovanje
Fasade

– fasade stavb, ki mejijo na javni prostor, naj bodo oblikovane kot glavne in mestotvorne fasade, z
njihovim oblikovanjem naj se zagotavljajo kakovostni ambienti.

Stran
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– strehe objektov s tlorisno površino večjo od 2000 m2 naj se dodatno funkcionalno izrabijo
(sončne elektrarne, parkirišča, zelena streha …). Izjema so strehe, ki so zaradi tehnološkega
procesa oblikovane tako, da dodatna funkcionalna izraba ni mogoča.

Drugi pogoji
– poslovno upravne, administrativne, prodajne ipd. dejavnosti naj se organizirajo predvsem ob
javnem mestnem prostoru, druge proizvodne stavbe pa v notranjosti kompleksov,
– na robovih con je treba zagotoviti vegetacijski pas, ki naj zmanjša vizualno izpostavljenost
grajenih struktur,
– enostavne in nezahtevne stavbe naj se ne umeščajo ob najpomembnejše javne prostore.
Pri urejanju območij proizvodnih dejavnosti mora investitor poskrbeti, da v okoliških
stanovanjskih naseljih in zavarovanih območjih stopnja hrupa ni presežena. Na obrobje con
naj se umešča najmanj hrupne dejavnosti,
– pri obratovanju objektov, ki so vir neprijetnih vonjav v okolje je treba upoštevati ukrepe
za zmanjševanje emisij. Hleve za gojenje živali je treba opremiti tako, da bodo izpusti
iz prezračevalnih naprav hleva urejeni preko streh, da se doseže čim večje razredčenje
onesnaženega zraka. Lokacijo gnojišč je treba predvideti v čim večji oddaljenosti od sosednjih
objektov oziroma tako, da je med sosednjimi objekti in gnojiščem hlev.«
22. člen
V drugem odstavku 94. člena se tabela spremeni tako,
da se glasi:
»Namenska raba

B – posebna območja

Podrobna namenska raba

BT
Površine za turizem, ki so namenjene hotelom,
bungalovom in drugim objektom za turistično
ponudbo in nastanitev

BC
Športni centri so športne površine in objekti,
ki so namenjenim aktivnostim in športnim
prireditvam

Dovoljene vrste zahtevnih in – hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno
manj zahtevnih objektov
nastanitev
– gostilne, restavracije, točilnice
– druge gostinske stavbe za kratkotrajno
nastanitev
– trgovske stavbe
– stavbe za storitvene dejavnosti
– garaže
– stavbe za kulturo in razvedrilo
– muzeji in knjižnice
– športne dvorane
– elektrarne in drugi energetski objekti – samo
fotovoltaični sistemi kot del strehe obstoječih
objektov
– športna igrišča
– drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
– parkirišča, tudi za avtodome

– gostilne, restavracije, točilnice
– garaže
– športne dvorane
– elektrarne in drugi energetski objekti – samo
fotovoltaični sistemi kot del strehe obstoječih
objektov
– športna igrišča
– parkirišča

Merila in pogoji glede velikosti objektov
Zelene površine

FZP: 0.30

FZP: 0.30

Faktor zazidanosti

FZ: 0.4

FZ: 0.4

Višina

15 m

/

Merila in pogoji za oblikovanje
– za gradnjo novih objektov BTP večjih od 800 m² v enotah z namensko rabo BT je potrebna
izdelava variantnih rešitev oziroma izvedba urbanistično-arhitekturnega natečaja,
– strehe objektov s tlorisno površino večjo od 2000 m2 naj se dodatno funkcionalno izrabijo
(sončne elektrarne, parkirišča, zelena streha …),
– novozgrajeni objekti naj upoštevajo značilnosti krajinske tipologije.
Drugi pogoji
Razvoj turističnih in športno rekreacijskih dejavnosti je treba usmerjati tako, da bodo posegi v
prostor čim manjši, ter da se bodo ohranjale naravne in kulturne kakovosti prostora. Gradnja
potrebne infrastrukture naj se usmerja na vidno neizpostavljena območja, v skladu z okoljskimi in
naravovarstvenimi kriteriji ter varstvom kulturne dediščine.«
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23. člen
V drugem odstavku 95. člena se tabela spremeni tako,
da se glasi:
»Namenska raba

Z – območja zelenih površin

Podrobnejša namenska
raba

ZS
Površine za oddih,
rekreacijo in šport so
namenjene oddihu,
rekreaciji in športom na
prostem.

Dovoljene vrste zahtevnih in – gostilne, restavracije,
manj zahtevnih objektov
točilnice – do 60 m2
BTP za bare, točilnice,
ipd ter 120 m2 BTP za
gostilne in restavracije,
kot sestavni del oskrbnih
dejavnosti zelene
površine,
– druge gostinske
stavbe za kratkotrajno
nastanitev – samo
sanitarne stavbe v
počitniških kampih,
– športna igrišča,
– drugi objekti za šport,
rekreacijo in prosti čas,
– parkirišča, na
območjih kampov tudi za
avtodome.

ZP
Parki so urejena
območja odprtega
prostora v naselju.

ZK
Površine za pokopališča
so namenjene za pokop
in spominu na umrle.

ZD
Zeleni pasovi imajo
zaščitno oziroma
drugo funkcijo
(obcestne zelenice,
ločevalni zeleni
pasovi, zelene
bariere).

– gostilne, restavracije,
točilnice – do 60 m2
BTP za bare, točilnice,
ipd ter 120 m2 BTP za
gostilne in restavracije,
kot sestavni del oskrbnih
dejavnosti zelene
površine
– otroška in druga javna
igrišča, javni vrtovi,
parki,
– parkirišča.

– trgovske stavbe
do 100 m2 BTP kot
sestavni del dejavnosti
pokopališča
– stavbe za opravljanje
verskih obredov
– pokopališke stavbe
– pokopališča
– parkirišča za potrebe
pokopališč

/

Merila in pogoji za oblikovanje ter drugi pogoji
/

Za oblikovanje objektov

– etažnost osnovnega kubusa stavbe max P+1 na ZS,
– etažnost osnovnega kubusa stavbe max P na ZP, ZK,
– vse ureditve in gradnje morajo biti znotraj EUP oblikovno poenotene ter
smiselno usklajene z zunanjimi ureditvami stičnih območij,
– pri oblikovanju objektov in njihovemu umeščanju v prostor se ohranja
značilen stik naselij in odprte krajine ter kakovostnih grajenih struktur.

Druga merila in pogoji

– Ohranjajo se tudi vidno privlačni deli krajine, vedute oziroma kvalitetni pogledi.
– Na območju rekreativnih dejavnosti na meji z odprto krajino je zaradi varovanja naravne
krajine potrebna premišljena izvedba krajinskih ureditev na podlagi načrtov krajinske
arhitekture.«

24. člen
V Prilogi 2 – Dopustni nezahtevni in enostavni objekti
– se za številko 22 – Pomožni objekt namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov
doda novo številko 23 – Proizvod – prefabrikat,
– se na koncu priloge v določilih o pogojih za gradnjo
– pod številko 11 črta stavek: »Gradnje, razen rastlinjakov, niso dovoljene na območjih agrooperacij.«,
– pod številko 12 črta stavek: »Gradnje niso dovoljene
na območjih agrooperacij.«,
– pod številko 24 črta stavek: »Objekti ne smejo imeti
priključkov na GJI.«,
– besedilo »K 1« nadomesti z besedilom »KE 01« in
besedilo »K 2« nadomesti z besedilom »KE 02«,
– se za določilom pod številko 44 dodata določili 45 in
46, ki se glasita: »45 – proizvode oz prefabrikate se obravnava glede na namembnost objekta. Na podlagi namembnosti
se jih razvrsti med kategorije enostavnih in nezahtevnih
objektov ter na podlagi tega upošteva predpisane posebne
pogoje (če je proizvod garaža na CU se obravnava po določilih objektov za male stavbe na CU).
46 – Dovoljeno je umeščati tudi objekte, ki presegajo
določila o velikosti za enostavne in nezahtevne objekte. V tem

primeru se jih gradi skladno z določili, ki so predpisana za manj
zahtevne objekte enake namembnosti.«
25. člen
V Prilogi 3 se v Tabeli 1: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne prostorske
enote se
– pri naselju MIREN:
– pod šifro območja MI-16 SSe, v stolpcu Usmeritve za
OPPN črta zadnji stavek,
– pod šifro območja MI-27 IP, besedilo v stolpcu Posebni PIP črta in nadomesti z naslednjim besedilom: »Ob Vipavi
naj se ohranja čim širši pas drevesne obrečne vegetacije.
Pri gradnji ni potrebno zagotavljati novega števila parkirnih mest, če se z gradnjo ne zmanjšuje števila obstoječih
parkirnih mest in se zaradi gradnje ne povečuje prometna
obremenitev.«,
– za šifro območja MI-35 SSe doda nova šifra območja
MI-37 SSe in besedilo v stolpcu Posebni PIP, ki se glasi:
»Dovoljena tudi gradnja industrijskih stavb za potrebe obstoječe dejavnosti proizvodnje betonskih izdelkov skladno
z podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji za gradnjo na
območjih proizvodnih dejavnosti.«
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– pri naselju NOVA VAS
– šifra območja »NV-03 SSe« črta in nadomesti s šifro
območja »NV-03 SK«.
– pri naselju OPATJE SELO
– pod šifro območja OP-27 SSe v stolpcu Posebni PIP
prvi in drugi stavek črtata in nadomestita z besedilom: »Gradnja
eno in dvo stanovanjskih stavb. Pritlične hiše niso dovoljene.«
– pri naselju VOJŠČICA
– šifra območja »VO-02 SSe« črta in nadomesti s šifro
območja »VO-02 SK«.
– šifra območja »VO-16 SSe« črta in nadomesti s šifro
območja »VO-16 SK«.
26. člen
Za 107. členom se doda nov 107.a člen, ki se glasi: »Priloge iz drugega odstavka 2. člena so sestavni del tega odloka.«
27. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-2/2014-19
Miren, dne 17. junija 2014

MURSKA SOBOTA
2133.

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

V skladu s 303. členom Energetskega zakona/EZ-1/ (Uradni
list RS, št. 17/14), Soglasjem Mestnega sveta Mestne občine
Murska Sobota, k tarifnim postavkam ob prehodu na obračun
fiksnega dela po priključni moči, št. 38005-003/2005, z dne 21. 4.
2005, Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in
tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne porabnike
(Uradni list RS, št. 28/14) in v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09,
22/10 – EZ-D, 57/11 in 17/14 – EZ-1) distributer toplote objavlja

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

Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

Cena brez DDV
na enoto

Dodatek
na povečanje
energetske
učinkovitosti na
enoto*

Končna cena
brez DDV
na enoto

Končna cena
z DDV
na enoto

– stanovanjski odjem

62,5836

0,5000

63,0836

76,9620

– ostali odjem

62,5836

0,5000

63,0836

76,9620

Proizvod – storitev

Enota

Variabilni del:
Dobavljena toplota

EUR/MWh

Fiksni del:
Priključna moč

EUR/kW/mesec

– stanovanjski odjem

1,5100

1,5100

1,8120

– ostali odjem

1,5100

1,5100

1,8120

* S 1. februarjem 2010 se v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS,
št. 114/09, 22/10 – EZ-D, 57/11 in 17/14 – EZ-1), na obračunane količine toplote po merilniku toplote, zaračuna prispevek k ceni
toplote za povečanje energetske učinkovitosti.
III.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik
storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega
ogrevanja št. C0-004/2014-DP, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 16/14.
IV.
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od 1. julija 2014
dalje.
Št. 00-008/2014-HE
Murska Sobota, dne 27. junija 2014
Komunala javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota
Direktor
mag. Drago Šiftar l.r.

Uradni list Republike Slovenije
NOVA GORICA
2134.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Mestne občine Nova
Gorica

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UBP3, 45/08 in 83/12) ter
28. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS,
št. 13/12)

RAZPISUJEM
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Mestne občine Nova Gorica
1.
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Banjšice, Branik,
Čepovan, Dornberk, Gradišče, Grgar, Grgarske Ravne - Bate,
Kromberk - Loke, Lokovec, Lokve - Lazna, Nova Gorica, Osek
- Vitovlje, Ozeljan - Šmihel, Prvačina, Ravnica, Rožna Dolina,
Solkan, Šempas in Trnovo bodo v nedeljo, 5. oktobra 2014.
2.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 21. julij 2014.
3.
Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija in
volilne komisije krajevnih skupnosti.
4.
Razpis volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.

Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

PODČETRTEK
2136.

Javno naznanilo o podaljšanju javne
razgrnitve predloga Odloka o razglasitvi
nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega
pomena na območju Mestne občine Novo
mesto

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12
in 111/13) ter 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 7/13) Mestna občina Novo mesto objavlja

JAVNO NAZNANILO
o podaljšanju javne razgrnitve predloga Odloka
o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov
lokalnega pomena na območju Mestne občine
Novo mesto
1. Mestna občina Novo mesto je dne 14. maja 2014 v
časopisu Delo, dne 15. maja v Uradnem listu RS, št. 35/14 in
časopisu Dolenjski list ter na spletni strani občine objavila javno
naznanilo o javni razgrnitvi predloga Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju
Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: predlog odloka), z
rokom javne razgrnitve od 22. maja do vključno 20. junija 2014.

5635

Št. 62230-1/2014
Novo mesto, dne 23. junija 2014

Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

2135.

Stran

2. Ker gre za obširno tematiko, ki ima vpliv na lastnike
nepremičnin, ki se razglašajo za kulturni spomenik lokalnega
pomena v smislu razpolaganja z nepremičninami se javna razgrnitev predloga odloka, ki ga je na predlog Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto (v nadaljevanju:
Zavod) pripravila Mestna občina Novo mesto, Urad za prostor,
podaljšuje do vključno 30. avgusta 2014.
3. Javna razgrnitev predloga odloka bo potekala v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, I. nadstropje.
4. V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo
pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu predlogu odloka
na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, ali pa jih na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo
pripomb oziroma jih podajo ustno na zapisnik. Rok za podajo
pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve. Šteje se, da je pri
dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali
drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov
v javno objavljenih stališčih. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču
objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo
to posebej navesti.
5. Dodatne informacije dobite na Uradu za prostor Mestne
občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto ali na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto,
Skalickega 1.
6. Javno naznanilo o podaljšanju javne razgrnitve se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, časopisih Dolenjski list
in Delo ter na spletni strani Mestne občine Novo mesto (www.
novomesto.si), kjer je do poteka razgrnitve predlog odloka
dostopen tudi v elektronski obliki.

Št. 041-1/2014-12
Nova Gorica, dne 1. julija 2014

NOVO MESTO
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Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Podčetrtek

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12)

RAZPISUJEM
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Podčetrtek
I.
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Olimje, Podčetrtek, Polje ob Sotli, Pristava pri Mestinju in Virštanj, bodo v
nedeljo, 5. oktobra 2014.
II.
Za dan razpisa volitev, s katerimi začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 21. julij 2014.
III.
Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.
Št. 041-0001/2014
Podčetrtek, dne 27. junija 2014
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.
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2137.

Razpis rednih volitev članov Svetov Krajevnih
skupnosti na območju Občine Puconci

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) ter drugega odstavka 62. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07
– UPB1, 18/10 in 103/11)

RAZPISUJEM
redne volitve članov Svetov Krajevnih skupnosti
na območju Občine Puconci
1.
Redne volitve v Svete Krajevnih skupnosti Bodonci, Bokrači, Brezovci, Dolina, Gorica, Mačkovci, Puconci, Šalamenci,
Vaneča in Zenkovci bodo v nedeljo 5. oktobra 2014.
2.
Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna
opravila, se šteje ponedeljek, 21. julija 2014.
3.
Za izvedbo volitev skrbi Volilna komisija Občine Puconci.
Št. 041-0002/2014
Puconci, dne 30. junija 2014
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

RADEČE
2138.

Sklep o Letnem načrtu razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Občine Radeče
za leto 2014

Uradni list Republike Slovenije
40/12), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12 in 47/13), 7. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12,
24/13 in 10/14) in 95. člena Statuta Občine Radeče (Uradni
list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09 in 92/12) je Občinski svet
Občine Radeče na 24. redni seji dne 19. 6. 2014 sprejel

SKLEP
o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Radeče za leto 2014
1. S tem sklepom se določi Letni načrt razpolaganja
z nepremičnin premoženjem Občine Radeče za leto 2014.
2. Za realizacijo prihodkov proračuna Občine Radeče
za leto 2014 iz naslova prodaje nepremičnega premoženja se prodajo poslovni prostori v orientacijski vrednosti
165.013,00 €, stanovanja oziroma stanovanjske hiše v orientacijski vrednosti 60.100,00 €, garaže v orientacijski vrednosti 9.468 €, kmetijska zemljišča v orientacijski vrednosti
48.878,15 € ter stavbna zemljišča v orientacijski vrednosti
641.040,00 €.
3. Vrednost nepremičnin se določi na podlagi cenitve
sodno zapriseženega cenilca.
4. Individualni program razpolaganja z nepremičnim
premoženjem in pogodbo o prodaji premoženja podpiše
županja Občine Radeče.
5. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep
o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Radeče za leto 2014 (Uradni list RS, št. 109/12).
6. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-5/2014
Radeče, dne 19. junija 2014
Županja
Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in
Priloga

lastnik
Občina Radeče
Občina Radeče
Skupaj druge zgradbe

lastnik
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče

zap.št.
1.
2.

zap.št.
1.

parc. št.
174/26
174/3
173/14
614/21
616/9
338/5
338/5
339/1
331/3
331/14
323/2

lokacija
bivša lokacija Spar
bivša lokacija Spar
bivša lokacija Spar
Vrhovo
Vrhovo
Obrežje/PC
Obrežje/PC
Obrežje/PC
Radeče
Radeče
Radeče

lokacija
Svibno 28
Svibno 28
Svibno 28
Svibno 28
Radeče
Jelovo
Jelovo
Jelovo
Jelovo
Jelovo
Zavrate
Zavrate
Zavrate
Zavrate
Zavrate
Zavrate

lokacija
Titova ulica 12
Pot na brod 4

lokacija
Kolenov graben 7
Kolenov graben 2

lokacija
bivša Hrana
ZD Radeče kletni prostor
bivša Pošta

velikost (m2)
1.382
4.632
451
465
97
816
1.016
634
638
488
614

velikost (m2)
17.300
1.460
549
319
363
23.893
3.640
1.640
996
6.755
10.092
2.680
939
2.784
1.978
2.651

velikost (m2)
15,00
16,56

vrsta rabe zemljišča
travnik
njiva
travnik
travnik
travnik
travnik
travnik
travnik
ekstenz.sadovnjak
travnik
travnik

vrsta rabe zemljišča
njiva, gozd
travnik
njiva
travnik
ekstenz.sadovnjak
gozd
gozd
travnik
gozd
gozd
gozd
gozd
gozd
gozd
gozd
gozd

vrsta rabe zemljišča
garaža
garaža

vrsta rabe zemljišča
stanovanje
stanovanje

posl. prostor

128,55

velikost (m2)
65,20
55,00

vrsta rabe zemljišča
posl. prostor

velikost (m2)
39,07

13.950,00 €
2.910,00 €
24.480,00 €
30.480,00 €
19.020,00 €
19.140,00 €
14.640,00 €
18.420,00 €

vrednost

30.000,00 €
1.815,00 €
4.061,81 €
1.565,20 €
2.263,20 €
428,28 €
2.904,65 €
5.449,68 €
1.447,20 €
159,63 €
1.503,36 €
336,26 €
450,67 €

vrednost

vrednost
4.500,00 €
4.968,00 €

vrednost
32.600,00 €
27.500,00 €

vrednost
18.000,00 €
46.109,00 €
100.904,00 €
€
€
€
€

€
€
€
€
€

924.499,15 €

73.980,00
19.140,00
14.640,00
18.420,00
641.040,00

498.000,00 €
13.950,00 €
2.910,00 €

skupaj

30.000,00 €
1.815,00 €
3.046,36 €
1.173,90 €
1.697,40 €
321,21 €
2.178,49 €
5.040,95 €
1.338,66 €
147,66 €
1.390,61 €
311,04 €
416,87 €
17.063,15 €
48.878,15 €

skupaj

skupaj
4.500,00 €
4.968,00 €
9.468,00 €

skupaj
32.600,00 €
27.500,00 €
60.100,00 €

skupaj
18.000,00
46.109,00
100.904,00
165.013,00

opomba

opomba
1/2
1/2
1/2
1/2

opomba

opomba

opomba

3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
93/100
93/100
93/100
93/100
93/100
93/100

Stran

Skupaj prodaja nepremičnin

k.o.
Radeče
Radeče
Radeče
Vrhovo
Vrhovo
Obrežje
Obrežje
Obrežje
Radeče
Radeče
Radeče

parc. št.
1177/13
1174/2
1177/37
1177/38
331/3
443
444
445
447
449
17
18
19/1
20
21
22

parc. št.
367/26
185/8

stavba
445‐10
509‐20

parc. št.
14/1
130/11
367/9
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5.

4.

3.

2.

lastnik
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Skupaj stavbna zemljišča

k.o.
Svibno
Svibno
Svibno
Svibno
Radeče
Radeče
Radeče
Radeče
Radeče
Radeče
Zavrate
Zavrate
Zavrate
Zavrate
Zavrate
Zavrate

k.o.
Radeče
Radeče

k.o.
Radeče
Radeče

k.o.
Radeče
Radeče
Radeče

Št.

zap.št.
1.

Skupaj kmetijska zemljišča

lastnik
Občina Radeče
Občina Radeče
Skupaj stanovanja

zap.št.
1.
2.

2.
3.

lastnik
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Skupaj poslovni prostori

zap.št.
1.
2.
3.

Prodaja nepremičnin ‐ proračun 2014
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REČICA OB SAVINJI
2139.

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode na območju
Občine Rečica ob Savinji

Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi
/ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10),
3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP, 38/10 –
ZUKN), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni
list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US:
U-I-51/06-10, 112/06 – Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt,
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09), 3. člena Zakona o prekrških
/ZP-1/ (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 17/08 (21/08 – popr.),
76/08 – ZIKS-1C, 108/09, 45/10 – ZIntPK), Uredbe o odvajanju
in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list
RS, št. 88/11), 2. člena Odloka o gospodarskih javnih službah
v Občini Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 3/08) in 16. člena
Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 in
54/10) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 32. seji
dne 12. 6. 2014 sprejel

ODLOK
o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode na območju
Občine Rečica ob Savinji
1 SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina Odloka)
(1) Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Rečica ob Savinji (v
nadaljevanju: Odlok) določa način opravljanja obvezne lokalne
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: javna služba) na
območju Občine Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: občina).
(2) S tem Odlokom se določa način opravljanja javne
službe, ki obsega:
1. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne
službe po vrstah in številu izvajalcev,
2. vrsto in obseg storitev in naloge javne službe ter njihovo
prostorska razporeditev,
3. pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
4. pravice in obveznosti uporabnikov,
5. vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
6. vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
javne službe, ki so lastnina občine ter del javne lastnine, ki je
javno dobro in varstvo, ki ga uživa,
7. nadzor nad izvajanjem javne službe,
8. kazenske določbe.
2. člen
(javna služba)
(1) Javna služba obsega naslednje naloge:
– odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo;
– prevzem komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo
manjšo od 50 PE in malih čistilnih naprav z zmogljivostjo enako
ali večjo od 50 PE, ki niso objekti javne kanalizacije, na območju
poselitve, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, v katere se lahko
odvaja komunalna odpadna voda iz nestanovanjskih stavb;
– čiščenje in obdelavo komunalne odpadne vode in blata iz
prejšnje alineje na komunalni ali skupni čistilni napravi;
– zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo enako
ali večjo od 50 PE, ki niso objekti javne kanalizacije, na območju
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poselitve, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, v katere se lahko
odvaja komunalna odpadna voda iz nestanovanjskih stavb;
– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin in streh.
(2) Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter
padavinske 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) Za javno službo se šteje tudi odvajanje in čiščenje
padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z
zasebnih utrjenih površin, ki niso večje od 100 m2 in ki pripadajo
stavbi, iz katere se odvaja komunalna odpadna voda ali padavinska odpadna voda s streh.
3. člen
(uporabniki)
(1) Uporabniki javne službe so lastniki stavbe, dela stavbe
ali gradbenega inženirskega objekta in upravljavci javnih površin,
za katere se zagotavlja izvajanje javne službe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek v primeru solastništva
stavbe, dela stavbe ali gradbenega inženirskega objekta obveznosti uporabnika javne službe lahko izvaja eden od lastnikov,
če je med njimi o tem dosežen pisni dogovor.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena v večstanovanjskih stavbah brez upravnika obveznosti uporabnika javne službe
lahko izvaja eden od lastnikov stavbe, če je med njimi o tem
dosežen pisni dogovor.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena v večstanovanjskih stavbah z upravnikom obveznosti uporabnika javne službe
izvaja upravnik stavbe, ki zagotavlja porazdelitev stroškov med
lastniki stavbe v skladu s predpisom, ki ureja stanovanja.
4. člen
(izrazi)
Izrazi uporabljeni v tem Odloku, imajo enak pomen kot je
določeno v zakonu s področja varstva okolja in v podzakonskih
predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
5. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem javne službe iz prvega
člena tega Odloka, ki niso posebej urejena s tem Odlokom, se
uporabljajo republiški predpisi s področja varstva okolja.
2 ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
6. člen
(oblika zagotavljanja javne službe)
(1) Javna služba se opravlja v Javnem podjetju Komunala,
d.o.o., Mozirje (v nadaljevanju: Javno podjetje).
(2) Pooblastilo za opravljaje javne službe je podeljeno z
Odlokom o gospodarskih javnih službah.
3 VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
7. člen
(zagotavljanje javne službe)
Občina zagotavlja javno službo na območju celotne občine
na podlagi tega Odloka v skladu z uredbo, ki ureja odvajanje in
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.
8. člen
(obvezne storitve na območju poselitve ali njegovem delu,
ki je opremljen z javno kanalizacijo)
(1) Kot obvezno storitev javne službe mora izvajalec javne
službe na območju ali njegovem delu, ki je opremljeno z javno
kanalizacijo, zagotavljati:
– odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se
odvaja v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, in
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– odvajanje in čiščenje odpadne padavinske odpadne
vode, ki se s streh in javnih površin odvaja v kanalizacijsko
omrežje javne kanalizacije.
(2) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe
upravljati:
– male čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE,
ki jo zagotavlja občina,
– nepretočne greznice, ki jih zagotavlja občina in upravlja
izvajalec javne službe.
(3) Izvajalec javne službe mora zagotavljati odvajanje in
čiščenje:
– padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne površine, in
– industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo.
(4) Storitve iz prejšnjega odstavka izvajalec javne službe
izvaja v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije kot posebno storitev z uporabo javne infrastrukture in v soglasju z
lastnikom infrastrukture.
(5) V primeru prekinitve odvajanja ali čiščenja odpadne
vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, mora izvajalec javne
službe izvesti vse potrebne ukrepe, da prepreči škodljive vplive
na življenje ali zdravje ljudi in živali, okolje in lastnino.
9. člen
(obvezne storitve na območjih, ki niso opremljena
z javno kanalizacijo)
(1) Kot obvezno storitev javne službe mora izvajalec javne
službe na območju poselitve, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, in za stavbe ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb
izven teh območij zagotavljati:
– prevzem celotne količine komunalne odpadne vode
iz nepretočnih greznic pri uporabniku javne službe in njeno
čiščenje na komunalni ali skupni čistilni napravi;
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z
zmogljivostjo manjšo 50 PE in malih čistilnih naprav z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki niso objekti javne kanalizacije, v katere se lahko odvaja komunalna odpadna voda iz
nestanovanjskih stavb. Izvajalec javne službe zagotoviti prevzem blata pri uporabniku javne službe v skladu z navodili za
obratovanje male komunalne čistilne naprave, vendar najmanj
enkrat na tri leta, ter njegovo obdelavo na komunalni ali skupni
čistilni napravi;
– prve meritve in obratovalni monitoring ali izdelavo ocen
obratovanja za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo
manjšo od 50 PE v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in
prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda, in
– prve meritve in obratovalni monitoring za male čistilne
naprave z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki niso
objekti javne kanalizacije, v katere se lahko odvaja komunalna
odpadna voda iz nestanovanjskih stavb, v skladu s predpisi,
ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih
komunalnih čistilnih naprav in prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda.
(2) V primeru uporabe blata, ki nastaja na kmetijskem
gospodarstvu in je, v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata
iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, 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 storitve iz tretje alineje prejšnjega
odstavka.
(3) Določbe prejšnjega odstavka se lahko uporabljajo
samo v primeru, če lastnik nepretočne greznice ali male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE
izvajalcu javne službe ob vsakokratni izvedbi storitve iz tretje
alineje prvega odstavka tega člena predloži pisno izjavo, da je
uporaba blata za gnojilo v kmetijstvu, v skladu s predpisom, ki
ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za stavbe
izven območij poselitve, ki so priključene na kanalizacijsko
omrežje javne kanalizacije, uporabljajo določbe iz prejšnjega
člena.
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10. člen
(čiščenje odpadne vode in obdelava blata)
(1) Za komunalno, industrijsko ali padavinsko odpadno
vodo, ki se odvaja v javno kanalizacijo, in komunalno odpadno
vodo iz nepretočnih greznic mora izvajalec javne službe zagotoviti ustrezno čiščenje na komunalni čistilni napravi, skupni čistilni
napravi ali čistilni napravi za padavinsko odpadno vodo.
(2) Za neobdelano blato iz malih komunalnih čistilnih naprav in komunalnih ali skupnih čistilnih naprav, ki niso opremljene za obdelavo blata, mora izvajalec javne službe zagotoviti
ustrezno obdelavo na komunalni ali skupni čistilni napravi, ki je
opremljena za obdelavo blata.
(3) Obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki
se nanašajo na komunalno odpadno vodo in blato, ki nastane pri
čiščenju komunalne odpadne vode, ter na padavinsko odpadno
vodo s streh in javnih površin, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
izvajalec javne službe izvaja v okviru obveznih storitev iz 8. in
9. člena tega Odloka.
11. člen
(načrt gospodarjenja z blatom)
(1) Če je izvajalec javne službe upravljavec komunalne ali
skupne čistilne naprave, mora kot povzročitelj odpadkov izdelati
načrt gospodarjenja z blatom v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. V načrt gospodarjenja z blatom mora izvajalec
javne službe vključiti tudi ravnanje z neobdelanim blatom, ki ga
prevzema v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena.
(2) Načrt gospodarjenja z blatom iz prejšnjega odstavka
mora biti izdelan v skladu z operativnim programom, ki ureja
ravnanje z blatom iz komunalnih ali skupnih čistilnih naprav.
12. člen
(program odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode)
(1) Javna služba se mora izvajati v skladu s programom
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,
ki ga pripravi izvajalec javne službe v skladu z določili uredbe,
ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, za obdobje štirih koledarskih let in ga pošlje občini
v potrditev najkasneje do 31. oktobra v koledarskem letu pred
začetkom njegove veljavnosti. Po potrditvi občine program potrdi
odgovorna oseba izvajalca javne službe.
(2) V primeru sprememb v času veljavnosti programa iz
prejšnjega odstavka tega člena izvajalec javne službe program
spremeni in ga pošlje občini v potrditev. Po potrditvi občine program potrdi odgovorna oseba izvajalca javne službe.
(3) Občina program potrdi, če je skladen z določili tega
Odloka.
(4) Program iz prvega odstavka tega člena mora izvajalec
javne službe objaviti na svetovnem spletu ter uporabnikom javne
službe omogočiti vpogled tudi v tiskani izvod na sedežu izvajalca
javne službe.
4 POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE
IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUŽBE
4.1 Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb
13. člen
(opremljenost z javno kanalizacijo)
Območje poselitve mora biti zaradi izvajanja javne službe opremljeno z javno kanalizacijo z zagotovljenim čiščenjem
odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri
odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, ali s
predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz
malih komunalnih čistilnih naprav.
14. člen
(odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb)
(1) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi na območju iz prejšnjega člena, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, se
mora odvajati neposredno v javno kanalizacijo.
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(2) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi
komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi izven območja iz
prejšnjega člena, 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) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko na območjih iz prejšnjega člena komunalna odpadna voda izjemoma
odvaja v malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, ki jo zagotavlja občina, 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 komunalne odpadne vode iz stavbe,
ki nastaja nad nivojem terena, v kanalizacijsko omrežje javne
kanalizacije pa ni mogoče brez naprav za prečrpavanje, malo
čistilno napravo pa upravlja izvajalec javne službe.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko na območjih iz prejšnjega člena komunalna odpadna voda izjemoma
odvaja v nepretočno greznico, ki jo zagotavlja občina in upravlja
izvajalec javne službe, če so izpolnjeni pogoji iz predpisa, ki ureja
emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih
čistilnih naprav, in 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 komunalne odpadne vode iz stavbe, ki nastaja nad
nivojem terena, v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije pa
ni mogoče brez naprav za prečrpavanje.
(5) Na območjih, ki niso območja iz prejšnjega člena, morajo lastniki stavb zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne
odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo
manjšo od 50 PE v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi
pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,
njen upravljavec pa mora zagotoviti prevzem blata z uporabo
storitev javne službe.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko, če je skupna
obremenitev zaradi odvajanja odpadne vode iz stavb manjša od
50 PE, komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi ali stavbah,
izjemoma zbira v nepretočni greznici, če so izpolnjeni pogoji iz
predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz
malih komunalnih čistilnih naprav in 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 komunalne odpadne vode iz stavbe,
ki nastaja nad nivojem terena, v kanalizacijsko omrežje javne
kanalizacije pa ni mogoče brez naprav za prečrpavanje, njen
upravljavec pa mora zagotoviti prevzem celotne količine komunalne odpadne vode z uporabo storitev javne službe.
(7) Na območjih, ki niso območja iz prejšnjega člena, se
lahko komunalna odpadna voda iz nestanovanjskih stavb odvaja v malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, enako
ali večjo od 50 PE, ki ni objekt javne kanalizacije in je v lasti in
upravljanju lastnika ali lastnikov nestanovanjskih stavb, iz katerih
se odvaja komunalna odpadna voda, njen upravljavec pa mora
zagotavljati prevzem blata z uporabo storitev javne službe.
4.2 Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode na
območjih poselitve, ki je opremljeno z javno kanalizacijo
4.2.1 Priključitev na javno kanalizacijo
15. člen
(priključitev na javno kanalizacijo)
(1) Priključitev na javno kanalizacijo je obvezna za vsako
stavbo, v kateri nastaja komunalna odpadna voda, na območju
poselitve, ki je opremljeno z javno kanalizacijo. Rok za priključitev
na javno kanalizacijsko omrežje je dvanajst mesecev od prejema
obvestila iz šestega odstavka 27. člena tega Odloka. Tudi v primeru, če se uporabnik v navedem roku ne priključi na javno kanalizacijsko omrežje, nastane obveznost plačila storitve po tem Odloku.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Izvajalec javne službe mora bodočega uporabnika obvestiti o pogojih odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode v javno kanalizacijo najkasneje v roku 30 dni.
(3) Ne glede na določila prvega odstavka priključitev na
javno kanalizacijsko omrežje ni obvezna, ko bi bile tehnične rešitve, ki bi le-to omogočile, nesorazmerno drage. V tem primeru
je uporabnik odvajanja komunalne odpadne vode dolžan urediti
izgradnjo nepretočne greznice oziroma male komunalne čistilne
naprave, skladno s predpisi. Nesorazmerno draga storitev je
tista, ki presega povprečni strošek za več kot 100  %.
(4) Ne glede na določila prvega odstavka tega člena priključitev na javno kanalizacijsko omrežje prav tako ni obvezna v
primeru, da uporabnik odvaja komunalno odpadno vodo v malo
komunalno čistilno napravo, ki je bila izgrajena in predana v
uporabo skladno s predpisi.
(5) V primeru spora o tem, ali obstoji dolžnost priključitve na
javno kanalizacijsko omrežje, odloči o tem v upravnem postopku
pristojni organ občinske uprave, stvarno pristojen za gospodarske javne službe.
(6) Priključitev na javno kanalizacijsko omrežje je dovoljena samo ob izpolnitvi pogojev iz soglasja k priključitvi, ki ga je
dolžan izvajalec izdati v skladu z določili tega Odloka, ter pod
pogojem, da objekt razpolaga z gradbenim ali temu ustreznim
upravnim dovoljenjem. Gradbeno oziroma ustrezno dovoljenje ni
potrebno, ko gre za objekte, zgrajene pred letom 1967 in je za
objekt odmerjen komunalni prispevek.
(7) Uporabnik mora pred priključitvijo z izvajalcem skleniti pogodbo o izvajanju storitev gospodarske javne službe, ki
je predmet tega Odloka. Kjer je več uporabnikov vezanih na
en obračunski vodomer, sklene pogodbo v imenu uporabnikov
upravnik ali druga s strani uporabnikov pooblaščena oseba, na
podlagi pravnega akta z uporabniki oziroma solastniki objekta
oziroma objektov.
(8) Uporabnik mora ob priključitvi na javno kanalizacijo
opustiti greznice v skladu s predpisi in izvajalcu omogočiti nadzor
nad kanalizacijskim priključkom in revizijskim jaškom. Smernice za opustitev in sanacijo greznic poda izvajalec na zahtevo
uporabnika.
16. člen
(kanalizacijski priključek)
(1) Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in poteka od mesta priključitve na sekundarno kanalizacijsko omrežje
javne kanalizacije do vključno zadnjega revizijskega jaška pred
stavbo, ki je priključena na javno kanalizacijo. Če revizijskega
jaška ni na parceli, na kateri stoji stavba, kanalizacijski priključek
poteka do zunanje stene stavbe.
(2) Kanalizacijski priključek ni objekt javne kanalizacije in
pripada stavbi ali gradbenemu inženirskemu objektu, v katerem
nastaja komunalna ali padavinska odpadna voda.
(3) Stroški izgradnje in vzdrževanja kanalizacijskega priključka bremenijo uporabnika javne službe.
(4) Izgradnjo kanalizacijskega priključka lahko uporabnik
javne službe naroči pri izvajalcu javne službe, ki mu za izgradnjo
lahko zaračuna dejanske stroške v skladu z veljavnim cenikom
izvajalca javne službe. O izgradnji kanalizacijskega priključka
skleneta uporabnik in izvajalec javne službe posebno pogodbo.
(5) Uporabnik lahko zgradi kanalizacijski priključek po predhodnem soglasju izvajalca javne službe v lastni režiji.
(6) Če uporabnik ne poveri gradnje kanalizacijskega priključka izvajalcu javne službe, mora njegovo gradnjo nadzorovati
pooblaščeni predstavnik izvajalca javne službe. Stroške nadzora
zaračuna izvajalec javne službe uporabniku na podlagi veljavnega cenika izvajalca javne službe.
(7) Uporabnik je dolžan zgraditi kanalizacijski priključek v
skladu z določbami tehničnega pravilnika.
(8) Izvajalec javne službe izda na podlagi prijave uporabnika,
po končani montaži in preizkusu vodotesnosti, uporabniku potrdilo, da je kanalizacijski priključek zgrajen v skladu z določbami
tehničnega pravilnika v roku 30 dni po prejemu prijave uporabnika.
(9) Izvajalec javne službe zavrne izdajo potrdila iz prejšnjega odstavka tega člena z odločbo, če kanalizacijski priključek
ni zgrajen v skladu z določbami tehničnega pravilnika in naloži
uporabniku odpravo pomanjkljivosti.
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17. člen
(prijava gradnje kanalizacijskega priključka)
(1) Uporabnik mora najmanj 30 dni pred začetkom gradnje
kanalizacijskega priključka prijaviti izvajalcu javne službe začetek gradnje kanalizacijskega priključka ter si na podlagi pisne
vloge pridobiti tehnične smernice za gradnjo kanalizacijskega
priključka na podlagi določb tehničnega pravilnika.
(2) K pisni vlogi iz prvega odstavka tega člena mora uporabnik priložiti:
1. pravnomočno gradbeno dovoljenje za objekt, ki se priključuje na javno kanalizacijo, ali dokazilo, da je bil objekt zgrajen
pred letom 1967,
2. potrjen izris iz katasterskega načrta za objekt, ki se priključuje na javno kanalizacijo,
3. grafični prikaz, iz katerega je razvidna lega in tlorisna
velikost objekta (situacija) ter predvideni priključki na javno infrastrukturo,
4. dokazilo o ustanovljeni služnosti na zemljiščih, preko
katerih naj bi potekal kanalizacijski priključek, v primeru, če investitor poveri gradnjo priključka na kanalizacijo izvajalcu javne
službe.
18. člen
(priključitev spojnega kanala kanalizacijskega priključka
na javno kanalizacijo)
(1) Neposredno priključitev spojnega kanala kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijo izvede na stroške uporabnika
izvajalec javne službe, na podlagi izdanega potrdila iz osmega
odstavka 16. člena tega Odloka.
(2) Priključitev spojnega kanala na javno kanalizacijo ni
dovoljena, če:
– je javna kanalizacija v takem stanju, da ne zagotavlja
kvalitetnega odvajanja odpadnih vod,
– odpadne vode vsebujejo snovi, ki jih ni mogoče mehansko in biološko očistiti oziroma so te odpadne vode po kvaliteti v
nasprotju z veljavnimi predpisi,
– izvajalec javne službe ni izdal potrdila iz osmega odstavka 16. člena tega Odloka.
(3) Pred priključitvijo objekta na javno kanalizacijo oziroma
pred povečanjem obstoječe priključne moči mora bodoči uporabnik plačati pristojbino v skladu z merili, določenimi v tehničnem
pravilniku in ceniku storitev. O plačilu pristojbine skleneta bodoči
uporabnik in izvajalec javne službe posebno pogodbo.
4.2.2 Odklop kanalizacijskega priključka z javne kanalizacije
19. člen
(odklop kanalizacijskega priključka z javne kanalizacije)
(1) Odklop kanalizacijskega priključka z javne kanalizacije
je dovoljen na predlog lastnika objekta v primeru rušenja priključenega objekta.
(2) Kanalizacijski priključek se odklopi na stroške lastnika
objekta tako, da se zamaši na mestu priključitve na javno kanalizacijo.
(3) Vlogo za odklop kanalizacijskega priključka z javne kanalizacije mora podati lastnik objekta, ki objekt ruši v pisni obliki,
najkasneje 30 dni pred predvidenim odklopom priključka. O vlogi
za odklop kanalizacijskega priključka z javne kanalizacije mora
izvajalec javne službe odločiti z upravno odločbo.
(4) Izvajalec javne službe ima pravico odklopiti priključek z
javne kanalizacije, če uporabnik ne spoštuje določil republiških
predpisov, tega Odloka in tehničnega pravilnika na podlagi odločbe pristojnega inšpektorja. Pred odklopom kanalizacijskega
priključka z javne kanalizacije mora dati izvajalec javne službe
uporabniku primeren rok za odpravo pomanjkljivosti, ki pa ne
sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 90 dni.
4.3 Prevzem in obdelava gošč iz premičnih suhih stranišč
20. člen
(prevzem in obdelava gošč iz premičnih suhih stranišč)
(1) Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti prevzem in
obdelavo gošč iz premičnih suhih stranišč.
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(2) Stroške prevzema in obdelave gošč zaračuna izvajalec
javne službe lastniku premičnega suhega stranišča oziroma uporabniku, ki preda goščo v obdelavo na podlagi cenika izvajalca
javne službe.
4.4 Odvajanje in čiščenje odpadne komunalne in padavinske
vode v naselju ali delu naselja, ki ni opremljeno z javno
kanalizacijo
21. člen
(praznjenje nepretočnih greznic)
(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti redno praznjenje
nepretočnih greznic v naselju ali delu naselja, ki ni opremljeno z
javno kanalizacijo in prevzem, čiščenje ter obdelavo komunalne
odpadne vode in neobdelanega blata pri upravljavcu komunalne
ali skupne čistilne naprave.
(2) Izvajalec javne službe zaračuna uporabniku stroške
praznjenja nepretočnih greznic in prevzema, čiščenja ter obdelave komunalne odpadne vode in neobdelanega blata pri
upravljavcu komunalne ali skupne čistilne naprave iz prvega
odstavka tega člena, na podlagi cenika izvajalca javne službe.
22. člen
(prevzem blata iz obstoječih greznic)
(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzem blata iz
obstoječih greznic.
(2) Prevzem blata iz obstoječih greznic mora izvajalec
javne službe zagotoviti enkrat na tri leta.
(3) Stroške prevzema blata iz obstoječih greznic zaračuna
izvajalec javne službe uporabniku na podlagi cenika izvajalca
javne službe.
(4) Določila tega člena se ne uporabljajo za obstoječe
greznice, iz katerih se blato uporablja v skladu s predpisom, ki
ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.
23. člen
(odvajanje padavinskih voda)
(1) Padavinske vode je potrebno prioritetno ponikati. Ponikovalnice morajo biti locirane izven vpliva javnih povoznih in
javnih manipulativnih površin. Za izvedbo ponikanja je potrebno
pridobiti soglasje Agencije Republike Slovenije za okolje.
(2) Če ni možnosti izvedbe ponikanja in je možna priključitev na javno kanalizacijo, se padavinske vode obvezno odvajajo
v javno kanalizacijo.
(3) Če ni možnosti izvedbe odvajanja na način iz prejšnjih
dveh odstavkov, se lahko izjemoma padavinska voda odvaja
v naravne odvodnike (vodotoke). Za odvod meteorne vode v
naravne odvodnike (vodotoke) je potrebno pridobiti soglasje
Agencije Republike Slovenije za okolje.
(4) Prepovedano je odvajanje padavinske vode na javne
ceste in druge javne površine.
4.5 Prekinitev odvajanja komunalne in padavinske
odpadne vode
24. člen
(trajna prekinitev odvajanja komunalne
in padavinske odpadne vode)
(1) Izvajalec javne službe lahko na stroške uporabnika
brez odjave in brez odgovornosti za morebitno škodo, ki nastane
ob tem, prekine odvajanje komunalne in padavinske odpadne
vode v javno kanalizacijo s prekinitvijo dobave vode iz javnega
vodovoda, če:
– z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost za vodni
vir ali javni vodovod,
– stanje interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka
ogroža zdravje uporabnikov,
– odpadne vode uporabnika ogrožajo zdravje občanov in
varno obratovanje javne kanalizacije,
– kakovost odpadne vode na izpustu v kanalizacijo ne
ustreza zahtevam veljavne zakonodaje,
– če niso izpolnjeni pogoji za priključitev na javno kanalizacijo določeni, s tem Odlokom in tehničnim pravilnikom,
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– če uporabnik ne izpolnjuje pogojev, določenih s tem Odlokom in tehničnim pravilnikom,
– če uporabnik ne poravna računov za izvajanje storitev
javne službe tudi po prejemu opomina, vendar s tem ne sme biti
prizadet drug uporabnik,
– če uporabnik pisno zahteva odklop kanalizacijskega priključka zaradi rušenja objekta.
(2) Uporabnik mora v primeru prekinitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz prvega odstavka tega
člena prekiniti črpanje vode iz lastnih virov ali virov, pridobljenih
na podlagi koncesije.
(3) Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode
iz prvega odstavka tega člena se prekine za določen čas do
odprave vzroka za prekinitev.
(4) Stroške prekinitve odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode in stroške ponovne priključitve na javno kanalizacijo ter vse morebitne stroške, ki so nastali kot posledica vzroka
prekinitve, mora pred ponovno priključitvijo na javno kanalizacijo
poravnati uporabnik. Uporabnik je dolžan poravnati tudi stroške
za škodo na objektih in napravah javne kanalizacije, če je nastala škoda na teh objektih in napravah zaradi njegovega ravnanja.
(5) Stroški prekinitve odvajanja komunalne in padavinske
odpadne vode in stroški ponovne priključitve na javno kanalizacijo se določijo s cenikom storitve izvajalca javne službe. Stroške
za škodo iz prejšnjega odstavka tega člena ugotovi izvajalec
javne službe.
25. člen
(začasna prekinitev odvajanja komunalne
in padavinske odpadne vode)
(1) Izvajalec javne službe lahko začasno prekine odvajanje
komunalne in padavinske odpadne vode zaradi izvedbe planiranih vzdrževalnih del na objektih in napravah javne kanalizacije
za čas odprave nepredvidljivih okvar na objektih in napravah
javne kanalizacije.
(2) O prekinitvi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz prejšnjega odstavka tega člena mora izvajalec javne
službe uporabnike obvestiti preko sredstev javnega obveščanja
in na drug krajevno običajen način vsaj 8 dni pred prekinitvijo.
(3) V primeru nepredvidljivih prekinitev, ki trajajo do ene
ure, obveščanje iz prejšnjega odstavka tega člena ni obvezno.
26. člen
(prekinitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
v primeru višje sile)
(1) V primeru višje sile, kot so potres, požar, poplave,
vdori in izlitja škodljivih snovi v javno kanalizacijo, onesnaženja
vodnih virov in podobno ima izvajalec javne službe pravico brez
povračila škode prekiniti odvajanje komunalne in padavinske
odpadne vode.
(2) Izvajalec javne službe mora v primerih iz prejšnjega
odstavka postopati skladno s sprejetimi načrti za take primere.
(3) Izvajalec javne službe mora o prekinitvi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz prvega odstavka tega
člena uporabnike obvestiti preko sredstev javnega obveščanja
in na drug krajevno običajen način.
4.6 Evidence
27. člen
(evidence)
Izvajalec javne službe mora voditi evidence v skladu s
predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe.
4.7 Obveščanje uporabnikov javne službe
28. člen
(obveščanje uporabnikov javne službe)
(1) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe, ki
so priključeni na javno kanalizacijo, pisno obveščati:
– na kateri komunalni ali skupni čistilni napravi se čisti
komunalna in padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno
kanalizacijo, in
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– o pogojih odvajanja komunalne in padavinske odpadne
vode v javno kanalizacijo.
(2) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe, ki
so lastniki ali upravljavci nepretočnih greznic, obstoječih greznic,
malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50
PE in malih komunalnih čistilnih naprav, ki niso objekti javne
kanalizacije, v katere se odvaja komunalna odpadna voda iz
nestanovanjskih stavb, pisno obveščati:
– na kateri komunalni ali skupni čistilni napravi se čisti ali
obdeluje komunalno odpadno vodo in blato,
– o rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalne odpadne vode in blata pri uporabnikih storitev,
– o rokih in času izvedbe prvih meritev in obratovalnega
monitoringa oziroma izdelave ocene obratovanja za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE in
– o rokih in času izvedbe prvih meritev in obratovalnega
monitoringa za male komunalne čistilne naprave, ki niso objekti
javne kanalizacije, v katere se odvaja komunalna odpadna voda
iz nestanovanjskih stavb.
(3) Izvajalec javne službe mora obveščanje iz prvega in
drugega odstavka tega člena izvesti najpozneje v treh mesecih
po sprejemu programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ali najmanj osem dni pred spremembo pogojev iz
prvega odstavka tega člena.
(4) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe
iz drugega odstavka tega člena obvestiti o datumu dejanskega
opravljanja obveznih storitev javne službe s priporočeno pošto
najmanj 15 dni pred predvideno izvedbo storitve.
(5) Uporabniki javne službe iz prejšnjega odstavka lahko
zahtevajo spremembo datuma opravljanja obveznih storitev javne službe najmanj osem dni pred predvideno izvedbo storitve.
V tem primeru mora biti obvezna storitev izvedena najpozneje v
30 dneh po poslani zahtevi.
(6) Ob izgradnji nove kanalizacijske infrastrukture, ki omogoča priključitev dodatnih objektov oziroma uporabnikov, izvajalec
obvesti potencialne nove uporabnike in organe lokalne skupnosti
o možnosti priključitve ustreznih objektov na javno kanalizacijsko
omrežje in jim posreduje pogoje za izvedbo priključka.
5 PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV
JAVNE SLUŽBE TER PREPOVEDI
29. člen
(pravice uporabnikov storitev javne službe)
Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in kakovostnega zagotavljanja storitev izvajalca javne službe, ki je
enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine.
30. člen
(obveznosti uporabnikov storitev javne službe)
(1) Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
– zgraditi objekt in naprave interne kanalizacije skladno s
tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem izvajalca javne
službe,
– omogočiti izvajalcu javne službe pregled interne kanalizacije in sestavo odpadne vode v vsakem času, tudi izven
obratovalnega časa,
– redno vzdrževati interno kanalizacijo, z vsemi objekti in
napravami, priključek, interne čistilne naprave in voditi dnevnik
obratovanja posamezne interne čistilne naprave,
– redno kontrolirati sestavo odpadne vode in rezultate na
zahtevo posredovati izvajalcu javne službe,
– pravočasno opozarjati na ugotovljene pomanjkljivosti na
javni kanalizaciji,
– obveščati izvajalca javne službe o vseh spremembah
pogojev za priključitev,
– redno plačevati odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na podlagi izdanih računov,
– odvajati odpadno vodo, ki ne prekoračuje mejnih koncentracij, določenih s predpisi,
– dolžnost prijaviti izvajalcu javne službe vsako spremembo količine in kvalitete odpadne vode takoj, ko ugotovijo spremembo,
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– dolžnost spremeniti priključek v primeru spremembe pogojev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode,
– uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo industrijsko
odpadno vodo, morajo najmanj štirikrat letno oziroma ob vseh
spremembah, predložiti izvajalcu javne službe analizo odpadne
vode, izdelavno v skladu s predpisi,
– če naprava za predčiščenje ne dosega predpisanih učinkov, morajo izvajalca pismeno obvestiti o spremembah načina
obratovanja čistilne naprave ali o uvedbi dodatnih tehnoloških
postopkov, ki bodo zagotovili doseganje zahtevanih učinkov
predčiščenja,
– pisno obveščati izvajalca javne službe o spremembi
naslova, lastništva stavbe in spremembah na stavbi, ki imajo
vpliv na odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne
vode in obračun stroškov,
– dovoliti oziroma omogočiti izvajalcu javne službe dostop
do obračunskega vodomera oziroma do merilnega mesta,
– dovoliti opravljanje del na svoji lastnini, kadar gre za
kontrolo kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije ali
ugotavljanja količin in lastnosti odpadne vode,
– upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odvajanju in čiščenju odpadne vode.
(2) Uporabniki ne smejo prekiniti odvajanja komunalne in
padavinske odpadne vode drugemu uporabniku ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti.
31. člen
(prepovedi)
(1) Uporabnik ne sme v javno kanalizacijo odvajati ali izliti
komunalne odpadne vode, ki bi lahko:
– povzročila požar ali nevarnost eksplozije,
– povzročila korozijo ali kako drugače poškodovala kanal,
naprave, opremo in ogrožale zdravje ljudi,
– povzročala ovire v kanalih ali kako drugače motila delovanje sistema zaradi odlaganja usedlin in lepljivih snovi,
– stalno ali občasno povzročala hidravlične preobremenitve
in tako škodljivo vplivala na delovanje javne kanalizacije,
– povzročala, da v kanalih nastajajo škodljivi plini,
– povzročala ogrevanje odpadne vode preko predpisane
temperature,
– zavirala tehnološke postopke na čistilni napravi,
– povzročala onesnaženje z radioaktivnimi snovmi,
– vsebovala drugo snov, ki šteje za nevarno in škodljivo
snov in katere koncentracija je nad s predpisi dovoljenimi mejnimi vrednostmi.
(2) V primeru, da nastane na objektih in napravah javne
kanalizacije škoda zaradi nepravilnega ravnanja uporabnika, je ta
dolžan izvajalcu javne službe poravnati stroške za odpravo škode.
32. člen
(obveznosti izvajalcev del)
(1) Izvajalci del, kateri izvajajo vzdrževalna in druga dela na
cestah, ulicah in trgih ter s svojimi deli posegajo v in na območje
kanalizacijskega omrežja oziroma drugih naprav in objektov, ki so
potrebni za odvodnjavanje in čiščenje odpadnih in padavinskih
voda, si morajo predhodno pridobiti soglasje izvajalca javne službe.
(2) Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukciji
cest, ulic in trgov vzpostaviti kanalizacijsko omrežje in naprave
v prvotno stanje.
(3) Upravljavci drugih objektov in naprav (vodovod, elektro
omrežje, toplovod, plinovod, telefonsko omrežje itd.) morajo
pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti, da
ostanejo kanalizacijsko omrežje in naprave nepoškodovane.
6 VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
IN NAČIN NJENEGA OBLIKOVANJA
33. člen
(viri financiranja storitev)
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne
službe:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz proračuna občine,
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– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali Odlokom občine.
34. člen
(viri financiranja infrastrukture)
Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz proračuna občine,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali Odlokom občine.
7 VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH
ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
35. člen
(infrastruktura lokalnega pomena)
(1) Javna kanalizacija je javna infrastruktura lokalnega
pomena, ki jo zagotavlja občina.
(2) Javna kanalizacija iz prvega odstavka tega člena so
infrastrukturni objekti in naprave kanalizacije, namenjeni izvajanju občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode.
(3) Infrastrukturne objekte in naprave kanalizacije iz drugega odstavka tega člena lahko pod enakimi, z zakonom, tem
Odlokom in drugimi občinskimi predpisi določenimi pogoji, uporablja vsakdo.
(4) Uporaba infrastrukturnih objektov in naprav iz prvega
odstavka tega člena je obvezna na vseh območjih, kjer je vzpostavljen javni kanalizacijski sistem.
(5) Infrastruktura lokalnega pomena iz prvega odstavka
tega člena je javno dobro in izven pravnega prometa. Na njej ni
mogoče dobiti lastninske pravice s priposestovanjem ali drugih
stvarnih pravic.
36. člen
(objekti in naprave v lasti uporabnika)
(1) Interna kanalizacija, kanalizacijski priključek, nepretočne greznice, obstoječe greznice, male komunalne čistilne
naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE in male komunalne
čistilne naprave, z zmogljivostjo enako in večjo od 50 PE, v
katere se odvaja odpadna iz nestanovanjskih stavb, niso objekti
javne kanalizacije in pripadajo stavbi ali gradbenemu inženirskemu objektu, v katerem nastaja komunalna ali padavinska
odpadna voda.
(2) Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje objektov iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti lastnik stavbe ali inženirskega
objekta, ki mu objekti iz prejšnjega odstavka pripadajo, in so v
njegovi lasti in upravljanju.
8 CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE
37. člen
(oblikovanje cen)
Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z določili
veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
9 JAVNA POOBLASTILA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE
38. člen
(javna pooblastila)
(1) Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe
izdaja projektne pogoje, soglasja k projektnim rešitvam, smernice in mnenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in
urejanje prostora.
(2) Za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka tega člena
mora imeti izvajalec javne službe zaposleno osebo z opravljenim
strokovnim izpitom iz upravnega postopka.
(3) Izvajalec javne službe mora vzpostaviti, voditi in vzdrževati kataster komunalnih naprav ter redno osveževati podatke
z Geodetsko upravo RS.
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(4) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge
javne službe, ki z občinskim aktom ali s pogodbo z izvajalcem
javne službe niso prenesene na izvajalca javne službe, opravlja
občinska uprava.
(5) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge,
ki jih občina lahko prenese na izvajalca javne službe, so:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti javne
službe,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in
napravami, potrebnimi za izvajanje dejavnosti javne službe.
10 NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
39. člen
(nadzorni organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega Odloka izvaja pristojni občinski inšpekcijski organ.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen
je zagotoviti izvrševanje določb tega Odloka.
(3) Pristojni organ občinske uprave ima pravico kadarkoli
vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne
službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja
varstvo osebnih podatkov.
11 PREDPISI, SPREJETI NA PODLAGI TEGA ODLOKA
40. člen
(tehnični pravilnik)
(1) Izvajalec javne službe mora občinskemu svetu predložiti v sprejem tehnični pravilnik v roku šestih mesecev od
uveljavitve tega Odloka.
(2) Tehnični pravilnik in njegove spremembe in dopolnitve
se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati
petnajsti dan po objavi.
41. člen
(cenik storitev)
(1) Izvajalec javne službe mora sprejeti cenik storitev navedenih, v tem Odloku, in ga predložiti v potrditev občinskemu svetu.
(2) Cenik storitev in njegove spremembe in dopolnitve se
objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati
petnajsti dan po objavi.
12 KAZENSKE DOLOČBE
42. člen
(prekrški)
(1) Z globo 1.200 € se kaznuje za prekršek pravna
oseba, če:
– ne priključi svojih objektov na javno kanalizacijo (prvi
odstavek 15. člena),
– uporabnik zgradi priključek brez predhodnega soglasja
izvajalca javne službe (peti odstavek 16. člena),
– pred gradnjo kanalizacijskega priključka ne prijavi gradnje izvajalcu javne službe (prvi odstavek 17. člena),
– priključi spojni kanal na javno kanalizacijo kadar to ni
dovoljeno (drugi odstavek 18. člena),
– ne odklopi priključka v skladu z določili tega Odloka
(19. člen),
– prekine odvajanja komunalne in padavinske odpadne
vode drugemu uporabniku (drugi odstavek 30. člena),
– v javno kanalizacijo odvaja komunalno odpadno vodo v
nasprotju z določili 31. člena tega Odloka,
– ne pridobi predhodnega soglasja izvajalca javne službe
pred izvedbo del s katerimi posegajo v in na območje kanalizacijskega omrežja oziroma drugih naprav in objektov, ki so
potrebni za odvodnjavanje in čiščenje odpadnih komunalnih in
padavinskih voda (prvi odstavek 32. člena).
(2) Z globo 500 € se za prekršek iz prvega odstavka tega
člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojni
podjetnik.
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(3) Z globo 400 € se za prekršek iz prvega odstavka tega
člena kaznuje fizična oseba.
43. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 2.000 € do 4.000 € se za prekršek kaznuje
izvajalca javne službe, če:
– ravna v nasprotju z drugim in osmim odstavkom 15. člena,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 20. člena,
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 32. člena,
– ravna v nasprotju s prvim in tretjim odstavkom 38. člena.
(2) Z globo 500 EUR se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje odgovorna oseba izvajalca javne službe.
(3) Ostale globe izvajalca so določene v 23. členu Uredbe
o odvajanju in čiščenju komunalne in odpadne vode (Uradni list
RS, št. 88/11, 8/12, 108/13).
13 PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
44. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Odlok o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v
Občini Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 55/08).
45. člen
(veljavnost Odloka)
Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2014-10
Rečica ob Savinji, dne 12. junija 2014
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

ROGAŠKA SLATINA
2140.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Rogaška Slatina

Na podlagi 28. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72-2630/93, 7-310/94, 33-1353/94, 70-3297/95,
51-2482/02, 73-3567/03, 54-2538/04, 72-3216/05, 72-3215/05,
121-5540/05, 70-3006/06, 46-2514/07, 54-2904/07, 60-3209/07,
45-1987/08, 83-3291/12) in 70. člena Statuta Občine Rogaška
Slatina (Uradni list RS, št. 26/12)

RAZPISUJEM
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Rogaška Slatina
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti: Mestne
krajevne skupnosti Rogaška Slatina, Krajevne skupnosti Kostrivnica in Krajevne skupnost Sv. Florijan se opravijo v nedeljo,
dne 5. 10. 2014.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 21. 7. 2014.
3. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina.
Št. 0320-0006/2014
Rogaška Slatina, dne 26. junija 2014
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.
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SLOVENJ GRADEC
2141.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za individualno zazidavo Sn8

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – uradno prečiščeno besedilo) in
57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni
list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 33. redni seji dne 11. junija 2014 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za individualno zazidavo Sn8
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošno)
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski
načrt za individualno zazidavo Sn8 (v nadaljnjem besedilu:
OPPN), ki ga je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., pod št. naloge 11076.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa območje OPPN, umestitev načrtovane
ureditve v prostor, zasnove projektnih rešitev in pogojev glede
priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in
grajeno javno dobro, merila in pogoje za parcelacijo, rešitve in
ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, za varovanje
okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave, za obrambo ter
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe
prostorske ureditve, odstopanja ter obveznosti investitorjev in
izvajalcev.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v grafičnem delu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled v
prostorih Mestne občine Slovenj Gradec v času uradnih ur.
II. OBMOČJE OPPN
3. člen
(območje OPPN)
(1) Območje obravnave leži v severozahodnem delu Slovenj Gradca, ob poslovni coni »Ozare«.
(2) Velikost območja OPPN je ca. 2 ha in obsega naslednje parcele: 286/1-del in 288-del, obe k.o. Slovenj Gradec ter
605/1, 605/2, 605/3, 605/4, 605/5, 605/6, 605/7, 605/8, 605/9,
605/11, 605/12, 605/13, 605/14, 605/15-del, 605/16, 605/17del, 607/1, 607/2, 607/3, 607/4, 607/5 in 607/6, vse k.o. Vrhe.
4. člen
(funkcija območja OPPN)
(1) Namenska raba prostora: stavbno zemljišče v ureditvenem območju za poselitev – ureditveno območje naselja.
(2) Podrobnejša namenska raba: stanovanjske površine,
ki so namenjene bivanju in njim kompatibilnim mirnim dejavnostim, ki so po emisijah ustrezajoče bivalnemu in delovnemu
okolju in za katere ni treba izvesti presojo vplivov na okolje.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(vrste gradenj, vrste objektov in ureditev ter vrste dejavnosti)
(1) Dopustne so vse vrste gradenj, spremembe namembnosti dela stavbe (do 50  %) za v četrtem odstavku tega člena
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navedene dejavnosti in vzdrževanje objektov. Sprememba namembnosti je dopustna pod pogojem, da nova namembnost
ne presega zakonsko dopustnega nivoja motenj v okolju (npr.
hrup), in da velikost posamezne enote ustreza normativnim pogojem za posamezne dejavnosti (dodatno potrebno parkiranje).
(2) Za zagotovitev površin za izvedbo prostorske ureditve
se odstranijo objekti na parcelah št. 605/2, 605/4, 605/6, 605/8,
607/2 in 607/3, k.o. Vrhe.
(3) Načrtovana je gradnja triindvajsetih individualnih stanovanjskih stavb s pripadajočimi garažami ali nadstrešnicami
za zaščito parkiranih osebnih vozil, škarp in podpornih zidov ter
drugih enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so potrebni za delovanje prostorske ureditve. Poleg tega je z OPPN načrtovana
še gradnja ostale gospodarske javne infrastrukture ter ureditve,
ki odpravljajo negativne vplive na okolje in zagotavljajo večjo
varnost ljudi in premoženja.
(4) V stanovanjskih stavbah so poleg bivanja dopustne
naslednje kompatibilne mirne dejavnosti:
– J) Informacijske in komunikacijske dejavnosti
– K) Finančne in zavarovalniške dejavnosti
– L) Poslovanje z nepremičninami
– M) Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
– N) Druge raznovrstne poslovne dejavnosti (razen dajanja v najem in zakup motornih vozil, tovornjakov, gradbenih
in kmetijskih strojev in opreme, vodnih plovil ter drugih strojev,
naprav in opredmetenih sredstev)
– S) Druge dejavnosti
– T) Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, proizvodnja za lastno rabo.
6. člen
(pogoji za urbanistično in arhitekturno
oblikovanje novogradenj)
(1) Horizontalni gabariti objektov in ureditev so razvidni
iz grafičnega dela OPPN – karte št. 4/1 »Zazidalna situacija«,
vertikalni gabariti pa iz karte št. 4/2 »Karakteristični prerezi«.
(2) Temeljenje objektov je možno izvesti pod pogoji, ki
so podrobneje podani v 29. členu (varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami vključno z varstvom pred požarom).
(3) Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo stanovanjskih stavb:
1. tipologija:
1.1. enostanovanjske hiše:
– prostostoječe in
– dvojčki na skrajnem vzhodnem robu območja OPPN;
1.2. odstopanja:
– kolikor se primerno uredi gozdni rob, je v okviru gradbene meje možna gradnja stavb št. 5, 17, 23 (kot dvojčki in/ali
prostostoječe);
– kolikor je na lastni parceli mogoče zagotoviti potrebna
parkirna mesta, je v velikih stavbah (iz tretje alineje točke 2.3
tega odstavka) mogoče urediti dodatno stanovanje.
2. velikost:
2.1. etažnost:
– št. 6 – 10: K+P;
– št. 1 – 5 in 11 – 17: K+P+1, nadstropje se lahko izvede
v celoti ali samo delno (minimalno ½ dolžine stranice stavbe);
– št. 18 – 23: P+1, nadstropje se lahko izvede v celoti ali
samo delno (minimalno ½ dolžine stranice stavbe);
2.2. višina:
– bruto etažna višina stanovanjske etaže: ca. 3,0 m;
– kota vhodne etaže: pogojena z nulta koto garaže oziroma z niveleto dovoznih cest (razvidno iz grafičnih prilog);
– odstopanja kote vhodne etaže: ± 0,5 m, oziroma pri
stavbah št. 1 – 10 do ± 1,0 m;
2.3. horizontalne dimenzije: glede na velikost parcele
je znotraj gradbene meje možna gradnja treh osnovnih tipov
stavb, in sicer:
– majhna stavba: razmerje stranic je 1: 1,4 (širina x dolžina), širina stranice je 8 m, odstopanja v širino: + 2 m;
– srednja stavba: razmerje stranic je 1: 1,7, širina stranice
je 8 m, odstopanja v širino: + 1 m;
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– velika stavba: razmerje stranic je 1:2, širina stranice je
8 m, odstopanja v širino: + 1 m;
– povečanje širine in posledično tudi dolžine stavbe je
dopustno v okviru gradbene meje – kolikor to dopuščajo terenske razmere, FZ in je zagotovljen minimalni odmik stavbe kot
je določen z odlokom. Povečanje stavb št. 4, 9 in 16 je možno
samo v primeru, da se predhodno zagotovi posek robnih dreves in ureditev gozdnega roba (glej 29. člen).
– dozidave pravokotne oblike so dopustne v okviru dopustnega FZ z upoštevanjem min. odmikov, in sicer do ¹⁄3 dolžine
oziroma ½ širine osnovnega objekta (oziroma dimenzij garaže/ nadstrešnice, če se nahaja nad njo);
3. oblikovanje zunanje podobe:
– tlorisi stavb: podolgovata pravokotna oblika;
– pri dvojčkih je potrebna členitev tlorisov z zamiki, odmiki
v 3D, barvnimi teksturami in materiali, pri velikih in srednjih
stavbah (veliki in srednji volumni) pa je le-ta priporočena. Prepovedani so tri in večkotni izzidki in stolpiči na pročeljih in na
strehah stavb (stožci, piramide);
– streha: ravna (naklon do ca. 5°);
– fasade so ometane v pastelnih zemeljskih tonih. Dovoljena je uporaba sodobnih obložnih materialov (les, steklo,
kovina, beton in drugih sodobnih materialov). Oblikovanje lesenih arhitekturnih elementov mora izhajati iz lokalne tradicije
oblikovanja, lahko tudi na sodoben način. Prepovedana je
uporaba barv, ki so v prostoru izrazito moteče in neavtohtone,
npr. črna, žive barve, kot so rdeča, vijolična, oranžna, travniško
zelena, turkizno modra in druge žive barve. Dopustna je uporaba fotonapetostnih modulov kot del fasade;
– zunanje dele klimatskih naprav je možno namestiti na
fasado, ki ni izpostavljena, pri čemer s svojim obratovanjem
ne smejo vplivati na kakovost bivalnega in delovnega okolja;
4. lega:
– določena z gradbeno linijo in mejo ter linijo odmikov od
gozdnega roba;
– odmik osnovne stavbe od parcelne meje znotraj gradbene meje: min 4 m, oziroma manj, če se pridobi soglasje lastnika
sosednje parcele in poskrbi za požarno varnost. Stavba št. 19
in stavbe št. 4 in 5, 9, 10, 16 in 17 – če bodo izvedene kot
dvojčki, so lahko postavljene na parcelno mejo brez soglasja
soseda. Združevanje stavb je dovoljeno le, če se zagotovi členitev tlorisa in fasade (glej Oblikovanje zunanje podobe) in se
tako zagotovi skladnost stavb s sosednjimi manjšimi stavbami;
– zasnova stavbe izven gradbene meje in preko linije
odmikov od gozdnega roba ni možna razen manjših izzidkov
(ca. 1 m).
– linija odmikov od gozdnega roba se lahko spremeni, če
se doseže sporazum med lastniki gozda in zemljišči zazidave,
oziroma občino. V tem primeru je v okviru gradbene meje
možna gradnja tudi srednjih (b) ali večjih (c) stavb ali dodatnih
stavb – dvojčkov (stavbi št. 5 in 17) in/ ali prostostoječih stavb;
5. stopnja izkoriščenosti: FZ: max. 0,4 (vključno z enostavnimi in nezahtevnimi objekti: pomožnimi malimi stavbami);
6. velikost gradbene parcele:
– ca. od 440 m2 do 1480 m2 – prostostoječe stavbe;
– min. 350 m2 – dvojčki;
7. posebni pogoji:
– za gradnjo stavbe št. 1 so potrebne dodatne natančnejše geomehanske preiskave,
– gradnja stavb št. 5, 17 in 23 pa je možna samo pod
pogojem, da se zagotovi predhodna ureditev gozdnega roba
(glej 29. člen).
(3) Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo garaž/nadstrešnic:
1. velikost:
1.1. etažnost:
– pritlična;
– ob stavbah št. 6 – 10 je pod garažo namesto nasutja
možno urediti dodatno (na pol) vkopano etažo;
1.2. višina:
– nulta kota je pogojena z niveleto ceste – nagib dovozne
rampe ne sme presegati 10  %;
– max. 3 m;
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1.3. horizontalne dimenzije: za dva osebna vozila – do
50 m2;
2. oblikovanje zunanje podobe:
2.1. garaža – zidana in ometana, barva je ista kot pri
osnovni stavbi;
2.2. nadstrešnica:
– zidana in ometana, barva je ista kot pri osnovni stavbi
– lesena (naravna in naravni podobna barva lesa) ali
– kovinska (srebrna oziroma njej podobna barva);
2.3. streha: ravna (naklon do ca. 5°), ima lahko zeleno ali
pohodno streho;
3. lega:
– določena z gradbeno mejo, prostostoječe ali kot prizidek
k stavbi;
– znotraj gradbene meje je odmik od sosednjega zemljišča ½ višine objekta oziroma pri stavbah št. 4–9 in 16–19 so
lahko postavljeni na parcelno mejo brez soglasja soseda. Tudi
ostale garaže se lahko postavijo na mejo, če se pridobi pisno
soglasje lastnika sosednje parcele. Pri združevanju več garaž/
nadstrešnic (dolžine več kot 13 m, je potrebno zagotovi členitev
tlorisa in/ali fasade (zamiki, odmiki, menjava teksture …);
– odstopanja: garažo je možno urediti tudi v sami stavbi
– določila glede višine se ne spreminjajo.
(4) Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo škarp
in podpornih zidov:
1. brez soglasja soseda mejaša smejo segati z vsemi
svojimi tehničnimi elementi do sosednje parcelne meje, pri
čemer je potrebno zagotoviti primerno odvodnjavanje. Gradnja
škarpe in podpornih zidov ne sme povzročati škode na sosednjih zemljiščih;
2. na vidnem delu imajo lahko le površinsko obdelan
beton v naravni barvi in teksturi (peskana, prana površina
betona) ali so obloženi z avtohtonim kamnom ali ozelenjeni.
Takšni zidovi so lahko visoki do 2,5 m. Pri sestoju več škarp pri
premagovanju večjih višinskih razlik zemljišča, naj bodo vmesni
pasovi široki vsaj 4,0 m in intenzivno ozelenjeni;
3. gradnja podpornega zidu, višjega od 2,5 m je dopustna,
kadar obstaja nevarnost plazenja terena ali ni mogoče drugače
premostiti višinske razlike, kar mora biti utemeljeno z geomehanskim poročilom.
7. člen
(gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov)
(1) Dovoljena je gradnja pomožnih stavb kot nezahtevnih
oziroma enostavnih objektov:
– pomožna majhna stavba: garaža (glej 6. člen), drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt;
– pomožna majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek (glej 6. člen), manjša drvarnica,
senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov.
(2) Drugi dopustni enostavni objekti (razen stavb):
– pomožni objekt v javni rabi (grajena urbana oprema,
objekt za razsvetljavo, drog, pomožni cestni objekti);
– ograja;
– podporni zid (glej 6. člen);
– rezervoar;
– vodnjak, vodomet;
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture
in daljinskega ogrevanja;
– samostojno parkirišče;
– vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje (vodni zbiralnik, bazen za kopanje, grajen ribnik, okrasni
bazen ipd.);
– pomožni komunalni objekt;
– pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje
stanja okolja in naravnih pojavov.
(3) Kolikor v tem odloku ni določeno drugače, veljajo določila glede maksimalnih gabaritov nezahtevnih in enostavnih
objektov, določena v veljavni zakonodaji.
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(4) Postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov ne sme
onemogočati ali ovirati odvijanje prometa in ovirati vzdrževanja
infrastrukturnega omrežja. Če v nadaljevanju ni določeno drugače, so najbolj izpostavljeni deli objektov od meje sosednjega
zemljišča odmaknjeni za 1/2 svoje višine, pri vkopanih objektih
najmanj 1,5 m. Manjši odmik je možen le s pisnim soglasjem
lastnika sosednje parcele objektov.
(5) Na parceli, ki pripada stavbi, se lahko zgradi največ po
ena pomožna majhna stavba iste vrste na stanovanje, vendar
največ toliko različnih stavb, da ni presežen s tem odlokom
določen faktor zazidanosti (FZ). Maksimalna velikost pomožnih
majhnih stavb je 40 m, maksimalna višina pa 3 m. Konstrukcije
imajo lahko lesene (naravna in naravni podobna barva lesa),
zidane (barva fasade je skladna z fasado osnovne stavbe) in
kovinske (srebrna oziroma njej podobna barva). So pravokotne
oblike in imajo ravno streho do 5° naklona.
(6) Ograja kot enostaven objekt in objekt brez kriterija
višine je lahko brez soglasja postavljena do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi. Na meji se lahko gradi le, če se lastniki
zemljišč, ki jih razmejuje, o tem pisno sporazumejo. Lahko je
lesena (barva lesa) ali kovinska (srebrna oziroma njej podobna
barva) ali sajena (8. člen) in je lahko višine maksimalno 1,8 m.
Ograje proti javnim površinam so lahko največ 1,1 m visoke, ob
uvozu niso dovoljene. Dovoljen je betonski zidec maksimalne
višine 0,5 m. Polne ograje so dovoljene samo v delu, kjer se
zagotavlja zasebnost in kjer je dopustna višja višina.
(7) Objekt razsvetljave – ima enotno oblikovane elemente.
Pri lociranju drogov se upošteva vse predpisane varovalne
odmike od prometnih površin. Drogovi ne segajo v svetli prometni profil in funkcionirajo kot element delitve skupnih prometnih površin. Temelj objekta javne razsvetljave se postavi tako
globoko, da ne ovira niveletnega poteka ob voziščnih površin
nad njim oziroma preprečuje postavitve ograj med javnim in
nejavnim svetom.
(8) Zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok) se pokrije z
nadstrešnico in ogradi. Konstrukcija je lahko lesena (barva
lesa), zidana (bele ali pastelne – zemeljske barve) ali kovinska (srebrna oziroma njej podobna barva), streha je ravna do
5° naklona. Velikost zbiralnice ločenih frakcij zagotavlja prostor
za postavitev treh zbirnih posod s prostornino 1100 l in ima
možnost širjenja.
8. člen
(pogoji za urejanje odprtih površin)
(1) Uredi se tlakovano ali asfaltirano dvorišče, vključno
z urejenim odvzemnim mestom za smeti, teraso ipd. Zelene
površine, ki funkcionalno in oblikovno dopolnjujejo tlakovane
površine, sestavljajo drevesa, grmovnice in tratne površine.
(2) Sajena živa meja maksimalne višine 1,8 m, se postavi
tako, da je omogočeno vzdrževanje z lastne parcele. S soglasjem soseda je možno živo mejo postaviti tudi na parcelno mejo.
Sajena živa meja ne sme ovirati preglednosti na prometnih
površinah, zato je lahko proti cesti visoka največ 1,1 m.
(3) Ob »Vzporedni cesti« se uredi zasaditev, ki služi kot
protihrupna bariera proti poslovni coni »Ozare«.
(4) Nasipe, odkopne brežine in druga izpostavljena pobočja se zavaruje pred erozijo. Brežine z blagimi nakloni se
zatravi ali zasadi, v primeru strmejših brežin so dovoljeni tudi
betonski oporni zidovi, ki se obložijo z avtohtonim kamnom ali
ozelenjeni. Pogoji za izvajanje vseh zemeljskih del so podrobneje podani v 29. členu.
IV. ZASNOVE PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV
GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
IV.I. Zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture
9. člen
(splošno)
(1) Prometno navezavo območja zagotavlja cestna poteza, ki se na jugu območja prometno podrejeno navezuje na
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»Vzporedno« cesto, ki je načrtovana v OLN Poslovno storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari
trg in še ni izvedena.
(2) Pred pričetkom gradnje in izgradnjo prometnih ureditev predmetnega OPPN se izvede v OLN Poslovno storitvene
cone Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg
načrtovana »Vzporedna« cesta.
(3) Vsa dela v zvezi z ureditvijo povoznih površin se
izvajajo le ob stalnem strokovnem geotehničnem nadzoru.
Upošteva se Poročilo št. P 981/12 – 710 – 1 o geomehanskih
raziskavah za parcele vključene v OPPN-Sn8, Ozare, Slovenj
Gradec (29. člen).
10. člen
(notranje cestno omrežje)
(1) Cestna poteza je sestavljena iz dveh cestnih odsekov
z delovnimi imeni cesta A in cesta B. Namenjena je dovozu
stanovalcev ter intervencijskih in dostavnih vozil do predvidenih
stanovanjskih objektov. Zasnovana je kot skupna prometna površina za motorni in nemotorni promet (pešci, kolesarji). Hitrost
na skupnih prometnih površinah mora biti omejena.
(2) Cesta A je dvosmerna dvopasovna s širino vozišča
5,0 m in se na jugozahodu območja priključuje na cesto B.
Cesta se slepo zaključi, zato se na njej uredi obračališče za
interventna in dostavna vozila.
(3) Cesta B je prav tako dvosmerna dvopasovna s širino
vozišča 5,0 m. Na jugu območja se prometno podrejeno priključuje na »Vzporedno« cesto in mora biti pri uvozu označene
z ustrezno prometno signalizacijo. Cesta se slepo zaključuje,
zato se na njej uredi obračališče za interventna in dostavna vozila. Obračališče se uredi na cesti ali oblikuje tako, da je preko
njega možna kasnejša prometna navezava območja zahodno
od obravnavanega.
(4) V območju priključkov se zagotovi preglednost, ki se
določi s preglednimi trikotniki, ki upoštevajo predvideno hitrost
na prednostni cesti.
(5) Prečni profili predvidenih cest so določeni v odvisnosti
od pomena teh cest v območju in prilagojeni predvideni zazidavi ob njih. Priključke do predvidenih objektov se višinsko
prilagodi prometni ureditvi. Urejen priključek je izhodišče za
višinsko umestitev predvidenih objektov. V primeru velikega
vzdolžnega nagiba vozišča se priključek višinsko oblikuje tako,
da ne prihaja do prečnih zdrsov vozil v območju priključka.
Dovozne garažne ceste do predvidenih objektov ne smejo
presegati 10  % vzdolžnega nagiba.
11. člen
(mirujoči promet)
(1) Parkiranje dveh osebnih vozil je predvideno na lastnih parcelah. Parkirna mesta morajo biti odmaknjena od
roba vozišča oziroma skupnih prometnih površin tako, da bo
zagotovljena potrebna manipulativna površina pri uvažanju na
parkirna mesta, ki je 6,5 m.
(2) V primeru parkirnih mest pod nadstrešnicami se dimenzije nadstrešnic in postavitev njihove nosilne konstrukcije
prilagodi merodajnim vozilom, ki parkirajo pod njimi, in njihovim
lastnostim.
(3) Kadar je pri dovozih na parkirna mesta oziroma v garaže treba premostiti višinsko razliko z dovozno rampo, nagib
le te ne sme presegati 10  %.
12. člen
(peš in kolesarski promet)
Pešci in kolesarji uporabljajo vse skupne prometne površine za motorni in nemotorni promet.
13. člen
(promet zaradi dostave in intervencije)
Izbrana širina predvidenih cest in dimenzije priključnih
radijev zagotavljajo prevoznost za merodajna intervencijska in
dostavna vozila.
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IV.II. Pogoji za komunalno in energetsko urejanje
14. člen
(vodooskrba)
(1) Za potrebe vodooskrbe na območju obdelave se v
dovoznih cestah zgradi vodovodni cevovod, ki se naveže na
obstoječi javni vodovod dimenzije PE DN 160, ki poteka v neposredni bližini predmetnega OPPN-ja, in s katerega je možno
oskrbeti predvideno pozidavo s pitno in protipožarno vodo z
vodovodnega sistema Slovenj Gradec.
(2) Za merjenje porabe vode se predvidi jaške z vodomeri
in zasuni izven objektov.
(3) Dimenzije novih cevovodov morajo biti v skladu z veljavno zakonodajo. Zagotovi se tudi požarno varnost (hidrantno
omrežje). Hidranti morajo biti nadzemni, postavljeni tako, da so
dostopni ob vsakem času.
15. člen
(odvajanje odpadnih voda)
(1) Izvede se ločeni sistem odvajanja odpadnih voda
in zagotovi priključitev vseh stanovanjskih stavb na območju
OPPN na padavinsko in komunalno kanalizacijo. Vsa kanalizacija se zgradi v vodotesni izvedbi, za katero se po končani
izgradnji pridobi atest o vodotesnosti.
(2) Za potrebe odvajanja komunalnih odpadnih voda se
zgradi komunalna kanalizacija v dovoznih cestah, ki se priključi
na javno kanalizacijsko omrežje (kanal DN 250 mm), v zazidavi, sistema Slovenj Gradec, št. 10112, na območju poselitve
Slovenj Gradec, ID aglomeracije 10572.
(3) Merila in pogoji za odvajanje meteorne vode:
– padavinske vode iz obravnavanega območja se odvaja
v padavinsko kanalizacijo, ki se naveže na javno kanalizacijsko omrežje (kanal DN 250 mm) v zazidavi, sistema Slovenj
Gradec, št. 10112, na območju poselitve Slovenj Gradec, ID
aglomeracije 10572.
– ker se območje nahaja na dokaj strmem pobočju se ob
večjih nalivih pojavljajo zaledne vode, ki se z zalednim jarkom
polovijo in se preko zadrževalnega bazena z dušilko spustijo v
padavinsko kanalizacijo z iztokom v Suhadolnico.
– ob prometnicah se položijo drenažne cevi za lovljenje
morebitnih precejnih voda, z navezavo na predvideno padavinsko kanalizacijo.
– odvodnja padavinskih vod iz parkirnih površin se uredi
preko peskolovov in lovilcev olj (SIST EN 858-2), iz katerih se
nato vode speljejo v predvideno padavinsko kanalizacijo.
16. člen
(elektrooskrba)
(1) Napajanje z električno energijo se izvede iz obstoječe
transformatorske postaje TP 20/0,4 kV Ozara 1, ki napaja
del že izgrajene poslovno storitvene cone, načrtovane v OLN
Poslovno storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in severne
obvoznice Stari trg.
(2) Izvede se ustrezni nizkonapetostni izvod, z zemeljskim
kablom, od obstoječe TP Ozare 1 do predvidenih prostostoječih priključno merilnih omaric, na katere se priključijo stavbe.
Prostostoječe priključno merilne omarice se locirajo na meji
med parcelami.
(3) Območje se primerno osvetli s svetili, ki ne povzročajo
prekomernega svetlobnega onesnaženja. Napajanje predvidene javne razsvetljave z električno energijo, se izvede iz obstoječe transformatorske postaje TP Ozare 1.
17. člen
(telekomunikacije in CATV)
(1) Predvideni objekti se lahko vključijo v TK omrežje na
osnovi prostih kapacitet centrale, za kar se naroči projekt in dogradi TK kabelsko omrežje in priključke pod pogoji upravljavca.
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(2) Kabelska kanalizacija se zgradi:
– po glavni cesti vsaj dve cevi fi 110 mm s pripadajočimi
kabelskimi jaški,
– do enostanovanjskih enot fi 50 mm.
(3) V sklopu načrtovanega telekomunikacijskega omrežja
se predvidi in dogradi KRS omrežje. Zagotavljanje KRS signalov preko KRS omrežja je možno z izgradnjo priključkov na
obstoječe kabelsko KRS omrežje.
18. člen
(ogrevanje)
(1) Za predmetno zazidavo se predvidi priklop na mestno
plinsko distribucijsko omrežje. Priklop na plinsko distribucijsko
omrežje je možno izvesti v bližini zazidave, na polietilensko cev
PE 110 mm, z delovnim tlakom 1 bar.
(2) Na začetku plinovoda v zazidavo se predvidi zaporni
element ustrezne dimenzije. Plinski priključki morajo biti projektirani in izvedeni v skladu veljavnim pravilnikom o tehničnih
pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov
z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov. Plinski
priključki morajo imeti avtomatske zaporne ventile (gas stop),
projektirane v zemljišča posameznih parcel. Meritev plina se
izvede z mehovnim plinomerom.
(3) Pri projektiranju plinovoda se upošteva projekt plinovod-cona Ozare v območju lokacijskega načrta F-105/2006, ki
ga je izdelal projektant Fima d.o.o. št. proj. 611 B februar 2006.
(4) Za uravnavanje klime v prostorih je dopustno uporabiti tudi toplotne črpalke (uporaba vodnih izvirov na območju
OPPN).
V. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
19. člen
(parcelacija)
Parcelacija se izvaja v skladu z načrtom parcelacije iz
grafičnega dela OPPN, ki je prikazan na karti 7 »Načrt parcelacije«, na katerem so s tehničnimi elementi določene točke,
ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo. Možna so
odstopanja, skladna z določili v tem odloku (kot npr. prestavitev
medsosedskih mej med stavbami št. 4 in 5, 9 in 10 ter 16 in 17).
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
20. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) Območje predvidnega OPPN se nahaja izven zavarovanih in varovanih območij kulturne dediščine.
(2) Zaradi dvignjenega terena nad nekdanjo poplavno
ravnico je smiselno izvesti predhodne arheološke raziskave za
oceno arheološkega potenciala.
(3) Kolikor predhodne arheološke raziskave niso opravljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva
arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne
dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala
zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Lastnik zemljišča/investitor/odgovorni vodja naj o dinamiki
gradbenih del pisno obvesti ZVKDS OE Maribor vsaj 10 dni
pred pričetkom zemeljskih del.
(4) 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 Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu
z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških
ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko
pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arhe-
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ološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških
ostalin oziroma se omeji ali prepove gospodarska in druga raba
zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA
IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE
21. člen
(vpliv na okolje)
Z načrtovanimi ureditvami in ob upoštevanju ukrepov, ki
jih predpisuje veljavna zakonodaja, se pričakuje sprejemljiv
vpliv na okolje, ki ne presega zakonsko dopustnih meja za
posamezno sestavino okolja.
22. člen
(varstvo pred onesnaženjem zraka)
(1) V času izkopa zemljine in ostalih gradbenih in rušilnih
del se ob neugodnih vremenskih razmerah (suho in vetrovno
vreme) površine vlaži ali drugače prepreči emitiranje prašnih
delcev v ozračje.
(2) Potrebno je upoštevati vso veljavno zakonodajo s
področja zaščite pred onesnaženjem zraka.
23. člen
(varovanje tal)
(1) Med gradnjo se:
– posege v tla izvaja tako, da bodo prizadete čim manjše
površine tal;
– z viški materiala iz izkopa gradbenih jam za temeljenje
ravna v skladu z veljavnim pravilnikom o obremenjevanju tal z
vnašanjem odpadkov;
– posebno pozornost posveti onesnaženim tlom v primeru
razlitja ali razsutja nevarnih tekočin ali drugih materialov. V tem
primeru se onesnaženi material pred odlaganjem na začasno
ali trajno odlagališče preiščejo skladno z določili veljavnega
pravilnika o ravnanju z odpadki. Pred začetkom odstranjevanja
se določi tudi lokacija začasnega odlagališča;
– na celotnem območju gradbenih del, dovoznih cest in
drugih manipulativnih površin, ki so povezane z izvajanjem gradnje, zagotovi zbiranje in odstranjevanje odpadnih vod (kolikor
te nastajajo). To še posebno velja za primer nezgode z razlitjem
ali razsutjem nevarnih snovi;
– na območju gradbišča, transportnih poti in drugih manipulativnih površin, po katerih bo potekal transport odstranjenega in gradbenega materiala, uporablja le tehnično ustrezna
vozila, pri sami gradnji pa uporablja tehnično brezhibne gradbene stroje in ostalo mehanizacijo.
(2) Po končani gradnji se odstranijo pomožni objekti in vsi
ostanki začasno deponiranih materialov ter primerno uredijo
površine.
24. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Komunalne odpadke se deponira in odvaža v skladu
z veljavno zakonodajo. V naselju se izvaja odvoz odpadkov v
sistemu ločenih frakcij (mokro – suho). Pri vsakem objektu se
namestita dva zabojnika. Uredi se tudi zbiralnica ločenih frakcij
(ekološki otok).
(2) Investitor, ki naroči graditev objekta mora zagotoviti,
da izvajalci gradbenih del na gradbišču hranijo ali začasno
skladiščijo odpadke, ki nastajajo pri gradbenih delih, ločeno
po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama
odpadkov.
(3) Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del
odpadke hranijo ali začasno skladiščijo na gradbišču tako,
da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov
omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih
odpadkov za njihovo odpremo. Če hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču, mora inve-
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stitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke
odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike.
(4) Med drugim je nevarne odpadke potrebno zbirati ločeno (prepovedano je mešanje nevarnih odpadkov z ostalimi
odpadki). Določeno mora biti ustrezno opremljeno mesto na
območju gradbišča (izven gradbene jame) za začasno skladiščenje nevarnih odpadkov, skladiščne posode za nevarne
odpadke pa morajo biti iz ustreznih materialov (odpornih na
skladiščene snovi), zaprte in ustrezno označene (oznaka odpadka, oznaka nevarnosti), s čimer bo preprečeno iztekanje ali
izpiranje nevarnih snovi v tla.
(5) Zagotovljen mora biti reden odvoz z območja gradbišča, pri čemer mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih
del gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov in
nevarne odpadke oddajo pooblaščeni organizaciji za zbiranje
nevarnih odpadkov, kar mora biti tudi ustrezno evidentirano.
25. člen
(varstvo voda)
(1) Območje obravnave se ne nahaja na območju varovanja podtalnice.
(2) Odpadne vode, ki bodo nastale zaradi obratovanja
dejavnosti so:
– padavinske vode s parkirnih površin in streh objektov,
– komunalne odpadne vode in
– zaledne padavinske vode.
(3) Negativne vplive na vode v času gradnje in po njej se
na celotnem območju urejanja omeji ali preprečuje z naslednjimi ukrepi:
– izvede se ločen sistem odvajanja odpadnih voda;
– komunalne odpadne vode iz objekta se vodijo v komunalno kanalizacijo, ki se odvaja v javno kanalizacijsko omrežje (kanal DN 250 mm), v zazidavi, sistema Slovenj Gradec,
št. 10112, na območju poselitve Slovenj Gradec, ID aglomeracije 10572;
– padavinske vode se vodijo v predvideno padavinsko
kanalizacijo z iztokom v javno kanalizacijsko omrežje (kanal
DN 250 mm), v zazidavi, sistema Slovenj Gradec, št. 10112,
na območju poselitve Slovenj Gradec, ID aglomeracije 10572;
– odvodnja padavinskih vod iz parkirnih površin se uredi
preko ustrezno dimenzioniranih peskolovov in lovilcev olj, iz
katerih se nato vode speljejo v predvideno padavinsko kanalizacijo;
– pri gradnji se ne uporabljajo materiali, ki vsebujejo
nevarne spojine;
– odpadne in izcedne vode, ki nastajajo na gradbenih površinah in v infrastrukturnih objektih na gradbišču se ne smejo
izpuščati v podtalje, z njimi se ravna v skladu z določili veljavne
uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz
virov onesnaževanja;
– vsa dela po projektu se izvajajo v skladu s tehničnimi
predpisi in standardi, ki veljajo za tovrstna dela;
– na gradbišču ni dovoljeno izpiranje mobilnih transporterjev (hrušk);
– gradbeni stroji na gradbišču in transportna vozila za dovoz in odvoz iz gradbišča morajo biti tehnično brezhibna, da ne
bi prišlo do kontaminacije tal in vode zaradi izlitja goriva ali olja.
Redno vzdrževanje teh strojev in vozil se mora izvajati izven
gradbišča, v ustrezno opremljenih avtomehaničnih delavnicah;
– ob večjem deževju se izvajanje del z gradbenimi stroji v
območju gradbene jame prekine, da se v primeru nesreče (npr.:
v primeru razlitja naftnih derivatov) prepreči hitro in nekontrolirano pronicanje v nižje z vodo zasičene zemeljske plasti;
– prepovedano je izlivanje nevarnih in drugih tekočih
odpadkov v tla (ali v kanalizacijski sistem, ko bo ta zgrajen);
– v času gradnje se zagotovi zaščitne ukrepe v primeru
razlitja nevarnih in škodljivih tekočin iz delovnih strojev (ogljikovodiki, PAH, maščobe in olja). Enaki ukrepi so potrebni za
vse delovne stroje, ki bodo v času gradnje opravljali dela izven
območja posega.
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26. člen
(varstvo pred hrupom)

Skladno z veljavno zakonodajo se ureditveno območje
nahaja v območju III. stopnje varstva pred hrupom. Umeščene
dejavnosti ne smejo biti vir hrupa, ki bi presegal predpisane
mejne ravni hrupa. Dovoljena je uporaba tistih delovnih naprav in mehanizacije, ki so izdelane v skladu z normami kakovosti za emisije hrupa. Gradnja naj poteka v dnevnem času,
v nočnem času pa samo v primeru neodložljivih vzdrževalnih
ali drugih del.
27. člen
(varstvo človekovega zdravja)
Gradbišča se organizira tako, da je čas izvajanja del
čim krajši. Čas gradnje in prevoza materiala potrebnega za
izgradnjo je omejen na čas med 7. in 19. uro.
28. člen
(varstvo živali in rastlin)
Zaradi svetlobnega onesnaženja se izogiba nočnemu
osvetljevanju gradbišča.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
29. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključno
z varstvom pred požarom)
(1) Obravnavano območje se nahaja na erozijskem
območju ki je opredeljeno kot območje zaznanih erozijskih
procesov – 1. kategorije erodiranosti. Za predmetni OPPN je
bilo izdelano Poročilo o geomehanskih raziskavah za parcele
vključene v OPPN-Sn8, Ozare, Slovenj Gradec (Oddelek za
geotehniko in prometnice, Odsek za geotehniko, št. P 981/12
– 710 – 1, dne 11. 1. 2013 v Ljubljani), katerega je potrebno
upoštevati ob izvajanju ureditev, predvidenih s predmetnim
OPPN.
(2) Izvedene terenske in laboratorijske geomehanske
raziskave kažejo, da je gradnja na obravnavanem območju
možna ob upoštevanju nekaterih pogojev:
– v pobočnem delu obravnavanega območja je nujna izvedba enotnega dreniranja območja še pred pričetkom
gradbenih del;
– na pobočju se načrtujejo vkopani objekti, katerih volumen izkopa predstavlja zmanjšanje lastne teže v primerjavi z
načrtovanim objektom. Vkopani zaledni zidovi so armiranobetonski, dimenzionirani na pritiske zaledne zemljine in zgrajeni
takoj po izvedbi izkopa gradbene jame. Izkop se izvaja v
suhem vremenu v kampadah dolžine do 4 m. Varovanje začasnega izkopa je ustrezno rešeno v fazi projektiranja;
– za gradnjo na območju parcele 607/6 (stavba št. 1),
kjer so opažene lokalne nestabilnosti in udori so potrebne
dodatne natančnejše geomehanske preiskave. V fazi projektiranja je potrebna dodatna stabilnostna analiza;
– umestitev zgornje načrtovane horizontalne ceste čim
bolj sledi plastnicam. Njena izvedba poteka deloma v vkopu,
deloma v nasipu. Pri tem se vkop zaščiti z ustreznim podpornim ukrepom. Za del cestišča v nasipu se predlaga izvedba z
uporabo armiranih zemljin;
– v ravninskem zamočvirjenem delu se priporoča načrtovanje nepodkletenih objektov. Slabonosilna zasičena tla se
zamenja z utrjenim nasipnim materialom.
(3) Pri projektiranju temeljenja objektov in podpornih
ukrepov se upoštevajo navodila navedena v predmetnem
poročilu in s preiskavami določene karakteristike temeljnih
tal. Ko bodo znani osnovni podatki o temeljenju (dimenzije temeljev, oblika, obtežba ...), bo projektant na osnovi v poročilu
podanih parametrov lahko določil nosilnosti tal.
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(4) Vsa dela se izvajajo v sušnem obdobju. Za odvod
talne vode ali meteorne vode se v primeru padavin predvidi
ustrezen odvod, po potrebi tudi črpanje.
(5) Ob izvedbi izkopov gradbenih jam geomehanik pregleda temeljna tla in jih zapisniško prevzame. V primeru,
da se pokaže razlika v sestavi tal od opisane, se ponovno
preveri, če izbrani način temeljenja ustreza, oziroma se način temeljenja ponovno določi na osnovi pregleda gradbene
jame in izkopov za temelje.
(6) Zaradi zavarovanja varnosti objektov in zagotavljanja pogojev za nemoteno gozdno proizvodnjo, so vsi objekti
odmaknjeni eno sestojno višino (25 do 30 m) od obstoječega
gozdnega roba. Gradnja v tem pasu je možna, kolikor se doseže sporazum med lastniki gozda in lastniki zazidave, oziroma občino, na osnovi katerega se pred pričetkom gradnje
izvede posek robnih dreves in primerno uredi gozdni rob.
(7) Obravnavano območje leži v potresni coni 7. stopnje
po MCS lestvici (500-letno povratno obdobje), s projektnim
pospeškom tal 0,10 g. Temu primerno se predvidi način
gradnje. Zagotovi se ojačitev prve plošče.
(8) V primeru nezgod v času gradnje, prometnih nesreč
v času obratovanja ali razlitja večjih količin goriv, olj in drugih
škodljivih tekočin in materialov, se z ukrepi prepreči izlitje nevarnih snovi v vodotoke in podtalnico in takoj obvesti najbližji
center za obveščanje, policijo ali gasilsko enoto.
(9) Požarno varnost se zagotovi v skladu z zakonodajo,
ki ureja to področje. Pri projektiranju se upošteva požarna
tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka
požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi ter širjenja
požara med posameznimi poselitvenimi območji:
1. upošteva se požarno ogroženost naravnega okolja;
2. zagotovijo se ukrepi varstva pred požarom v skladu
z veljavno zakonodajo;
3. zagotovijo se viri za zadostno oskrbo z vodo za
gašenje:
– v sklopu OPPN je načrtovano hidrantno omrežje,
katero se priključi na obstoječe vodovodno omrežje, ki nudi
zadostne količine požarne vode;
– v hidrantnem omrežju se zagotovi zadostno količino
vode za gašenje požarov;
4. zagotovijo se potrebni odmiki med objekti ali potrebne protipožarne ločitve;
5. zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali premoženja pri požaru ter dostopov, dovozov;
6. dovozne poti za gasilsko intervencijo so projektirane
in izvedene tako, da omogočajo osni pritisk 100 kN;
7. zagotovijo se potrebne površine za gasilce ob zgradbah: dostopne poti za gasilce, dovozne poti za gasilska vozila, postavitvene površine in delovne površine za gasilska
vozila.
(10) Med gradnjo se usposobi in zagotovi intervencijska
skupina za primer nepredvidenih nesreč in njihovo sanacijo!!
IX. ETAPNOST
30. člen
(etapnost)
Načrtovane ureditve je možno izvajati etapno:
– še pred pričetkom gradbenih del je v pobočnem delu
obravnavanega območja nujna izvedba enotnega dreniranja
območja;
– sledi izgradnja celotnega infrastrukturnega omrežja
ureditvenega območja z opremljanjem gradbenih parcel s
priključki na obstoječo gospodarsko infrastrukturo ter izgradnja celotne cestne infrastrukture;
– po izvedbi komunalne opreme zemljišč je dovoljena
graditev individualnih stanovanjskih objektov, ureditev okolice objektov in njihova priključitev na infrastrukturno omrežje.
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X. DOPUSTNA ODSTOPANJA
31. člen
(odstopanja)
(1) V projektni dokumentaciji je dopustno proste nezazidane površine, prikazanih v grafičnih prilogah, urediti z
enakimi elementi tudi drugače, vendar v skladu z veljavnimi
predpisi.
(2) Odstopanja od tehničnih rešitev (komunalna, energetska in prometna infrastruktura, omrežje zvez), določenih
s tem prostorskim aktom, so dopustna, če se v nadaljnjem
podrobnejšem proučevanju okoljevarstvenih ali hidroloških ali
geoloških ali vodnogospodarskih ali lastniških ali drugih razmer ugotovi, da so z oblikovalskega ali gradbenotehničnega
ali okoljevarstvenega vidika možne boljše tehnične rešitve,
ki pa ne smejo povečevati negativnega vpliva načrtovanega
posega na sosednje objekte in parcele, ne smejo poslabšati
videza obravnavanega območja, ne smejo poslabšati bivalnih
in delovnih pogojev in ne smejo povečati negativnih vplivov
na okolje.
(3) Kolikor se spremeni višinski potek cest, je potrebno
popraviti vse navezovalne kote in posledično kote vhodnih
etaž.
(4) V primeru, da se bo izgradnja TP Ozare 2 pričela
pred gradnjo na obravnavanem območju, se lahko napajanje
z električno energijo izvede iz TP Ozare 2, saj je le-ta bližje.
(5) Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati projektni
soglasodajalci, v katerih pristojnosti posegajo ta odstopanja.
XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
32. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Investitor je dolžan na svoje stroške zgraditi manjkajočo komunalno opremo ter prometno infrastrukturo, kot je
načrtovana s tem OPPN ali z občino pred izdajo gradbenega
dovoljenja skleniti pogodbo o opremljanju.
(2) Vse premoženjsko pravne zadeve je Iastnik dolžan
uredit na svoje stroške, zlasti pa nosi polno odškodninsko
odgovornost za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica
pri izvajanju gradbenih del cestnega priključka.
(3) Investitor mora zagotoviti varnost prometa v času
dela. V primeru oviranja prometa na cesti zaradi tehnologe
izvajanja del si mora investitor pridobiti odločbo za zaporo
ceste pri pristojnem občinskem organu.
(4) Investitor je dolžan po končanem delu teren vzpostaviti v prvotno stanje najkasneje v 15 dneh po končanih
delih, v nasprotnem primeru pa to opravi Iastnik na stroške
investitorja. Prav tako je investitor dolžan povrnit morebitno
škodo po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Investitor odgovarja tudi za vso bodočo škodo, ki bi utegnila
nastati v prihodnje zaradi izvedenega posega in jo je dolžan
odpraviti na zahtevo Iastnika. Če investitor škode ne odpravi v
dogovorjenem roku, jo odpravi Iastnik na stroške investitorja.
(5) Če bi zaradi izvedbe del prišlo do uničenja mejnih kamnov, je le-te dolžan investitor na svoje stroške po pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve postaviti v prvotno stanje.
XII. KONČNE DOLOČBE
33. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka za območje iz 3. člena
tega odloka preneha veljati Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS,
št. 91/02, 68/05, 72/09).
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34. člen
(vpogled OPPN)
OPPN je na vpogled na sedežu Mestne občine Slovenj
Gradec v času uradnih ur.
35. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-6/2009
Slovenj Gradec, dne 20. junija 2014
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

2142.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu na kmetijskem zemljišču za gradnjo
hleva za krave molznice in mlado govedo
ter koritastega silosa

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – uradno prečiščeno besedilo) in
57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni
list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B) ter 39. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C)
je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 33. seji dne
11. 6. 2014 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
na kmetijskem zemljišču za gradnjo hleva
za krave molznice in mlado govedo
ter koritastega silosa
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
(splošno)
(1) S tem odlokom se sprejme »Občinski podrobni prostorski načrt na kmetijskem zemljišču za gradnjo hleva za
krave molznice in mlado govedo ter koritastega silosa – v
nadaljevanju: OPPN.
(2) OPPN je izdelal URBIS, Urbanizem, arhitektura, projektiranje in storitve d.o.o., Jezdarska ul. 3, 2000 Maribor, pod
številko projekta 2013/OPPN-029.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa opis prostorske ureditve, ki se načrtuje
z OPPN, območje OPPN, umestitev načrtovane ureditve v prostor, zasnovo projektih rešitev in pogojev glede priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno
dobro, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in
ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, etapnost izvedbe prostorske ureditve, velikost dopustnih
odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev ter
usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti
OPPN. Odlok določa tudi ureditve izven območja OPPN, ki se
nanašajo na ureditev komunalne in energetske infrastrukture.
(2) Sestavni del OPPN so poleg tega odloka tudi grafični
del in priloge, ki so na vpogled pri službi, pristojni za urejanje
prostora v Mestni občini Slovenj Gradec.
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II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE
Z OBČINSKIM PODROBNIM PROSTORSKIM NAČRTOM
3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)
(1) Z OPPN se načrtujejo ureditve povezane z umestitvijo
in izgradnjo novega hleva za krave molznice in mlado govedo
ter koritastega silosa na kmetijskem zemljišču. Predvidena
ureditev obsega:
– izgradnjo hleva za krave molznice in mlado govedo ter
koritastega silosa,
– ureditve prostih površin,
– gradnja (priključevanje na) prometne in ostale gospodarske javne infrastrukture.
(2) Načrtujejo se tudi ostali posegi, vezani na vzpostavitev
oziroma delovanje predvidene novogradnje, ki so izven ureditvenega območja OPPN.
III. OBMOČJE OPPN
4. člen
(ureditveno območje OPPN)
(1) Območje OPPN obsega parcele oziroma dele parcel,
na katerih se izvedejo trajni objekti, prometne, energetske, komunalne in druge ureditve ter spremljajoči objekti, ki jih zahteva
predvidena izgradnja.
(2) Zemljišče predmetnega OPPN se nahaja v sklopu
kmetije Hribernik, ki leži nad glavno cesto Stari trg – Podgorje.
Območje je v naravi nepozidano, predstavlja travnik, skrajni
vzhodni del je poraščen z gozdom. Na severnem delu se območja dotika dovozna cesta do objektov kmetije.
(3) Območje OPPN je določeno s tehničnimi elementi, ki
omogočajo prenos novih mej parcel v naravo in so priložene
prikazu območja OPPN z načrtom parcelacije.
Območje OPPN načrtovane prostorske ureditve skladno
z uradnim katarskim načrtom in geodetskim načrtom obsega
parcele, oziroma dele parcel številka 338, 339, 342, 343,
v k.o. Stari trg.
(4) Območje izven meje OPPN, kjer so načrtovane ureditve gospodarske javne infrastrukture, obsegajo parcele oziroma dele parcel:
– kanalizacija: 1313/4, 346/9, 350, k.o. Stari trg,
– vodovod: 1313/5, 1313/4, 346/9, 350, k.o. Stari trg.
(5) Velikost območja OPPN je 3 986 m2.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE
UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(umestitev načrtovane ureditve v prostor)
Hlev je umeščen v ovinku dovozne ceste, kjer je teren
najbolj primeren zaradi razmeroma malega nagiba, lokacija
je odmaknjena od sosedov in ni vidno izpostavljena (je skrita
med gozdom in hribom). Hlev je umeščen tako, da ima dovoz
iz obstoječe ceste in izkorišča najbolj raven del terena. Koritasti
silos je postavljen na vzhodno stran v gozd.
6. člen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)
(1) Ureditveno območje OPPN je dostopno z občinske
ceste Stari trg – Podgorje preko dovozne ceste, po kateri je
urejen dovoz do kmetije.
(2) Do območja je dostop direktno iz dovozne ceste.
(3) V OPPN so opisani tudi posegi in ureditve izven ureditvenega območja OPPN, ki so potrebni za izvedbo gospodarske javne infrastrukture.
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7. člen
(opis prostorskih ureditev)
Na območju OPPN je predvidena izgradnja novega hleva
za krave molznice in mlado govedo ter koritastega silosa. Hlev
je lociran tako, da je direkten dostop iz dovozne ceste, okoli
hleva so utrjene površine. Na vzhodni strani je vzporedno s
hlevom postavljen koritasti silos za skladiščenje silaže.
8. člen
(pogoji in usmeritve glede vrste dopustih dejavnosti,
gradenj in drugih del ter objektov)
(1) Vrste dopustnih dejavnosti: kmetijska proizvodnja in z
njo povezane storitve.
(2) Vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del, ki se
dopuščajo:
– gradnja novih objektov,
– tekoča vzdrževalna in investicijska vzdrževalna dela na
objektih in napravah,
– nadzidave in dozidave objektov in naprav do opredeljenih gabaritov v tem odloku in dopustnih odstopanj, ki so
opredeljena v tem odloku,
– odstranitev obstoječih objektov in rušitve stavb,
– rekonstrukcija objektov in naprav,
– funkcionalne spremembe objektov za sodobnejše tehnologije,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez,
– urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic, prometnic,
– gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in zagotavlja večjo varnost ljudi in objektov,
– spremembe namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti,
– postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov v okviru
določil tega odloka.
(3) Vrste dopustnih objektov, ki se dopuščajo skladno z
veljavnimi predpisi ter v okviru določil tega odloka:
– Nestanovanjske stavbe:
– nestanovanjske kmetijske stavbe,
– nezahtevni in enostavni objekti v okviru določil tega
odloka.
– Objekti prometne infrastrukture:
– ceste.
– Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski
vodi:
– distribucijski cevovodi, distribucijski elektroenergetski
vodi in distribucijska komunikacijska omrežja, naprave za alternativno rabo energije (fotovoltajika ipd).
9. člen
(pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje objektov)
V grafičnih podlogah je označeno maksimalno območje
pozidave in načelno zarisan tloris objekta. Natančno se tloris
določi v tehnični dokumentaciji. Območje pozidave je območje
za postavitev stavbe, znotraj katerega je tloris objekta lahko
enak ali manjši od območja pozidave ali bolj razgibane oblike
od zarisane. Hlev je pritličen (možno je izkoristiti mansardo) s
streho dvokapnico, naklona od 25° do 35°. Na vzhodni strani je
vzporedno s hlevom postavljen koritasti silos za skladiščenje silaže. Nezahtevni in enostavni objekti lahko imajo tudi enokapno
ali ravno streho. Fasade naj bodo nevpadljivih, pastelnih barv.
10. člen
(pogoji in usmeritve za gradnjo nezahtevnih
in enostavnih objektov)
(1) Znotraj območja OPPN je dovoljena gradnja in ureditev nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z veljavnimi
predpisi.
(2) Nezahtevni in enostavni objekti (razen ograj in podpornih zidov) naj bodo od parcelne meje s sosednjo zemljiško
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parcelo odmaknjeni minimalno 1,00 m. Ograje in podporni
zidovi naj bodo od parcelne meje odmaknjeni minimalno
0,20 m. Na parcelno mejo so lahko postavljeni le s soglasjem
lastnika zemljiške parcele, na katero mejijo.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV
GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
11. člen
(prometno omrežje)
Območje je dostopno preko obstoječe dovozne poti na
JP 878371, ki se navezuje na državno regionalno cesto Slovenj Gradec–Mislinjska Dobrava. Okoli objekta je predvidena
ureditev utrjenih površin.
12. člen
(skupne določbe glede komunalnega
in energetskega urejanja)
(1) Vsi podatki o obstoječi in predvideni komunalni infrastrukturi so povzeti iz katastra posameznih upravljavcev ter
izdelane projektne dokumentacije za načrtovano pozidavo.
(2) Pred pričetkom nadaljnjih aktivnosti je potrebno pridobiti točne podatke o legi komunalnih vodov. Vse tehnične
rešitve prilagoditi zahtevam upravljavca ter upoštevati faznost
izvedbe.
(3) Predmetni OPPN podaja samo konceptualne rešitve
ob upoštevanju smernic posameznih upravljavcev. Podrobnejše rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji ob upoštevanju smernic in pogojev upravljavcev.
13. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Predviden objekt se priključi na obstoječ javni vodovod PE 90, ki zagotavlja tudi protipožarno vodo.
(2) Priključek se izvede po obstoječi dovozni poti in lokalni cesti. Dimenzije priključka in natančna lega se določijo v
projektni dokumentaciji v skladu s pogoji upravljalca.
14. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Odvod odpadnih vod se uredi preko ločenega sistema odvajanja.
(2) Fekalne odpadne vode se vodijo v obstoječo javno
kanalizacijsko omrežje sistema Slovenj Gradec v obstoječi
jašek v lokalni cesti. Priključni del se izvede po obstoječi
dovozni poti.
(3) Meteorne vode iz strešin se vodijo ločeno preko
ustrezno dimenzioniranih peskolovov v obstoječ ribnik s funkcijo zadrževalnika in ponikalnika.
(4) Gnojevka in odpadna voda iz molzišča se zbirata v
kanalih pod hlevom. Kapaciteta gnojne jame mora ustrezati
6 mesečnemu skladiščenju gnojevke, izvedba pa vodotesna
in odporna na gnojevko.
15. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Objekt se priključi na elektroenergetsko omrežje
preko obstoječega priključka.
(2) Pri nadaljnjem načrtovanju in izgradnji omrežja je
potrebno upoštevati predpise s področja oskrbe z električno
energijo, tehnične smernice in smernice oziroma pogoje upravljavca. Pri izgradnji je potrebno zagotoviti ustrezne odmike
med posameznimi komunalnimi vodi
(3) Vsa dela se izvajajo v skladu s pogoji upravljavca in
izdelano projektno dokumentacijo.
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16. člen
(ogrevanje)
Objekt ne bo ogrevan.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
17. člen
(kulturna dediščina)
(1) Območje OPPN se nahaja v območju kulturnega spomenika Mislinjska Dobrava – Rimska cesta Celeia-Virunum
(EŠD 7954).
(2) Tekom vseh gradbeno-zemeljskih posegov mora investitor zagotoviti vzporedno arheološko raziskavo ob gradnji
s stalno prisotno manjšo strokovno ekipo (arheolog in tehnik,
delavci po potrebi). V primeru najdb in pozitivne kulturne plasti
bodo gradbeno – zemeljska dela začasno ustavljena, znotraj
gradbenega okvira pa bodo izvedene nadaljnje arheološke raziskave. Arheološke raziskave morajo potekati v smislu sedemindvajsete alineje 3. člena ZVKD-1 in na osnovi 31. in 34. člena
ZVKD-1 ter v skladu s Pravilnikom o arheoloških raziskavah
(Uradni list RS, št. 3/13).
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE
18. člen
(varstvo pred onesnaženjem zraka)
(1) Skladno s podzakonskim aktom o določitvi območij in
stopnji onesnaženosti zaradi žveplovega dioksida, dušikovih
oksidov, delcev svinca, benzena, ogljikovega monoksida in
ozona v zunanjem zraku, se območje OPPN nahaja v območju
II. stopnje onesnaženosti.
(2) Za zmanjšanje negativnih vplivov na zrak na najmanjšo možno mero je potrebno upoštevati veljavne predpise.
(3) Gradnja se organizira in izvaja tako, da se prepreči
dodatno onesnaževanje zraka, na kar vplivajo izbira delovnih
strojev in transportnih vozil ter vremenske razmere med gradnjo. Poskrbi se za:
– vlaženje materiala, nezaščitenih površin in prevoznih
poti v vetrovnem in suhem vremenu;
– preprečevanje raznosa materiala z gradbišč;
– čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne
ceste;
– protiprašno zaščito vseh gradbenih in javnih cest, ki se
uporabljajo za prevoz.
19. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Območje sodi v IV. stopnjo varstva pred hrupom.
Zagotoviti je potrebno vse ukrepe, da zakonsko opredeljene
vrednosti ne bodo presežene. Pri posameznih virih prekomernega hrupa je potrebno nivo hrupa meriti in po potrebi izvesti
ustrezno protihrupno zaščito in sanacijo.
(2) Pri izvedbi predvidenega posega v prostor je potrebno
upoštevati veljavno zakonodajo.
(3) Pri načrtovanju morebitnih klimatskih naprav, ki povzročajo hrup, naj se upoštevajo ukrepi in standardi varstva
pred hrupom.
20. člen
(varstvo voda in vodnih virov)
(1) Območje OPPN leži izven vodovarstvenih območij.
(2) Za zagotovitev varstva okolja in vodnih virov je potrebno pri nadaljnjem načrtovanju in gradnji naslednje:
– zgraditi ustrezen sistem odvodnje vseh vrst odpadnih
vod iz območja,

Stran

5654 /

Št.

50 / 4. 7. 2014

– zgraditi ustrezno vodotesno gnojno jamo in odporno
na gnojevko,
– zgraditi silos vodotesen in odporen na kislino,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda.
(3) Zaradi izgradnje predvidenega objekta je potrebno
ustrezno urediti odvod zalednih vod. Projektne rešitve morajo
upoštevati prispevne površine zalednega območja, terenske
danosti območja, pretočnost obstoječega stanja in podati ustrezne rešitve, ki bodo zagotovile varnost predvidenih objektov.
21. člen
(ohranjanje narave)
Na območju predmetnega OPPN ni naravnih vrednot,
zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.
22. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Ravnanje s komunalnimi odpadki se vrši v skladu z
občinskim odlokom.
(2) Ravnanje z gradbenimi in kosovnimi odpadki mora biti
v skladu z določili veljavne zakonodaje, prav tako ravnanje z
morebitnimi industrijskimi in posebnimi odpadki.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
23. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Območje OPPN se nahaja izven vseh naravnih omejitev kot so poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost ter
plazovitost terena. V širšem ureditvenem območju OPPN so
zadostni običajni zaščitni ukrepi pred erozijo.
(2) Obravnavano območje spada v VII. stopnjo potresne
nevarnosti. Projektni pospešek tal znaša 0,100 g. Tveganje
nastanka plazov zaradi potresa je v tem območju srednje. Za
objekt ni potrebna gradnja zaklonišča, potrebna je ojačitev
prve plošče.
(3) Za primere razlitja nevarnih snovi (olja, goriva) je
potrebno pripraviti načrt za hitro ukrepanje in voditi evidenco
o nevarnih snoveh, ki se uporabljajo na gradbišču. Možnost
razlitja nevarnih snovi v času gradnje objekta se zmanjša na
minimalno ob upoštevanju sledečega:
– nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene mehanizacije,
– nadzor nad uporabo in skladiščenjem goriv ter motornih
in strojnih olj,
– nadzor nad ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi elementi z obstoječih utrjenih površin in objektov in
– nadzor nad ravnanjem z odpadno embalažo in ostanki
gradbenih in drugih materialov.
24. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Območje OPPN se nahaja na področju, kjer je požarna ogroženost naravnega okolja srednja. Vžigalica že lahko
povzroči požar. V gozdu je širjenje požara srednje hitro, na
odprtem prostoru kar hitro. Ogenj gori na površini s srednjim
plamenom, pri tem zgori nekaj kompaktnega organskega materiala. Kontrola požara ni težka, požar se pogasi s srednje
velikimi napori.
(2) Načrtovane stavbe se uvrščajo med požarno manj
zahtevne objekte. Doseganje predpisane ravni požarne varnosti mora izhajati iz študije požarne varnosti, kadar je to zahtevano s predpisi o študiji požarne varnosti. Kadar izdelava študije
požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane
ravni požarne varnosti izhajati iz dokumenta Zasnova požarne
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varnosti, ki na kratek in pregleden način določa potrebne ukrepe, povezane s/z:
– ustreznimi zagotovitvami potrebnih odmikov od meje
parcel in med objekti ter potrebnih protipožarnih ločitev z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte,
– nosilnostjo konstrukcije ter širjenjem požara po stavbah,
– evakuacijskimi potmi in sistemi za javljanje in alarmiranje,
– zagotovitvijo virov vode in naprav za gašenje ter neoviran in varen dovoz, dostop in delovne površine za intervencijska vozila.
Študija oziroma zasnova požarne varnosti sta sestavni del
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Povzetek vsebine študije požarne varnosti oziroma zasnove
požarne varnosti, mora biti naveden v obrazcu Izkaz požarne
varnosti stavbe. Izkaz požarne varnosti stavbe je obvezna
priloga dokazila o zanesljivosti objekta.
Z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje
objekte morajo biti zagotovljeni potrebni odmiki od meje parcel
in med objekti ali potrebne protipožarne ločitve.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
PODROBNEGA NAČRTA
25. člen
(etapnost gradnje)
OPPN se lahko izvaja v več etapah (tudi del stavbe), ki
so časovno medsebojno neodvisne. Vsaka etapa mora biti zaključena funkcionalna celota vključno s prometno, komunalno,
energetsko in infrastrukturno ureditvijo, priključki ter zunanjimi
ureditvami.
X. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV
26. člen
(skupne določbe glede dopustnih odstopanj)
(1) Pri uresničitvi OPPN so dopustna odstopanja od funkcionalnih, tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri
nadaljnjem projektiranju ali podrobnejšem proučevanju prometnih, energetskih, tehnoloških, geoloških, hidroloških, okoljskih,
geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so
primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s čimer pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
(2) Odstopanja od funkcionalnih, tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z
njimi morajo soglašati organi in organizacije oziroma nosilci
urejanja prostora.
(3) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja se
vse lokacije objektov in naprav natančno določi. Dopustna so
odstopanja od podatkov, prikazanih v kartografskih prilogah, ki
so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov.
27. člen
(odstopanja pri načrtovanju objektov)
(1) V grafičnih podlogah je označeno maksimalno območje pozidave in načelno zarisan tloris objekta. Natančno
se tloris določi v tehnični dokumentaciji. Območje pozidave je
območje za postavitev stavbe, znotraj katerega je tloris objekta
lahko enak ali manjši od območja pozidave ali bolj razgibane
oblike od zarisane.
(2) Preseganje višinskih gabaritov stavb je možno le za
postavitev strojne opreme (klime, prezračevalni sistemi, dimniki, sončni kolektorji, fotovoltaika …).
(3) Zarisani odmiki objektov se lahko spreminjajo v skladu
z dovoljenimi odstopanji.
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28. člen
(odstopanja glede energetske in komunalne ureditve)
Dopustna so odstopanja od rešitev opredeljenih v predmetnem OPPN (trase posameznih vodov, mesta, način priključevanja ipd.). Natančne rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji ob upoštevanju usmeritev tega OPPN, upoštevanju
veljavne zakonodaje, predpisanih odmikov med posameznimi
komunalnimi vodi. Spremembe lege in trase posameznih vodov
so dopustne tudi v primeru težav pri pridobivanju zemljišč.
XI. OBVEZNOST INVESTITORJEV, LASTNIKOV
IN IZVAJALCEV
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podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne
zakonodaje.
XII. KONČNE DOLOČBE
32. člen
(arhiviranje in vpogled v OPPN)
OPPN v analogni in digitalni obliki se hrani in je na vpogled pri službi pristojni za urejanje prostora v Mestni občini
Slovenj Gradec.
Arhiviranje in vpogled v podrobni načrt se zagotavljata v
digitalni in analogni obliki. V primeru neskladnosti se uporablja
analogna oblika.

29. člen

33. člen

(pogoji za vzdrževalna in druga dela)

(začetek veljavnosti)

(1) Za vzdrževalna in investicijska dela, rekonstrukcije,
dozidave in nadzidave veljajo enaki pogoji za oblikovanje kot
za novogradnje. Dozidave in nadzidave objektov se morajo
uskladiti s celotno stavbno maso objekta in morajo biti skladne
z oblikovanjem in gradbenimi materiali osnovnega.
(2) Pri urejanju okolice objektov mora izdelovalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije in odvečni
gradbeni material in urediti okolico.

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 350-19/2012
Slovenj Gradec, dne 20. junija 2014
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

30. člen
(obveznost ob pripravi projektne dokumentacije)
(1) Med pripravo projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja za izvedbo gospodarske javne infrastrukture izven območja OPPN mora investitor pridobiti projektne pogoje in soglasje upravljavca obravnavane infrastrukture.
(2) Pred začetkom gradnje mora investitor pridobiti geotehnične pogoje gradnje.
31. člen
(obveznost v času gradnje)
(1) V času gradnje imajo investitor in izvajalci naslednje
obveznosti:
– pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske
infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščiti obstoječe
infrastrukturne vode,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju ter da
se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala,
– sprotno kultivirati območje velikih posegov (nasipi, vkopi),
– skladno z veljavnimi predpisi opraviti v najkrajšem možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale
zaradi gradnje,
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh
obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in
zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi,
– v primeru nesreče zagotoviti takojšnje usposobljene
službe,
– zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolico objektov,
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene
ali poškodovane.
(2) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati skladno s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na

2143.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih
in padavinskih voda na območju Mestne
občine Slovenj Gradec

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06, 66/06, 33/07, 57/08,
70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13), 3. in 7. člena Zakona
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98, 38/10, 127/06, 38/10 in 57/11), 4. člena Odloka o
gospodarskih javnih službah v Mestni občini Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 83/94 in 32/06), 3., 26., 192. in 202. člena
Zakona o prekrških (ZP-1-UPB8, Uradni list RS, št. 29/11,
21/13 in 111/13), 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 pri odvajanju odpadne
vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS,
št. 98/07 in 30/10), Uredbe o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), Uredbe
o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 62/08) in 16. člena Statuta Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1 in 53/10)
je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 33. redni
seji dne 11. 6. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih
in padavinskih voda na območju Mestne občine
Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 68/04 in 108/08)
1. člen
V 5. členu Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih
odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 68/04 in 108/08) (v nadaljevanju: odlok) se za besedno zvezo »javnih površin«
doda: »in streh«.
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2. člen
Besedilo tretjega odstavka 6. člena odloka se spremeni
tako, da se glasi:
»Javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine Slovenj
Gradec na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah
in Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja komunala Slovenj
Gradec d.o.o. izvaja Javno podjetje komunala Slovenj Gradec
d.o.o.«
3. člen
14. členu odloka se črta drugi odstavek.

neja.

4. člen
V drugem odstavku 15. člena odloka se črta tretja ali5. člen
V 18. členu odloka se črta besedilo v oklepaju.
6. člen
Spremeni se naslov VI. poglavja odloka tako, da glasi:
»VI. MERITVE ODVODA PORABLJENE VODE
IN STOPNJE ONESNAŽENOSTI TER OBRAČUN
STORITEV«

7. člen
Besedilo 28. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode se uporabnikom zaračunavajo
naslednje 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.
Enota količine storitev odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode je določena v skladu z Uredbo
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS,
št. 87/12, 109/12, v nadaljevanju: Uredba MEDO).«
8. člen
Doda se nov 28.a člen, ki se glasi:
»Ceno storitev gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda za območje občine predlaga izvajalec javne službe z elaboratom
o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe skladno
z določili veljavne Uredbe MEDO in jo predloži pristojnemu
občinskemu organu v potrditev.«
9. člen
V drugem odstavku 29. člena se številka v oklepaju
nadomesti s številko »74/2007«.
10. člen
Besedilo prvega odstavka 31. člena odloka se spremeni
tako, da se glasi:
»Stroške odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode izvajalec javne službe mesečno zaračunava
uporabnikom. Uporabnik je dolžan račun plačati najkasneje
do dneva zapadlosti, v nasprotnem primeru se mu zaračunajo
zakonsko veljavne zamudne obresti.«
V drugem odstavku 31. člena se beseda »kanalščina«
nadomesti z besedno zvezo »stroškov odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode«.
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11. člen
Spremeni se naslov IX. poglavja odloka tako, da se glasi:
»IX. ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH
IN PADAVINSKIH VODA NA OBMOČJIH, KI NISO
OPREMLJENA Z JAVNO KANALIZACIJO«
12. člen
Besedilo 36. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Na območjih, kjer ni urejenega odvajanja in čiščenja
odpadne vode, velja za lastnike novih objektov obvezna izgradnja male komunalne čistilne naprave (MKČN), oziroma
nepretočne greznice v skladu z veljavno zakonodajo.
Na območjih, kjer po operativnem programu odvajanja
in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v Mestni
občini Slovenj Gradec ni predvidena gradnja javne kanalizacije, so lastniki obstoječih objektov dolžni obstoječe pretočne
greznice odstraniti iz uporabe v zakonsko predpisanih rokih
in jih nadomestiti z MKČN ali nepretočnimi greznicami, ki
morajo ustrezati zakonsko predpisanim standardom glede
tehnične izvedbe in dodatne obdelave očiščene odpadne
vode.
Skladno z Uredbo o malih komunalnih čistilnih napravah
izvajalec za naprave do zmogljivosti 50 PE na stroške uporabnika izdela oceno obratovanja, ki se izdela po zakonsko
predpisanem navodilu. Ceno izdelave ocene obratovanja kot
storitev javne službe potrdi občinski svet na predlog izvajalca
v skladu z merili iz predpisa, ki ureja oblikovanje cen obveznih
občinskih GJS varstva okolja.«
13. člen
Besedilo 37. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»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 zagotoviti:
– redno praznjenje komunalne vode iz nepretočnih greznic in njeno čiščenje na komunalni čistilni napravi
– prevzem blata iz obstoječih greznic in blata iz malih
komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE
najmanj enkrat na 3 leta, ter njegovo obdelavo na komunalni
čistilni napravi
– prve meritve in obratovalni monitoring ali izdelavo ocen
obratovanja za MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, v
skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz male čistilne naprave.«
14. člen
Doda se nov 37.a člen, ki se glasi:
»V primeru uporabe blata, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je, v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata
iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, 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 storitve iz tretje alineje prejšnjega
odstavka.
Določbe prejšnjega odstavka se lahko uporabljajo samo
v primeru, če lastnik nepretočne greznice ali male komunalne
čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, izvajalcu
javne službe predloži pisno izjavo, da je uporaba blata za
gnojilo v kmetijstvu, v skladu s predpisom, ki ureja uporabo
blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.«
15. člen
Doda se nov 37.b člen, ki se glasi:
»Mestna občina Slovenj Gradec lahko, v interesu pospeševanja uvajanja malih komunalnih čistilnih naprav, na
področjih, ki ne bodo opremljena s kanalizacijskim omrežjem,
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za individualne investitorje dodeljuje subvencije, kot obliko
nepovratnega sofinanciranja investicije.
Mestna občina Slovenj Gradec ureja vsa vprašanja v
zvezi s podeljevanjem finančnih spodbud v posebnem pravilniku.
Mestna občina Slovenj Gradec razpisuje finančne spodbude skladno s svojimi vsakoletnimi proračunskimi možnostmi.«
16. člen
Spremeni se naslov XIV. poglavja odloka tako, da se
glasi:
»XIV. INŠPEKCIJSKI NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE«
17. člen
Doda se novi 50. člen odloka, ki se glasi:
»Za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega odloka in izrekanje sankcij je pristojen Medobčinski inšpektorat
Koroške.«
Dosedanji 50. člen odloka se preštevilči, tako da postane
50.a člen.
18. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št.
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RAZPISUJEM
redne volitve članov svetov četrtnih
in vaških skupnosti na območju
Mestne občine Slovenj Gradec
1. Redne volitve v svete četrtnih skupnosti: Polje, Center, Legen – mesto, Štibuh, Stari trg – mesto in svete vaških
skupnosti: Stari trg, Pameče - Troblje, Gradišče, Sele - Vrhe,
Podgorje, Razbor, Šmiklavž, Šmartno, Turiška vas in Legen
bodo v nedeljo, 5. oktobra 2014.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za
volilna opravila, se šteje ponedeljek, 21. julij 2014.
3. Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija in
volilne komisije volilnih enot.
Št. 040-0003/2014
Slovenj Gradec, dne 26. junija 2014
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Slovenska
Bistrica

RAZPISUJEM
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Slovenska Bistrica
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnostih Alfonz Šarh,
Impol, Pohorski odred, Dr. Jagodič, Vrhole - Preloge, Zgornja
Ložnica, Kebelj, Tinje, Šmartno na Pohorju, Zgornja Polskava,
Spodnja Polskava, Pragersko - Gaj, Leskovec - Stari log, Črešnjevec in Laporje bodo v nedeljo, 5. oktobra 2014.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 21. julij 2014.
3. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine Slovenska Bistrica.
Št. 041-1/2014-25-0520
Slovenska Bistrica, dne 30. junija 2014
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

SLOVENSKE KONJICE
2146.

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
45/08, 83/12) in 60. člena Statuta Mestne občine Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – uradno prečiščeno besedilo, 53/10)

5657

Na podlagi 110. člena in prvega odstavka 111. člena
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in
45/08) ter 68. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni
list RS, št. 55/10)

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

Razpis rednih volitev članov svetov četrtnih
in vaških skupnosti na območju Mestne
občine Slovenj Gradec

Stran
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Št. 352-05-11/2004
Slovenj Gradec, dne 23. junija 2014
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Razpis rednih volitev v svete krajevnih
skupnosti na območju Občine Slovenske
Konjice

Na podlagi 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12
ter odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-114/11-12 (Uradni list RS,
št. 47/11) in 58. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni
list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10)

RAZPISUJEM
redne volitve v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Slovenske Konjice
1. člen
Redne volitve v svete Krajevne skupnosti Bezina, Dobrava - Gabrovlje, Draža vas, Jernej, Konjiška vas, Loče, Polene,
Slovenske Konjice, Sojek - Kamna gora, Spodnje Grušovje,
Špitalič, Tepanje, Vešenik - Brdo, Zbelovo, Zeče in Žiče se
opravijo v nedeljo, 5. oktobra 2014.
2. člen
Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna
opravila, se šteje ponedeljek, 21. julij 2014.
3. člen
Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.
Št. 04101-0002/2014(121)
Slovenske Konjice, dne 27. junija 2014
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.
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SODRAŽICA

2147.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (OPN S 07)

Na podlagi 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (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, 35/13 – Skl. US), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave
občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij
(Uradni list RS, št. 99/07) in 15. člena Statuta Občine Sodražice (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na
21. redni seji dne 19. 6. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica
(OPN S 07)
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 49/11).
2. člen
V 1. členu se črta celotno besedilo in se nadomesti z naslednjim:
»(uvodne določbe)
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski prostorski načrt Občine Sodražica (v nadaljevanju: OPN).
(2) OPN je izdelalo podjetje Arealine d.o.o. iz Postojne, pod št. projekta P-14/2014.
(3) OPN velja na celotnem območju občine.«
3. člen
V 2. členu se črta celotno besedilo in se nadomesti z naslednjim:
»(namen)
(1) Z OPN se določajo izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve občinskega pomena ter
določajo pogoji umeščanja objektov in drugih posegov v prostor.
(2) OPN je podlaga za pripravo projektov za izdajo gradbenih dovoljenj po predpisih o graditvi objektov in podlaga za gradnjo
enostavnih objektov.
(3) OPN določa usmeritve za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov (v nadaljevanju: OPPN).«
4. člen
V 3. členu se črta celotno besedilo in se nadomesti z naslednjim:
»(vsebina in sestavine odloka)
(1) OPN je sestavljen iz tekstualnega in grafičnega dela:
(2) Tekstualni del OPN obsega naslednja poglavja:
I. Uvodne določbe
II. Strateški del
III. Izvedbeni del
IV. Prehodne in končne določbe.
(3) Grafični del strateškega dela OPN vsebuje naslednje karte:
Številka

Karta
Prikaz zasnove prostorskega razvoja občine
Prikaz zasnove gospodarske javne infrastrukture
Prikaz okvirnih območij naselij, vključno z območji razpršene gradnje ter prikaz okvirnih območij
razpršene poselitve
Prikaz usmeritev za razvoj poselitve in celovito prenovo
Prikaz usmeritev za razvoj v krajini
Prikaz usmeritev za določitev namenske rabe zemljišč

Merilo
1:50 000
1:50 000
1:50 000
1:50 000
1:50 000
1:50 000

(4) Grafični del izvedbenega dela OPN vsebuje naslednje karte:
Pregledna karta Občine Sodražica z razdelitvijo na liste
Pregledna karta Občine Sodražica s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij
gospodarske javne infrastrukture
Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in
prostorskih izvedbenih pogojev
Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture
(5) Priloge:
– izvleček iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije za območje Občine Sodražica,
– prikaz stanja prostora Občine Sodražica,
– strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve,
– urbanistični načrt Sodražice,
– usmeritve za izdelavo OPPN (na izvedbeni in strateški ravni),
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– obrazložitev OPN,
– povzetek za javnost,
– okoljsko poročilo.«

1:50 000
1:50 000
1:5 000
1:5 000
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5. člen
V 4. členu se v prvem odstavku besedilo »GE – gradbena enota« črta in nadomesti z besedilom: »DZP – delež zelenih
površin«. Za besedilom »RPE – register prostorskih enot« se doda v novo vrsto besedilo: »ppn – varovanja pogojev izvedbe
OPPN«. Za besedilom »UO – urejevalno območje (glej strokovne podlage za poselitev tč. 33_str_pod) se doda v novo vrsto
besedilo: »x – enote s posebnim režimom urejanja«.
Vrine se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Vzorci poselitve:
vao – domačije v odprtem vaškem okolju
vas – domačije v strnjenem vaškem okolju
odo – osamele domačije
odi – kmetije z industrijsko proizvodnjo.
Ureditve:
zsr – zelene urbane površine in zeleni sistemi – površine za oddih, rekreacijo in šport
zpa – zelene urbane površine in zeleni sistemi– parki
zdz – zelene urbane površine in zeleni sistemi – druge urejene zelene površine
zdo – zelene urbane površine in zeleni sistemi – zelene ureditve ob vodotokih
zpk – zelene urbane površine in zeleni sistemi – pokopališča
jp – javni prostor, centralne in skupne javne površine.
Tipi objektov:
h – hiše
hm – stanovanjske hiše
ph – počitniške hiše
js – javne stavbe
tm – trško mestne hiše
vs – stavbe z varovano dediščino
gp – gospodarska poslopja
gs – gospodarske stavbe
ip – industrijske stavbe,
ike – stavbe komunikacijsko energetske infrastrukture.«
6. člen
V 5. členu se črta celotno besedilo in se nadomesti z naslednjim:
»(vsebina besedila odloka OPN)
V tekstnem delu odloka v nadaljevanju so naslednje vsebine:
1.0 – UVODNE DOLOČBE
2.0 – STRATEŠKI DEL OPN – besedilo
2.1 – Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine
2.2 – Zasnova prostorskega razvoja občine
2.3 – Zasnova GJI lokalnega pomena in GJD
2.4 – Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana
2.5 – Določitev okvirnih območij razpršene poselitve
2.6 – Usmeritve za prostorski razvoj občine
2.7 – Urbanistični načrt občinskega središča
3.0.0.0 – IZVEDBENI DEL OPN
3.1.0.0 – Splošne določbe
3.1.1.0 – Obseg akta
3.1.2.0 – Namenska raba
3.1.3.0 – Splošni prostorski izvedbeni pogoji
3.1.3.1 – Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
3.1.3.2 – Način urejanja na območjih z določenimi občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti (OPPN)
3.1.4.0 – Varovanja
3.2.0.0 – Merila in pogoji javnega prostora in grajene gospodarske javne infrastrukture
3.3.0.0 – Merila in pogoji urejanja zunaj območij stavbnih zemljišč – EUP z oznako KGV
3.4.0.0 – Merila in pogoji v enotah urejanja prostora (EUP) stavbnih zemljišč
3.4.1.0 – Splošna merila urejanja EUP stavbnih zemljišč
3.4.2.0 – Podrobni prostorsko izvedbeni pogoji
3.4.2.1 – Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo
SK –površine podeželskega naselja,
A – površine razpršene poselitve,
SS – stanovanjske površine,
SP – površine počitniških hiš,
C – območja centralnih površin,
BC – posebna območja – športni centri,
BT – površine za turizem,
IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo,
IG – gospodarske cone,
IP – površine za industrijo,
ZS – površine za oddih in rekreacijo,
ZD – zeleni sistemi in pasovi,
ZP – parki,
ZK – pokopališča,
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PC – cestne površine,
PO – prometne površine,
E – območje energetske infrastrukture,
T – območje komunikacijske infrastrukture,
O – območje okoljske infrastrukture.
3.4.3.0 – Stavba
3.4.3.1 – Merila in pogoji za oblikovanje stavb
3.4.4.0 –Pogoji umestitve in merila oblikovanja pomožnih objektov
3.5.0.0 – Specifikacija EUP s posebnimi PIPi
3.6.0.0.- Prostorski izvedbeni pogoji na območjih predvidenih OPPN
3.6.1.0 – Usmeritve za izdelavo predvidenih OPPN
4.0 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE.«
7. člen
V 22. členu odloka se v devetem odstavku za besedilom »znotraj obstoječih« črta »GE« in nadomesti z besedilom: »območij
poselitve«.
8. člen
V 24. členu se spremeni tretji odstavek tako, da se glasi:
»Prostorski izvedbeni pogoji (PIP) naj se določajo posebej na območjih stavbnih zemljišč (za poselitev) in za preostali prostor
občine (zunaj območja stavbnih zemljišč). Za območje zunaj stavbnih zemljišč naj se opredeli ena sama EUP z oznako KGV, kjer
naj bodo merila PIP določena glede na plansko opredeljeno podrobnejšo namensko rabo. Na območjih poselitve pa naj se na
podlagi strokovnih podlag in opredeljenih razvojnih izzivov ugotovijo in določijo prostorsko izvedbeni pogoji (PIP) za območje z
istimi razvojnimi značilnostmi in razvojnimi usmeritvami. Tako se določijo splošna merila urejanja ter opredelijo podrobna merila
in nabor objektov po kriteriju namenske rabe. Za določeno posamezno EUP (v tabeli 90. člena) so dodani še posebni izvedbeni
pogoji in merila urejanja.«
Četrti, peti, šesti in sedmi odstavek se črtajo.
9. člen
V 26. členu se črta celotno besedilo in se nadomesti z naslednjim:
»(vsebina izvedbenega dela)
(1) Izvedbeni del določa:
– območja namenske rabe,
– prostorske izvedbene pogoje,
– območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt.
(2) Izvedbeni del je treba upoštevati pri izdaji gradbenih dovoljenj za gradnjo objektov, pri prostorskem umeščanju in gradnji
enostavnih objektov, pri spremembi namembnosti objektov ter rabe prostora in drugih posegov, ki jih določajo predpisi.
(3) Poleg določb tega izvedbenega dela je treba pri graditvi objektov in vseh posegih upoštevati druge predpise in akte, ki
določajo javno-pravne režime v prostoru in na podlagi katerih je v postopku izdaje gradbenega dovoljenja treba pridobiti pogoje in
soglasja. Dolžnost upoštevanja teh pravnih režimov velja tudi v primeru, kadar to ni navedeno v tem odloku.«
10. člen
Vrine se novi 26.a člen, ki se glasi:
»(stopnja natančnosti mej)
(1) Meje enot urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: enota urejanja) so določene na podlagi katastrskih, topografskih in
digitalnih orto-foto načrtov različnih meril in so prikazane na zemljiškem katastru v merilu 1:5000. Kjer meje enot ne potekajo po
parcelni meji, je zadoločitev meje uporabljen topografski podatek.
(2) Položajna natančnost mej enot urejanja je enaka položajni natančnosti zemljiškega katastra, kolikor meja urejanja sovpada
s parcelno mejo. Kolikor meje enote urejanja ne sovpadajo s parcelno mejo, je položajna natančnost meje enote urejanja odvisna
od razlik med položajno natančnostjo topografskih in digitalnih orto-foto načrtov in digitalnim katastrskim načrtom na območju
obravnavane meje.
(3) Drugi grafični prikazi iz 1. člena tega odloka so pripravljeni na podlagi podatkov o prikazu stanja v prostoru, katerih
položajna natančnost je različna in katerih meje se lahko v določenih primerih razlikujejo od dejanskega stanja v naravi.
(4) V primerih, ko zaradi neusklajene ali neprimerne položajne natančnosti različnih podatkov v tem aktu prikazane meje
odstopajo od dejanskega stanja v naravi, je treba v postopku določitve parcele objekta izvesti postopek ureditve meje ali drug
predpisan geodetski postopek, s katerim se nedvoumno izkaže usklajenost načrtovane gradnje s tem prostorskim aktom in stanjem
v prostoru.
(5) V primerih, ko je za določitev meje med območji namenske rabe prostora uporabljen topografski podatek, je dopustna
interpretacija natančnosti zemljiškega katastra v odnosu na uporabljene topografske podatke. Interpretacija se lahko poda v obliki
izvedenskega mnenja.«
11. člen
Spremeni se besedilo 27. člena, ki se po novem glasi:
»(skladnost posega z OPN)«
Poseg v prostor je s tem aktom skladen, če je v skladu z naslednjimi predpisanimi elementi:
– s podrobnejšo namensko rabo (opredeljeno v grafičnih sestavinah izvedbenega dela OPN),
– z vrstami dopustnih gradenj,
– s splošnimi, podrobnimi in posebnimi izvedbenimi pogoji,
– z merili in pogoji varovanj (prikazano v stanju prostora),
– z merili in pogoji v zvezi z javno gospodarsko infrastrukturo.«
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12. člen
Vrine se 27.a člen, ki se glasi:
»(prikaz stanja prostora)
(1) Prikaz stanja prostora je obvezna priloga OPN in je pripravljena na podlagi podatkov iz prostorskega informacijskega
sistema. Odraža stanje v prostoru, kakršno je bilo v trenutku pridobitve podatkov.
(2) Prikaz stanja prostora vsebuje predvsem varstvena, zavarovana, degradirana, ogrožena ter druga območja, na katerih
je na podlagi predpisov vzpostavljen poseben varstveni režim v prostoru in prikaz dejanskega stanja v prostoru glede stavbnih,
kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljišč. Kot dejansko stanje stavbnih zemljišč se prikazuje stavbna zemljišča, določena s
prostorskim aktom občine.«
13. člen
Za 27. členom se doda ime novega poglavja, ki se glasi: »3.1.1.0 Obseg akta«.
14. člen
Spremeni se besedilo 28. člena, ki se po novem glasi:
»(členitev prostora)
(1) Za potrebe določitve prostorskih izvedbenih pogojev tega odloka je izvedena členitev prostora. Celotni prostor občine je
razdeljen na naslednje prostorske enote:
– prostorske enote stavbnih zemljišč v naseljih,
– enote odprtega prostora izven naselij, vključno s stavbnimi zemljišči razpršene poselitve in stavbišči objektov razpršene
gradnje.
(2) Prostorske enote so nadalje členjene na enote urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP). EUP je območje s
praviloma enolično namensko rabo ter enotnimi merili za urejanje prostora, razen v primerih posebnih določil za posamične EUP.
Prikazane so v kartografskem delu.
(3) Prostorske enote stavbnih zemljišč v naseljih so:
Oznaka naselja
Be
Br
Gl
Ja
Je
Ko
Kr
Kz
Li
Ma
No
Ns
Pe
Po
Pr
Ra
Si
So
Tr
Vi
Za
Zp
Ži

Ime naselja
Betonovo
Brlog
Globel
Janeži
Jelovec
Kotel
Kračali
Kržeti
Lipovšica
Male Vinice
Novi Pot
Nova Štifta
Petrinci
Podklanec
Preska
Ravni Dol
Sinovica
Sodražica
Travna Gora
Vinice
Zamostec
Zapotok
Žimarice

(4) Enota urejanja prostora se označi z enolično oznako, ki vsebuje oznako funkcionalne enote in zaporedno številko znotraj
funkcionalne enote. Pod njo je oznaka podrobnejše namenske rabe prostora. Primer zapisa oznake enote urejanja:
So_1
So – oznaka funkcionalne enote,
1 – zaporedna številka enote znotraj funkcionalne enote.
(5) Za vsako enoto urejanja prostora ta odlok določa prostorske izvedbene pogoje. Prostorski izvedbeni pogoji so razdeljeni na:
– splošne prostorske izvedbene pogoje,
– podrobne prostorske izvedbene pogoje, ki veljajo za vse enote za enako namensko rabo,
– posebne prostorske izvedbene pogoje, ki veljajo za vsako posamezno EUP.
(6) Splošni prostorski izvedbeni pogoji se uporabljajo v vseh enotah urejanja prostora, razen če je s podrobnimi ali posebnimi
prostorskimi izvedbenimi pogoji drugače določeno.
(7) Podrobni prostorski izvedbeni pogoji dopolnjujejo ali spremljajo splošne prostorske izvedbene pogoje po posameznih
vrstah namenske rabe. V primeru, če so podrobni prostorski izvedbeni pogoji drugačni od splošnih, veljajo podrobni pogoji.
(8) Za posamezno EUP so lahko poleg splošnih in podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev tega odloka določeni tudi posebni
izvedbeni pogoji, ki dopolnjujejo ali spreminjajo splošne oziroma podrobne prostorske izvedbene pogoje. V primeru, če so posebni
prostorski izvedbeni pogoji drugačni od splošnih ali podrobnih, veljajo posebni pogoji.
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(9) Za enote urejanje prostora, za katere je predvidena izdelava OPPN, veljajo usmeritve za izdelavo teh načrtov, ki so
določene v tem odloku.«
15. člen
V 29. členu se ohrani preglednica, spremeni pa se prvi odstavek, ki se nadomesti z besedilom:
(1) Vsaka enota urejanja prostora ima s tem odlokom predpisane vrste namenske rabe.
(2) V posameznih območjih podrobne namenske rabe morajo površine, namenjene osnovni dejavnosti, obsegati polovico
(več kot 50 %) vseh površin, kolikor v podrobnih in posebnih pogojih ni drugače določeno.
(3) Namenska raba prostora je prikazana na karti »3 – Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše
namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev«.
(4) Območje občine se glede na osnovno namensko rabo prostora deli na:
– območja stavbnih zemljišč,
– območja kmetijskih zemljišč,
– območja gozdnih zemljišč,
– območja vodnih zemljišč,
– območja drugih zemljišč, kamor uvrščamo območja mineralnih surovin in območja zunaj naselij za potrebe obrambe.
(5) Prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje prostora v vseh opredeljenih kategorijah namenske rabe, ki so
predstavljene v Preglednici 2, so podrobno opredeljeni v preglednicah v poglavju 3.3.0.0. Merila in pogoji urejanja zunaj območij
stavbnih zemljišč – EUP z oznako KGV in 3.4.0.0. Merila in pogoji v enotah urejanja prostora (EUP) stavbnih zemljišč.
16. člen
Pred 30. členom se spremenita naslov 3.1.3.0 »Način urejanja«, ki se po novem glasi: »Splošni prostorski izvedbeni pogoji«,
in naslov 3.1.3.1 »Način urejanja na območjih enot urejanja prostora«, ki se po novem glasi: »Splošni prostorski izvedbeni pogoji
glede namembnosti in vrste posegov v prostor.«
17. člen
Zamenja se besedilo 30. člena, ki se po novem glasi:
»(vrste dopustnih gradenj)
(1) Gradnje so dovoljene na območju stavbnih zemljišč in na obstoječi razpršeni zakonito zgrajeni gradnji.
(2) Gradnje izven stavbnih zemljišč so dovoljene, če to določa zakon ter za infrastrukturne, nezahtevne in enostavne objekte,
v skladu z določili tega odloka.
(3) Če ta odlok ali drug predpis ne določa drugače, so na celotnem območju občine dopustne naslednje vrstne gradenj:
– gradnja novega objekta,
– dozidava ali/ in nadzidava k obstoječem objektu,
– rekonstrukcija objekta,
– vzdrževanje objekta,
– odstranitev objekta,
– komunalna in oblikovna sanacija objektov,
– spremembe namembnosti objektov.
(4) Dozidava, nadzidava, rekonstrukcija in vzdrževanje objekta so dopustni samo na zakonito zgrajenih objektih.«
18. člen
Zamenja se besedilo 31. člena, ki se po novem glasi:
»(dopustna gradnja objektov in naprav ter drugi dopustni posegi v prostor)
(1) Če ta odlok ali drug predpis ne določa drugače, je na celotnem območju občine dopustna gradnja naslednjih objektov
oziroma naslednje ureditve:
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov gospodarske javne infrastrukture ter drugih nezahtevnih in enostavnih objektov
v skladu z merili in pogoji javnega prostora in grajene gospodarske javne infrastrukture (3.2.0.0) ter usmeritvami oblikovanja
pomožnih objektov (3.4.4.0),
– gradnja objektov, vodov in naprav vodovodnega omrežja, kanalizacijskega omrežja, distribucijskega plinovodnega omrežja,
toplovodnega omrežja, podzemnega elektroenergetskega omrežja, telekomunikacijskega omrežja ter omrežja javne razsvetljave,
gradnja prenosnega plinovodnega omrežja, nadzemnih elektroenergetskih objektov, vodov in naprav ter nadzemnih
komunikacijskih omrežij je dovoljena le pod posebnimi pogoji, ki so navedeni v poglavju 3.2.0.0 – Merila in pogoji javnega prostora
in grajene gospodarske javne infrastrukture,
– gradnja cest, če so te predvidene na karti »Prikaz območij enot urejanja prostora«,
– gradnja objektov za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah,
– gradnja oziroma postavitev naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov),
– vodnogospodarske ureditve,
– urejanje in vzdrževanje odprtih zelenih površin in drugih javnih in skupnih površin (ureditev zelenih površin, drevoredov,
trgov, površin za pešce, gradnja in postavitev urbane opreme, otroških igrišč).
(2) Spremembe namembnosti objektov so dopustne le za tiste dejavnosti, ki so skladne z namensko rabo prostora, določeno
za posamezno enoto urejanja prostora (EUP). Ni dovoljeno vnašanje novih dejavnosti, ki bi bistveno odstopale od osnovne
namembnosti v enoti ter negativno vplivale na funkcijo EUP. Na legalno zgrajenih objektih in njihovih parcelah, katerih namembnost
ni skladna z namensko rabo enote urejanja prostora in je zato sprememba njihove namembnosti nujna, so do takrat dopustna
samo vzdrževalna dela in odstranitev objektov.
(3) Za vsako namensko rabo prostora so določene osnovne, spremljajoče in izključujoče dejavnosti. Spremljajoče dejavnosti
lahko dosegajo do 49 % BTP posameznega objekta, vendar ne več od maksimalne dovoljene površine v posameznem objektu,
če je ta določena.
(4) Izključujoče dejavnosti so tiste dejavnosti, ki se jih na določeno območje namenske rabe ne sme umeščati.«
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19. člen
Zamenja se besedilo 32. člena, ki se po novem glasi:
»(dopustne vrste objektov po namenski rabi prostora)
(1) Vrste objektov so opredeljene v skladu s predpisi o klasifikaciji objektov, pri čemer:
– so vrste objektov označene s šifro iz veljavne klasifikacije objektov,
– se vedno navaja le najnižja ustrezna raven objektov.
(2) Vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov so določene v podrobnih prostorskih izvedbenih pogojih po posameznih
namenskih rabah.«
20. člen
V poglavju 3.1.3.2 z naslovom: Način urejanja na območjih z določenimi občinskimi podrobnimi načrti (OPPN) se zamenja
besedilo 33. člena, ki se po novem glasi:
»(območja podrobnih prostorskih načrtov – OPPN)
(1) S tem odlokom se določa območja izdelave občinskih podrobnejših prostorskih načrtov (v nadaljevanju OPPN).
(2) Meja OPPN, ki je določena s tem odlokom, se v fazi njegove priprave na stavbnih zemljiščih lahko spremeni v primeru,
ko dejansko stanje na mejah območja predvidenega OPPN odstopa od načrtovanega, kot je parcelacija zemljišč, neskladnost
katastrskih načrtov z dejanskim stanjem ipd., ali pa je s predvideno mejo OPPN onemogočena realizacija investicijske namere, ki
je v splošnem javnem ali skupnem interesu. Spremembo meje sprejme Občinski svet, ki ugotavlja skladnost z odlokom OPN ter
obvesti vse lastnike novo vključenih parcel pred javno razgrnitvijo OPPN.
(3) Območje OPPN se lahko razdeli na več manjših prostorsko zaokroženih enot. Predhodno je potrebno izdelati strokovne
podlage in rešitve prostorskih ureditev za celotno območje OPPN, določiti in rezervirati površine za javni program (družbena
infrastruktura), določiti prometno omrežje, skupne zelene in javne odprte površine ter osnove komunalne infrastrukture ter
predvideti etapnost izvajanja. Meja manjšega ali del območja se določi v postopku izdelave OPPN.
(4) Strokovne rešitve prostorskih ureditev za OPPN se lahko pridobijo z izdelavo več variantnih rešitev. Variantne rešitve lahko
izdela en ali več različnih načrtovalcev. Izdelane morajo biti tako, da je možna njihova medsebojna primerjava.
(5) Strokovne rešitve prostorskih ureditev za OPPN se lahko pridobijo z javnim ali vabljenim natečajem. Zahtevo za izvedbo in
način priprave ter izbor variantnih rešitev, oziroma izvedbo javnega natečaja se določi s sklepom o začetku postopka izdelave OPPN.
(6) Po sprejetju OPPN se vsi posegi izvajajo v skladu z določili tega načrta. Do sprejema predvidenega OPPN veljajo PIP,
opredeljeni za EUP na njihovem območju pod pogojem, da je za vsak poseg potrebno preveriti možnost realizacije kompleksnih
ureditev predvidenega OPPN, predvsem prometnega in infrastrukturnega omrežja. Vsa zemljišča in obstoječi objekti se lahko
uporabljajo skladno z namensko rabo. Do izdaje sprejetja posameznega OPPN je na teh območjih prostorskih ureditev dopustno:
– izvajanje rekonstrukcij in rednih vzdrževalnih del na obstoječih objektih,
– izvajanje gradenj, rekonstrukcij, rednih in investicijsko vzdrževalnih del na gospodarski javni infrastrukturi in grajenem
javnem dobrem,
– izvajanje ureditev za potrebe obrambe.«
21. člen
V poglavju 3.1.4.0 Varovanja, se besedilo 35. člena preoblikuje tako, da se s presledki in zaporedno številko poudarijo
posamezni podnaslovi. Besedilo se ohranja. Podnaslovi so:
1) Varovanje kmetijskih zemljišč,
2) Varovanje gozdov,
3) Varovanje voda,
4) Varovanje vodnih virov,
5) Varovanje tal,
6) Varovanje območij za raziskovanje mineralnih surovin,
7) Varovanje in ohranjanje narave
8) Varstvo kulturne dediščine,
9) Varovanje krajine,
10) Varovanje okolja in zdravja,
11) Varstvo zraka,
12) Območja varstva pred hrupom,
13) Varovanje pred elektromagnetnim sevanjem,
14) Varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem,
15) Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
16) Obramba.
22. člen
V 35. členu se črta celotno besedilo, ki sledi 8. podnaslovu Varstvo kulturne dediščine, črta in zamenja z naslednjim besedilom:
»(8.01) Sestavni del OPN so objekti in območja kulturne dediščine, varovani po predpisih s področja varstva kulturne
dediščine (v nadaljevanju objekti in območja kulturne dediščine). To so kulturni spomeniki, vplivna območja kulturnih spomenikov,
varstvena območja dediščine, registrirana kulturna dediščina, vplivna območja dediščine.
(8.02) Objekti in območja kulturne dediščine so razvidni iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o občinskem
prostorskem načrtu in je njegova obvezna priloga, in iz veljavnih predpisov s področja varstva kulturne dediščine (aktov o razglasitvi
kulturnih spomenikov, aktov o določitvi varstvenih območij dediščine).
(8.03) 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).
(8.04) 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.
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(8.05) 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.
(8.06) 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.
(8.07) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo –
čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne
ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za
deponije viškov materialov ipd.
(8.08) 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.
(8.09) 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.
(8.10) 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 in so navedeni v tem členu v nadaljevanju.
(8.11) V vplivnih območjih dediščine velja, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju dediščine.
Ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost dediščine, zaradi katere je bilo vplivno območje določeno.
(8.12) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika, varstveno območje dediščine ali registrirano
dediščino, ki je razvidna iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o občinskem prostorskem načrtu, je treba pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje za posege po predpisih za varstvo kulturne dediščine.
Kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje je treba pridobiti tudi za posege v posamezno EUP, če je tako
določeno s posebnimi prostorsko izvedbenimi pogoji, ki veljajo za to območje urejanja.
(8.13) Za poseg v objekt ali območje kulturne dediščine se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakorkoli spreminjajo
videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo. To
so tudi vsa vzdrževalna dela in drugi posegi v prostor, ki se ne štejejo za gradnjo in so dopustni na podlagi odloka OPN ali drugih
predpisov.
(8.14) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave na območju kulturnega spomenika, registriranega arheološkega najdišča,
stavbne dediščine, naselbinske dediščine, kulturne krajine ali zgodovinske krajine je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje
za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po predpisih za varstvo kulturne dediščine. Pred pridobitvijo kulturnovarstvenega
soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline je pri pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije treba pridobiti podatke o potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah – obseg in čas predhodnih arheoloških raziskav
določi pristojna javna služba.
(8.15) 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.
(8.16) 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.
(8.17) 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.
(8.2) Za registrirano kulturno dediščino veljajo dodatno še prostorsko izvedbeni pogoji za posamezne vrste dediščine.
(8.21) 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.
(8.22) Za registrirano naselbinsko dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov),
– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med
pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),
– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.),
– oprema in uporaba javnih odprtih prostorov,
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
V primeru, da pri posamezni enoti kulturne dediščine varujemo tudi zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami,
je potrebno upoštevati tudi PIP za registrirana arheološka najdišča.
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(8.23) Za registrirano kulturno krajino in zgodovinsko krajino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in grajene ali oblikovane sestavine),
– značilna obstoječa parcelna struktura, velikost in oblika parcel ter členitve (živice, vodotoki z obrežno vegetacijo, osamela
drevesa),
– tradicionalna raba zemljišč (sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini),
– tipologija krajinskih sestavin in tradicionalnega stavbarstva (kozolci, znamenja, zidanice),
– odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbo oziroma naseljem,
– avtentičnost lokacije pomembnih zgodovinskih dogodkov,
– preoblikovanost reliefa in spremljajoči objekti, grajene strukture, gradiva in konstrukcije ter likovni elementi in
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
(8.24) Za registrirano vrtnoarhitekturno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze),
– grajene ali oblikovane sestavine (grajene strukture, vrtna oprema, likovni elementi),
– naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief),
– podoba v širšem prostoru oziroma odnos dediščine z okolico (ohranjanje prepoznavne podobe, značilne, zgodovinsko
pogojene in utemeljene meje),
– rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in obstoj rastlin, in
– vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med sestavinami prostorske kompozicije in stavbami ter
površinami, pomembnimi za delovanje celote.
(8.25) Za registrirano arheološko najdišče velja, da ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke
ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi, strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred posegi ali uporabo,
ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je predvsem:
– odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,
– poglabljati morsko dno in dna vodotokov ter jezer,
– ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati,
– gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in
– postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih
oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča.
Izjemoma so dovoljeni posegi v posamezna najdišča, ki so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij, in v prostor robnih delov
najdišč ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
– če ni možno najti drugih rešitev in
– če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo.
Obseg in čas potrebnih arheoloških raziskav opredeli organ pristojen za področje varstva kulturne dediščine.
V primeru, da se območje urejuje z OPPN, je treba predhodne arheološke raziskave v smislu natančnejše določitve vsebine
in sestave najdišča opraviti praviloma že v okviru postopka priprave izvedbenega akta.
(8.26) 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.
(8.27) Za drugo dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– materialna substanca, ki je še ohranjena,
– lokacija in prostorska pojavnost,
– vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico.«
23. člen
V 35. členu se v besedilu za podnaslovom 12. Območja varstva pred hrupom črta besedna zveza »tip GE« in se nadomesti
z besedilom »namenske rabe«.
24. člen
V 35. členu se v besedilu s podnaslovom 15. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami zamenja drugi odstavek, ki se po
novem glasi:
»(15.02) Gradnje in prostorske ureditve na ogroženih poplavnih, erozijskih, plazovitih in potresnih območjih so dovoljene le,
če so v skladu s veljavnimi predpisi ter temeljijo na predhodno izdelanih strokovnih podlagah, študijah in analiz stanja. Strokovne
podlage za taka območja poleg opredelitve ali so posegi mogoči predlagajo ukrepe, ki jih morajo upoštevati projektne rešitve.
Projektne rešitve potrdi s soglasjem pristojni organ. Gradnja na ogroženih območjih je dovoljena le, če je v funkciji varovanja pred
naravnimi in drugimi nesrečami, torej gradnja objektov za zaščito pred erozijo in plazenjem ter proti poplavam.«
Črta se del petega odstavka, tako da se po novem glasi:
»(15.05) Pri načrtovanju in gradnji objektov je potrebno upoštevati predpise s področja zagotavljanja potresne varnosti pred
potresi.«
Črta se šesti odstavek.
25. člen
Na koncu 35. člena se za novim podnaslovom »16. Obramba« doda besedilo, ki se glasi: »(16.01) Na območju občine ni
posebnih območij za potrebe obrambe. Ker na območju občine ni naselij z več kot 5000 prebivalci, v objektih ni potrebno graditi
zaklonišč.«
26. člen
36. člen se spremeni, tako da se po novem glasi:
»(1) Vse infrastrukturne naprave se načrtujejo, izvajajo in obratujejo v skladu z veljavnimi predpisi in tehničnimi normativi.
Posegi v prometne površine in druge talne javne ureditve naj se načrtujejo in izvajajo vzporedno, usklajeno in predvidoma sočasno
z načrtovanjem in izvedbo novogradenj ter posodobitvami vseh javnih infrastrukturnih instalacij, ki so napeljane oziroma načrtovane
na takšnem območju. Za potrebe gradnje javne infrastrukture v skladu z zahtevami izgradnje javnega infrastrukturnega objekta
je delitev parcel možna.
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(2) Pri načrtovanju gradnje objektov, naprav in vodov komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture, cest in drugih
prometnih površin ter grajenega javnega dobra se poleg zakonskih in podzakonskih aktov upošteva vse upravljavske in tehnične
predpise ter navodila, ki so sprejeti v občini ali pri upravljavcu za področje predmetne infrastrukture.
(3) Gradnja GJI je dovoljena na celotnem območju tega OPN, tudi v varovanih območjih, skladno s pogoji pristojnih služb in
varovalnih koridorjih GJi, če z njo soglašajo upravljavci.«
27. člen
Doda se nov 36.a člen, ki se glasi:
»(predpisana obvezna gospodarska javna infrastruktura)
(1) Stavbna zemljišča za gradnjo objektov so komunalno opremljena, če imajo zagotovljeno oskrbo s pitno vodo, odvajanje
odpadne vode, priključitev na elektroenergetsko omrežje ter dostop do javne ceste.
(2) Če nestanovanjski objekti ne potrebujejo vse v prvem odstavku tega člena navedene komunalne opreme, se komunalna
oprema določi v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja glede na namen objektov.
(3) Kjer stavbna zemljišča za gradnjo niso komunalno opremljena, investitor lahko zagotovi predpisano komunalno opremo
objektov tudi na način, ki ga prostorski akt ali drug predpis ne določa, če gre za način oskrbe, ki sledi napredku tehnike in nima
negativnih vplivov na okolje.«
28. člen
Doda se nov 36.b člen, ki se glasi:
»(obvezno priključevanje na komunalno opremo)
(1) Objekte je treba priključiti na predpisano obvezno komunalno opremo iz prejšnjega člena tega odloka in na drugo
komunalno opremo, ki jo za posamezne vrste objektov oziroma enote urejanja predpisuje ta odlok ali drug predpis. Vsi objekti na
območjih, na katerih obvezna komunalna oprema po tem odloku še ni zagotovljena kot gospodarska javna infrastruktura, morajo
zagotoviti lasten sistem komunalnega opremljanja v skladu z določili tega odloka.
(2) Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač
pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke. Nezahtevne in enostavne objekte je treba priključiti na komunalno opremo takrat,
kadar je za njihovo uporabo to potrebno, preko obstoječih priključkov.
(3) Pri obveznosti priključevanja objektov na javno vodovodno omrežje se lahko izjemoma zaradi fizičnih ovir med objektom in
vodovodnim omrežjem (velika višinska razlika, oddaljenost posameznih objektov od omrežja, vodotoki ipd.) dovoli tudi začasna ali
stalna uporaba lastnih sistemov za oskrbo z vodo (lastno zajetje, kapnica, cisterna) ali ureditev individualnega vodovodnega sistema.
(4) Pri obveznosti priključevanja objektov na javno kanalizacijsko omrežje se na območjih izven vodovarstvenih območij zaradi
fizičnih ovir med objektom in kanalizacijskim omrežjem (velika višinska razlika, oddaljenost posameznih objektov od omrežja,
prečkanje vodotokov ipd.) lahko s soglasjem pristojnega upravljavca kanalizacijskega omrežja dovoli tudi začasna ali stalna
uporaba individualnih sistemov za odvajanje odpadne vode (mala čistilna naprava ali nepretočna greznica).
(5) Če omrežje minimalne komunalne oskrbe ni vključeno v občinski načrt razvojnih programov, lahko investitor zagotovi
minimalno oskrbo tudi na način, ki omogoča samooskrbo objekta, ki sledi napredku tehnike.
(6) Vsi objekti morajo imeti zagotovljeno mesto za zbiranje komunalnih odpadkov in biti vključeni v organiziran sistem zbiranja
in odvažanja komunalnih odpadkov.«
29. člen
Doda se nov 36.c člen, ki se glasi:
»(varovalni pasovi grajenega javnega dobra in gospodarske javne infrastrukture)
(1) Varovalni pasovi cest, elektroenergetske infrastrukture ter ostale gospodarske javne infrastrukture se povzemajo v skladu
z veljavnimi državnimi in občinskimi predpisi.
(2) V varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omrežij je dopustna gradnja objektov in naprav v skladu z določili tega
odloka in drugih predpisovna podlagi projektnih pogojev ter s soglasjem pristojnega upravljavca infrastrukturnega omrežja.«
30. člen
Doda se nov 36.d člen, ki se glasi:
»(gradnja omrežij in naprav gospodarske javne infrastrukture)
(1) Vsa gospodarska javna infrastruktura se mora načrtovati, graditi, obratovati in vzdrževati v skladu z veljavnimi predpisi
in tehničnimi normativi.
(2) Vsi posegi na gospodarski javni infrastrukturi ter vsi posegi, ki se nahajajo v varovalnem pasu gospodarske javne
infrastrukture, se lahko izvajajo le s soglasjem upravljavca posamezne gospodarske javne infrastrukture.
(3) Trase omrežij komunalne opreme je treba medsebojno uskladiti. Potekati morajo tako, da je možno priključevanje vseh
objektov v posameznem območju opremljanja ter da je omogočeno nemoteno obratovanje in vzdrževanje komunalne opreme.
(4) Trase omrežij komunalne opreme je treba praviloma združevati v skupne koridorje, pri čemer je treba upoštevati osnovne
zahteve glede varnostih odmikov med vodi gospodarske javne infrastrukture, kot to določajo veljavni predpisi.
(5) Gradnja omrežij komunalne opreme mora potekati sočasno in usklajeno. Možne so tudi posamične gradnje za zagotavljanje
celovite javne komunalne oskrbe ali izboljšanja ekonomske učinkovitosti izvajalcev javnih gospodarskih služb.
(6) Ob gradnji nove ali rekonstrukciji posamične obstoječe komunalne opreme je treba v okviru območja predvidenega
posega predvideti tudi rekonstrukcijo preostalih vodov, objektov in naprav komunalne opreme, ki zaradi dotrajanosti, premajhne
zmogljivosti, slabe tehnične izvedbe, posledic poškodb ali urbanističnih zahtev ni več ustrezna.
(7) Omrežja komunalne opreme morajo praviloma potekati po javnih površinah, razen na odsekih, na katerih zaradi terenskih
ali drugih razlogov potek po javnih površinah ni možen. Za gradnjo izven javnih površin mora upravljavec te opreme za to od
lastnika pridobiti služnost.
(8) V poselitvenih območjih ter v območjih varstva kulturne dediščine je treba omrežja komunikacijske in elektroenergetske
opreme graditi praviloma v podzemni izvedbi, razen v primerih, ko posegajo na arheološka najdišča in je s predhodnimi raziskavami
ugotovljeno, da tak poseg ni možen.
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(9) Omrežja in jaške komunalne opreme je treba na javnih cestah umeščati zunaj vozišča. Če to ni mogoče, se jaški umestijo
tako, da so pokrovi zunaj kolesnic vozil.
(10) Globina podzemnih komunalnih vodov in objektov na kmetijskih zemljiščih mora zagotavljati normalno kmetijsko
obdelavo. Po izvedeni gradnji komunalnih vodov je treba kmetijsko zemljišče vzpostaviti v prvotno stanje.
(11) Prečkanja komunalne opreme pod strugo vodotoka je treba načrtovati tako, da ni zmanjšana prevodna sposobnost
struge vodotoka.
(12) Gospodarsko javno infrastrukturo je treba načrtovati tako, da bo čim manj posegala v vodna in priobalna zemljišča.«
31. člen
Doda se nov 36.e člen, ki se glasi:

»(gradnja in urejanje javnih površin)
Javne površine so predvsem površine cest, igrišča, parkirišča, pokopališča, parki, zelenice, površine za pešce in gozdovi s
posebnim namenom.«
32. člen
Doda se nov 36.f člen, ki se glasi:

»(gradnja in urejanje cest)
(1) V varovalnih pasovih cest, določenih v zakonih in predpisih, je na stavbnih zemljiščih dovoljena gradnja, dozidava,
nadzidava, sprememba namembnosti in ureditve zelenih površin le s soglasjem upravljavca cest in v skladu z namensko rabo.
(2) Priključki na javno cesto morajo biti urejeni tako, da ne ovirajo prometa. Načrtujejo se na podlagi projektnih pogojev in s
soglasjem pristojnega organa ali javne službe, ki upravlja z javno cesto.
(3) Na javno cesto je treba praviloma priključevati več objektov s skupnim priključkom na cesto.
(4) Manipulacijske površine ob parkiriščih morajo biti izvedene in urejene tako, da je omogočeno čelno vključevanje vozil na
javno cesto. Načrtujejo se na podlagi projektnih pogojev in s soglasjem pristojnega organa ali javne službe, ki upravlja z javno cesto.
(5) Slepo zaključene ceste morajo imeti obračališča.
(6) Gradnja mostov in cest v območju vodotokov ne sme posegati v pretočni profil. Varnost pred stoletnimi visokimi vodami
mora biti zagotovljena z minimalno 50 cm proste višine med objektom in višinsko koto stoletnih vod.
(7) Avtobusna postajališča morajo biti urejena izven vozišča javnih cest in v skladu s predpisi o tehničnih normativih in
minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati avtobusna postajališča.
(8) Praviloma se pločniki ter javna razsvetljava gradijo ob lokalnih cestah in ob vseh lokalnih cestah znotraj naselij. Prednostno
se izvaja gradnja pločnikov ob javnih cestah, ki vodijo do objektov družbene javne infrastrukture, pri čemer se prioritetno zagotovijo
pločniki do vrtcev in osnovnih šol.
(9) Dimenzija tipskega prečnega profila vozišča se določi za vrsto ceste, prometno obremenitev in projektno hitrost v skladu
s pravilnikom o projektiranju cest. Minimalna širina vozišča občinskih cest je praviloma 5,0 metrov, izjemoma 4,0 metre, kadar
zaradi terenskih ali drugih okoliščin ni mogoče zagotoviti večje širine. Po potrebi se lahko zgradijo tudi izogibališča. Minimalna
širina enosmerne kolesarske steze znaša 1,50 m in dvosmerne kolesarske steze 2,50 m. Minimalna širina pločnika praviloma
znaša 1,50 m.
(10) Dimenzijo tipskega prečnega profila cestišča iz prejšnjega odstavka tega člena je mogoče zmanjšati v primeru, če
izgradnjo prometnih površin onemogoča legalno zgrajen objekt, ki ga ni mogoče ali smiselno porušiti. V primeru zmanjšanja
elementov prečnega profila se najprej v sprejemljivem obsegu praviloma zmanjša širina vozišča, potem kolesarske steze in
nazadnje pločnika.«
33. člen
Doda se nov 36.g člen, ki se glasi:

»(gradnja in urejanje vodovodnega omrežja)
(1) Javno vodovodno omrežje je namenjeno oskrbi prebivalstva s pitno vodo.
(2) Javno vodovodno omrežje mora biti namenjeno tudi za sanitarne potrebe, zagotavljanju požarne varnosti, tehnološkim
potrebam ter javni rabi.
(3) Hidrante je treba praviloma umeščati zunaj javnih povoznih ali pohodnih površin.
(4) Priključitev objektov na javno vodovodno omrežje se izvede po navodilu upravljavca vodovoda in na podlagi veljavnih
predpisov, ki določajo način priključitve objekta na javno vodovodno omrežje.
(5) Posege v obstoječe javno vodovodno omrežje, vključno s hišnimi priključki (za hišni priključek se šteje del sekundarnega
vodovodnega cevovoda do zasuna za vodomer), lahko opravi le upravljavec vodovoda.«
34. člen
Doda se nov 36.h člen, ki se glasi:

»(gradnja in urejanje kanalizacijskega omrežja)
(1) Kanalizacijsko omrežje je namenjeno odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode iz stavb ter padavinske vode s
streh in utrjenih površin.
(2) Novo kanalizacijsko omrežje mora biti praviloma zgrajeno v ločenem sistemu.
(3) Odvajanje in čiščenje padavinske vode z javnih cest, parkirišč in drugih povoznih utrjenih ali tlakovanih površin, na katerih
se odvija motorni promet, se izvaja v skladu s predpisi.
(4) Čistilne naprave naj bodo dovolj oddaljene od strnjenih stanovanjskih površin oziroma tako, da se v največji možni meri
zmanjšajo vplivi čistilne naprave, lokacija pa naj omogoča morebitno razširitev čistilne naprave. Do čistilne naprave je treba
zagotoviti dovoz z javne ceste. Čistilna naprava mora biti praviloma zavarovana z zaščitno ograjo.
(5) Male čistilne naprave in nepretočne greznice morajo biti izvedene podzemno v skladu s predpisi. Dopustna je tudi gradnja
rastlinske čistilne naprave. Vsi navedeni objekti morajo biti locirani na parceli namenjeni gradnji objekta ali na eni od parcel več
objektov, če naprava služi več objektom.
(6) Vsi individualni sistemi za odvajanje in čiščenje odpadne vode morajo biti redno vzdrževani in evidentirani pri izvajalcu
javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode.
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(7) Padavinske vode je treba, če ne obstaja možnost priključitve na javno kanalizacijo, prioritetno ponikati, pri tem morajo biti
ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin znotraj gradbenih parcel. Če ponikanje ni možno, je treba
padavinske vode speljati v bližnji vodotok, če tega ni, pa razpršeno po terenu.
(8) Padavinske vode iz objektov in njihovih tlakovanih površin ni dopustno usmeriti na javne površine, niti v naprave za
odvodnjavanje javnih površin.«
35. člen
Doda se nov 36.i člen, ki se glasi:
»(gradnja in urejanje elektroenergetskega omrežja)
(1) Gradnja novih in rekonstrukcija obstoječih elektroenergetskih vodov prenosnega omrežja napetostnega nivoja 35 kV in več
je dovoljena v koridorjih daljnovodov, pri čemer je gradnja oziroma rekonstrukcija daljnovodov v višji napetostni nivo dopustna, če:
– se ne omejuje namenske rabe prostora, določene s tem OPN,
– so upoštevani tehnični predpisi o elektromagnetnem sevanju.
(2) Elektroenergetsko distribucijsko omrežje napetostnega nivoja 20 kV in manj mora biti praviloma zgrajeno s podzemnimi
kabli v kabelski kanalizaciji. Gradnja nadzemnih vodov napetostnega nivoja 20 kV in manj je dopustna le zunaj strnjenih območij
poselitve, razen v primerih ko terenske razmere gradnje podzemnega voda ne omogočajo. Nadzemni elektroenergetski vodi ne
smejo potekati v vedutah na naravne in ustvarjene prostorske dominante.
(3) Razdelilne transformatorske postaje se morajo izvesti z uporabo sodobnih tehnologij tako, da se:
– vplivi na okolje zmanjšajo na minimum,
– zmanjšajo potrebne površine za postavitev objekta,
– vse stikalne in transformatorske naprave izvede v kvalitetno oblikovanih zaprtih objektih,
– vse razdelilne transformatorske postaje zaščitijo pred nepooblaščenim dostopom,
– vse priključitve praviloma izvedejo s podzemnimi kabli.
(4) Transformatorske postaje morajo biti v primeru gradnje večjih objektov sestavni del objekta ali arhitekturne kompozicije
objektov.
(5) V varovalnih pasovih daljnovodov je prepovedana gradnja nadzemnih objektov, v katerih se nahaja vnetljiv material in
parkiranje vozil, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale. Za gradnjo vseh ostalih objektov v varovalnih pasovih
prenosnih daljnovodov je treba pridobiti pisno soglasje izvajalca gospodarske javne službe sistemskega operaterja prenosnega
omrežja.
(6) V varovalnih koridorjih elektroenergetskih vodov, objektov in naprav ter komunikacijskih oddajnih sistemov ni dopustna
gradnja objektov, ki zahtevajo povečano varstvo pred sevanjem, in sicer:
– stanovanjskih objektov,
– bolnišnic, zdravilišč, okrevališč in turističnih objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji,
– objektov vzgojno-varstvenega in izobraževalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva,
– objektov, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti,
– otroških igrišč in javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin, ki so namenjene za zadrževanje večjega števila ljudi.
(7) V varovalnih koridorjih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 110 kV in več je na obstoječih objektih dopustno
vzdrževanje objektov ter gradnja pomožnih objektov, ki služijo obstoječemu objektu (garaže, parkirišča, lope).«
36. člen
Doda se nov 36.j člen, ki se glasi:
»(gradnje in urejanje za potrebe oskrbe z energijo)
(1) Pri gradnji objektov se na celotnem območju občine spodbuja uporabo okolju prijazne in učinkovite rabe energije ter
uporabo obnovljivih virov energije. Zato se pri gradnji novih stavb ter rekonstrukciji stavb, kjer se načrtuje zamenjava sistema
oskrbe z energijo in ogrevanja, upošteva predpise s področja učinkovite rabe energije ter spodbuja pasivno in energetsko učinkovito
gradnjo. Stavbe se priključujejo na ekološko čiste vire energije. V vseh EUP je dovoljena gradnja omrežja in naprav za daljinsko
ogrevanje.
(2) Pri gradnji novih stavb in rekonstrukciji stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m2, pri katerih se zamenjuje
sistem oskrbe z energijo, se ta načrtuje na podlagi in ob upoštevanju študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z
energijo, ki se izdela v skladu z veljavnimi predpisi. Študija izvedljivosti je obvezna sestavina projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja v skladu s predpisi o graditvi objektov.
(3) Alternativni sistemi za oskrbo stavb z energijo so:
– decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije,
– soproizvodnja toplote, soproizvodnja hladu in električne energije,
– daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje,
– toplotne črpalke.
(4) Oskrba z električno energijo se zagotavlja s priključitvijo objektov na distribucijsko električno omrežje. Električno energijo
se lahko zagotavlja iz obnovljivih virov energije kot dopolnilni ali izključni vir.
(5) Podpira se izkoriščanje potencialov obnovljivih virov energije, kot sta sončna in vetrna energija.
Solarni in vetrni sistemi za pridobivanje električne energije in ogrevanje se lahko umeščajo v območje poselitve in v
neposredno bližino infrastrukturnih objektov in koridorjev tudi izven območja poselitve.
Dovoljena je gradnja vetrnih elektrarn oziroma posameznih vetrnic.
Pred umestitvijo vetrnic v prostor je potrebno opredeliti območje s primerno količino in močjo vetra.
Pri načrtovanju je potrebno obvezno upoštevati usmeritve za posege v krajino, kot je:
– ohranjanje naravnih vrednot in značilnih krajinskih vzorcev,
– ohranjanje ugodnega stanja in drugih sestavin prostora.
V okoljevarstvenem dovoljenju se določijo ukrepi varovanja pred prekomernim hrupom v območju poselitve in onesnaženosti
podtalja.«
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37. člen
Doda se nov 36.k člen, ki se glasi:
»(gradnja in urejanje javne razsvetljave)
Javne površine na območjih naselij z opredeljeno namensko rabo S, C, B, I, P, ter ZK, ZS in ZP morajo biti opremljene z javno
razsvetljavo, skladno s funkcijo in pomenom posamezne površine in okoliških objektov. Pri tem je treba upoštevati predpise glede
preprečevanja svetlobnega onesnaženja in glede zmanjševanja porabe električne energije.«
38. člen
Doda se nov 36.l člen, ki se glasi:
»(gradnja in urejanje komunikacijskega omrežja)
(1) Komunikacijsko omrežje, razen sistemov brezžičnih povezav, mora biti izvedeno s podzemnimi kabli, praviloma v kabelski
kanalizaciji. Zunaj strnjenih območij poselitve je dopustna tudi gradnja nadzemnih vodov.
(2) Na območjih urejevalnih enot z namensko rabo S, C, B in I je treba zagotoviti ustrezno število komunikacijskih central
in telekomunikacijsko omrežje, tako da bo zagotovljena možnost prenosa signala za potrebe oskrbe objektov z najsodobnejšimi
komunikacijskimi storitvami.
(3) Objekte in naprave mobilne telefonije je treba umeščati v prostor tako, da se združujejo v obstoječe ali načrtovane
infrastrukturne koridorje in naprave.
(4) Gradnja objektov v koridorjih brezžičnih komunikacijskih povezav omrežij upravljavcev z javnim pooblastilom je dovoljena
samo do tiste višine, ki ne prekinja teh povezav.
(5) Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja mobilne telefonije je treba upoštevati predpise s področja elektronskih
komunikacij, elektromagnetnega sevanja ter naslednje usmeritve in pogoje:
– objekte in naprave mobilne telefonije ni dopustno graditi v območjih EUP namenjenih: stanovanjem (S), drugim centralnim
dejavnostim, namenjenim varstvu, izobraževanju, kulturi, zdravstvu (CD), zelenim površinam (Z), na najboljših kmetijskih zemljiščih
(K1) ter v območju površinskih voda (VC),
– gradnja objektov mobilne telefonije ni dopustna v območju 100 m pasu, merjeno od roba funkcionalne parcele
objekta navedenih objektov in naprav: 12640 Stavb za zdravstvo, 11 Stanovanjskih stavb, 12630 Stavb za izobraževanje in
znanstvenoraziskovalno delo ter otroških igrišč,
– objekte in naprave mobilne telefonije je izjemoma dopustno graditi na manj kvalitetnih kmetijskih in gozdnih zemljiščih na
podlagi soglasja pristojnih služb s področja kmetijstva ali gozdarstva.
(6) Vizualni vpliv zgrajenih objektov na vidne kvalitete prostora naj bo čim manjši. Oblikovanje objektov (barve, oblika stebrov
in anten) mora biti čim bolj prilagojeno prevladujoči urbani in krajinski tipologiji ter naravnim danostim prostora.
(7) Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega TK omrežja in predhodno pridobiti soglasje upravljavca
omrežja k projektnim rešitvam. Obstoječe TK omrežje glede na pozidavo je potrebno ustrezno zaščititi ali prestaviti na osnovi
projektne rešitve. Pri projektni rešitvi upoštevati izgradnjo kabelske kanalizacije do priključne točke obstoječe KK in kablov.«
39. člen
Doda se nov 36.m člen, ki se glasi:
»(objekti in ureditve za zbiranje in odstranjevanje odpadkov)
(1) Komunalne odpadke je treba zbirati v za to določenih posodah (zabojnikih), ki jih določi izvajalec javne službe v skladu
s predpisi.
(2) Odjemno mesto za komunalne odpadke mora biti dobro prometno dostopno in zunaj javnih prometnih površin. V primeru,
ko odjemno mesto ni tudi zbirno mesto, je treba takoj po prevzemu odpadkov na odjemnem mestu posode za zbiranje odpadkov
postaviti nazaj na zbirno mesto.
(3) Za ločeno zbiranje odpadkov se v skladu s predpisi na primerno dostopnih mestih na utrjenih javnih površinah locirajo
zbiralnice ločenih frakcij (ekološki otoki).
(4) Zbirni center za odpadke se lahko umestijo na enote urejanja prostora z naslednjo namensko rabo: IG, IP, IK, O.Zbirni
center za ločeno zbiranje odpadkov je potrebno ograditi z ograjo minimalne višine 2,20 m.
(5) Za namestitev ene posode zabojnika v zbiralnici (ekološki otok) je treba zagotoviti najmanj 1,5 m2 površine. Na istem
zbirnem mestu se lahko namesti več posod oziroma zabojnikov, ki stojijo v dveh ali več nizih.
(6) Najmanjša širina dostopne poti za vozilo za prevoz odpadkov do prevzemnega mesta za komunalne odpadke ali do mesta
zbiralnice (ekološki otok) mora biti 3,5 m oziroma mora biti v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi.
(7) Slepa cesta, ob robu katere so prevzemna mesta za komunalne odpadke, mora imeti zaključek z obračališčem.
Obračališče je praviloma izvedeno v obliki črke T z najmanjšim zunanjim polmerom 12 m ter najmanjšim notranjim polmerom 6 m.
Obračališče je lahko urejeno tudi na drug način, na primer krožno, če je dokazljivo, da bodo lahko vozila na njem enako učinkovito
obračala.«
40. člen
V poglavju 3.3.0.0. z naslovom Merila in pogoji urejanja zunaj območij stavbnih zemljišč – EUP z oznako KGV se spremeni
prvi odstavek 37. člen, ki se po novem glasi:
»(1) Območja kmetijskih, gozdnih, vodnih in pridobivalnega prostora mineralnih surovin na sloju EUP KGV nimajo posebnih
oznak – prostorsko so določeni s prikazom podrobne namenske rabe.«
41. člen
Besedilo 38. člena spremeni tako, da se po novem glasi:
»K – kmetijska zemljišča
(1) Kmetijska zemljišča se na podlagi naravnih lastnosti, lege, pedosekvence, oblike in velikosti parcel delijo na:
K1 – najboljša kmetijska zemljišča, ki so najprimernejša za kmetijsko pridelavo in
K2 – druga kmetijska zemljišča, ki so manj primerna za kmetijsko obdelavo.
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(2) Kmetijska zemljišča so namenjena kmetijstvu, to je pridelovanju pridelkov, gojenju živali ter pridobivanju rastlinskih ali
živalskih proizvodov iz naravnega okolja in lovu. Pri tem imajo prednost oblike sonaravnega, trajnostno naravnanega kmetijstva, ki
ohranja in razvija identiteto krajine. Na kmetijskih površinah lahko potekajo tudi osnovna priprava pridelkov za primarni trg, storitve
za kmetijsko proizvodnjo in gradbena dela, povezana z agromelioracijami in hidromelioracijami. Dovoljene so le prostorske ureditve
v skladu z zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo področje kmetijstva, katerih namen je zagotavljanje osnovne kmetijske
dejavnosti.
(3) Paše drobnice naj se ne uvaja na osrednje območje medveda (možna je paša goveda in konjev).
(4) Pašniki in čebelnjaki na območju življenjskega prostora velikih zveri naj bodo ograjeni z električnim pastirjem.
(5) Izjemne dejavnosti:
Na kmetijskih zemljiščih, kjer so vode ali vodni zbiralniki in zaradi majhne površine v aktu niso prikazane kot vodne površine,
je dovoljeno sladkovodno ribištvo in gojenje sladkovodnih organizmov. Na kmetijskih zemljiščih lahko poteka razvojno raziskovalna
dejavnost s področja naravoslovnih ved, zaščite in reševanja pri požarih in nesrečah, izobraževanje, povezano s kmetijstvom,
lovstvom in naravoslovnimi vedami, športne in druge dejavnosti za prosti čas, za katere ni potrebno upoštevati posebnih pogojev
izvajanja dejavnosti in nastanitve.
(6) Dopustna gradnja
Kmetijska zemljišča

Dopustni objekti
na območjih kmetijskih zemljišč (K1 in K2) brez spremembe namenske rabe

Dopustna gradnja za potrebe javne
gospodarske infrastrukture

2112

Rekonstrukcije lokalnih cest, z dopustnimi objekti:
oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi,prepusti, protihrupne ograje
in podobno ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih v območju
ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije lokalne ceste,
možna je gradnja dovozov do obstoječih legalno zgrajenih objektov kot
hišni priključek.

2212

Daljinski vodovodi

2213

prenosna komunikacijska omrežja,

2221

distribucijski plinovodi,

2222

distribucijski cevovodi za vodo in pripadajoči objekti,

22231

cevovodi za odpadno vodo in pripadajoči objekti,

22232

ČN naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo manjšo
od 350 PE

2224

distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska
omrežja

Obstoječi objekti

Dovoljena le vzdrževalna dela, če so objekti skladni z namensko rabo.

Pomožni kmetijsko gozdarski objekti – nadkrita čakalnica na postajališču kot enostaven objekt ob rekonstrukciji lokalne ceste,
kot nezahtevni in enostavni objekti
– pomožni cestni objekt ob rekonstrukciji lokalne ceste,
– podporni zidovi v okviru agromelioracij,
– nepretočna greznica (vodotesen zbiralnik za komunalno odpadno vodo),
– rezervoar (objekt, povezan s tlemi ali vkopan, s priključki in z instalacijami),
– vodnjak, vodomet,
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja
– vodovodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje,
– pomožni objekti namenjeni kmetijski pridelavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju, ki
niso namenjeni prebivanju:
– dopustne vse stavbe, razen kleti in vinske kleti,
– stolpni silos,
– vsi gradbenoinženirski objekti, razen grajena gozdna prometnica,
– dvojni kozolec (kozolec je lesena konstrukcija na točkovnih temeljih namenjena
sušenju, shranjevanju za kmetijsko dejavnost, brez komunalnih priključkov,
– zbiralnik gnojnice ali gnojevke,
– pomožni komunalni objekti.
Dovoljeni pomožni objekti morajo biti skladni z uredbo, ki ureja razvrščanje objektov
glede na zahtevnost gradnje.
Vsi zgoraj našteti objekti se locirajo skladno z usmeritvami za načrtovanje v krajini.
Odmik stavb od dostopne poti

– objekti vezani na promet najmanj 2,0 m in največ 5,0 m
– ostali objekti najmanj 5,0 m in največ 10,0 m

Odmik od objektov domačije

Dovoljeni objekti največ 15,0 m od meje zazidljivosti.
Kozolec, senik in čebeljnak je izjemoma lahko v odprtem prostoru, zunanjem robu
gradbenega območja kmetije ali ob dovozni poti, ob razpotjih in na krajinskih robovih.

Drugi objekti in posegi na kmetijska
zemljišča:

– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč,
– posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami,
– premični čebelnjak, pomožna kmetijsko-gozdarska oprema (npr. brajda, klopotec,
kol, količek, žična opora, opora za mrežo proti toči, opora za mrežo proti ptičem, obora,
ograja za pašo živine, ograja ter opora za trajne nasade), poljska pot, premični tunel in
nadkritje, zaščitna mreža, lovska preža.
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– kiosk oziroma tipski zabojnik,
– pomol, to je vstopno-izstopno mesto za pristajanje in kratkotrajni privez čolnov,
– odprti sezonski gostinski vrt; to je posebej urejeno zemljišče kot del gostinskega
obrata,
– pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru,
– oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov,
– cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni,
– začasna tribuna za gledalce na prostem,
– objekti, namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi,
– smučišče, vključno z začasno postavljenimi montažnimi vlečnicami.
Po odstranitvi začasnih objektov je treba vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, na
katerem so bili zgrajeni.
Na območju K1 in K2 velja IV. stopnja varstva pred hrupom.
Dopustna je le parcelacija, s katero se povečuje površina parcel z združevanjem posesti.
Parcelacija kmetijskih zemljišč v smislu deljenja parcel je dovoljena le, če je utemeljena
zaradi različne strukture glede dejanske rabe ali kakovostnega razreda na parceli ter
kadar je to potrebno za zagotavljanje dostopnosti sosednjih parcel (zaradi dodelitve
služnosti). Z novo parcelacijo se ne smejo poslabšati pogoji tehnološke obdelave
zemljišč. Med posegi v prostor, ki prekinjajo obstoječe dostope do kmetijskih zemljišč, je
le-te potrebno nadomestiti.

(7) Kmetijska zemljišča je treba uporabljati v skladu z njihovim namenom in upoštevati omejitve njihovih zmogljivosti. Tako
sta uporabnik in lastnik dolžna kot dobra gospodarja zagotavljati trajno rodovitnost zemljišča: preprečevati onesnaževanje, zbitost
tal, erozijo ali drugačno degradiranje.
(8) Na območju kmetijskih zemljišč se predvidi možnost izvedbe komasacij v skladu z zakonskimi predpisi s področja
kmetijstva. Na kmetijskih zemljiščih slabše kakovosti in v zaraščanju (druga kmetijska zemljišča) lahko potekajo agromelioracije
in hidromelioracije, ki izboljšujejo pridelovalne lastnosti v skladu s pogoji nosilcev urejanja s področja varstva narave in varstva
voda in kulturne dediščine.
42. člen
Besedilo 39. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»G – gozdna zemljišča
(1) Gozd kot prvobitno naravno okolje živali in rastlin je javna dobrina, dostopna vsem ljudem. V njem je dovoljeno gozdarstvo,
ki obsega gojenje in izkoriščanje gozdov, vključno z nabiranjem gozdnega rastlinja in drugih gozdnih dobrin, poleg tega pa še
dejavnosti storitev za gozdarstvo in lovstvo. V gozdu je dovoljeno gojenje trajnih nasadov avtohtonih vrst gozdnih drevesnih in
drugih rastlinskih vrst in gojenje živali, katerih naravno bivalno okolje je gozd, vendar le v obsegu in pod pogoji, ki jih določi pristojni
zavod za gozdove. Gozdna zemljišča je treba uporabljati v skladu z njihovim namenom in pri tem upoštevati omejitve njihovih
zmogljivosti.
(2) Prostor se ureja v skladu z zakonodajo s področja gozdov. Posegi v prostor na območju gozdov morajo biti v skladu z
gozdnogospodarskim načrtom pristojnih gozdnogospodarskih enot.
(3) Izjemne dejavnosti
V gozdu je dovoljena razvojno raziskovalna dejavnost s področja naravoslovnih ved, zaščite in reševanja pri požarih in
nesrečah, izobraževanje, povezano z gozdarstvom, lovstvom in naravoslovnimi vedami, športne in druge dejavnosti za prosti čas,
za katere niso določeni posebni pogoji za izvajanje dejavnosti in nastanitve.
(4) Dopustna gradnja
Dovoljena je gradnja gradbeno inženirskih objektov, kot so ceste, mostovi, viadukti, dovodni in odvodni kanali, namakalni in
osuševalni sistemi, cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi, če pri tem niso prizadeti osrednji predeli velikih
gozdnih kompleksov. V primeru zahtevnejših posegov je potrebno izdelati presojo vplivov na okolje.
(5) Gozdna zemljišča
Dopustna gradnja stavb

Obstoječi objekti
Drugi dopustni objekti in naprave

Varstvo pred hrupom
Parcelacija

Pomožni kmetijsko gozdarski objekti kot nezahtevni in enostavni objekti
Nezahtevni objekti
čebelnjak in krmišče
Gospodarstvo z enotno gozdno površino kmečka lopa, gozdarska koča in vodni
več kot 60,0 ha
zbiralnik
Dovoljeno le vzdrževalna dela, če so objekti skladni z namensko rabo.
– gozdna cesta, gozdna učna pot, grajena gozdna vlaka, obora za rejo divjadi ter ribnik
kot vodno zajetje,
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi in prireditvam,
– začasni vadbeni objekti namenjeni športu in rekreaciji na prostem, kolesarska steza,
planinska pot, sprehajalna pot in trimska steza,
– spominsko obeležje, pomožni objekti za spremljanje okolja ter vrtina ali vodnjak.
Na območju G velja IV. stopnja varstva pred hrupom
Dopustna je parcelacija, s katero se povečuje površina parcel z združevanjem posesti.
Parcelacija gozdnih parcel v smislu deljenja parcel je dovoljena le, če je zaradi različne
strukture utemeljena glede dejanske rabe ali kakovostnega razreda na parceli ter
kadar je to potrebno za zagotavljanje dostopnosti sosednjih parcel (zaradi dodelitve
služnosti). Gozdnih parcel, manjših od 5 ha, ni dovoljeno deliti, razen pri gradnji javne
infrastrukture. Z novo parcelacijo se ne smejo poslabšati tehnološki pogoji izvajanja del.
Ob izvajanju posegov v prostor, ki prekinjajo obstoječe dostope do gozdnih zemljišč, je
le-te potrebno nadomestiti.
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43. člen
Besedilo 40. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»V – vodne površine
(1) Površinske vode so prvobitno naravno okolje živali in rastlin in so javna dobrina, dostopna vsem ljudem. Na njih lahko
potekajo dejavnosti ribištva in ribiških storitev (ribolov in ribogojstvo). Vodna zemljišča je treba uporabljati v skladu z njihovim
namenom in pri tem upoštevati omejitve njihovih zmogljivosti.
(2) Izjemne dejavnosti
Na območju voda je dovoljena tudi razvojno raziskovalna dejavnost s področja naravoslovnih ved, zaščite in reševanja pri
požarih in nesrečah, izobraževanje v zvezi z vodami, ribolovom in naravoslovnimi vedami, športne in druge dejavnosti za prosti
čas, za katere niso določeni posebni pogoji izvajanja dejavnosti in nastanitve.
(3) Dopustna gradnja
Na območju voda se lahko gradijo, rekonstruirajo in povečujejo kapacitete omrežja in naprave gospodarske javne infrastrukture
in vodne infrastrukture, kot so jezovi, pregrade, nasipi, utrjena nabrežja. Dovoljena je gradnja gradbeno inženirskih objektov, kot
so mostovi, viadukti, pregrade in jezovi, dovodni in odvodni kanali, namakalni in osuševalni sistemi, cevovodi, komunikacijska
omrežja in elektroenergetski vodi, vendar ti ne smejo prizadeti naravnega pretoka vode, živalskega in rastlinskega sveta ter rabe
voda kot naravnega vira.
(4) Vodne površine
Dopustna gradnja stavb
Obstoječi objekti
Drugi dopustni objekti in naprave

Varstvo pred hrupom
Parcelacija

– 21520 jezovi in pregrade,
– 21510 zapornice,
– pomožni infrastrukturni objekti.
Dovoljeno le vzdrževalna dela, če so objekti skladni z namensko rabo.
– gradnja objektov javne in ostale infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture
ter komunalnih priključkov na javno infrastrukturo
– gradnja objektov grajenega javnega dobra
ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih
voda
– ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave
– gradnja 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
– gradnja objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem
– gradnja objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in
premoženja ter izvajanju nalog policije
2151 Pristanišča in plovni kanali (pomoli, objekti za privezovanje ter podobni objekti).
Za te objekte je potrebno predhodno pridobiti vodno soglasje pristojnega organa.
Na območju V velja III. stopnja varstva pred hrupom.
Parcelacija vodnih površin se lahko izvaja, kadar se določijo površine za služnosti in
razmejujejo vodne površine od vodne infrastrukture.

44. člen
Besedilo 41. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»L – površine mineralnih surovin
Dopustna gradnja

Obstoječi objekti
Posebni pogoji urejanja

Varstvo pred hrupom

– 2310 objekti za pridobivanje in izkoriščenja mineralnih surovin
– pomožni infrastrukturni objekti,
– nezahtevni in enostavni objekti skladni z namensko rabo,
– začasni objekti, namenjeni začasnemu skladiščenju.
Dovoljeno le vzdrževalna dela, če so objekti skladni z namensko rabo.
Lastnik zemljišča oziroma nosilec rudarske pravice je dolžan kontinuirano zagotavljati
sanacijo sekundarne degradacije in zavarovanje nevarnega območja – čiščenje oziroma
preprečevanje odlaganja odpadkov, gradnja oziroma vzdrževanja ograje za zaščito
dostopa do nevarnih mest in urejanje brežine.
Na območju V velja III. stopnja varstva pred hrupom.

45. člen
Besedilo 42. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»lega objektov zunaj območij stavbnih zemljišč – KGV
(1) Na območjih zunaj stavbnih zemljišč se lahko gradijo samo objekti, ki so skladni z namensko rabo območja. To so območja
kmetijskih, gozdnih in vodnih površin – KGV. Objekti navedeni v 38., 39. in 40. členu se locirajo:
– glede funkcionalne in tehnološke potrebe,
– na krajinski rob, na vizualno neizpostavljeni meji,
– ki ne motijo vizualnih mej, ne kvarijo kulturne krajine in ne posegajo v krajinsko celovitost pobočja,
– za gradnjo ne potrebujejo večjih gozdnih posekov.
(2) Kmetijski objekti se locirajo na rob poselitvenih območij, tako da se navezujejo na domačijo. Prosto se v odprtem prostor
lahko locirajo kozolec, senik in čebelnjak.«
46. člen
Črtata se 43. in 44. člen.
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47. člen
V 45. členu se tekst v razpredelnici splošna določila v tretjem in četrtem odstavku zamenja z naslednjim tekstom:
»Hkrati se ta zemljišča lahko uporabljajo za odlaganje humusa in kakovostne prsti iz kopov na gradbiščih za odebelitev prsti
na travnikih, v skladu z veljavno uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.
Na podobmočju KGV..kn ni potrebno zagotavljati nadomestna zemljišča za posege na določeni EUP, kot je določeno
v posebnih opredelitvah v 90.a členu tega odloka (specifikacija podobmočij EUP-KGV-OS), v skladu s 40. členom Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 43/11).
V 48. členu se zamenja razpredelnica s sledečo:

48. člen

Merila in pogoji sanacije enote razpršene gradnje (SE RG) – obstoječe stavbe z gradbenim dovoljenjem
Splošna določila
Merila in pogoji poseganja v prostor posamezne enote razpršene gradnje (zgolj s fundusom),
ki se ne sanirajo v sklopu OPPN, se izvajajo v skladu z zakonsko predpisanimi merili in pogoji,
ki veljajo za tovrstne objekte in ki so zgrajeni na podlagi pravnomočnih upravnih dovoljenj na
površinah, določenih v teh.
Dopustna gradnja
Novih stavb ni dovoljeno graditi.
Dovoljeni posegi so:
– rekonstrukcija,
– investicijsko, redno vzdrževanje objektov in vzdrževanje objektov v javno korist.
– Dozidava ali nadzidava objektov je dovoljena le, kadar gre za izboljšanje bivalnega standarda
v teh objektih, ne pa ko gre za dodajanje novih stanovanjskih enot ali prostorov za opravljanje
novih dejavnosti. Dozidave so dovoljene samo na tistih zemljiščih, ki so v izdanih upravnih
dovoljenjih opredeljena kot funkcionalna oziroma v območju parcel namenjenih gradnji.
– Dopustna je gradnja nezahtevnih in enostavnih (pomožnih) objektov, ki je v skladu z
veljavnimi predpisi glede na vrsto in zahtevnost objektov. Vrsta pomožnih objektov mora biti
skladna s funkcijo in namenom osnovnega objekta v okviru parcele namenjene gradnji objekta,
določenih v upravnih dovoljenjih.
– Na legalno zgrajenih objektih razpršene gradnje ni dopustna sprememba namembnosti iz
nebivanjske v bivanjsko.
– Nestanovanjske objekte je možno povečati (dozidava ali nadzidava) samo za dejavnost v
javno korist na zemljišču, ki je bilo v upravnih dovoljenjih opredeljeno kot zemljišče oziroma
parcela namenjena gradnji.
Posebni pogoji urejanja
Pri tem v EUP veljajo naslednja merila:
– stanovanjska stavba, ki ima v grafičnem delu OPN oznako fundusa, se v urbanističnem
smislu ureja v skladu z merili, ki veljajo za osamele domačije A odo – (torej splošna merila
urejanja in podrobna merila urejanja osamele domačije (57. člen), v stavbarskem smislu pa v
skladu z merili, ki veljajo za tip objekta – hiša na podeželju (79. člen).
– gospodarska stavba, ki ima v grafičnem delu oznako fundusa, se v urbanističnem smislu
ureja v skladu z merili, ki veljajo za območja A oziroma SK vao (torej splošna merila urejanja in
podrobna merila urejanja (56. in 57. člen), v stavbarskem smislu v skladu z merili, ki veljajo za
gospodarsko poslopje (80. člen).
– pomožni objekti po pogojih umestitve in meril oblikovanja pomožnih objektov (3.4.4.0,
88. člen).
– na območju veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
49. člen
V 49. členu se v preglednici beseda »stavba« pred besedno zvezo »brez gradbenega dovoljenja« nadomesti z besedama
»obstoječe stavbe«. V vrsti »Pod posebnimi pogoji urejanja« se črta oznaka »GE«.
50. člen
V poglavju 3.4.1.0. Splošna merila urejanja EUP stavbnih zemljišč se 50. člen spremeni tako, da se po novem glasi:
»(umestitev objektov v prostor glede na regulacijske črte in odmike objektov)
(1) Pri umeščanju objektov v prostor je treba upoštevati regulacijske črte, prikazane na grafičnih prilogah podrobnih
prostorskih izvedbenih pogojev.
(2) Če regulacijska črta v prostoru ne obstaja, je regulacijska meja določena z regulacijskimi linijami cest in komunalnih vodov.
(3) Novi objekti (nad in pod terenom) morajo biti, merjeno od najbolj izpostavljenega dela objekta, oddaljeni od meje sosednjih
parcel najmanj 3.0 m, nezahtevni in enostavni objekti pa najmanj 1,5 m, če ni z regulacijskimi črtami ali z gradbeno črto obstoječih
objektov določeno drugače.
(4) Če so odmiki obstoječih stavb od meja sosednjih parcel manjši od zgoraj določenih, je treba v projektu za pridobitev
gradbenega dovoljenja izdelati podrobno utemeljitev posega, ki bo dokazala, da zmanjšani odmik ne poslabšuje prostorske
zasnove obstoječih objektov. V tem primeru je minimalni odmik manj zahtevnih objektov od sosednjih zemljišč 1,5 m. Nezahtevne
in enostavne objekte pa je mogoče graditi do parcelne meje sosednjega zemljišča ob soglasju sosedov.
(5) Na parcelni meji je mogoče graditi, ko gre za strnjeno gradnjo, zlasti na območjih podeželskih naselij, ter na meji odprtega
javnega prostora, če ni prizadeta javna korist.
(6) Razmiki med stavbami morajo biti najmanj tolikšni, da so zagotovljeni svetlobno-tehnični, požarnovarnostni, sanitarni in
drugi pogoji in da je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru parcele namenjene gradnji objekta.
(7) Minimalen odmik načrtovanega objekta od javne ceste je določen glede na določila tega odloka v zvezi z regulacijskimi
črtami javnih cest glede na kategorijo javne ceste in v skladu s cestnoprometnimi predpisi. Odstopanje je možno v soglasju z
upravljavci cest oziroma, kadar morajo stavbe slediti obstoječi razpoznavni gradbeni liniji naselja ali dela naselja oziroma v naseljih,
za katera veljajo pogoji varstva kulturne dediščine.
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(8) Ograje se praviloma postavijo na mejo zemljiških parcel, s čimer morata lastnika mejnih parcel pisno soglašati. Sicer se
medposestne ograje lahko gradijo do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo in vzdrževanjem ne
posega na sosednje zemljišče.
(9) Za postavitev ograj ob javnih cestah je treba pridobiti soglasje upravljavcev, ki določijo ustrezne odmike in višine, da le-te
ne ovirajo polja preglednosti in vzdrževanja cest ter predvidenih ureditev.
(10) Med javno površino in uvozom na parkirišče ali v garažo oziroma med javno površino in ograjo ali zapornico, ki zapira
vozilom pot do parkirnih (garažnih) mest, je treba zagotoviti najmanj 5 m prostora, na katerem se lahko vozilo ustavi, dokler ni
omogočen dostop do parkirišča ali garaže oziroma izvoz iz nje.
(11) Manjši odmiki od zgoraj opisanih so dovoljeni ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča.«
51. člen
V celoti se zamenja besedilo 51. člena, ki se po novem glasi:
»(določanje velikosti objektov)
(1) Merila za določanje velikosti objektov so opredeljena s:
– faktorjem izrabe parcele namenjene gradnji objekta (FI),
– faktorjem zazidanosti parcele namenjene gradnji objekta (FZ),
– faktorjem gradbene prostornine parcele namenjene gradnji objekta (FP),
– faktorjem zelenih površin (FZP) na parceli namenjeni gradnji objekta oziroma z
– višino objektov (V).
(2) Kadar za gradnjo objektov višina s tem odlokom ni natančno določena, velja:
– dopustna višina novega objekta je enaka višini slemen objektov na območju EUP v oddaljenosti do 50 m od parcele
namenjene gradnji objekta.
(3) Višina objektov v uličnem nizu EUP se lahko poveča do višine kapi sosednje višje stavbe.
(4) Kadar je obstoječa zazidanost ali izraba parcele namenjene gradnji objekta večja od dovoljene zazidanosti ali izrabe
parcele, določene s tem odlokom, so na obstoječih objektih dopustne le rekonstrukcije brez povečanja površine objektov,
vzdrževanje objektov in odstranitev objektov ter spremembe namembnosti objektov, ki ne zahtevajo novih parkirnih mest. Dopustna
je tudi gradnja garažnih objektov pod nivojem terena.
(5) Površine pri izračunu DZP, kot so ozelenjena parkirišča, niso del zelenih površin.«
52. člen
V celoti se zamenja besedilo 52. člena, ki se po novem glasi:
»(oblikovanje objektov)
(1) Vsi objekti in prostorske ureditve se morajo prilagoditi tradicionalnim oziroma sodobnim kvalitetnim objektom in ureditvam
v EUP.
(2) Vsi objekti na posamezni funkcionalni parceli objekta morajo biti medsebojno oblikovno usklajeni.
(3) Pri dozidavi in nadzidavi obstoječih objektov je treba zagotoviti oblikovno skladnost dozidanega ali nadzidanega objekta
z obstoječim objektom.
(4) V prostorskih enotah s še izraženim prepoznavnim kvalitetnim oblikovanjem je treba naklon strehe, material in barvo
kritine in smeri slemen prilagoditi kakovostni podobi v prostorski enoti. V ostalih primerih je dovoljeno sodobno oblikovanje streh
(enokapnice, ravne strehe) ob pogojih oblikovanja za posamezne EUP. Naklon streh je praviloma dovoljen v razponu 35°do 45° z
upoštevanjem prevladujočega naklona streh v naselju oziroma delu naselja. Šotoraste in lomljene strešine niso dovoljene. Barve
kritin (izjeme so ravne strehe) naj bodo temne (rjave ali opečne barve) in ne smejo biti reflektirajoče. Strehe dozidanega objekta
morajo biti oblikovno skladne z obstoječim objektom.
(5) Osvetlitev podstrešnih prostorov je dovoljena s terasami, frčadami in drugimi oblikami odpiranja strešin, ki ne smejo biti
višje od slemena osnovne strehe in naj bodo na posamezni strehi poenoteno oblikovane. Frčade so dovoljene le tradicionalnih
(krite z dvokapno strešico in zidcem ob straneh) in trapeznih oblik, razporejene osno na odprtine. Frčade drugih oblik (npr. trikotnih,
polkrožnih ipd.) niso dovoljene. Sončni zbiralniki ne smejo presegati slemena streh in morajo biti poravnani z lego strešine.
(6) Postavitev stavb mora biti prilagojena konfiguraciji terena. Daljša stranica stavb, lociranih na pobočjih, mora biti vzporedna
s plastnicami. Izjemoma je postavitev (orientacija) stavb lahko drugačna, če se z grafično analizo okolice v okviru projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja utemelji, da postavitev stavbe upošteva ohranjen identitetni urbanistični vzorec naselja oziroma
dela naselja oziroma prevladujočo orientacijo slemen.
(7) V naseljih oziroma delih naselij z značilno postavitvijo stavb z daljšo stranico pravokotno na cesto je treba gradnje in
prostorske ureditve oblikovati v skladu s takšno tlorisno zasnovo območja.
(8) Pri oblikovanju fasad je glede oblikovanja arhitekturnih elementov na fasadi, kot so členitev, barve in materiali fasad,
okna, slopi oziroma stebri, nadstreški, balkoni, ograje ipd. treba smiselno upoštevati kakovostne oziroma prevladujoče okoliške
objekte v prostorski enoti. Na fasadah se dovoli uporaba svetlih barv v spektru sivih barv in v spektru različnih zemeljskih barv.
Dopustni so fasadni poudarki v močnejših avtohtonih barvnih tonih do 25 % fasadne površine. Prepovedana je uporaba barv, ki
se v prostoru izrazito moteče in neavtohtone (npr. citronsko rumena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, živo, temno oziroma
turkizno modra). Barva fasade mora biti usklajena z barvo strehe, cokla in stavbnega pohištva. Barva fasade mora biti v projektu
za pridobitev gradbenega dovoljenja določena. Poslikave fasad niso dopustne, izjeme so sakralni objekti, gasilski domovi, objekti
za kulturne dejavnosti in drugi objekti simbolnih pomenov ter napisi na fasadah, ki oglašujejo dejavnost v objektu.
(9) Posamezne gradnje je možno oblikovati v kontrastu z okoljem, in sicer zaradi estetskih in simbolnih razlogov, kadar ima
različnost oziroma nasprotnost oblike za cilj vzpostaviti novo kvalitetno prostorsko dominanto ali doseči večjo razpoznavnost
območja, zlasti z novogradnjami v središčih posameznih naselij, na prometnih vozliščih, na zaključkih stavbnega niza ali v oblikovno
neenotnih oziroma degradiranih območjih.
(10) Klimatskih naprav ni dopustno nameščati na ulične fasade objektov; namestitev klimatskih naprav ne sme imeti motečih
vplivov na okoliška stanovanja in prostore, v katerih se zadržujejo ljudje (hrup, vroči zrak, odtok vode).
(11) Elektroomarice, omarice plinskih ali telekomunikacijskih napeljav in drugih tehničnih napeljav je treba namestiti tako, da
so javno dostopne in da praviloma niso nameščene na uličnih fasadah objektov.«
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53. člen
Doda se nov 52.a člen, ki se glasi:
»(škarpe in podporni zidovi)
(1) Škarpe in podporne zidove je mogoče graditi na parcelni meji zemljiških parcel, s čemer morata lastnika parcel pisno
soglašati in v soglasju definirati tudi maksimalno višinsko razliko zemljišč ob zidu. Kolikor se škarpe in podporni zidovi gradijo
brez soglasji mejaša, je potreben odmik od posestne meje minimalno 0,50 m, višina zidov je do 1,50 m in je višinska razlika
med zemljiščema maksimalno 1,40 m. Praviloma se škarpe in podporni zidovi gradijo terasasto do višine 1,50 m z zmesno
zasaditvijo širine cca 1.00 m.
(2) Kolikor so škarpe in podporni zidovi vezani na padajoč teren in so podaljšek glavnega objekta, so lahko visoki do višine
ene etaže (kopana klet).
(3) Zidovi so lahko s površinsko obdelanim betonom na vidnem delu – v naravni barvi in teksturi (peskana, prana površina
betona) ali s škarpo iz lokalnega kamna izvedeno s poglobljenimi fugami.
(4) Minimalen odmik od javne ceste je določen glede na določila tega odloka v zvezi z regulacijskimi črtami javnih cest,
glede na kategorijo javne ceste in v skladu s cestnoprometnimi predpisi. Odstopanje je možno v soglasju z upravljavci cest
oziroma kadar morajo stavbe slediti obstoječi razpoznavni gradbeni liniji ali v delih naselja, kjer veljajo pogoji varstva kulturne
dediščine.«
54. člen
V celoti se zamenja besedilo 53. člena, ki se po novem glasi:
»(velikost, urejanje in oblikovanje zelenih površin)
(1) Znotraj naselij je treba zagotoviti ustrezno količino zelenih oziroma zelenih in drugih javnih odprtih površin.
(2) Kadar je zaradi novogradnje objekta treba odstraniti obstoječa drevesa, jih je treba nadomestiti na območju funkcionalne
parcele novega objekta.
(3) Ozelenitev parkirnih mest ne nadomešča zahtevane ozelenitve funkcionalne parcele objekta.
(4) Obrežne drevnine ni dovoljeno odstranjevati. Če je odstranitev zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev nujna, jih je treba
nadomestiti oziroma sanirati.
(5) Na vseh območjih se ohranja čim več obstoječe vegetacije, pri novih zasaditvah pa se uporabljajo predvsem avtohtone
drevesne in grmovne vrste. Nove zasaditve ne smejo ovirati prometne varnosti oziroma preglednosti.
(6) Izbor rastlin za zasaditve na površinah v urbanih okoljih mora upoštevati rastiščne razmere in varnostno zdravstvene
zahteve, zato je priporočena uporaba vrst, ki dobro prenašajo klimo, zmrzal, sušo in sol. Minimalni pogoji so:
– na javnih površinah, zlasti v parkih in na otroških igriščih ni dopustna uporaba strupenih, poudarjeno alergenih rastlin,
nevarnih, krhkih, lomljivih vrst in vrst, ki so poudarjeno občutljive za rastlinske bolezni ali škodljivce,
– na ekološko pomembnih območjih in v območjih naravnih vrednot je dopustna le avtohtona vegetacija,
– uporaba neavtohtonih vrst je dopustna le v izjemnih primerih, in sicer na parkovnih površinah in v okviru zelenic ob javnih
objektih posebnega pomena.
(7) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo
pred poškodbami, po končani gradnji pa sanirati poškodbe, odstraniti začasne objekte in naprave in odvečni gradbeni material
ter urediti okolico.
(8) Na območjih kmetijskih zemljišč je treba obstoječa drevesa in živice ohranjati. Na območju naselja se drevesna
vegetacija v čim večji meri ohranja. Če obstoječih dreves in živic zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev ni možno ohranjati, jih
je treba nadomestiti ob upoštevanju vrstne sestave in razmestitve vegetacije pred odstranitvijo ali pa zasaditev izvajati skladno
z zasaditvenim načrtom v okviru posameznih prostorskih ureditev.
(9) Obstoječe drevorede je treba ohranjati in obnavljati. Če to zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev ni možno, jih je treba
nadomestiti.«
55. člen
Doda se nov 53.a člen, ki se glasi:
»(gradnja in urejanje parkirnih mest in garaž)
(1) Pri novogradnjah, rekonstrukcijah ali pri spremembi namembnosti je treba na parceli namenjeni gradnji objekta
zagotoviti zadostne parkirne površine, garažna mesta ali garaže v kletnih etažah, tako za stanovalce kakor tudi zaposlene in
obiskovalce.
(2) Parkirne površine in garažne stavbe morajo biti razporejene in zgrajene tako, da njihova uporaba ne škodi zdravju ter
hrup in smrad ne motita bivanja, dela in počitka v okoliških objektih in okolici.
(3) Parkirne površine na nivoju terena, ki so večje od 10 PM, je treba ozeleniti z najmanj enim drevesom na 6 PM. Drevesa
morajo biti po parkirišču čim bolj enakomerno razporejena.
(4) Površine parkirnih mest, manipulativnih površin in platojev morajo biti utrjene, tako da so nepropustne za vodo in naftne
derivate. Zagotovljeno mora biti odvajanje meteornih vod preko peskolovov in lovilcev olj.
(5) Parkirna mesta, garaže in njihovi pomožni objekti morajo zadostiti zahtevam protipožarne zaščite. Garaže in njihovi
pomožni objekti morajo imeti možnost prezračevanja.
(6) Parkirna mesta in garaže za tovorna vozila, ki presegajo 3,5 t, za avtobuse in priklopnike teh motornih vozil v
stanovanjskih območjih niso dopustna. Parkirišča za tovorna vozila in avtobuse je dovoljeno graditi v prostorskih enotah z
namensko rabo: I, P in O.
(7) Če podzemne garaže niso zgrajene pod objekti, morajo imeti dovolj debelo humusno plast, ki omogoča ozelenitev in
zasaditev vsaj nizke vegetacije ali pa morajo na terenu imeti streho garaže urejeno kot funkcionalno površino (odprto športno
igrišče, otroško igrišče, nadzemno parkirišče, zelenica, trg ipd.).
(8) Pri urejanju parkirnih površin in garažnih stavb je treba v skladu s predpisi zagotoviti parkirna mesta, rezervirana za
invalidne osebe.
(9) Parkirnih površin in garažnih stavb ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z namembnostjo, dokler so potrebna za
parkiranje obstoječih motornih vozil stalnih uporabnikov in obiskovalcev objektov.
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56. člen

Doda se nov 53.b člen, ki se glasi:
»(dimenzioniranje števila parkirnih mest)
(1) Glede na namembnosti ali dejavnosti je treba pri izračunu parkirnih mest upoštevati naslednje minimalno število parkirnih
mest (v nadaljevanju PM):
NAMEMBNOST OBJEKTOV
Stanovanja in bivanje
11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
11221 Tri- in večstanovanjske stavbe

11221 Neprofitna stanovanja
11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene
(domovi za ostarele, varna hiša)
11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji
(oskrbovana stanovanja)
Upravne in pisarniške stavbe
12201 Stavbe javne uprave
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
(pisarniški in upravni prostori ter druge storitve)
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe
(mešani poslovni programi)
Poslovno trgovske stavbe
12301 Trgovske stavbe
(trgovina lokalna pod 500 m2)
12301 Trgovske stavbe
(trgovina z neprehrambenimi izdelki)
12301 Trgovske stavbe
(nakupovalni center do 2500 m2)
12301 Trgovske stavbe
(nakupovalni center nad 2500 m2)
12301 Trgovske stavbe
(odprte in pokrite tržnice)
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti
(obrtno servisne dejavnosti – frizer, urar, čistilnica, fizioterapija,
avtopralnice, lekarne …)
12301 Trgovske stavbe
(večnamenski trgovsko zabaviščni, poslovni centri)
12303 Bencinski servisi
Družbene dejavnosti
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
(gledališča, koncertne hiše, večnamenske dvorane, kino,
galerija)
12620 Muzeji in knjižnice
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov
Športne dejavnosti
24110 Športna igrišča
(stadion in pod.)
12650 Športne dvorane s prostori za gledalce
12650 Športne dvorane
(večnamenske dvorane, pretežno namenjene razvedrilu)
(wellness, fizioterapija, fitnes ipd.)
Posebne dejavnosti
12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev
(hotel, prenočišča, penzioni)
12112 Gostilne, restavracije, točilnice, bari

ŠTEVILO PM (navedene so bruto etažne površine
objektov)
1PM/vsakih 50 m² stanovanjske površine
najmanj 2 PM/stanovanje
1PM/vsakih 70 m2 stanovanjske površine
najmanj 2 PM/stanovanje
najmanj 1 PM dodatno oziroma dodatno 10 % vseh parkirnih
mest za obiskovalce
1PM/stanovanje
1PM/6 postelj
1PM/stanovanje
najmanj 1 PM dodatno oziroma dodatno 10 % vseh parkirnih
mest za obiskovalce
1PM/40 m2
1PM/30 m2
1PM/30 m2

1PM/30 m2
ne manj kot 5 PM
1PM/50 m2
ne manj kot 2PM
1PM/30 m2
od tega je najmanj 75 % parkirnih mest namenjenih strankam
1PM/30 m2
od tega je najmanj 75 % parkirnih mest namenjenih strankam
1PM/30 m2
od tega je najmanj 75 % parkirnih mest namenjenih strankam
1PM/30 m2
ne manj kot 2 PM
1PM/40 m2
od tega je najmanj 75 % parkirnih mest namenjenih strankam
1PM/30 m2 prodajnih površin
ne manj kot 2 PM
1PM/5 sedežev

1PM/40 m2
1PM/40 m2
1PM/150 m2 površine igrišč
1PM/30 m2
1PM/20 m2

1PM/2 postelji
1PM/4 sedežev in
1PM/tekoči meter točilnega pulta
ne manj kot 3PM
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12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
(mladinska prenočišča)
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12640 Stavbe za zdravstvo
(zdravstveni dom, ambulante, veterinarske ambulante)

Št.

50 / 4. 7. 2014 /

Stran

5677

1PM/4 postelji

1PM/30 m2
in 1PM/2 zaposlena
ne manj kot 2PM
12640 Stavbe za zdravstvo
1PM/100 m2
(zavetišče za živali)
ne manj kot 2PM
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 2PM/učilnico
(osnovne šole)
od teh najmanj 12 za kratkotrajno parkiranje staršev
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 2PM/učilnico in 1PM/3 zaposlene
(srednje šole)
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 1PM/20 m2
(visoke šole)
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 2PM/ na oddelek in 1PM/3 zaposlene
(otroški vrtci)
Proizvodne dejavnosti
12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
1PM/80 m2
12713 Stavbe za spravilo pridelka
12510 Industrijske stavbe
1PM/25 m2 površine
(do 200 m2)
ne manj kot 3PM
12510 Industrijske stavbe
0,5PM/število zaposlenih v številčno najintenzivnejši oz edini
(več kot 200 m2)
izmeni
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča
1PM/100 m2 površine
(skladišča s strankami)
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča
1PM/2 zaposlena v izmeni
(skladišča brez strank)
ne manj kot 3PM
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča
1PM/50 m2 površine
(razstavni in prodajni prostori)
12510 Industrijske stavbe
6PM/popravljalno mesto
(delavnice za servis motornih vozil)
Drugo
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in
1PM/500 m2
prosti čas (park)
1PM/50 m2*
12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih
komunikacij ter z njimi povezane stavbe
*število PM upošteva tudi značaj objekta in dostop do javnega
(stavbe in terminali na letališčih, železniških in avtobusnih
prometa
postajah in v pristaniščih ter z njimi povezane stavbe)
(2) Poleg navedenega števila parkirnih mest je za objekte, za katere je potrebnih več kot 10 PM, treba zagotoviti še najmanj
20 % dodatnih parkirnih mest za kolesa in druga enosledna vozila, ki morajo biti zaščitena pred vremenskimi vplivi.
(3) Pri določanju parkirnih mest za objekte z javno funkcijo je treba zagotoviti vsaj 5 % ali vsaj eno parkirno mesto za invalide.
(4) V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnostmi se upošteva največje potrebe po istočasnem parkiranju.
(5) Kadar na gradbeni parceli objekta ni tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila s tem odlokom
določenih parkirnih mest, lahko investitor manjkajoča parkirna mesta zagotovi tako, da krije sorazmerni del stroškov gradnje javnih
parkirnih mest ali garaž. V primeru uporabe javnih parkirnih mest pa je dolžan plačati najemnino, skladno z Odlokom o uporabi
javnih površin Občine Sodražica.«
57. člen
Doda se nov 53.c člen, ki se glasi:
»(gradnja, postavitev in oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov)
(1) Za določanje vrste in pogojev za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov je treba upoštevati določila veljavne zakonodaje.
(2) Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov, ki jih je dopustno graditi v posameznih območjih in površinah namenske rabe
ter podrobni prostorski izvedbeni pogoji zanje, so določeni v poglavju 3.4.2.0 Podrobni prostorski izvedbeni pogoji tega odloka.
(3) Pri oblikovanju nezahtevnih in enostavnih objektov je treba upoštevati naslednje splošne prostorske izvedbene pogoje:
– strehe so praviloma ravne oziroma v priporočenem minimalnem naklonu (do 10 % naklon),
– dovoljene so tudi oblike in nakloni streh, ki so predpisani za obravnavano EUP,
– fasade objektov so prilagojene osnovnemu objektu,
– morajo biti oblikovno usklajeni s stavbo h kateri pripadajo,
– ekološki otoki morajo biti na celotnem območju občine enako oblikovani in postavljeni na prometno dostopna in vizualno
neizpostavljena mesta,
– turistično in drugo obvestilno signalizacijo je dopustno nameščati v skladu z veljavno zakonodajo.«
Doda se nov 53.d člen, ki se glasi:

58. člen

»(objekti in naprave za oglaševanje)
(1) Objekti za oglaševanje se postavljajo v skladu z občinskim odlokom, ki ureja oglaševanje.
(2) Plakatne stebre je dopustno postavljati na javnih površinah.
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(3) Objekti za oglaševanje so, ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena, dopustni takrat, kadar se začasno
namestijo:
– na gradbenih ograjah objektov, za katere je že izdano gradbeno dovoljenje,
– na površinah, ki niso varovane s posebnimi predpisi, če gre za začasno postavitev, namenjeno oglaševanju v času prireditev
in volilne kampanje.
(4) Oglaševanje za lastne potrebe je dopustno na stavbah v vseh EUP in na parcelah objektov, v katerih se opravlja dejavnost.
Na teh objektih in površinah je dopustno oglaševati z:
– napisom firme,
– znakom firme,
– nalepkami,
– zastavami,
– simboli firme, izdelka, storitve in podobno.
(5) Na zemljiščih in objektih, ki so varovana s predpisi s področja varstva kulturne dediščine in ohranjanja narave, je treba za
oglaševanje za lastne potrebe pridobiti soglasje organov, pristojnih za varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave.
(6) Gradnja vseh objektov za oglaševanje, razen objektov za oglaševanje za lastne potrebe iz 4. točke tega člena, je dovoljena
na lokacijah, za katere občina poda soglasje.«
59. člen
Doda se nov 53.e člen, ki se glasi:
»(velikost, urejanje in oblika parcele, namenjene gradnji)
(1) Pri določitvi parcel objektov je treba upoštevati:
– namembnost in velikost objekta na parceli s potrebnimi površinami za njegovo uporabo in vzdrževanje (vrsta objekta in
načrtovana dejavnost, dostop do javne ceste, parkirna mesta, utrjene površine in funkcionalno zelenje),
– prostorske izvedbene pogoje glede lege, velikosti objektov ali prostorskih ureditev in glede oblikovanja objektov,
– prostorske izvedbene pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– položaj, namembnost in velikost novih parcel objektov v odnosu do obstoječih parcel,
– namembnost in velikost javnih površin, prometnih površin in komunalnih koridorjev ter njihovo vzdrževanje,
– zdravstveno tehnične zahteve (odmik od sosednjega objekta, vpliv bližnje okolice, osončenje, prevetritev, intervencijske
poti).
(2) Minimalna parcela namenjena gradnji mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč. V primeru, ko funkcionalna
parcela objekta leži v dveh enotah urejanja prostora, potem veljajo za gradnjo tega objekta določila za tisto EUP, v kateri leži večji
del funkcionalne parcele objekta.
(3) Pri načrtovanih gradnjah na terenu v naklonu, večjem od 10 %, se najmanjša velikost parcele namenjene gradnji poveča
za odstotek povprečnega naklona parcele objekta.
(4) Delitev zemljiških parcel, ki predstavljajo parcele obstoječih objektov (zazidana stavbna zemljišča), je dovoljena le v
primeru, če nova zemljiška parcela obstoječega objekta ustreza pogojem za velikost in oblikovanje parcele namenjene gradnji
objekta v skladu z določili tega odloka.
(5) Delitev zemljiških parcel stavbnih zemljišč je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki
ustrezajo pogojem za velikost in oblikovanje novih parcel namenjenih gradnji v skladu z določili tega odloka. Pri določanju parcel
namenjenih gradnji ni dopustno oddeliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih tega odloka ne ustrezajo kriterijem samostojne
funkcionalne parcele namenjene gradnji, razen zaradi konfiguracije terena, ki gradnjo onemogoča.
(6) V primeru, ko ta odlok določa največjo dopustno velikost funkcionalne parcele objekta, z delitvijo parcel pa ni mogoče
tvoriti dveh novih funkcionalnih parcel objekta po merilih tega odloka, se določilo o največji dovoljeni velikosti parcele namenjene
gradnji ne upošteva.
(7) Ne glede na zgoraj navedena določila je delitev parcel možna za potrebe gradnje javne infrastrukture v skladu z zahtevami
izgradnje javnega infrastrukturnega objekta.
(8) Za obstoječe večstanovanjske stavbe, katerim funkcionalna parcela objekta ni bila določena, razpoložljivo zemljišče, ki
predstavlja dejansko funkcionalno zemljišče objekta v uporabi, pa ne omogoča oblikovanja parcele namenjene gradnji v skladu z
merili in pogoji, ki veljajo za nove večstanovanjske stavbe, se za njeno določitev ne upoštevajo določila odloka, ki se nanašajo na
FZ, FI, število parkirišč, igrišča, zelenice. Funkcionalna parcela objekta se tem objektom določi na podlagi upravnih dovoljenj za
njihovo gradnjo, če pa ta ne obstajajo oziroma funkcionalna parcela objekta v njih ni bila določena, se določi dejansko razpoložljiva
zemljišča, katerih površino pa ni dovoljeno zmanjševati.
(9) Določila o minimalni velikosti parcele namenjene gradnji ne veljajo za že obstoječe manjše funkcionalne parcele objekta
v tistih primerih, ko vse okoliške zemljiške parcele predstavljajo parcele obstoječih objektov. V teh primerih ne velja določilo o
dopustnih tlorisnih razmerjih in faktorju izrabe oziroma faktorju zazidanosti.
(10) Obstoječim zakonito zgrajenim objektom, ki ni določena z upravnim aktom, se določi parcela namenjena gradnji
(funkcionalno zemljišče) na podlagi naslednjih kriterijev:
– meja se zaokroži v smiselno oblikovano parcelo,
– odmik od najbolj izpostavljenih delov zgradbe je 1,50 m,
– vključuje dovoz v širini minimalno 3,0 m v dolžini do 20,0 m,
– vključuje vsaj eno parkirno ali odstavno mesto,
– velikost dvorišča omogoča obračanje vozil na funkcionalnem zemljišču.
Če je dejansko stanje razpoložljivega zemljišča manjše, se prevzame razpoložljivo zemljišče, katerega ni dovoljeno
zmanjševati.«
60. člen
V poglavju 3.4.2.0 se pred 54. členom spremeni nov glavni naslov, ki se glasi: »Podrobni prostorsko izvedbeni pogoji.«
61. člen
Podnaslov poglavja 3.4.2.1 pred 54. členom se črta.
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62. člen
V celoti se zamenja besedilo 54. člena, ki se po novem glasi:
»(klasifikacija objektov in rab glede na namen)
V tem poglavju so za posamezne vrste območij podrobnejše namenske rabe, določeni:
– prevladujoča namembnost oziroma dejavnost, ki ji je namenjeno območje podrobnejše namenske rabe,
– dopustni objekti ter objekti ali dejavnosti, ki so dopustni ob izpolnjevanju predpisanih pogojev (pogojno dopustni objekti in
dejavnosti),
– dopustne gradnje in druga dela,
– dopustni nezahtevni in enostavni objekti,
– prostorski izvedbeni pogoji glede lege objektov, njihove velikosti in zmogljivosti ter drugi prostorski izvedbeni pogoji, ki veljajo
za gradnjo objektov in rabo prostora na posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe,
– tip zazidave, ki je določen v tretjem delu oznak EUP-jev, in opredeljuje vzorec poselitve ali ureditev in tip objektov.«
Doda se nov 54.a člena, ki se glasi:

63. člen

»(dopustne in spremljajoče dejavnosti)
Za vsako namensko rabo prostora so določne osnovne, spremljajoče in izključujoče dejavnosti.
(1) Spremljajoče dejavnosti ne smejo biti moteče za osnovne namembnosti območij.
(2) Spremljajoče dejavnosti lahko dosegajo do 49 % BTP posameznega objekta, ampak ne več od maksimalne dovoljene
površine v posameznem objektu, če je ta določena.
(3) Izključujoče dejavnosti so tiste dejavnosti, ki se jih na določeno območje namenske rabe ne sme umeščati.
(4) Pod centralne dejavnosti se šteje izobraževalne, zdravstvene, socialne, kulturne, razvedrilne, rekreacijske, javna uprava,
trgovina na drobno, raznovrstne poslovne dejavnosti.«
V celoti se črta naslov 3.4.2.2. pred 55. členom.

64. člen

65. člen
V celoti se zamenja besedilo 55. člena, ki se po novem glasi:
»(dopustne dejavnosti po namenski rabi prostora)
(1) Vrste objektov so opredeljene v skladu z veljavnimi predpisi o klasifikaciji objektov.
(2) Vrste zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov so določene v določbah o podrobnih prostorskih
izvedbenih pogojih po posameznih namenskih rabah.«
66. člen

Doda se 55.a člen:

»(tip objektov)

Ta odlok določa naslednje tipe objektov:
Oznaka tipa
objekta
NA
NB
NP
C
V
VV
E
D
F

Tip objekta

Opis tipa objektov

Stavba, ki se z nobeno stranico ne stika s sosednjimi stavbami: družinska hiša,
hiša domačije, dvo- ali več stanovanjska hiša, in podobne nestanovanjske hiše
Stavbe v nizu, ki se vsaj tri gradijo istočasno, ki se med seboj stikajo z eno
Stavba v nizu
stranico ali z njenim delom: vrstna hiša, verižna hiša, dvojčki, sestavljeni objekti
z vmesnimi atriji
Prostostoječa stavba podolgovatega tlorisa z dvokapno streho: družinska hiša in
Objekt podeželskega tipa
podobne nestanovanjske stavbe.
Objekti za shranjevanje kmetijske mehanizacije, kmetijskih pridelkov in objekti
Kmetijsko gospodarski objekti za rejo živali (hlevi, svinjaki, seniki, skednji, kašče, hrami in drugi podobni
objekti)
Visoka prostostoječa stavba Stolpnice, stolpiči, bloki, stavbe v terasah
Podolgovati objekt z višinskim gabaritom tri in več etaž kot so bloki in poslovne
Visoki podolgovati objekti
stavbe
Pritličen ali večnadstropni objekt velikih razponov, kot so proizvodne in športne
Objekt velikega merila
hale, nakupovalna središča, sejmišča (dvorane, hale)
Stavba s svojevrstno oblikovno zasnovo (cerkev, stavbe za izobraževanje,
Svojstvena stavba
znanstveno raziskovalno delo in zdravstvo,
Tehnološki objekt
Proizvodni objekti, silosi, cisterne, infrastrukturni objekti in podobni objekti
«
Nizka prostostoječa stavba

67. člen
Pred 56. člen se doda podnaslov pred 56. členom, ki se glasi: »3.4.2.1 Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo«.
68. člen
Zamenja se 56. člen, ki se po novem glasi:
»(površine podeželskega naselja – SK)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »SK – površine podeželskega naselja« veljajo naslednji posebni prostorski
izvedbeni pogoji:
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Vrste posegov in njihova namembnost
SK
SK vas
Podeželsko naselje Domačije v strnjenem vaškem okolju
Osnovna dejavnost Območja namenjena stalnemu bivanju in
kmetijsko-gozdarski dejavnosti vključno z
dopolnilnimi dejavnostmi kmetij.

Št.
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Spremljajoče
dejavnosti

2

Izključujoče
dejavnosti
Vrste objektov:
Zahtevni in manj
zahtevni
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SK vao
Domačije v odprtem vaškem okolju
Območja kmetij, zaselkov, raztresenih in
razloženih naselij ter drugih oblik strnjenih naselij.
Na območju kmetij je treba ohraniti prvotno
strukturo in tipiko gradnje.
Dopolnilne dejavnosti na kmetiji in pisarniške
Centralne dejavnosti, kot so gostinstvo in
in poslovne dejavnosti osebnih storitev in
turizem, trgovske dejavnosti na drobno,
kmetijstvo in gozdarstvo ter do 150 m2 skupne druge storitvene dejavnosti (površina prostorov
uporabne površine za poslovno oziroma obrtno za dejavnost ne sme presegati 30 % BTP
dejavnost, ali druge dejavnosti kot dopolnilne
posameznega objekta).
dejavnosti kmetij.
Proizvodna dejavnosti, skladiščenje in trgovina na debelo.
Ni dovoljeno postavljati večstanovanjskih stavb kot blokovno gradnjo in vrstnih hiš.
1. Dopustni objekti in dejavnosti:
11100
Enostanovanjske stavbe,
11210
Dvostanovanjske stavbe,
11220
Tri- in večstanovanjske stavbe,
1130

Stanovanjske stavbe za posebne
družbene namene,

12111

Hotelske in podobne stavbe za
kratkotrajno nastanitev: samo
penzion in gostišče,
Gostilne, restavracije in točilnice,

12112
12304

12610

12620
12630

12640

1271

12721
12722
24110
24122

Dopustni objekti in dejavnosti:
11100
Enostanovanjske stavbe,
11210
Dvostanovanjske stavbe,
12112
Gostilne, restavracije in točilnice:
samo na prometno dostopnih legah,
12111
Stavbe za kratkotrajno nastanitev:
samo penzion, gostišče, planinske
koče in zavetišča,
12304
Stavbe za druge storitvene dejavnosti
(do 200,00 m2 BTP dela objekta),

Stavbe za druge storitvene
dejavnosti (do 200,00 m2 BTP
objekta ali dela objekta),
Stavbe za kulturo in razvedrilo:
samo dvorane za družabne
prireditve in prostori za društvene
dejavnosti,
Muzeji in knjižnice: samo muzejske
tematske zbirke in galerije,
Stavbe za izobraževanje in
znanstvenoraziskovalno delo:
samo stavbe za predšolsko vzgojo
ter osnovnošolsko in obšolsko
izobraževanje,
Stavbe za zdravstvo: samo
zdravstveni dom, ambulante,

12711

Športna igrišča: samo igrišča za
športe na prostem,
Stavbe za rastlinsko pridelavo,

12712

Stavbe za rejo živali,

1271

Nestanovanjske kmetijske stavbe

Nestanovanjske kmetijske stavbe

12420

dopolnilna dejavnost kmetije v
skladu s predpisi o vrsti, obsegu in
pogojih za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetiji.
Stavbe za opravljanje verskih
obredov,
Pokopališke stavbe in spremljajoči
objekti,
Športna igrišča: samo igrišča za
športe na prostem,
Drugi gradbeni inženirski objekti za
šport, rekreacijo in prosti čas: samo
otroška in druga javna igrišča, javni
vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni
deli javne ceste, zelenice in druge
urejene zelene površine,

24110

dopolnilne dejavnosti na kmetiji v
skladu s predpisi.

12510

Industrijske stavbe: samo delavnice
(do 160 m2 BTP objekta ali dela
objekta),
Garažne stavbe: samo gasilski
domovi,
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Industrijske stavbe: samo delavnice
(do 300,00 m2 BTP objekta ali dela
objekta),
12740
Druge nestanovanjske stavbe,
ki niso uvrščene drugje: samo
stavbe za nastanitev gasilcev s
spremljajočim programom,
2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:
a) Pogojno so dopustne tudi stavbe in
dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno namembnost
območja:
12201
Stavbe javne uprave,
12202
Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
12203
Druge upravne in pisarniške stavbe,
12301
Trgovske stavbe (do 500,00 m2 BTP
objekta ali dela objekta),
12420
Garažne stavbe: samo garaže,
12303
Bencinski servisi (površina parcele,
namenjene gradnji, do 1000,00 m2),
b) Dejavnosti in stavbe iz točke a) so dopustne,
če se nahajajo ob lokalni krajevni cesti (LK) ali
višji kategoriji ceste v naselju.
Nezahtevni:
Vsi objekti kot majhna stavba:
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti;
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam,
– ograje, nižje od 2,2 metra;
– škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m, oziroma podporni zidovi do višine
etaže, če so v sklopu zunanje ureditve objekta na padajočem terenu,
– pomožni infrastrukturni objekti,
– spominska obeležja,
– objekt za telekomunikacijsko opremo;
Enostavni:
Objekti kot majhna stavba.
Pomožni infrastrukturni objekti:
– cestni, energetski in komunalni,
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja.
Vadbeni objekti: le igrišče za šport in rekreacijo na prostem, kolesarska steza, sprehajalna pot.
Urbana oprema z izjemo objektov za oglaševanje.
Spominska obeležja.
Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske
javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke.
Na zemljišču je dovoljeno postaviti največ tri enostavne ali nezahtevne objekte.
Velikosti, zmogljivost objektov
Stopnja izkoriščenosti zemljišča
Tip zazidave
FZ
DZP
FI
namenjenega gradnji
NA, NP, C
izhodišča do 0,4
najmanj 15 %
največ 0,6
Višina objektov
Stanovanjske stavbe višina slemena do 10,00 m od kote pritličja. Za nestanovanjske
stavbe znaša višina slemena do13,00 m od kote pritličja.
Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah je dovoljena povsod, kjer in v kakršnem
obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita
podtalnice in stabilnost objektov;
Velikost zemljišča namenjenega Tip NA: – z enim stanovanjem od 500–800 m2,
gradnji
Tip NP: – objekt podeželskega tipa od 800–1200 m2,
Tip C: – kmetijsko gospodarski objekt od 1000 m2 do 1800 m2.
V posebnih pogojih so opredeljene velikosti glede na obstoječo parcelacijo.
Oblika objektov
Gabariti
Oblikovanje objekta kakor tudi strehe sledi prevladujočemu vzorcu okoliške pozidave.
Oblikovanje strehe sledi tlorisni in funkcionalni zasnovi objekta.
Tip NA: podolgovat tloris min 1:1.2;
Tip NP in C: podolgovat tloris min 1:1.4;
Strehe
Tip NA, NP, C: simetrična dvokapnica z naklonom strehe je 30–45°;
30 % strehe je lahko drugačnega naklona in oblike.
Na strehah je dovoljena uporaba frčad, strešnih oken in zatrepov v skupni v velikosti
največ 20 % celotne strehe.
– dovoljeni so čopi in frčade,
– kritina ne sme biti trajno bleščeča,
– energetske sprejemnike (kolektorje in sončne celice) je možno namestiti
na ploskev strešine.
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Oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev, fasad, strukturiranje in postavitev
fasadnih odprtin in oblikovanje drugih fasadnih elementov naj bo usklajeno s
tradicionalnimi objekti,
– s prizidki je treba zagotoviti skladnost celotne podobe objekta,
– fasade so lahko horizontalno in vertikalno členjene, odprtine naj bodo praviloma
pokončne oblike,
– fasade so lahko tudi lesene in obložene s kamnom,
– detajli na objektih naj bodo v območjih ohranjenih tradicionalnih objektov tradicionalni.
Enostavni in nezahtevni objekti morajo biti oblikovani skladno z oblikovanjem osnovnega
objekta. Površina pomožnega objekta ali skupine pripadajočih pomožnih objektov ne
sme presegati 30 % površine osnovnega objekta.
«

69. člen
Zamenja se besedilo 57. člen odloka, ki se po novem glasi:
»(površine razpršene poselitve – A)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »A – površine razpršene poselitve« veljajo naslednji posebni prostorski
izvedbeni pogoji:
1

2

Vrste posegov in njihova namembnost
A
A odo
Razpršena
Osamele domačije
poselitev
Osnovna dejavnost Objekti razpršene poselitve so legalno
zgrajeni v odprtem prostoru na zemljiščih,
ki so v prostorskih aktih opredeljena kot
stavbna zemljišča.
Spremljajoče
Dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu
dejavnosti
s predpisi o vrsti, obsegu in pogojih za
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Izključujoče
dejavnosti
Vrste objektov:
Zahtevni in manj
zahtevni

A vao
Domačije v odprtem vaškem okolju

Območja kmetij, zaselkov, raztresenih in razloženih
naselij ter drugih oblik strnjenih naselij. Na območju
kmetij je treba ohraniti prvotno strukturo in tipiko
gradnje.
Dopolnilne dejavnosti na kmetiji in pisarniške in
poslovne dejavnosti osebnih storitev in druge
storitvene dejavnosti (površina prostorov za
dejavnost ne sme presegati 30 % BTP posameznega
objekta).
Proizvodna dejavnosti, skladiščenje in trgovina na debelo.
Ni dovoljeno postavljati večstanovanjskih stavb.

Dopustni objekti in dejavnosti:
11100
Enostanovanjske stavbe,
11210
Dvostanovanjske stavbe,
12111
Stavbe za kratkotrajno
nastanitev: samo gostišče,
planinske koče in zavetišča,
1271
Nestanovanjske kmetijske
stavbe;

Dopustni objekti in dejavnosti:
11100
Enostanovanjske stavbe,
11210
Dvostanovanjske stavbe,
12111
Stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo
penzion, gostišče, planinske koče in
zavetišča,
12112
Gostilne, restavracije in točilnice: samo
na prometno dostopnih legah,
12304
Stavbe za druge storitvene dejavnosti
(do 160,00 m2 BTP dela objekta),
24110
Športna igrišča: samo igrišča za športe
na prostem,
1271
Nestanovanjske kmetijske stavbe,
dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu
s predpisi.
12420
Garažne stavbe: samo gasilski domovi,
12510
Industrijske stavbe: samo delavnice (do
160 m2 BTP objekta ali dela objekta),

Nezahtevni:

3
4

Vsi objekti kot majhna stavba:
– ograje, nižje od 2,0 metra;
– škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m,
– pomožni infrastrukturni objekti z izjemo baznih postaj,
– spominska obeležja,
– objekt za telekomunikacijsko opremo;
Enostavni:
Objekti kot majhna stavba v okviru domačij.
Pomožni infrastrukturni objekti:
– cestni, energetski in komunalni,
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja.
Vadbeni objekti: le igrišče za šport in rekreacijo na prostem, kolesarska steza, sprehajalna pot.
Spominska obeležja.
Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske
javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke.
Velikosti, zmogljivost in oblikovanje objektov
Za območja A odo in A vao se prevzamejo določila za SK.
«
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70. člen
Zamenja se besedilo 58. člena, ki se po novem glasi:
»(stanovanjske površine – SS)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »SS – stanovanjske površine« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni
pogoji:
1

2

Vrste posegov in njihova namembnost
SS
SS hm, SS tm
SS vas, SS vao
Stanovanjske
Stanovanjske površine s pretežno
Stanovanjske površine s podeželsko zasnovo.
površine
stanovanjsko funkcijo
Osnovna dejavnost Območje je primarno namenjeno bivanju, v
Površine namenjene bivanju pretežno
manjšem obsegu s spremljajočimi dejavnostmi, stanovanjskih objektov z dopolnilnimi dejavnostmi
ki služijo tem območjem. Prevladuje gradnja
s podeželsko zasnovo.
stanovanjskih hiš (hm) ter v jedrih in centralnih
delih s trško mestnimi hišami (tm).
Spremljajoče
Dopolnilne so pisarniške in poslovne dejavnosti, dejavnosti osebnih storitev in druge storitvene
dejavnosti
dejavnosti (površina prostorov za dejavnost sme biti največ 30 % BTP posameznega
stanovanjskega objekta).
Izključujoče
Proizvodna dejavnosti, skladiščenje in trgovina na debelo.
dejavnosti
Vrste objektov:
Zahtevni in manj
1. Dopustni objekti in dejavnosti:
Dopustni objekti in dejavnosti:
zahtevni
11100
Enostanovanjske stavbe,
11100
Enostanovanjske stavbe,
11210
Dvostanovanjske stavbe,
11210
Dvostanovanjske stavbe,
11220
Tri- in večstanovanjske stavbe,
11220
Tri in večstanovanjske stavbe, niso
dovoljeni bloki in gradnja vrstnih hiš
11300
Stanovanjske stavbe za posebne
12111
Stavbe za kratkotrajno nastanitev:
družbene skupine,
samo gostišče,
12112
Gostilne, restavracije in točilnice:
12111
Hotelske in podobne stavbe za
kratkotrajno nastanitev: samo
samo na prometno dostopnih legah,
penzion gostišče,
12112
Gostilne, restavracije in točilnice,
12301
Trgovske stavbe (do 100 m2 v
pritličju)
12301
Trgovske stavbe (do 100 m2 v
12304
Stavbe za druge storitvene dejavnosti
pritličju)
(do 100,00 m2 BTP dela objekta),
12304
Stavbe za druge storitvene
12714
Druge nestanovanjske kmetijske
dejavnosti (do 160,00 m2 BTP
stavbe
objekta ali dela objekta),
12420
Garažne stavbe: samo garaže za
12420
Garažne stavbe: samo garaže za
potrebe območja,
potrebe območja,
24110
Športna igrišča: samo igrišča za
24110
Športna igrišča: samo igrišča za
športe na prostem,
športe na prostem,
24122
Drugi objekti za šport,rekreacijo in 24122
Drugi objekti za šport,rekreacijo in
prosti čas: samo otroška in druga
prosti čas: samo otroška in druga
javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi,
javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi,
ki niso sestavni deli javne ceste,
ki niso sestavni deli javne ceste,
zelenice in druge urejene zelene
zelenice in druge urejene zelene
površine;
površine;
Nezahtevni:
Vsi objekti kot majhne stavbe:
Vsi objekti kot majhne stavbe:
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični – pomožni kmetijsko-gozdarski objekti;
ponudbi ali prireditvam,
– urbana oprema,
– ograje, nižje od 2,2 metra;
– škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m, oziroma podporni zidovi do višine
etaže, če so v sklopu zunanje ureditve objekta na padajočem terenu,
– pomožni infrastrukturni objekti,
– spominska obeležja,
– objekt za telekomunikacijsko opremo;
Enostavni:
Objekti kot majhne stavbe.
Pomožni infrastrukturni objekti:
– cestni, energetski in komunalni,
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja.
Vadbeni objekti: le igrišče za šport in rekreacijo na prostem, kolesarska steza, sprehajalna pot.
Urbana oprema z izjemo objektov za oglaševanje.
Spominska obeležja.
Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske
javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke.
Na zemljišču je dovoljeno postaviti največ tri enostavne ali nezahtevne objekte.
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Velikosti, zmogljivost objektov
Stopnja izkoriščenosti
Tip zazidave
FZ
DZP
FI
zemljišča namenjenega
SS vao, SS vas = NA, NP, C
izhodišče do 0,4
najmanj 15 %
največ 0,6
gradnji
SS hm, SS tm = NA, NB, V
Višina objektov
Tip NA: največ P+1+M ali v celoti vkopana Tip NA in NP: največ P+1+M ali v celoti
klet (K+P+N+M ali K+P+2N)
vkopana klet (K+P+M ali K+P+N), kota
Tip V: Maksimalno 14 m.
pritličja pri vhodu ne sme biti višja od 30 cm
nad terenom, kolenčni zid ne sme biti višji od
150 cm.
Maksimalne višine imajo slemena do 10,00 m
od kote pritličja. Za nestanovanjske stavbe
znaša višina slemena do 13,00 m od kote
pritličja.
Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah je dovoljena povsod, kjer in v kakršnem obsegu
to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in
stabilnost objektov;
Velikost zemljišča
Za stanovanjska območja SS se zemljišče namenjeno za gradnjo določi glede na dopustno
namenjenega gradnji
izrabo zemljišča in glede na ostale pogoje tega odloka.
V posebnih pogojih so opredeljena izhodišča glede na obstoječo parcelacijo.
Oblika objektov
Gabariti
Oblikovanje objekta kakor tudi strehe sledi tlorisni zasnovi in prevladujočemu vzorcu
okoliške pozidave. Dovoljene so sestavljene tlorisne zasnove in gradnja v nizu.
Oblikovanje strehe sledi tlorisni in funkcionalni zasnovi objekta
Tip NA in V: podolgovat tloris min 1:1.2;
Tip NP in C: podolgovat tloris min 1:1.4;
Osnova je simetrična dvokapnica z naklonom
Strehe
Osnova je simetrična dvokapnica z
strehe je 30–45°;
naklonom strehe je 30–45°;
Sestavljena streha iz različnih delov streh 20 % strehe je lahko pohodna streha, na
pomožnih objektih tudi enokapnica.
praviloma sledi sestavljenemu tlorisu
Na strehah je dovoljena uporaba frčad, strešnih
objekta.
oken in zatrepov v skupni v velikosti največ
Različni deli streh:
– sestavljena streha iz dvokapnice (naklon 20 % celotne strehe.
– dovoljeni so čopi in frčade.
od 35°–45°), enokapnice (naklon od
35°–45°),
– lahko kombinirane s terasami in zeleno
streho (naklon 2°–15° ali 25°–35°),
– izvedena kot zelena streha z naklonom
2°–10° ali do 35°,
– izvedena kot terasa ali nepohodna streha
z naklonom 2°–15°.
Kritina ne sme biti trajno bleščeča.
Energetske sprejemnike (kolektorje in sončne celice) je možno namestiti na ploskev
strešine, na pohodne strehe pa na konstrukcijo, ki je minimalno 2,0 m oddaljena od obodnih
zidov.
Fasade
Oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev, fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih
odprtin in oblikovanje drugih fasadnih elementov naj bo usklajeno s tradicionalnimi objekti,
– s prizidki je treba zagotoviti skladnost celotne podobe objekta,
– fasade so lahko horizontalno in vertikalno členjene, odprtine naj bodo praviloma pokončne
oblike,
– fasade so lahko tudi lesene in obložene s kamnom,
– detajli na objektih naj bodo v območjih ohranjenih tradicionalnih objektov tradicionalni.
Enostavni in nezahtevni objekti morajo biti oblikovani skladno z oblikovanjem osnovnega
objekta. Površina pomožnega objekta ali skupine pripadajočih pomožnih objektov ne sme
presegati 30 % površine osnovnega objekta.
«
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71. člen
Zamenja se besedilo 59. člena, ki se po novem glasi:
»(površine počitniških hiš – SP)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »SP – površine počitniških hiš« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni
pogoji:
1

Vrste posegov in njihova namembnost
SP
Površine počitniških hiš
Osnovna dejavnost Površine počitniških hiš so namenjene počitku.
Spremljajoče
Ni spremljajočih dejavnosti.
dejavnosti
Izključujoče
Vse dejavnosti, ki niso namenjene kratkotrajnemu zadrževanju za počitek.
dejavnosti
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Vrste objektov:
Zahtevni in manj
zahtevni

Dopustni objekti in dejavnosti:
11100
Počitniške hišice,
Nezahtevni:
Vsi objekti kot majhne stavbe:
– ograje samo žive meje v kombinaciji z avtohtonim zelenjem in lesenimi plotovi do višine 1,00 m;
– škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,2 m.
Ograje ne smejo biti postavljene na vidno izpostavljenih legah in na lokaciji izrazitega krajinskega
vzorca.
Enostavni:
Pomožni infrastrukturni objekti:
– cestni, energetski in komunalni,
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja.
Velikosti, zmogljivost in oblikovanje objektov
Za območja SP se prevzamejo določila za SK.

«

72. člen
Zamenja se besedilo 60. člena, ki se po novem glasi:
»(območja centralnih dejavnosti – C)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »C – območja centralnih dejavnosti« veljajo naslednji posebni prostorski
izvedbeni pogoji:
1

2

Vrste posegov in njihova namembnost
C
CU tm, js, vs, zpa
CD tm, vs, js, vas
Centralne dejavnosti Območja centralnih dejavnosti
Druga območja centralnih dejavnosti
Osnovna dejavnost Osrednja območja centralnih dejavnosti, kot so Območja centralnih dejavnosti, kjer prevladuje
določena dejavnost, razen stanovanj.
historičnega ali novih jeder, kjer gre pretežno
za prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih,
upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih,
izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih
dejavnosti ter bivanju.
Spremljajoče
Dopolnilne so stanovanja.
/
dejavnosti
Izključujoče
Proizvodna dejavnosti, skladiščenje in trgovina na debelo.
dejavnosti
Vrste objektov:
Zahtevni in manj
1. Dopustni objekti in dejavnosti:
Dopustni objekti in dejavnosti:
zahtevni
1211
Hotelske in podobne stavbe
1220
Stavbe javne uprave
1230
Trgovske stavbe in stavbe storitvenih dejavnosti
1242
Garažne stavbe
1261
Stavbe za kulturo in razvedrilo,
1262
Muzeji in knjižnice
1263
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,
12640
Stavbe za zdravstvo,
12650
Športne dvorane,
2411
Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas na prostem
1242
Garažne stavbe
12721
Stavbe za opravljanje verskih
Na območjih, kjer so že zgrajeni eno- in
obredov,
dvostanovanjski objekti so dopustne gradnje
novih, ko gre za zgoščevanje območja in
območjih nezazidanih stavbnih zemljišč –
dopolnilna gradnja dovoljena gradnja eno- in
dvostanovanjskih objektov do največ 30 %
celotne površine EUP.
11100
Enostanovanjske stavbe,
11210
Dvostanovanjske stavbe.
11220
Tri- in več stanovanjske stavbe, kjer
je pritličje namenjeno centralnim
dejavnostim,
1130
Stanovanjske stavbe za posebne
družbene skupine
21110
Ceste: vse vrste cest, cestni priključki in križišča, prometne površine zunaj vozišča,
npr. počivališča, parkirišča, avtobusna postajališča, obračališča ob cesti, prometna
signalizacija in prometna oprema ter cesten instalacije in tehnične naprave in drugi
objekti.
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Objekti kot majhne stavbe na zaledni strani (za objekti na ulici).
– ograje na ulični strani so izjemoma dovoljene, če je celotna ulica tako urejena in ograje ne ovirajo
javnih površin in preglednosti prometnih površin,
– ograje na zaledni strani ali medsoseske ograje nižje od skupne višine do 1,6 metra;
– škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m, oziroma podporni zidovi do višine
etaže, če so v sklopu zunanje ureditve objekta na padajočem terenu,
– pomožni infrastrukturni objekti,
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam,
– spominska obeležja,
– objekt za telekomunikacijsko opremo;
Enostavni:
Pomožni infrastrukturni objekti:
– cestni, energetski in komunalni,
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja.
Vadbeni objekti: le igrišče za šport in rekreacijo na prostem, kolesarska steza, sprehajalna pot.
Urbana oprema.
Spominska obeležja.
Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske
javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke.
Na zemljišču je dovoljeno postaviti največ tri enostavne ali nezahtevne objekte.
Velikosti, zmogljivost objektov
Tip zazidave
FZ
DZP
FI
Stopnja izkoriščenosti
zemljišča namenjenega
izhodišče do 0,8
/
največ 1,5
CU vas = NA,
gradnji
CU tm = NB, NP, V, VV, E
CU js = NB, V
CD vs = D, V in VV
Tip D – cerkve v obstoječih gabaritih
Višina objektov
Tip NA, NP: največ P+1+M ali v celoti
vkopana klet (K+P+N+M ali K+P+2N)
Tip V in VV: Maksimalno 14 m.
Kota pritličja pri vhodu ne sme biti višja od
30 cm nad terenom,
kolenčni zid ne sme biti višji od 150 cm.
Maksimalne višine imajo slemena
do 10,00 m od kote pritličja. Za
nestanovanjske stavbe znaša višina
slemena do 13,00 m od kote pritličja.
Tip D: cerkev v obstoječih gabaritih, nova je
lahko 10 % višja,
Ostali tovrstni objekti v okolici so od
cerkvenega zvonika nižji 2,00 m.
Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah je dovoljena povsod, kjer in v kakršnem obsegu
to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in
stabilnost objektov.
Velikost zemljišča
Za območja centralnih dejavnosti se zemljišče namenjeno za gradnjo določi glede na
namenjenega gradnji
dopustno izrabo zemljišča in glede na ostale pogoje tega odloka.
V posebnih pogojih so opredeljena izhodišča glede na obstoječo parcelacijo glede na
lokacijo.
Oblika objektov
Gabariti
Objekti imajo praviloma podolgovat tloris min. 1:1,2.
Dovoljene so sestavljene tlorisne zasnove in gradnja v nizu.
Oblikovanje strehe sledi tlorisni in funkcionalni zasnovi objekta
Tip NA in V: podolgovat tloris min 1:1.2;
Tip NP in VV: podolgovat tloris min 1:1.4
Tip E: vezano na tehnologijo in konstrukcijske razpone;
Strehe
Izhodišče je simetrična dvokapna streha:
– naklon strešin je med 30° in 45°,
– sleme je vzporedno z daljšo stranico objekta,
– pri teh strehah je kritina opečna, rjavo rdeča ali temno siva,
– v mansardnem delu je možno izvesti frčade, ki sledijo členitvi fasad,
– energetske sprejemnike (kolektorje in sončne celice) je možno namestiti na ploskev
strešine;
– dovoljena je zelena streha nižjega naklona ali prilagojena reliefnim nagibom,
– streha je lahko sestavljena, kot na primer:
– nad delom objekta je lahko streha enokapnica položena kot strešina osnovne strehe ali
pravokotna na osnovno os,
– sestavljena in kombinirana streha je lahko z zeleno streho, pohodno ali nepohodno streho
z naklonom 2°–10°.
Kritina ne sme biti trajno bleščeča.
Energetske sprejemnike (kolektorje in sončne celice) je možno namestiti na ploskev
strešine, na pohodne strehe pa na konstrukcijo, ki je minimalno 2,0 m oddaljena od obodnih
zidov.
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Oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih
odprtin in oblikovanje drugih fasadnih elementov naj bo usklajeno s tradicionalnimi koncepti
prilagojenimi sodobnim funkcionalnim oblikam.
– s prizidki je treba zagotoviti skladnost celotne podobe objekta;
– fasade so lahko horizontalno in vertikalno členjene, odprtine naj bodo praviloma pokončne
oblike.
Enostavni in nezahtevni objekti morajo biti oblikovani skladno z oblikovanjem osnovnega
objekta. Površina pomožnega objekta ali skupine pripadajočih pomožnih objektov ne sme
presegati 30 % površine osnovnega objekta.
«
73. člen

61. člen se črta.
74. člen
Zamenja se besedilo 62. člena, ki se po novem glasi:
»(posebna območja – športni centri – BC ter površine za turizem – BT)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »BC – posebna območja – športni centri ter BT – površine za turizem« veljajo
naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
1

2

3
4

Vrste posegov in njihova namembnost
BC zsr
BT js
površine za oddih in rekreacijo
Površine za turizem
Športni centri (šport in odih)
Osnovna dejavnost Površine in objekti, ki so namenjeni športnim Območja namenjena bungalovom, planinski dom
aktivnostim in športnim prireditvam.
in drugim objektom za turistično prenočevanje.
Spremljajoče
Kulturne in razvedrilne dejavnosti, gostinstvo družbene dejavnosti, (kultura in izobraževanje),
dejavnosti
in turizem, druge dejavnosti, ki služijo tem
poslovne dejavnosti,
območjem.
Izključujoče
Trgovina na debelo, poslovne in proizvodne dejavnosti skladiščenje in promet.
dejavnosti
Vrste objektov:
Zahtevni in manj
Dopustni objekti in dejavnosti:
zahtevni
12650
Stavbe za šport,
12650
Prostori za športnike
24121
Objekti za vodne športe,
12420
Čolnarne,
24110
Športna igrišča
24110
Športna igrišča,
24122
Drugi gradbeno inženirski objekti 24122
Drugi gradbeni inženirski objekti za
za šport, rekreacijo in prosti čas.
šport, rekreacijo in prosti čas.
Pogojno so dopustne tudi stavbe in dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno namembnost območja:
12301
Trgovske stavbe (do 60,00 m2),
12112
Gostilne in točilnice (do 80,00 m2),
12111
Stavbe za kratkotrajno nastanitev,
12304
Stavbe za druge storitvene dejavnosti (vezane na program v območju),
12520
Rezervoarji, silosi in skladišča: samo skladišča za potrebe osnovne dejavnosti
območja.
12120
Počitniški domovi, bungalovi in druge
stavbe za nastanitev za potrebe
programa v območju.
Drugi dopustni posegi v prostor:
– prekritje odprtih športnih igrišč z začasnimi konstrukcijami (baloni),
– dopustni so spremljajoči objekti, potrebni za funkcioniranje športnih igrišč (garderobe, shrambe
rekvizitov, sanitarije, klubski prostor), do 200,00 m2.
Nezahtevni:
Vsi objekti kot majhne stavbe:
– ograje ob javnih poteh so samo žive meje v kombinaciji z avtohtonim zelenjem in lesenimi plotovi
do višine 1,00 m;
– ograje ob igriščih do skupne višine 4,00 m v transparentni izvedbi,
– škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,2 m,
– izjemoma višje škarpe ali oporni zidovi v strmem pobočju kot podaljšek objekta.
Ograje ne smejo biti postavljene na vidno izpostavljenih legah in na lokaciji izrazitega krajinskega
vzorca.
Dovoljene so nadstrešnice.
Enostavni:
Pomožni infrastrukturni objekti:
– cestni, energetski in komunalni,
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja.
Velikosti in zmogljivosti so podane pri dopustnih stavbah in posegih tega člena.
Objekti se lahko sestavljajo iz manjšihvečfunkcionalnih enot.
Oblikovanje objektov za območja BC se prevzamejo določila za SK
«
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75. člen
Zamenja se besedilo 63. člena ki se po novem glasi:
»(površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo – IK)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo« veljajo naslednji posebni
prostorski izvedbeni pogoji:
1

2

Vrste posegov in njihova namembnost
IK
Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
Osnovna dejavnost Območja, namenjena kmetijskim stavbam za intenzivno pridelavo rastlin in živali.
Spremljajoče
Pogojno so dopustne tudi stavbe in dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno namembnost območja:
dejavnosti
12301
Trgovske stavbe za potrebe kmetijstva (do 500,00 m2 BTP objekta ali dela objekta).
12203
Druge upravne in pisarniške stavbe (do 300,00 m2 BTP objekta ali dela objekta),
Izključujoče
Bivanje, centralne in druge proizvodne dejavnosti.
dejavnosti
Vrste objektov:
Zahtevni in manj
1. Dopustni objekti in dejavnosti:
zahtevni
12711
Stavbe za rastlinsko pridelavo,
12712
Stavbe za rejo živali,
12713
Stavbe za spravilo pridelka,
12714
12520
22232
1242

3

4

Druge nestanovanjske kmetijske stavbe,
Rezervoarji, silosi in skladišča,
Čistilne naprave,
Garažne stavbe za potrebe kmetijske dejavnosti
Nadstrešnice kot manj ali zahteven objekt
Nezahtevni:
– ograje, nižje od 2,2 metra;
– škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m;
– pomožni infrastrukturni objekti;
Enostavni:
Pomožni infrastrukturni objekti:
– cestni, energetski in komunalni,
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja.
Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske
javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke.
Velikosti, zmogljivost objektov
Tip zazidave
FZ
DZP
FI
Stopnja izkoriščenosti
zemljišča namenjenega
C, E in F
izhodišče do 0,8
/
največ 1,0
gradnji
Višina objektov
Objekt največ 13,0 m.
Velikost zemljišča
Zemljišče namenjeno gradnji se določi glede na dopustno izrabo zemljišča in glede na
namenjenega gradnji
ostale pogoje tega odloka.
Oblika objektov
Gabariti
Objekti imajo praviloma podolgovat tloris min. 1:1,2 po možnosti daljši, prilagojeni tehnologiji
in drugim prostorskim danostim (relief).
Dovoli se združevanje objektov v nize, kareje.
Objekti kmetijske proizvodnje so lahko v zalednih legah naselja ali kot ločene prostorske
enote.
Pri umeščanju teh stavb v prostor je treba upoštevati gabarite obstoječih stavb iste
namembnosti, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete območja (da ne bodo bistveno
višje ali bistveno nižje).
To ne velja za stavbe predvsem za njihove dela, ki zaradi funkcionalnih ali tehnoloških
zahtev odstopajo od določenih izhodišč tega odloka.
Površina pomožnega objekta ali skupine pripadajočih pomožnih objektov ne sme presegati
30 % površine osnovnega objekta.
Strehe
Tip C dvokapna streha z enako ali različno dolžino strešin enakega naklona v razponu od
30°–45°. Izjemoma enokapnice v močno padajočem terenu in širini objekta do 8.00 m z
naklonom od 30°–45°.
Dovoljena je kritina v črni, sivi, temni sivi, opečni ali temno rjavi barvi. Kritina ne sme biti
trajno bleščeča.
Proizvodno in gospodarsko območje: IK, IG in IP so strehe prilagojene večjim stavbnim
gabaritom.
Za take objekte se priporočajo ravne lahko pa tudi enokapne strehe majhnega naklona.
Strehe na proizvodnih objektih, ki so praviloma širši od 10,0 m, imajo lahko samo ravno
streho ali streho z nagibom do 8°, kritina je lahko kovinska brez svetlobnega odseva, ravna
posuta s prodom ali ozelenjena.
Strehe na rastlinjakih so prilagojena tehnologiji.
Enostavni in nezahtevni objekti lahko imajo nizke enokapnice z lahko kritino.
Priporočljiva je namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic.
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Oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih
odprtin in oblikovanje drugih fasadnih elementov naj bo in enostavno in poenoteno po celi
fasadi, nizu. Fasade stavb, ki mejijo na javni prostor, naj bodo oblikovane kot fasade v
uličnem nizu kot dopolnitev prepoznavnosti uličnega ambienta.
Enostavni in nezahtevni objekti morajo biti oblikovani skladno z oblikovanjem osnovnega
objekta.
«
76. člen

64. člen se črta.
77. člen
Zamenja se besedilo 65. člena, ki se po novem glasi:
»(območja proizvodnih dejavnosti – IG in IP)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »IG in IP – Območja proizvodnih dejavnosti« veljajo naslednji posebni prostorski
izvedbeni pogoji:
1

2

3

Vrste posegov in njihova namembnost
Proizvodne
IG – gospodarske cone
dejavnosti
Osnovna dejavnost Območja, namenjena proizvodnim dejavnostim
z industrijskimi stavbami in skladišči,
tehnološkim parkom ter spremljajočimi
stavbami za storitvene dejavnosti.
Spremljajoče
Trgovske dejavnosti, gostinstvo in turizem,
dejavnosti
uprava, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in
športne dejavnosti.
Izključujoče
Bivanje, centralnedejavnosti, proizvodne
dejavnosti
dejavnosti izhajajǒe iz kmetijstva in
gozdarstva.
Vrste objektov:
Zahtevni in manj
1. Dopustni objekti in dejavnosti:
zahtevni
1220
Poslovne in upravne stavbe,
12510
Industrijske stavbe,
12520
Rezervoarji, silosi in skladišča,
12610
Stavbe za kulturo in razvedrilo

IP – površine za industrijo
Območja, namenjena proizvodnim dejavnostim
z industrijskimi stavbami in skladišči, tehnološko
zahtevnim kompleksom ter spremljajočimi
stavbami za storitvene dejavnosti.
Trgovske dejavnosti in gostinstvo, energetski
objekti.

12510
12520
23030
23040

Industrijske stavbe,
Rezervoarji, silosi in skladišča
Objekti kemične industrije,
Drugi kompleksni industrijski objekti,
ki niso uvrščeni drugje,
12301
Trgovske stavbe (do 2000,00 m2 12301
Trgovske stavbe – neživilske (do
BTP posamezne stavbe),
500,00 m2 BTP dela objekta),
12112
Gostilne, restavracije in točilnice 12112
Gostilne, restavracije in točilnice:
samo za potrebe območja,
12650
Stavbe za dvoranske športe
1220
Poslovne in upravne stavbe,
12630
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo izobraževanje in
znanstveno raziskovalno delo za potrebe dejavnosti tehnološkega parka,
24203
Odlagališča odpadkov: samo zbirni center za odpadke
22232
Čistilne naprave,
12420
Garažne stavbe za potrebe dejavnosti
Nadstrešnice kot manj ali zahteven objekt
Nezahtevni:
– ograje, nižje od 2,2 metra;
– škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m;
– pomožni infrastrukturni objekti,
– nadstrešnice;
Enostavni:
Pomožni infrastrukturni objekti:
– cestni, energetski in komunalni,
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja.
– urbana oprema.
Velikosti, zmogljivost objektov
Tip zazidave
FZ
DZP
FI
Stopnja izkoriščenosti
zemljišča namenjenega
IG: D, V in F
izhodišče do 0,8
1/ %
največ 1,0
gradnji
IP: VV, E in F
izhodišče do 0,65
1/ %
največ 1,0
Višina objektov
Objekt največ 13,0 m.
Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah je dovoljena povsod kjer in v kakršnem obsegu to
dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnost
objektov.
Velikost zemljišča
Zemljišče namenjeno gradnji se določi glede na dopustno izrabo zemljišča in glede na
namenjenega gradnji
ostale pogoje tega odloka.
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Objekti za poslovno upravne, administrativne, prodajne ipd. dejavnosti se praviloma
gradijo predvsem ob javnem mestnem prostoru, druge proizvodne stavbe pa v notranjosti
kompleksov;
– dovoli se združevanje objektov v nize, kareje;
– višinski gabariti: pri umeščanju teh stavb v prostor je treba upoštevati vertikalni gabarit
prevladujočega tipa obstoječih objektov iste namembnosti, funkcionalnih in tehnoloških
potreb. To ne velja za stavbe, ki so zaradi funkcionalnih zahtev izrazito višje (tovarniški
dimniki, silosi ipd.).;
– dovoljena je izgradnja kletnih etaž;
– objekti v ozadju kompleksa morajo biti nižji od glavnih stavb (ob javnem mestnem
prostoru).
Površina pomožnega objekta ali skupine pripadajočih pomožnih objektov ne sme presegati
30 % površine osnovnega objekta.
Tip D ima lahko dvokapno streho z enako ali različno dolžino strešin enakega naklona v
razponu od 30°–45° kolikor zahteva lokacija glede na okoliško pozidavo.
Dovoljena je kritina v črni, sivi, temni sivi, opečni ali temno rjavi barvi. Kritina ne sme biti
trajno bleščeča.
Proizvodno in gospodarsko območje: IK, IG in IP so strehe prilagojene večjim stavbnim
gabaritom.
Za take objekte se priporočajo ravne lahko pa tudi enokapne strehe majhnega naklona
Strehe na proizvodnih objektih, ki so praviloma širši od 10,0 m, imajo lahko samo ravno
streho ali streho z nagibom do 8°, kritina je lahko kovinska brez svetlobnega odseva, ravna
posuta s prodom ali ozelenjena.
Strehe rezervoarjev in silosov so prilagojene tehnologiji.
Enostavni in nezahtevni objekti lahko imajo nizke enokapnice z lahko kritino.
Priporočljiva je namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic.
Oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih
odprtin in oblikovanje drugih fasadnih elementov naj bo in enostavno in poenoteno po celi
fasadi, nizu. Fasade stavb, ki mejijo na javni prostor, naj bodo oblikovane kot fasade v
uličnem nizu kot dopolnitev prepoznavnosti uličnega ambienta.
Sodobno oblikovanje fasad sledi enostavnejši členitvi fasad, z uporabo lesa, kovine, stekla
in drugih sodobnih materialov. Dovoli se uporaba izrazitejših fasadnih barv na delih objekta
kot poudarek.
Enostavni in nezahtevni objekti morajo biti oblikovani skladno z oblikovanjem osnovnega
objekta.
«
78. člen

66. člen se črta.
79. člen
Zamenja se besedilo 67. člena, ki se po novem glasi:
»(površine za oddih, rekreacijo in šport – ZS)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport« veljajo naslednji posebni prostorski
izvedbeni pogoji:
1

2

Vrste posegov in njihova namembnost
ZS
površine za oddih, rekreacijo in šport
Osnovna dejavnost Površine so namenjeni oddihu, športnim aktivnostim, rekreaciji na prostem.
Spremljajoče
Kulturne in razvedrilne dejavnosti, gostinstvo in turizem, druge dejavnosti, ki služijo tem območjem.
dejavnosti
Na območjih je dovoljena gradnja javne gospodarske infrastrukture.
Izključujoče
Trgovina na debelo, bivanje, poslovne in proizvodne dejavnosti, skladiščenje in promet.
dejavnosti
Vrste objektov:
Zahtevni in manj
Dopustni objekti in dejavnosti:
zahtevni
24110
Športna igrišča: razen površin za avtomobilske, motoristǐčne ali konjske dirke,
24122
Drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas.
V EUP s površino so dopustni spremljajoči objekti, potrebni za funkcioniranje športnih igrišč
(garderobe, shrambe rekvizitov, sanitarije, klubski prostor), do 160,00 m2 BTP.
12301
Trgovske stavbe (do 50,00 m2),
12112
Gostilne in točilnice (do 60,00 m2),
12304
Stavbe za druge storitvene dejavnosti (vezane na program v območju),
12520
Rezervoarji, silosi in skladišča: samo skladišča za potrebe osnovne dejavnosti
območja.
Dopustna je gradnja parkirnih površin za obiskovalce na obrobju EUP.
Drugi dopustni posegi v prostor:
– prekritje odprtih športnih igrišč z začasnimi konstrukcijami (baloni),
– počivališča, naprave za rekreacijo v naravi z urbano opremo.
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Nezahtevni:

Pomožni infrastrukturni objekti:
– cestni, energetski in komunalni ter
– ograje ob javnih poteh so samo žive meje v kombinaciji z avtohtonim zelenjem in lesenimi
plotovi do višine 1,00 m;
– ograje ob igriščih do skupne višine 4,00 m v transparentni izvedbi,
– škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,2 m,
– urbana oprema.
Ograje ne smejo biti postavljene na vidno izpostavljenih legah in na lokaciji izrazitega krajinskega
vzorca.
Dovoljene so nadstrešnice.

Enostavni:

Pomožni infrastrukturni objekti:
– cestni, energetski in komunalni,
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja,
– urbana oprema.

Velikosti, zmogljivost objektov
Stopnja izkoriščenosti zemljišča
namenjenega gradnji
Višina objektov

4
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Tip zazidave

FZ

DZP

FI

D

največ 0,2

/

/

Pritličje P

Oblikovanje objektov
Gabariti

Za območja ZS se prevzamejo določila za SK.
Pri oblikovanju novih objektov je dovoljena tudi paviljonska gradnja, ki zagotavlja
transparentnost objekta. Lahko v kombinaciji z nadstrešnico.
Na obstoječih objektih v območju ZS so dovoljene rekonstrukcije, vzdrževalna dela
in odstranitve. Rekonstrukcije se izvajajo po določilih tega odloka.
«

80. člen
Zamenja se besedilo 68. člena, ki se po novem glasi:
»(zeleni sistemi in pasovi – ZD in parki – ZP)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »ZD- zeleni sistemi in pasovi in ZP – parki,« veljajo naslednji posebni prostorski
izvedbeni pogoji:
1

Vrste posegov in njihova namembnost
Z
Zelene površine

2

ZD – zeleni sistemi in pasovi

ZP- parki

zpa

parki

– zpa

zdz

ob cerkvah

js

ob javnih stavbah

zvo

ob vodotokih

parki

Osnovna dejavnost

Urejene zelene površine, kot zeleni pasovi Parki kot urejena območja odprtega prostora
z zaščito oziroma drugo funkcijo.
v naselju.

Spremljajoče dejavnosti

Ureditve zunanjega prostora za kulturne in razvedrilne dejavnosti, gostinstvo in turizem,
druge dejavnosti, ki služijo tem območjem. Na območjih je dovoljena gradnja javne
gospodarske infrastrukture.

Izključujoče dejavnosti

Trgovina na debelo, bivanje, poslovne in proizvodne dejavnosti, skladiščenje in promet.

Vrste objektov:
Zahtevni in manj
zahtevni

Dopustni objekti in dejavnosti:
24122

Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo otroška in
druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in
druge urejene zelene površine.

V obstoječih objektih so dopustne kulturne dejavnosti, muzeji, galerije, trgovine s spominki,
turistične storitve in dejavnosti iz gornje alineje.
Zbiralnice ločenih frakcij odpadkov ob vhodih v park ali dostopnih poteh. Če so zbiralnice
nadzemne, morajo biti intenzivno ozelenjene.
Drugi dopustni posegi v prostor:
– parkirne površine za obiskovalce na obrobju EUP ob javnih prometnih površinah,
– povezovalne prometnice,
– prekritje odprtih športnih igrišč in prireditvenih prostorov z začasnimi konstrukcijami (baloni),
– počivališča lahko z nadstrešnicami in naprave za rekreacijo v naravi z urbano opremo.
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Nezahtevni:

Pomožni infrastrukturni objekti:
– cestni, energetski in komunalni ter
– ograje ob javnih poteh so samo žive meje v kombinaciji z avtohtonim zelenjem in lesenimi
plotovi do višine 1,00 m v transparentni izvedbi,
– škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,2 m,
– urbana oprema.
Ograje ne smejo biti postavljene na vidno izpostavljenih legah in na lokaciji izrazitega krajinskega
vzorca.

Enostavni:

Pomožni infrastrukturni objekti:
– cestni, energetski in komunalni,
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja,
– urbana oprema.

Velikosti, zmogljivost objektov
Stopnja izkoriščenosti zemljišča
namenjenega gradnji
Višina objektov

4

Tip zazidave

FZ

DZP

FI

D

največ 0,3
celotnega EUP

/

/

Pritličje P

Oblikovanje objektov
Gabariti

Pri oblikovanju spremljajočih objektov je dovoljena paviljonska gradnja, ki zagotavlja
transparentnost objekta lahko v kombinaciji z nadstrešnico.
Na obstoječih objektih v območju ZS so dovoljene rekonstrukcije, vzdrževalna dela
in odstranitve. Rekonstrukcije se izvajajo po določilih tega odloka.
«
81. člen

Črtata se 69. in 70. člen.
82. člen
Zamenja se besedilo 71. člena, ki se po novem glasi:
»(pokopališča – ZK)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »ZK – pokopališča,« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
1

2

Vrste posegov in njihova namembnost
ZK

Pokopališča, ki so namenjena površinam za pokop in spominu na umrle.

Osnovna dejavnost

Prostor je namenjen dejavnostim povezanih z različnimi oblikami pokopavanja in simbolnimi
ureditvami pietete do preminulih s spremljajočimi dejavnostmi za vzdrževanje in obiska.

Spremljajoče
dejavnosti

Kulturne dejavnosti, gostinstvo in turizem, druge dejavnosti, ki služijo tem območjem. Na območjih
je dovoljena gradnja javne gospodarske infrastrukture.

Izključujoče
dejavnosti

Trgovina na debelo, bivanje, poslovne in proizvodne dejavnosti, skladiščenje in promet.

Vrste objektov:
Zahtevni in manj
zahtevni

Dopustni objekti in dejavnosti:
12722

Pokopališke stavbe

12112

Gostilne, restavracije s površino do 120,00 m2 BTP ali točilnice do 70,00 m2 BTP.

V obstoječih objektih so dopustne kulturne dejavnosti, muzeji, galerije, trgovine s spominki,
turistične storitve in dejavnosti iz gornje alineje.
12520

Rezervoarji, silosi in skladišča: samo skladišča za potrebe osnovne dejavnosti
območja.

Dopustna je gradnja parkirnih površin za obiskovalce EUPja.
Drugi dopustni posegi v prostor:
– prekritje poslovilnih ploščadi,
– počivališča z urbano opremo,
– zbiralnice ločenih frakcij odpadkov ob vhodih ali ob dostopnih poteh; če so zbiralnice nadzemne,
morajo biti intenzivno ozelenjene.
Nezahtevni:

Pomožni infrastrukturni objekti:
– cestni, energetski in komunalni ter
– ograje ob javnih poteh so samo žive meje v kombinaciji z avtohtonim zelenjem in lesenimi
plotovi do višine 1,00 m;
– varovalne ograje do višine 1,80 m, lahko tradicionalno oblikovane kot zid,
– škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,50 m.
Dovoljene so nadstrešnice.
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Pomožni infrastrukturni objekti:
– cestni, energetski in komunalni ter
– začasni objekti pokrit prireditveni prostor za slovesnosti vključno s sanitarijami,
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja,
– urbana oprema.

Velikosti, zmogljivost objektov
Stopnja izkoriščenosti zemljišča
namenjenega gradnji
Višina objektov

4
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Tip zazidave

FZ

DZP

FI

D, NP

največ 0,4

najmanj 30 %

/

Tip zazidave NP je P+M
Tip zazidave D – višina in streha prilagojena funkciji objekta.

Oblikovanje objektov
Gabariti

Pri oblikovanju novih objektov je dovoljena tudi paviljonska gradnja, ki zagotavlja
transparentnost objekta lahko v kombinaciji z nadstrešnico.
«

83. člen
Zamenja se besedilo 72. člena, ki se po novem glasi:
»(prometne površine – PC in PO)
Na območjih podrobnejše namenske rabe »PC in PO – prometne površine,« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni
pogoji:
1

2

Vrste posegov in njihova namembnost
P
Prometne površine

PC
Cestne površine

PO – jp
Prometne površine javnega prostora

Osnovna dejavnost

Območja, namenjena cestnemu prometu.

Površine središčnega javnega prostora,
namenjena predvsem ureditvam v merilu
pešca, temu podrejenemu odvijanju prometa in
občasnim prireditvam.

Spremljajoče dejavnosti

Površine za mirujoči promet – površine namenjene parkiranju, garažiranju in odstavnim
prostorom.

Izključujoče dejavnosti

Vse dejavnosti so podrejena prometnemu režimu in varnosti v prometu.

Vrste objektov:
Zahtevni in manj zahtevni

Dopustni objekti in dejavnosti:
21110

glavne in regionalne ceste,

21110

glavne in regionalne ceste,

21120

lokalne ceste in javne poti

21120

lokalne ceste in javne poti

12420

garažne stavbe, parkirišča in
kolesarnice

12301

pokrita tržnica,

2140

Gradnja mostov in cest v območju vodotokov mora biti takšna, da ne posega v
pretočni profil, varnost objektov pred visokimi vodami mora biti zagotovljena z
minimalno varnostno višino.

127040

Nadstrešnice za potnike na postajališčih in javne sanitarije

Drugi dopustni posegi v prostor:
– prekritje poslovilnih ploščadi,
počivališča z urbano opremo,
zbiralnice ločenih frakcij odpadkov ob vhodih ali ob dostopnih poteh; če so zbiralnice
nadzemne, morajo biti intenzivno ozelenjene.
Nezahtevni:

Pomožni infrastrukturni objekti:
energetski in komunalni ter objekti in naprave vzdrževanja prometnih površin.

Enostavni:

Pomožni infrastrukturni objekti:
– energetski in komunalni ter
– začasni objekti pokrit prireditveni prostor za slovesnosti vključno s sanitarijami,
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja,
– urbana oprema.
«

84. člen
Zamenja se besedilo 73. člena, ki se po novem glasi:
»(infrastrukturne površine – E/T/O)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »E/T/O – infrastrukturne površine,« veljajo naslednji posebni prostorski
izvedbeni pogoji:
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E – ike

Območja energetske infrastrukture

Osnovna dejavnost

So namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja energetske
infrastrukture.

Vrste objektov:
Zahtevni in manj zahtevni

Dopustni objekti in dejavnosti:
22140

Prenosni elektroenergetski vodi,

22240

Distribucijski elektroenergetski vodi,

23020

Energetski objekti,

22210

Plinovodi.

Drugi dopustni posegi v prostor, kadar so neposredno vezani na osnovno dejavnost EUP:
12510

Industrijske stavbe,

12520

Rezervoarji, silosi in skladišča, rezervoarji plinov

23030

Toplarne, plinarne

1220

Upravne in pisarniške stavbe,

Sprememba namembnosti objektov v dejavnosti, ki niso vezane na energetsko
infrastrukturo, ni dopustna.
1

2

Vrste posegov in njihova namembnost
T

Območja komunikacijske infrastrukture

Osnovna dejavnost

So namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja komunikacijske
infrastrukture.

Vrste objektov:
Zahtevni in manj zahtevni

Dopustni objekti in dejavnosti:
22130

Daljinska hrbtenična komunikacijska omrežja:
Komunikacijska vodi in kabelska kanalizacija
Telekomunikacijski stolpi in radiokomunikacije
Telefonske centrale, vozlišča in stikala

Drugi dopustni posegi v prostor, kadar so neposredno vezani na osnovno dejavnost EUP:
12510

Industrijske stavbe,

12520

Rezervoarji, silosi in skladišča,

1220

Upravne in pisarniške stavbe.

Sprememba namembnosti objektov v dejavnosti, ki niso vezane na komunikacijsko
infrastrukturo, ni dopustna.
1

2

Vrste posegov in njihova namembnost
O

Območja okoljske infrastrukture

Osnovna dejavnost

So namenjeni izvajanju gospodarskih služb s področja oskrbe z vodo, čiščenja odpadnih
voda ter ravnanja z odpadki.

Vrste objektov:
Zahtevni in manj zahtevni

Dopustni objekti in dejavnosti:
22121

Vodovodi

22122

Objekti za črpanje in zajem vode

22231

Cevovodi za odpadno vodo

22232

Čistilne naprave

24203

Odlagališča odpadkov: samo odlagališča za nenevarne odpadke in inertne
odpadke ter zbirni center za odpadke,

24205

Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje: samo objekti za
obdelavo odpadkov,

Drugi dopustni posegi v prostor, kadar so neposredno vezani na osnovno dejavnost EUP:
12510

Industrijske stavbe, objekti za obdelavo odpadkov

12520

Rezervoarji, silosi in skladišča – objekti za obdelavo odpadkov,

23020

Energetski objekti,

1220

Upravne in pisarniške stavbe.

Sprememba namembnosti objektov v dejavnosti, ki niso vezane na okoljsko infrastrukturo, ni
dopustna.
«
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85. člen
74. člen se črta.
86. člen
Besedilo 75. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»(območje ppn)
(1) Na območjih, kjer so evidentirani prostorski razvojni potenciali, so poleg podrobnejše namenske rabe določeni pogoji
varovanja izvedbe OPPN-ja imenovani »ppn«. Ti pogoji so:
ppn varovanje pogojev izvedbe OPPN
1

Vrste posegov in njihova namembnost
Namenska raba

Določena v kartografskem delu in 90. členu tega odloka

Določene za vsako podrobno namensko rabo v poglavju 3.4.2.1
Osnovna dejavnost,
Spremljajoče in izključujoče Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo
(v členih: 56., 57., 5.8, 59., 60., 61., 61., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 71., 72., 73. in 74.)
dejavnosti
2

Vrste objektov:
Zahtevni, manj zahtevni,
nezahtevni in enostavni
objekti:

Dovoljeni le obstoječi objekti.

3

Dopustna gradnja

Novih stavb ni dovoljeno graditi.
Dovoljeni posegi so:
– rekonstrukcija,
– investicijsko, redno vzdrževanje objektov in vzdrževanje objektov v javno korist.
– Dozidava ali nadzidava objektov je dovoljena le, kadar gre za izboljšanje bivalnega
standarda v teh objektih, ne pa ko gre za dodajanje novih stanovanjskih enot ali prostorov
za opravljanje novih dejavnosti. Dozidave so dovoljene samo na tistih zemljiščih, ki so v
izdanih upravnih dovoljenjih opredeljena kot funkcionalna.
– Dopustna je gradnja nezahtevnih in enostavnih (pomožnih) objektov, ki jih je v skladu z
veljavnimi predpisi glede na vrsto in zahtevnost objektov. Vrste pomožnih objektov mora
biti skladna s funkcijo in namenom osnovnega objekta v okviru funkcionalnih zemljišč,
določenih v upravnih dovoljenjih.
– Na legalno zgrajenih objektih razpršene gradnje ni dopustna sprememba namembnosti
iz nebivanjske v bivanjsko.
– Nestanovanjske objekte je možno povečati (dozidava ali nadzidava) samo za dejavnost
v javno korist na zemljišču, ki je bilo upravnih dovoljenjih opredeljeno kot funkcionalno
zemljišče.
– Nadomestne gradnje (rušitve in nove gradnje) so izjemoma dovoljene, kolikor niso v
neskladju z načrtovano gradnjo in ureditvijo OPPN.
– Spremembe namembnosti v obstoječih objektih so dovoljene, če so skladne s
namembnostjo območja po tem odloku.

4

Drugi dovoljeni posegi:

Do sprejetja OPPN se dovolijo le gradnje in prostorske ureditve, ki ne bodo ovirale
načrtovanja in izvedbe OPPN, med drugim:
– gradnja komunalne infrastrukture za oskrbo obstoječih,
– objektov, gradnja pomožnih objektov,
– postavitev ograj in začasnih objektov.
Dovoljena je parcelacija, ki omogoča izvedbo OPPN.
«

87. člen
Besedilo 76. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»(območje x)
(1) Območja s posebnim režimom urejanja imenovana »x«. Imajo naslednje pogoje:
x območje s posebnim režimom urejanja
1

Vrste posegov in njihova namembnost
Namenska raba

Določena v kartografskem delu in 90. členu tega odloka

Osnovna dejavnost,
Določene za vsako podrobno namensko rabo v poglavju 3.4.2.1
Spremljajoče in izključujoče Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo
dejavnosti
(v členih: 56., 57., 5.8, 59., 60., 61., 61., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 71., 72., 73. in 74.)
2

Vrste objektov:
Zahtevni, manj zahtevni,
nezahtevni in enostavni
objekti:

Dovoljeni le obstoječi objekti.
Novih stavb ni dopustno graditi.
Območja z oznako »x« so namenjena zunanjim ureditvam, kot so dvorišča, manipulacijski
platoji in odprte deponije brez nadkritja. Vse ureditev so v nivoju raščenega terena.
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3

Dopustna gradnja

Novih stavb ni dovoljeno graditi.
Dovoljeni posegi na legalno zgrajenih obstoječih objektih so:
– rekonstrukcija,
– investicijsko, redno vzdrževanje objektov in vzdrževanje objektov v javno korist.
– Na legalno zgrajenih objektih razpršene gradnje ni dopustna sprememba namembnosti
iz nebivanjske v bivanjsko.
– Nestanovanjske objekte je možno povečati (dozidava ali nadzidava) samo za dejavnost
v javno korist na zemljišču, ki je bilo upravnih dovoljenjih opredeljeno kot funkcionalno
zemljišče.

4

Drugi dovoljeni posegi:

Vsa določila in usmeritve so opredeljene v posebnih merilih in pogojih za posamezno
enoto urejanja (90. člen).
Na območju s posebnim režimom urejanja je določena stopnja varstva pred hrupom
skladno z veljavno zakonodajo, opredeljeno namensko rabo prostora tega odloka
obravnavane EUP ter sosednjih zemljišč.
«

88. člen
Naslov v poglavju 3.4.3.1 se pred 77. členom zamenja z besedilom »Merila in pogoji za oblikovanje stavb« in v
nadaljevanju se zamenja besedilo 77. člena v celoti, ki se po novem glasi:
»(podrobna merila in pogoji oblikovanja stavb)
(1) Vse novo zgrajene stavbe morajo izpolnjevati tehnična merila oziroma gradbene predpise v zvezi z gradnjo in
uporabo stavb, npr. s področja varovanja zdravja – zagotavljanje higienskih in zdravstvenih zahtev v zvezi z osončenjem,
dostopnost za invalide, varovanje pred hrupom v skladu z veljavnim Zakonom o graditvi objektov, podzakonske predpise in
drugo.
(2) Zasnova, umestitev in oblikovanje stavb sledi naslednjim kriterijem:
– zasnova objekta v kontekstu ohranja in razvija arhitekturno identiteto prostora,
– ohranja kontinuiteto poselitvenega vzorca,
– zagotavlja integracijo v konkretno mikrookolje (lokacija na robu naselja, ali objavni prostorali v ulični niz),
– posamezen objekt skupaj z nadzidavami in dozidavami ali sestavljen objekt se oblikuje v skladno arhitektonsko
celoto.
(3) Orientacija stavbe je določena z vzdolžno stranico objekta, kateri sledi smer slemena strehe osnovnega kubusa
stavbe. Na posamezni lokaciji je določena z zazidalno smerjo, če je ta določena s prikazom v grafičnem delu odloka, sicer pa:
– po analogiji orientacij stavb na sosednjih zemljiščih,
– vzdolžna stranica vzporedna s plastnicami,
– pri strnjeni pozidavi so smeri orientirane glede na cesto (v vzdolžno ali prečno stranico),
– pri sestavljenih tlorisih so slemena na posameznih delih objekta lomljena in sledijo tlorisni zasnovi,
– pri gručastih poselitvenih vzorcih so smeri orientirane glede na cesto ali reliefu z odkloni glede na notranje komunikacije
in formiranjem dvorišč.
Na zemljiščih z nagibom več kot 1:4 so lahko stavbe, širše od 7,0 m, orientirane le vzdolž plastnic ± 30 stopinj.
(4) Sklano z določili tega odloka je določena etažnost z največjim številom etaž na strani najvišje vzdolžne fasade
stavbe nad terenom.
(5) Kletne etaže je mogoče organizirati najmanj na celotni tlorisni površini vseh tipov stavb, če v posebnih merilih
ni opredeljeno drugače. Kleti, ki so v celoti vkopane, lahko obsegajo tudi večjo površino, ki jo dovoljujejo faktorji, če so
opredeljeni za posamezno EUP.
(6) Podzemna stavba
Stavba oziroma deli stavbe se lahko po tem odloku gradijo vselej in povsod na območjih, predvidenih za gradnjo, kolikor
gradbeno tehnične lastnosti in pogoji obratovanja ne ovirajo kvalitetnega izpolnjevanja podrobnejše namenske rabe ter
osnovnih funkcij ureditve nad nivojem terena oziroma v ter nad nivojem javnega prostora (npr. parka, vozišča ipd.).
(7) Možnost gradnje mansarde, tj. podstrešja s koristno površino, določa navedba oznake M. Mansarda ima lahko
kolenčni zid do svetle višine 1,2 m. Kolikor M ni naveden, potem kolenčni zid ni dovoljen. Uporabni prostori se na podstrešju
kljub temu lahko vzpostavijo v skladu z drugimi merili EUP. V primerih obstoječih stavb, ko je kolenčni zid podstrešja višji od
1,2 m, se podstrešje šteje za celotno etažo (praviloma nadstropje).
(8) Oblikovanje fasad stavbe
Fasade, ki potekajo vzdolž slemena strehe (oziroma na območju te orientacije), so vzdolžne fasade. Druge, ki so na
strani izteka slemena, so čelne fasade. Glavna fasada je fasada, ki je postavljena proti najpomembnejšemu javnemu prostoru.
Fasadna ploskev naj se oblikovno deli na tri glavne horizontalne pasove: podnožje glavne fasade, osrednji del in strešni
venec. V strešnem vencu naj se celovito oblikuje stik med fasadno ploskvijo in streho z odvodnjavanjem. Vsaj po dve sosednji
fasadi naj bosta oblikovani v enotni fasadni kompoziciji in enotnem proporcijskem sistemu. Najpomembnejši fasadni elementi
naj bodo praviloma urejeni v enotnem kompozicijskem sistemu, načeloma v vertikalnih oseh.
(9) Sestavni del arhitekturnih značilnosti stavb so tudi vsi na stavbo nameščeni tehnični in označevalni elementi
(svetlobni napisi, oglasni panoji, klimatske naprave ipd.). Na glavni fasadi stavbe ni dovoljeno nameščati enot klimatskih
naprav. Dopustna je obvestilna signalizacija in oglaševanje za lastne potrebe na fasadah stavb, v katerih se opravlja
dejavnost, vendar ti ne smejo motiti okoliških bivalnih prostorov (stanovanj, pisarn). Na fasadi stavbe se lahko postavljajo
tudi spominska obeležja.
(10) Oblikovanje pomožnih objektov, ki so od osnovnih stavb oddaljeni do 2,50 m, je prilagojeno arhitekturi osnovnih
stavb. Bolj oddaljeni pomožni objekti pa so oblikovani glede na tehnološke zahteve namenske rabe teh objektov.«
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89. člen
Črta se naslov 3.4.3.2 Splošna merila organizacije in oblikovanja glavnih stavb.
78. člen se v celoti črta.
90. člen
Črta se naslov 3.4.3.2 Tipi glavne stavbe
79. člen se v celoti črta.
91. člen
80. člen se v celoti črta.
92. člen
81. člen se v celoti črta.
93. člen
82. člen se v celoti črta.
94. člen
83. člen se v celoti črta.
95. člen
84. člen se v celoti črta.
96. člen
85. člen se v celoti črta.
97. člen
86. člen se v celoti črta.
98. člen
87. člen se v celoti črta.
99. člen
Doda se 87.a člen, ki se glasi:
»(dopustno oblikovanje objektov)
Oblikovanje objektov je določeno s tipologijo objektov. Odstopanja od teh določil so možna, kolikor se s strokovno
podlago, ki jo pripravi investitor dokaže, da drugačno oblikovanje objektov ne poslabšuje urbane in krajinske tipologije.«
100. člen
Naslov 3.4.4.4 se pred 88. členom se spremeni tako, da se glasi: »Pogoji umestitve in merila oblikovanja pomožnih
objektov«.
Ob tem se preoblikuje tudi besedilo 88. člena, ki se glasi:
»(splošna merila oblikovanja pomožnih objektov)
(1) Pomožni objekt je prosto stoječa stavba ali prislonjena na drug objekt, ki naj bo po vlogi v prostoru, oblikovanju
in namenu podrejena osnovnim objektom. Pomožni objekti je enoten izraz za enostavne in nezahtevne objekte skladno z
veljavno uredbo o razvrščanju objektov na zahtevnost gradnje. Pomožni objekti niso namenjeni bivanju.
(2) Če ni v tem odloku določeno drugače, se za dimenzioniranje in za druge pogoje gradnje nezahtevnih in enostavnih
objektov upoštevajo predpisi s področja graditve objektov.
(3) Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen in dopustno lokacijo v posameznih namenskih rabah so
določene v poglavju 3.4.2.1. Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo tega odloka.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so na območjih varovanih s predpisi s področja varstva kulturne dediščine
dopustni le tisti nezahtevni in enostavni objekti glede na namen in dopustno lokacijo, ki so skladni z varstvenim režimom za
posamezno območje.
(5) Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture,
pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke.
(6) Umestitev v prostoru:
– od sosednje stavbe morajo biti odmaknjene vsaj 3,0 m, od parcelne meje sosednja pa vsaj 3,0 m ali pa so lahko ob
soglasju soseda postavljene na parcelo mejo,
– postavitev pomožne stavbe ne sme načenjati vaškega roba,
– praviloma so locirane na zalednem delu in se pri gručasti zasnovi domačije navezujejo na dvorišče.
– Nadstrešnice za parkiranje vozil se locirajo glede na dovoz in postavitev ostalih objektov, skladno z zahtevami
prometne varnosti na javnih cestah.
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(7) Oblikovanje pomožnih objektov:
– Enostavni in nezahtevni objekti morajo biti oblikovani skladno z oblikovanjem osnovnega objekta.
– Površina pomožnega objekta ali skupine pripadajočih pomožnih objektov ne sme presegati 30 % površine osnovnega
objekta.
– Praviloma ima lahko le pritličje (P) ali klet (K).
– Kolenčni zid izkoriščene mansarde je lahko izključno skrit pod kapjo.
– Pomožne stavbe imajo praviloma simetrično dvokapno streho. Glede na vpetost v relief in med grajene strukture
je lahko enokapna streha ali ravna streha. Strešni izzidki (frčade), čopi niso dovoljeni. V izjemnih primerih, v primeru
steklenjakov oziroma zimskih vrtov, je lahko strešna kritina tudi brezbarvna, prosojna. Izjeme so tudi kapelice in vrtne lope
velikosti do 20,0 m2 – te imajo lahko streho poljubne oblike.
– Sleme strehe naj bo v smeri daljše stranice.
(8) Specifični objekti:
Dvojni kozolec ima tlorisno zasnovo podolgovato v razmerju stranic vas 1:1,3. Sleme strehe mora biti v smeri daljše
stranice, strešni naklon med 35 in 45 stopinjami, videz kritine mora biti v rastru in barvi podoben opečni kritini. Objekt je lahko
postavljen samo v leseni izvedbi na točkovnih temeljih. Kozolec je lahko opažen le v zatrepih. Deske pri opaženju so pritrjene
vertikalno. V območju naselij je kozolec lahko delno zaprt tako, da ohrani vsaj 60 % vidnih lat. V naselju se kozolec locira v
območju domačije vezan na skupno dvorišče ali ob dovozno pot z odmikom potrebnim za manipulacijo.
(9) Bazna postaja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– antenski drog je lahko visok največ 10,00 m nad višino strehe objekta, – pri antenskih nosilcih na antenskem drogu,
postavljenem na objekt, mora biti spodnji rob najnižje antene najmanj 1,50 m od strešine, pri antenskih nosilcih, pritrjenih na
steber, mora biti spodnji rob najnižje antene najmanj 5,00 m od terena in najmanj 1,50 m od strešine, če je steber postavljen
na objekt, pri antenskih nosilcih, pritrjenih na vertikalno površino stavbe, pa sme biti največja dolžina antene 1,50 m,
– prostor z elektronsko komunikacijsko opremo je lahko samo v nestanovanjski stavbi, oziroma v stavbi v katerem se ne
zadržujejo ljudje. Če je to zabojnik, je lahko postavljen ob drogovih, stebrih ali stolpih, njegova BTP pa je lahko do 30,00 m2,
– pri načrtovanju objektov in naprav omrežja baznih postaj in amaterskih radijskih postaj je treba upoštevati predpise s
področja elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja.
(10) Gostinski vrtovi
– Odprt sezonski gostinski vrt na javni površini mora biti povezan z obstoječim gostinskim obratom.
– Odprt sezonski gostinski vrt na javni površini, ki ni povezan z obstoječim gostinskim obratom, mora biti urejen kot
funkcionalna celota s točilno mizo in priključen na potrebne komunalne vode. Vsi elementi opreme odprtega sezonskega
gostinskega vrta na javni površini morajo biti premakljivi, da se v primeru intervencije lahko takoj odstranijo.
– Na zasebni površini je dopustno postaviti odprt sezonski gostinski vrt na podlagi dovoljenja za gostinsko dejavnost in
pod pogojem, da so zanj zagotovljena parkirna mesta v skladu z določbami tega odloka.
– Odprt sezonski gostinski vrt na javni površini je dopustno postaviti na podlagi soglasja Občine Sodražica.
(11) Urbana oprema in spominska obeležja morajo biti postavljeni tako, da dopolnjujejo javni prostor in ne ovirajo gibanja
pešcev ter vzdrževanja komunalnih naprav in prometnih objektov.
(12) Spominskih obeležij ali nagrobnih znamenj ni dopustno postaviti ob državnih in občinskih cestah.
(13) Pri postavitvi urbane opreme in spominskih obeležij na javnih površinah je treba pridobiti dovoljenje Občine
Sodražica.«
101. člen
Spremeni se naslov 3.5.0.0, ki se glasi:
»3.5.0.0 Specifikacija EUP s posebnimi PIP«.
102. člen
Črta se besedilo 89. člena v celoti in se nadomesti z naslednjim besedilom:
»(splošno)
(1) Za posebne enote urejanja poleg splošnih in podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev veljajo tudi posebni prostorski
izvedbeni pogoji.
(2) Vsaka EUP ima v nadaljevanju povzete oziroma določene naslednje elemente:
– naziv (identičen nazivu v grafičnem prikazu izvedbenega dela) – z dvomestno črkovno oznako in zaporedno številko
EUP v naselju, določeno (prevladujočo) namensko rabo in oznako tipa pozidave,
– ledinsko ime EUP,
– podrobno namensko rabo,
– naziv predpisanega tipa zazidave,
– predpisano maksimalno pozidanost EUP s faktorjem zazidanosti,
– izhodiščne velikosti parcel namenjene gradnji,
– način urejanja s podrobnimi prostorskimi načrti (OPPN),
– oznaka predvidenega OPPN-ja,
– posebna merila in pogoji, ki jih predpisujejo strokovne podlage ali podrobne smernice nosilcev urejanja prostora,
– usmeritve za izdelavo posameznih OPPN,
– oznaka lista iz kartografskega dela, kjer se nahaja posamezna EUP.«
103. člen
V celoti se zamenja besedilo 90. člena z naslednjim besedilom:
»(posebne opredelitve po EUP)
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07
07
07

07

07
07
07
07

07

Karta
List št.
07
07
07
07
07
07

Karta
List št.
02
01
01

Karta
List št.
06
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SK, PC,
SK, VC
CD

/

0,35
0,4
/
/

/

0,35
obstoječe
/
0,4

/

0,35
0,5
0,35
0,35
0,4
/

FZ

0,4
0,4
0,3

FZ

0,35

FZ

Št.

SP

A
A
A
SK, PC,
VC
SK, PC,
VC
A, PC
A, PC
SK, VC
IG, VC

A, VC

A
A
A
A
SK
A

PNR

A
A
SP

PNR

SK

PNR
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Stran

5699

Janeži

Ja 01.vas

Bele Gorice
Lačice
Jelovec
Sedlo 1
Hosta
Jelovec
Peskokop
Hostarjevi

/
Lakur

Je 01.zsr
Je 02.odo
Je 03.odo
Je 04.odo
Je 05.odo
Je 06.vas
Je 07.gs
Je 08.x

Je 09.zdz
Je 10.odo

Kotel J
Kotel

Ko 01.odo
Ko 03.vao

Ime

/
Kračali JZ
Kladnik V
Kračali JV
Kračali
Kladnik V
Kladnik V
Kladnik S
/

Oznaka EUP

Kr 01.odo
Kr 02.odo
Kr 03.vas
Kr 04.vao
Kr 05.vas
Kr 06.ph
Kr 07.ph
Kr 08.odo
Kr 09.ph

A
A
SP
SK, PC, SP
SK, PC
SP
SP
A
SP

PNR

A
A

PNR

ZD, PC
A

ZS, VC
A
A
A
A
SK, PC
IG, PC
A

PNR

0,4
0,35
0,35
0,4
0,4
0,35
0,35
0,3
0,35

FZ

0,4
0,4

FZ

/
0,3

0,3
0,35
0,35
0,35
0,30
0,35
0,65
0,5

FZ

/
/
/
/
/
/
/
/
/

PIA / oznaka

/
/

PIA / oznaka

/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

PIA / Oznaka

/

PIA / Oznaka

/
/

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/

Varovanja

/
/

Varovanja

/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

Varovanja

Varovanja

/

/

/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/

Posebna merila in pogoji

Posebna merila in pogoji

Gradnja ribiškega doma in ureditev ribnika
/
/
/
/
/
/
Obstoječi objekt se ohranja, uredijo se lahko zunanje odprte
površine za potrebe manipulacije in parkiranja brez postavitve
pomožnih objektov.
/
/

Posebna merila in pogoji

Posebna merila in pogoji

Upoštevaj PIP – SK, vao (56. člen)

Karta
List št.
06
06
06
06
06
06
06
06
06

Karta
List št.
01
01

07
07

Karta
List št.
07
07
07
07
08
07
07
07, 08

Karta
List št.
07

07
07
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(7) KRAČALI

Ime

Oznaka EUP

(6) KOTEL

Ime

0,4

FZ

/
0.65

Št.

Oznaka EUP

SK, PC

PNR

A
SK

5700 /

(5) JELOVEC

Ime

Zg. Globel V
/

Oznaka EUP

(4) JANEŽI

Gl 21.odo
Gl 22.gp

Stran
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Kržeti

Kz 10.gp

Lipovščica

Li 01.vas

Male Vinice
Z

Male Vinice
Osrednji del

Male Vinice
Osrednji del

Male Vinice V

Male Vinice S

Ma 01.odo

Ma 02.odo

Ma 03.vao

Ma 04.vao

Ma 05.vas

Ime

Naselje

Novi Pot

Novi Pot Z

Oznaka EUP

No 01.vao

No 02.vao

No 03.odi

IK

0,8

0,4

0,4

FZ

0,4

0,30

0,35

0,35

0,35

FZ

0,4

FZ

0,5

0,35

0,35

/

/

/

/

0,3

0,35

0,35

FZ

/

/

/

PIA / oznaka

/

/

/

/

/

PIA / oznaka

/

PIA / oznaka

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

PIA / oznaka

/

/

/

Varovanja

/

/

/

/

/

Varovanja

/

Varovanja

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Varovanja

/

/

/

Posebna merila in pogoji

/

/

/

/

/

Posebna merila in pogoji

/

Posebna merila in pogoji

Upoštevaj PIP – SK, vas (56. člen)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Posebna merila in pogoji

5701

02
02

Stran

02

Karta
List št.

09

14

14

14

14

Karta
List št.

09

Karta
List št.

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

Karta
List št.
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A

A

PNR

SK

SK

A

A

A

PNR

SK, PC

PNR

SK

A

A

SP

SK

SK, PC

SK

A

A

A

PNR

Št.

(11) NOVI POT

Ime

Oznaka EUP

(10) MALE VINICE

Ime

Oznaka EUP

(9) LIPOVŠČICA

Sevec

/

Kz 08.odo

Kz 09.odo

/

Kržeti

Kz 06.ph

Kržeti – na hribu

Kz 05.vas

Kz 07.ph

Vagovka

Kržeti JZ

Kz 03.odo

Kz 04.vao

Dolinca

Kržeti

Kz 01.odo

Kz 02.odo

Ime

Oznaka EUP

(8) KRŽETI
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Nova Štifta

Cerkev
Marijinega
Vnebovzetja

Nova Štifta S

Ns 01.in

Ns 02.vs

Ns 03.vao

Sp. Petrinci
Zevniki
Gor. Petrinci J
Gor. Petrinci J
Cerkev Marije
Snežne
/

Pe 01.vao
Pe 02.vas
Pe 03.vas
Pe 04.tm
Pe 05.vs

Ime

Boncar
Zg. Mateti
Podstenščica
Zavrata
Podklanec
Podklanec 2
Ograde
Ograda 2
Pri Šumu
Sp. Mateti

Po 01.odo
Po 02.odo
Po 03.odo
Po 04.odo
Po 05.odo
Po 06.odo
Po 07.odo
Po 08.odo
Po 09.odo
Po 10.odo

A
A
A
A
A
A
A, PC
A
A
A, PC

PNR

SK

A, PC
SK, PC
SK, PC
CD, PC
CD

PNR

0,4
0,45
0,5
0,4
/
0,35
0,35
0,35
0,35
0,4

FZ

/

0,30
0,4
0,4
0,8
0,8

FZ

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

PIA / oznaka

ppn

/
/
/
/
/

PIA / oznaka

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Varovanja

/
/
/
/
EŠD 1813 Petrinci –
Cerkev Marije Snežne
/

Varovanja

/
/
/
/
/
/
/
/
/

Posebna merila in pogoji

/
/
/
/
Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
soglasjem pristojnega zavoda.
/

Posebna merila in pogoji

Karta
List št.
02
06
06
06
06
06
06
06
06
06

07

Karta
List št.
07
06, 07
07
07
07

14
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Oznaka EUP

(14) PODKLANEC

Pe 06.ppn

Ime

Oznaka EUP

0,35

Karta
List št.
Dovoljena je le ureditev parkirišča za osebna vozila in zunanjega 14
prostora.
14
Na stavbi varovane kulturne dediščine (Nova Štifta – Župnišče
EŠD 9231) frčade, razen centralnega izzidka nad vhodom, niso
dovoljene. Posegi se lahko izvajajo le v soglasju s projektnimi
pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.

Posebna merila in pogoji

EŠD 2842 Nova Štifta –
Kapela sv. Jožefa
EŠD 9231 Nova Štifta –
Župnišče
EŠD 490 Nova Štifta
– Cerkev Marijinega
vnebovzetja
EDŠ 16209 Nova Štifta
– Arheološko območje
Marijino vnebovzetje
EŠD 22405 Nova Štifta – Na stavbi varovane kulturne dediščine (hiša Nova Štifta 1 EŠD
Hiša Nova Štifta 1
22405) frčade, razen centralnega izzidka nad vhodom, niso
dovoljene. Posegi se lahko izvajajo le v soglasju s projektnimi
pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.

Varovanja

Št.

A

/

0,40

CD

PIA / oznaka
/

FZ

PO

PNR

5702 /

(13) PETRINCI

Ime

Oznaka EUP

(12) NOVA ŠTIFTA

Stran
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Mlake
Nosanje
Boncar 1
Podklanec V
Podklanec V
razpotje

Po 14.vas
Po 15.vas
Po 16.ph
Po 17.vao
Po 18.jp

Preska S
Preska

Pr 01.odo
Pr 02.vao

Ravni dol S
Šega
Ravni dol
Ravni dol V
Ravni dol
/
/
Ravni dol S
Ravni dol S
/

Ra 01.odo
Ra 02.odo
Ra 03.vao
Ra 04.vao
Ra 05.vao
Ra 06.odo
Ra 07.odo
Ra 08.tm
Ra 09.vas
Ra 10.odo

Beč
Sinovica

Si 01.vas
Si 02.vas

Ime

Slemenska c.
V od Bistrice

Oznaka EUP

So 01.hm

0,4

FZ

0,35
0,40

FZ

/

PIA / oznaka

/
/

PIA / oznaka

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

PIA / oznaka

/
/

PIA / oznaka

/
/
OPPN 14-01: Delna
sanacija naselja
Podklanec (samo v
delu enote)
/
/
/
/
/

/
/

/

Varovanja

Varovanja

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Varovanja

/
/

Varovanja

/
/
/
/
/

/
/
/

Posebna merila in pogoji

/
/

Posebna merila in pogoji

/
/
/
/
/
/
/
Upoštevaj PIP – SK, vas (56. člen)
/
Upoštevaj PIP – SK, vao (56. člen)

Posebna merila in pogoji

/
/

Posebna merila in pogoji

/
/
/
/
/

/
/
/

Karta
List št.
08

Karta
List št.
09
09

Karta
List št.
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Karta
List št.
09
09

06
06
02
06
06

06
06
06

Stran

SS, PC

PNR

SK
A

PNR

0,35
0,30
0,35
0,30
0,35
0,35
0,40
0,6
0,35
0,35

FZ

0,35
0,35

FZ

0,4
0,4
0,3
0.4
/

0,35
0,4
/
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(18) SODRŽICA

Ime

Oznaka EUP

A
A
A
A
A
A
A
SK
SK
SK

PNR

A
A

PNR

A
A
SP
SS
PC

A
A
SK

Št.

(17) SINOVICA

Ime

Oznaka EUP

(16) RAVNI DOL

Ime

Oznaka EUP

(15)PRESKA

Sp. Mateti
Mlake
Podklanec

Po 11.odo
Po 12.vao
Po 13.vas
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5703

V od Bistrice
Strmca
Prečne njive
Sodražica S
V od Bistrice
Na pesek
Ob Bistrici
Na pesek

Na pesek

Zavoda J

/

Strmca

/
V od Bistice

Zavoda S

Oplenca
Pri Kovačiču
Šola

Fibran
Cona ob Bistrici

V od Bistrice

So 02.odo
So 03.odo
So 04.odo
So 05.odo
So 06.vas
So 08.vas
So 09.hm
So 10.vas

So 11.vas

So 12.tm

So 13.hm

So 14.vas

So 15.vas
So 16.vas

So 17.vas

So 18.odo
So 19.vas
So 20.js

So 21.ip
So 22.gs

So 23.hm

SP, SS,
PC

0,4

0,70
0,65

0,20
0,35
0,80

0,35

0,4
0,35

/

/

/

/

/
/

/
/
/

/

/

/
/

/
/

/

/

/

/

/
/
/
/
/
/
/
/

Poseg na zemljišču s parcelno številko 1514/2 k.o. Sodražica
se lahko izvede šele potem, ko bodo na območju s parcelnimi
številkami 1814/2-del, 1804-del, 1805-del, 1806/2-del, vse k.o.
Gora (EUP z oznako KGV-Kr02.kn) vzpostavljena kmetijska
zemljišča.
/
/
Najvišja višina stavb ob Notranjski cesti je 3 etaže, v notranjosti
so objekti nižji.
Skladiščno energetsko tehnološki (12520, 23020) objekt za
skupne potrebe.
/
Obstoječi stanovanjski objekti se lahko rekonstruirajo, oziroma
pogojno nadomestijo z novimi. Velikost zemljišča namenjenega
gradnji za stanovanjsko hišo je minimalno 300 m2, FI = 0,5,
zagotovljeni morajo biti dovozi, dostopi in odmiki od sosednjih
zemljišč. Pri rekonstrukciji ali novogradnji stanovanjskega se
izvedejo ukrepi varovanja okolja (stopnja varovanja pred hrupom
za namensko rabo IG).
/

/
/

/

/

/

/

/
/
/
/
/
/
/
/

08

08
08

08
08
08

08

08
08

08

08

08

08

08
08
08
07, 08

08
08
08
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IP
IG, PC

SS, PC
A, PC
CD, PC

SS, PC

SS
SS

SS, PC

SS

PC,CU

/
/
/
/
/
/
/
OPPN 18-05:
Sodražica Z1 (samo
na delu enote)
OPPN 18-05:
Sodražica Z1
OPPN 18- 14:
Prenova Strmca
OPPN 18- 14:
Prenova Strmca
OPPN 18- 14:
Prenova Strmca
(samo na delu enot)e
/
/ OPPN 18-02: SS
Ograde (samo na
delu enote)
OPPN 18- 14:
Prenova Strmca
(samo na delu enote)

Št.

/

/
0,30
0,30
0,3
0,35
/
0,40
/

5704 /

CD

A, PC
A
A
A
SS, PC
SS, PC
SS, PC
SK, PC

Stran
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Zaledje Zavrti

Cona na cesti
Majde Šilc
Podbukovje
Pod cerkvijo

/
Ograde

Na pesek

Notranjska S
Staro jedro

Notranjska C

Prečne njive
Izver

razpotje

So 29.ppn

So 30.ip

So 31.ppn
So 32.ppn

So 33.ppn
So 34.ppn

So 35.ppn

So 36.tm
So 37.tm

So 38.tm

So 39.tm
So 40.js

So 41.zpa

So 28.ppn

Ob pokopališču
Pod cerkvijo
(požiralnik)
Hosta V

Župence
Podgorska
Fibran

So 26.ppn
So 27.zdz

So 25.ppn

So 24.ike

/

/

/
OPPN 18- 17:
Smučarski center
Sodražica
/

/

08
08

08

08

08

08
08

08

08

08
08

08

08
08

/
08
08
V primeru, da se OPPN pripravi pred načrtovanjem obvozne
ceste Sodražica –Sv. Gregor, je dopustna sprememba PZ v delu
notranje ceste in dostopa tako, da se na vzhodni strani območja
zagotavlja povezanost vseh prostorskih nizov ter organizira
dostop območja urejanja z obstoječe ceste v vznožju pobočja
na južni strani. Sprememba PZ, kot strokovne podlage za OPPN
naj ohranja možnost kasnejše prometne povezave s predvidene
ceste Sodražica–Sv. Gregor.
/
08

/
Podrobno načrtovanje in izvajanje le v skladu s smernicami in
soglasjem pristojnega zavoda.

Obstoječe enote se urejajo z merili hm – modernistične
stanovanjske stavbe.
/

Zazidalni načrt 2-3

/
/

/
/
EŠD 22404 Župnišče Na Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
stavbi varovane kulturne soglasjem pristojnega zavoda.
dediščine (Sodražica
– Župnišče EŠD
22404) frčade, razen
centralnega izzidka nad
vhodom, niso dovoljene.
Vzdolž današnje glavne ceste na JZ robu imajo lahko le tip trško
mestna hiša.
/
/
/
/

/

/
/

/
Cerkev Sv. Marije
Magdalene

/

/
/

Osrednji objekt naj bo oblikovan kot stavba komunikacijsko
energetske infrastrukture.

Stran

ZP

/
/

/

OPPN 18-05:
Sodražica Z1
/
/

ppn
OPPN 18- 03: SV
Središča Sodražice
(S-del je sprejet
OPPN, UL RS,
št. 13/12)
ppn
OPPN 18-02: SS
Ograde

/

OPPN 18-05:
Sodražica Z1
ppn

OPPN 18-01: IC
Fibran
ppn
/

/
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SK
CU

0,65

0,50
0,60

/

/

/
/

/

/

/

/
/

/

/

Št.

CU, PC

SS, PC
CD, CU,
PC, PO

CD

PC
SS

CD
CU, PC

SS, SK,
PC
IP, PC

SK

CD
ZD

IP, PC

E
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5705

Ob šoli
Ob Bistrici

Izver

Trg

Jazbečdol

Del Kur-Not
Prečne nj. S
Ob Notr. – Na
pesek
Župence
Zavrti
Notranjska ob
razpotju

/
SS, PC
Kurirska ob Bistrici CU, PC

Trg zalednje

Gasilski dom
Center-trg

So 48.zsr
So 49.zvo

So 50.js

So 51.zpa

So 52.zsr

So 54.ppn
So 55.vas
So 56.tm

So 60.tm
So 61.tm

So 62.tm

So 63.tm
So 64.jp

CU, CD,
PC
CU, PC
PO, PC

0,80
/

0,50

0,40
0,65

/
0,40
0,40

/
/
0,40

/

/

/

/
/

/

/

/

/
/

/
/
/

/

/

/

/
/

/
/
OPPN 18-16:
Rekreacijski center
Jelovec
/
/
/
OPPN 18-03: SV
Središče Sodražice
(samo del enote)
/
OPPN 18- 17:
Smučarski center
Sodražica (samo del
enote)

OPPN 18- 16:
Rekreacijski center
Jelovec
ppn
/
/

/
Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
soglasjem pristojnega zavoda.

08

/

Stavba GD je lahko visoka največ E4.
Trg 25. maja

/
Ulični niz se ohranja.
Na zaledju obcestne pozidave je dovoljeno postaviti gospodarske
stavbe. V njej so dovoljene tudi dejavnosti sekundarnega
sektorja.
/
Na zaledju obcestne pozidave je dovoljeno postaviti gospodarske
stavbe. V njej so dovoljene tudi dejavnosti sekundarnega
sektorja.
/

Sprejet OPPN
/
/

08
08

08

08
08

08
08
08

08
08
08

Obstoječa stavbna struktura se lahko ureja v skladu z merili EUP 08
So 68 – CU
Bivanje ni dovoljeno. Dovoljeni so manjši objekti za kratkotrajno 08
nastanitev (12111).

08
08

08
08
08

08

08
08

Izgradnja krožne dovozne intervencijske ceste.
/

Posegi na objektu se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi
pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.
Zunanji prostor se ureja v skladu z merili jp – središčni javni
prostor.
/
/
EŠD 22403 Pokopališče /
/
/

/
EŠD 2279 Cerkev
Žalostne Matere božje
na Strmci
EŠD 2276 Cerkev Sv.
Marije Magdalene
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SS, PC
SS, PC
SS, PC

SS
SK
SS, PC

ZP, CU,
PC
BC

CU, PC

ZS, PC
ZS, ZD,
VC, PC

/
/
/

OPPN 18-03: SV
Središče Sodražice
(samo del enote)

/
/

Št.

ZS
ZK
ZS

/

/
0,40

5706 /

So 57.hm
So 58.tm
So 59.tm

V od Bistrice
/
Jazbečdol

So 45.zsr
So 46.zpk
So 47.zsr

CU, PC

pokopališče

So 44.vs

ZD
CD

Jarek – ločnica
Žalostna Mati
božja

So 42.zdz
So 43.vs

Stran
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V od Bistrice
/

KurirskaNotranjska

Hosta

So 69.vas
So 70.pin

So 71.pin

So 72.pin

Planinski dom
Travna gora
Travna gora
Travna gora
Travna gora
Travna gora J

Tr 01.js
Tr 02.ph
Tr 03.ph
Tr 04.ph
Tr 05.ph
Tr 06.ph

Vinice
Vinice
Pri Pilderju, pri
Grdinu
Vinice 1
Vinice 2, Vinice J
Vinice 3
Vinice
Pri Žlindri

Vi 01.odo
Vi 02.odo
Vi 03.vao

Vi 04.vao
Vi 06.vas
Vi 07.odo
Vi 08.vas
Vi 09.vas

Ime

Oznaka EUP

SK
SK, PC
A
SK, PC
A

A
A
SK, PC

PNR

BT
SP
SP
SP
SP
SP

PNR

ZD, SK,
PC

SS

0,40
0,35
0,35
/
0,35

0,40
0,40
0,35

FZ

0,35
0,20
0,20
0,25
0,30
0,25

FZ

0,35

0,45

0,40

0,45
0,45

/

/
/
/
/
/

/
/
/

PIA / oznaka

/
/
/
/
/
/

PIA / oznaka

pin
OLN sprejet R3/S16,
UL, št. 12/2008,
14/2008
pin

OPPN 18-03: SV
Središče Sodražice
(samo del enote)
OPPN 18-04:
Sanacija ORG J dela
Sodražice (samo del
enote)
/
/
OPPN 18-03: SV
Središče Sodražice
(samo del enote)
/
pin

/
/
/
/
/

/
/
/

Varovanja

/
/
/
/
/
/

Varovanja

/

/
/

/

/
/
/
/
/

/
/
/

Posebna merila in pogoji

/
/
/
/
/
/

Posebna merila in pogoji

Odlok o novelaciji Ureditveno zazidalnega načrta Sodražica,
cona 2,3 (SDL, št. 20/84).

/
Odlok o novelaciji Ureditveno zazidalnega načrta Sodražica,
cona 4,5 (SDL, št. 20/84).
Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu Kurirska cesta – Cesta
Notranjskega odreda R3/S16 – Sodražica (Uradni list RS,
št. 12/08 in 14/08).

/
/
Dopustna je gradnja gospodarske infrastrukture.

/

09
09
09
09
09

Karta
List št.
09
09
09

Karta
List št.
13
13
13, 14
13
13
13

07, 08

08

08
08

08

08

08

Št.

(20) VINICE

Ime

Oznaka EUP

(19) TRAVNA GORA

CU, PO
SS, PC
SS, PC

Ob Bistrici
/

So 66.js
So 67.hm
So 68.ppn

SS
SS, PC

CU, CD,
PC

So 65.ppn

Uradni list Republike Slovenije
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5707

/

Vi 11.icn

Ime

Škrabec
Oplenca
Ograda
/
Logar
Vranove Njivice J
Podgora 2
Gorše
Kugelca
Grdi Dol
Grdi Dol
/
Petrišči
Starina
Podvas
Podgora
Zamostec

Jagerbirt
Podvas V
Vranove Njivice

Bistrica
/

Podvas 2
Podvas 2

Za 01.odo
Za 02.vao
Za 03.odo
Za 04.odo
Za 05.odo
Za 06.odo
Za 07.odo
Za 08.odo
Za 09.odo
Za 10.odo
Za 11.vao
Za 12.odo
Za 13.vao
Za 14.vas
Za 15.vas
Za 16.vas
Za 17.vas

Za 18.odo
Za 19.tm
Za 20.gs

Za 21.icn
Za 22.ppn

Za 23.tm
Za 24.js

SK, PC
CD

0,5
0,8

0,6
/

0,5
0,6
0,8

0,4
0,35
0,4
0,35
0,35
0,30
0,45
0,6
0,35
0,35
0,30
0,35
0,30
0,35
0,4
0,4
/

FZ

/
/

/
OPPN 21-04: SS
Zamostec

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
OPPN 21-01: Delna
sanacija jedra
Zamostca
/
/
/

PIA / oznaka

/

/

/
/

/

/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
EŠD 22409 Zamostec –
Kapelica Matere Božje

Varovanja

/
/
Dovoljen je razvoj obstoječe dejavnosti (šifra SKD 28 –
Proizvodnja drugih strojev in naprav, za posebne namene, to
je takih, ki se uporabljajo samo v določeni dejavnosti ali manjši
skupini dejavnosti, ločena od strojev in naprav za splošno
uporabo).
/
Poseg na zemljiščih s parcelnimi številkami 26/1-del, 26/2-del,
27-del, 28-del, 29/2-del, 29/1-del, 31-del, 32-del, 33/2, 33/4del, 33/1, 33/3-del, 34-del, 35-del, 36-del, vse k.o. Zamostec
se lahko izvede šele potem, ko bodo na območju s parcelnimi
številkami 1844/2-del, 1843-del in 1852-del, vse k.o. Gora (EUP
z oznako KGV-Kr03.kn) vzpostavljena kmetijska zemljišča.
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Upoštevaj PIP – A, vao (57. člen)
/
/
Upoštevaj PIP – A, vao (57. člen)
/
Upoštevaj PIP – A, vao (57. člen)
Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
soglasjem pristojnega zavoda.

Posebna merila in pogoji

Dovoljen je razvoj obstoječe dejavnosti (šifra SKD 16 –
Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute,
slame in protja).
Pri vseh delih objekta, pri katerih je potrebno zagotoviti varnost
pred visoko vodo, se upošteva varnostna višina 0,5 m, ki znaša
519,89 m n.m.

08, 09
08, 09

08
08, 09

09
08
09

Karta
List št.
08
08
08
04
09
09
08
08
08
08
08
08
09
08
08
08
08, 09

09

09
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O
SK, PC

A
SK
IG

A
A
A
A
A, PC
A
A
A
A
A
A
A
A, PC
A
SK, PC
A, PC
SK, PC

PNR

0,65

Št.

Oznaka EUP

O

IG

5708 /

(21) ZAMOSTEC

/

Vi 10.gs

Stran
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/

Vranove Njivce
Vranov potok
Dolina
/

Mali Zapotok
Zapotok Z
Sv. Marko S
Sv. Marko S

Veliki Zapotok

Sv. Marko

Zapotok V
Sv. Marko

Zapotok
/

/
/
Zapotok

Zp 01.odo
Zp 02.odo
Zp 03.odo
Zp 04.odo

Zp 05.vas

Zp 06.vas

Zp 07.vas
Zp 08.vs

Zp 09.zda
Zp 10.ppn

Zp 11.tm
Zp 12.odo
Zp 13.zdz

Ime

Pri Zverinu

Ži 01.odo

0,45

FZ

0,35
0,40
/

/
/

0,40
0,40

/

PIA / oznaka

/
/
/

/
OPPN 22 – 01:
Soseska Mali
Zapotok

/
/

/

Varovanja

/
/
/

/
EŠD 2277 Zapotok –
Cerkev Sv. Marka
/

EŠD 22408 Zapotok
pri Ribnici – Marijina
kapelica v Malem
Zapotoku

/
/
/
EŠD 16202 – Zapotok
pri Ribnici – Arheološko
območje Sv. Marko

Varovanja

/
/
/
/
/

/

Posebna merila in pogoji

/
/
/
Kakršnikoli posegi v zemeljske plasti se lahko izvajajo le v
skladu z zahtevami, projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega
zavoda.
V primeru, kjer aktivna stanovanjska hiša že stoji v sekundarnem
delu, se lahko vzorec lociranja objektov nadaljuje, razen pri
nadomestnih gradnjah stanovanjske stavbe ali stavbe z javnimi
prostori.
Posegi na kapelici se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi
pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.
Poseg na zemljišču s parcelno številko 227-del k.o. Zapotok
se lahko izvede šele potem, ko bodo na območju s parcelnimi
številkami 1822/16, 1822/17, 1822/18, 1822/2-del, 1841del, 1524-del vse k.o. Gora (EUP z oznako KGV-Kr01.kn)
vzpostavljena kmetijska zemljišča.
/
Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
soglasjem pristojnega zavoda.
/
Poseg na zemljiščih s parcelnimi številkami 232/2-del, 225, 219,
218, 220, 217-del, 2241-del k.o. Zapotok se lahko izvede šele
po tem ko bodo na območju s parcelnimi številkami 1822/16,
1822/17, 1822/18, 1822/2-del, 1841-del, 1524-del, vse k.o. Gora
(EUP z oznako KGV-Kr01.kn) vzpostavljena kmetijska zemljišča.
/
/
/

Posebna merila in pogoji

/
/
/
/
/
V območju je dovoljeno skladiščenje lesa in lesnih izdelkov.
Prostor je namenjen manipulaciji – razkladanju/nakladanju
lesnih izdelkov. Parkiranje vozil ni dovoljeno.

Karta
List št.
03

10
10
09

09
10

10
09

09, 10

09

Karta
List št.
09
09
09
09

09
09
08
08, 09
08
09

Stran

A, VC

PNR

A
A
ZD

ZD
SK, K1

SK
CD

/

/

/
/
/
/

PIA / oznaka

/
/
/
/
/
/
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Oznaka EUP

0,40

0,30
0,35
0,40
0,40

FZ

0,2
0,4
0,6
0,5
0,8

SK, PC, SS 0,35

SK, PC

A
A
A
A

PNR

ZS
SS
A
SK, PC
IK
PO

Št.

(23) ŽIMARICE

Ime

Oznaka EUP

(22) ZAPOTOK

Za 25.zsr
Za 26.vao
Za 27.gs
Za 28.tm
Za 29.gp
Za 30.x

Uradni list Republike Slovenije

5709

Kožarji
Kožarji
Potok
Žimarice

Nad ulicami

Štrihi

Žimarice
Ob cesti

Potok

/

Ži 21.gp
Ži 22.jp
Ži 23.jp
Ži 24.jp

Ži 25.ppn

Ži 27.ppn

Ži 28.tm

Ži 29.tm

Ži 31.gp

IK

SK

SK, PC

0,8

0,4

/

/

/

0,8
/
/
0,4

0,4

0,4
0,4
0,4

0,35
0,35
0,45
0,4
0,35
0,4
/

0,3

0,4

/

/
/
/
OPPN 23-03: Delna
sanacija Žimaric
OPPN 23-04:
Soseska Žimarice
–Z
OPPN 23-03: Delna
sanacija Žimaric
OPPN 23-02:
Soseska Žimarice SZ
OPPN 23-03: Delna
sanacija Žimaric
23-02: Soseska
Žimarice SZ (samo
del enote)
/

/
/
/
/
/
/
OPPN 23-03: Delna
sanacija Žimaric
23-02: Soseska
Žimarice SZ
/
/
/
/
/

/
/
/

/

/

03

03

03
03
03
03

03

03
03
03

03
03
03
02, 03
07
03
03

03
03
03

V primeru, kjer aktivna stanovanjska hiša že stoji z odmikom od 03
ceste, se lahko odmik nadaljuje tudi pri ostalih stanovanjskih
objektih, razen pri nadomestnih gradnjah stanovanjske stavbe
ali stavbe z javnimi prostori. Tip te stavbe je lahko le hiša na
podeželju.
V primeru, kjer aktivna stanovanjska hiša že stoji z odmikom od 03
ceste, se lahko odmik nadaljuje tudi pri ostalih stanovanjskih
objektih, razen pri nadomestnih gradnjah stanovanjske stavbe
ali stavbe z javnimi prostori. Tip te stavbe je lahko le hiša na
podeželju.
/
03

/

/

/

/
/
/
/

/
/
/
/
V primeru aktivna stanovanjska hiša že stoji, odmaknjena od
cestnega niza, se vzorec lociranja stanovanjske gradnje lahko
nadaljuje, razen pri nadomestnih gradnjah stanovanjske stavbe
ali stavbe z javnimi prostori.
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
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SK

SK, PC

IK
PO, PC
PC, PO
PC,PO

SK
SK
SK
SK
SK, PC

A
A
SK, PC
SK, PC
A
SK, PC
SK, PC

A
A
A, VC

Št.

Žimarice Z
Potok
/
Studenec

Čamovski j.
Čampe 1
Čampe J
Ob potoku
Smrekovec 1
Mlake
Kožarji
Kompare
Podlipski
Studenec
Žimarice

5710 /

Ži 16.vao
Ži 17.vas
Ži 18.vao
Ži 19.gs
Ži 20.vas

ŽI 06.odo
Ži 08.odo
Ži 09.odo
Ži 12.vao
Ži 13.odo
Ži 14.vao
Ži 15.vas

Ži 02.odo
Ži 04.odo
Ži 05.odo

Stran
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/

Ži 33.vao

Območje vzpostavitve
kmetijskih zemljišč

Območje vzpostavitve
kmetijskih zemljišč

Mineralne surovine – odprti
kop – eksploatacija

Mineralne surovine – odprti
kop – sanacija

Prometna infrastruktura

Površine s posebnim režimom K2
varovanja kulturne krajine

Varovano območje za pokope K2
ljudi v primeru naravnih in
drugih nesreč
/
Varovano območje za pokope K2
živali v primeru naravnih in
drugih nesreč
Prometna infrastruktura
K1, K2, G, /
VC
Gozd s posebnim pomenom G
/

KGV-Kr03.kn

KGV-Kr04.kn

KGV-No02.ek

KGV-No01.sa

KGV-No03.pi

KGV-So02.kk

KGV-So03.pp

/

/

Varovano območje za načrtovanje obvoznih cest Sodražice

/

/

08

Veljajo PIP tipa GE.zsr. Umetno zasneževanje smučišča ni dopustno.

06

08

08

08

02

Varovano območje za traso ceste za potrebe kamnoloma, ki se ureja z OPPN.

/

02

02

11

11

11

Karta
List št.
11

Ob tem se izboljša tudi dostop do lokacije.

/

/

Nadomeščanje kmetijskih zemljišč ni potrebno v skladu s 40. členom Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 43/11)
Nadomeščanje kmetijskih zemljišč ni potrebno v skladu s 40. členom Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 43/11)
Nadomeščanje kmetijskih zemljišč ni potrebno v skladu s 40. členom Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 43/11)
Nadomeščanje kmetijskih zemljišč ni potrebno v skladu s 40. členom Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 43/11)
Do sprejetja OPPN veljajo merila urejanja tipa GE z oznako.ppn (75. Člen).

Posebna merila in pogoji

«

Stran

KGV-Po01.gp

OPPN 1201: Sanacija
kamnoloma Mala
gora
OPPN 1201: Sanacija
kamnoloma Mala
gora
OPPN 1201: Sanacija
kamnoloma Mala
gora
OPPN 18-17:
Smučarski center
Sodražica
/

/

/

/

Varovanja

03

03
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KGV-So05.pi

PC

LN

LN

K2

K2

K2

104. člen

/

/

Št.

KGV-So04.pz

Območje vzpostavitve
kmetijskih zemljišč

/

KGV-Kr02.kn

K2

Območje vzpostavitve
kmetijskih zemljišč

/

/

»(Specifikacija podobmočij EUP-KGV-OS)

OPPN 23-03: Delna
sanacija Žimaric
/

PIA / oznaka

KGV-Kr01.kn

PNR

0,4

do 0,8

Ime

SK

CD

Oznaka EUP

Doda se 91.a člen, ki se glasi:

/

Ži 32.js

Uradni list Republike Slovenije

5711

Stran

5712 /

Št.
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105. člen
Spremeni se naslov 3.6.0.0, ki se po novem glasi: »Prostorski izvedbeni pogoji na območjih predvidenih podrobnejših načrtov.«
106. člen
Vsebina 91. člena se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
»(območja, za katera je predvidena izdelava podrobnih načrtov)
(1) Podrobnejši načrti se izdelajo za območja enot urejanja, ko gre za:
– celovito, oziroma delno prenovo naselja,
– širitev naselja na nove površine,
– pomembnejšo gospodarsko javno infrastrukturo,
– prostorske ureditve lokalnega pomena zaradi sanacije posledic naravnih in drugih nesreč,
– izkoriščanja mineralnih surovin in rud ter njihove sanacije,
– območja, kjer se zaradi obsega ali vplivov predvidenih ureditev na okolje zahteva celovit pristop, kakor tudi na večjih
območjih v naselju, ki so namenjena novim gradnjam in zgoščanju pozidave,
– območja, ki so namenjena zgoščanju pozidave.
(2) Na območjih kompleksne gradnje, prenove ali kompleksnih ureditev je v tem dokumentu predpisana izdelava Občinskega
podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN).
(3) Do sprejema OPPN za posamezno EUP se ohranjajo obstoječi objekti oziroma prvotna namenska raba. Dovoljene pa so
gradnje in prostorske ureditve, ki ne bodo ovirale načrtovane gradnje in ureditev, kot so:
– gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje komunalne opreme za oskrbo obstoječih objektov,
– vzdrževanje obstoječih objektov,
– gradnje, katere je možno izvajati na podlagi zakona brez gradbenega dovoljenja v skladu z namensko rabo enote EUP in
kolikor niso v neskladju z načrtovano gradnjo in ureditvami,
– sprememba rabe in namembnosti obstoječih objektov je dovoljena v skladu s podrobno rabo tega odloka,
– odstranitev obstoječih objektov,
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, kot jih določajo predpisi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje,
– na objektih in območjih kulturne dediščine so dopustna le nujna vzdrževalna dela: dopustni so le posegi, ki so v skladu s
predhodno izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji.
(4) Na območjih, kjer so že sprejeti prostorski izvedbeni načrti (»pin«) in so v fazi izgradnje, se izvajajo gradnje in ureditve
po sprejetih načrtih. Po realizaciji posameznega OPPN ali prostorsko izvedbenega akta, je pri določanju nadaljnjih meril in
pogojev potrebno upoštevati usmeritve načrtovanih prostorskih ureditev in gradenj in načela kontinuitete urbanistične zasnove,
arhitektonskega, okoljskega ter varstvenega urejanja kot je opredeljeno v tem odloku.
Doda se 91.a člen, ki se glasi:

107. člen

»(prostorski izvedbeni pogoji na območjih OPPN)
(1) Na enotah urejanja prostora predvidenih OPPN je s tem odlokom določena le pretežna osnovna namenska raba ali
podrobnejša namenska raba.
(2) Kot izhodišče za prostorske izvedbene pogoje na območjih OPPN služijo prostorski izvedbeni pogoji posameznih osnovnih
in podrobnejših namenskih rab, določenih s tem odlokom, ki se lahko s sprejemom OPPN spremenijo, če sprememba pomeni
izboljšanje prostorskih ureditev, predvsem na področju javnih površin in javne infrastrukture ter objektov skupnega pomena.
(3) Brez poprešnje spremembe občinskega prostorskega načrta so z občinskim podrobnim prostorskim načrtom dopustne
naslednje spremembe podrobnejše namenske rabe:
– iz območij proizvodnih dejavnosti v območja centralnih dejavnosti, območja stanovanj, posebna območja, območja zelenih
površin;
– iz območij centralnih dejavnosti v območja stanovanj, posebna območja, območja zelenih površin;
– iz območij stanovanj v območja centralnih dejavnosti, posebna območja, območja zelenih površin;
– iz posebnih območij v območja zelenih površin.
(4) Območje OPPN je prikazano v kartografskem delu, kjer je območje lahko razdeljeno na več namenskih rab. Meje med
tako opredeljenimi posameznimi namenskimi rabami so določene informativno in se lahko v primeru investicijske namere, ki je v
splošnem javnem interesu, spremenijo.«
108. člen
Za 91.a členom se doda naslov »3.6.1.0 Usmeritve za izdelavo predvidenih OPPN«.
Doda se 91.b člen, ki se glasi:
»(1) Mala gora – kamnolom
Oznaka EUP
ime
KGV-No01
Mala
KGV-No02
gora
KGV-No03
Obvezna izvedba natečaja
Posebna merila in pogoji:

Usmeritve:

Oznaka OPPN
12-01

PNR
Tip zazidave
LN
sa
LN
ek
PC
pi
ne
Obveznost izvedbe variantnih rešitev
ne
Sanacija kamnoloma Mala gora
Sanacija obstoječega odprtega kopa in odpiranje novih kapacitet na območju OPPN.
Omilitveni ukrepi: Površje Male gore poraščajo dinarska rdečeborovja na dolomitu. Ob širitvi jih je
potrebno ohranjati v največji možni meri. Širitev naj se izvaja sočasno s sanacijo že eksplotiranih
površin. Širitev in s tem posek drevja naj se izvaja postopoma – v fazah. Pri širitvi ceste je
potrebno paziti, da se v okoliške površine širi le kolikor je to nujno potrebno, zato da se v največji
možni meri ohranjata HT ilirska termofilna bukovja in srednjeevropska zmerno suha travišča s
prevladujočo pokončno stoklaso. V sklopu rudarskega projekta za kamnolom je potrebno izdelati
strokovne podlage za varovanje okolja in narave.
Ob tem je potrebna izgradnja nove dostopne poti. Dovozno cesto je potrebno asfaltirati, tako da
bo zmanjšano prašenje, dodatno bo zaradi ustrezne ureditve cestišča manjša verjetnost nesreč
in s tem izlitja nevarnih snovi iz mehanizacije.
Po zaprtju kamnoloma je potrebno sanirati tudi transportne poti.
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(2) Podklanec
Oznaka EUP ime
Po 13
Podklanec
Obvezna izvedba natečaja
Posebna merila in pogoji:
Usmeritve:

Oznaka OPPN PNR
14-01
SK
ne
Obveznost izvedbe variantnih rešitev
Delna sanacija naselja Podklanec

Tip zazidave
vas
ne

Prenova obstoječega javnega prostora – prečnega profila poti skozi naselje. Ob tem je potrebno
opredeliti javni prostor pešca ter temu prilagojene nove gradbene linije in gradbene meje.

(3) Sodražica – Fibran
Oznaka EUP ime
So 25
Fibran
Obvezna izvedba natečaja
Posebna merila in pogoji:

Usmeritve:

Oznaka OPPN PNR
Tip zazidave
18-01
IP
ppn
ne
Obveznost izvedbe variantnih rešitev
ne
IC Fibran
Širitev proizvodnega območja obstoječe tovarne izolacijskih plošč Fibran. Pred izvedbo OPPN
naj se za celoten obseg prostorske ureditve vzpostavijo nadomestna kmetijska zemljišča.
Omilitveni ukrepi: Faznost mora biti jasno opredeljena. Najprej je potrebno pozidati območje ob
obstoječih industrijskih objektih. Na zunanje robove industrijske cone naj se umešča manj hrupno
dejavnost. Komunalna infrastruktura, ki zajema čiščenje komunalne in tehnološke vode, mora biti
urejena pred izdajo obratovalnih dovoljenj za posamezne dejavnosti.
PZ; št. proj. U0712

(4) Sodražica – Ograde
Oznaka EUP ime

Oznaka OPPN

PNR

Tip zazidave

So 16
So 34

18-02

SS, PC
SS

vas
ppn

ne

Obveznost izvedbe variantnih rešitev

ne

V od Bistrice
Ograde

Obvezna izvedba natečaja

SS Ograde
Posebna merila in pogoji:

Pred izvedbo OPPN naj se za celoten obseg prostorske ureditve vzpostavijo nadomestna
kmetijska zemljišča.

Usmeritve:

Nova stanovanjska soseska individualnih enot je v različnih prostorskih nizih kot zaključek
severne meje naselbinske strukture, umeščene v pobočje travniškega zatoka, ki se v vznožju
pobočja na jugu navezuje na obstoječo sosesko na južni strani območja urejanja. Hkrati naj
se zagotavlja možnost navezave na dolgoročno načrtovano novo obvozno lokalno cesto
Sodražica–Sv. Gregor.

(5) Sodražica – pokopališče
Oznaka EUP ime
Pod cerkvijo
So 32
Pokopališče
So 44
Ob Bistrici
So 49
/
So 68
Obvezna izvedba natečaja
Posebna merila in pogoji:

Usmeritve:

Oznaka OPPN
18-03

PNR
Tip zazidave
ppn
CU
vs
ZK
zvo
ZS, ZD, VC, PC
ppn
SS, PC
ne
Obveznost izvedbe variantnih rešitev
ne
SV središče Sodražice
Prostorska in programska prenova SV dela središča naselja Sodražica – v prvi vrsti sanacija
obstoječega javnega prostora z ureditvijo prometa, okrepitev javnih funkcij naselja ter s prenovo
obstoječega oziroma vzpostavitvijo novega poslovnega in oskrbnega središča. Ureditev
vzhodnega dela središča vzpostavlja novo središčno os, ob kateri se z umeščenimi novimi
stanovanjskimi objekti okrepi stanovanjska struktura naselja, z novimi parkirnimi in zelenimi
površinami pa izboljša tudi kakovost obstoječega javnega prostora na območju središča.
Območje sega na enoto kulturne dediščine EŠD 2276 Sodražica – Cerkev sv. Marije Magdalene
z vplivnim območjem.
PZ; št. proj. U0710

(6) Sodražica – Cerkev sv. Marije Magdalene
Oznaka EUP ime
So 65
/
Obvezna izvedba natečaja
Posebna merila in pogoji:
Usmeritve:

Oznaka OPPN PNR
Tip zazidave
18-04
CU
ppn
ne
Obveznost izvedbe variantnih rešitev
ne
Sanacija ORG J dela Sodražice
Območje sega na vplivno območje enote kulturne dediščine EŠD 2276 Sodražica – Cerkev
sv. Marije Magdalene in vplivno območje enote EŠD 22403 Sodražica – Pokopališče.
Sanacija degradiranega območja razpršenih gradenj – prostorska artikulacija južnega dela
širšega središča mesta, katerega južno mejo vzpostavlja obvozna cesta.
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(7) Sodražica – središče
Oznaka EUP ime
So 10
Na pesek
So 11
Na pesek
So 28
Hosta V
So 35
Na pesek
Obvezna izvedba natečaja
Posebna merila in pogoji:
Usmeritve:

Oznaka OPPN
18-05

PNR
SS
SK
SS
SK
Obveznost izvedbe variantnih rešitev

Tip zazidave
Vas
vas
ppn
ppn
ne

PNR
SS, CU
SS
SS
SS, PC
Obveznost izvedbe variantnih rešitev

Tip zazidave
tm
hm
vas
vas
ne

ne
Sodražica Z1
Območje sega na vplivno območje enote EŠD 2276 Sodražica – Pokopališče.
Dopolnilna stanovanjska in splošna urbana struktura na območju lokalnega središča na
zahodnem delu Sodražice na območju nepozidanih stavbnih zemljišč.

(8) Sodražica – Strmca
Oznaka EUP ime
So 12
Zavoda J
So 13
/
So 14
Strmca
So 17
Zavoda S
Obvezna izvedba natečaja
Posebna merila in pogoji:
Usmeritve:

Oznaka OPPN
18-14

ne
Prenova Strmca
Prenova javnega prostora (lokalna razširitev vozišča, pločniki, trg …) kot izhodišče celovite
prenove naselja in vzpostavitve pogojev za razvoj v urbano strukturo – z višjo gostoto in
kakovostjo urbanega okolja v središčnem delu.

(9) – Sodražica – Jelovec
Oznaka EUP ime
So 47
Jazbečdol
So 52
Jazbečdol
Obvezna izvedba natečaja
Posebna merila in pogoji:
Usmeritve:

Oznaka OPPN
18-16

PNR
Tip zazidave
ZS
zsr
BC
zsr
ne
Obveznost izvedbe variantnih rešitev
ne
Rekreacijski center Jelovec
Vzpostavitev zimsko športnega centra s smučarsko skakalnico in vzporedno športno rekreacijsko
in turistično infrastrukturo.

(10) Sodražica – Smučarski center
Oznaka EUP ime
KGV-So2
/
So 40
Izver
So 50
Izver
Obvezna izvedba natečaja
Posebna merila in pogoji:

Usmeritve:

Oznaka OPPN
18-17

PNR
Tip zazidave
K2
kk
CU
js
CU
zsr
ne
Obveznost izvedbe variantnih rešitev
ne
Smučarski center Sodražica
Osojno pobočje je že urejeno kot javno smučišče. Z aktom se dejavnost prenavlja z varnostnimi
sistemi in dopolnilnimi ureditvami ter prenovo stavbne strukture. Potrebna je rekonstrukcija
obstoječih naprav smučišča in obnova ter dograditev objektov. V južnem delu območja urejanja
se na obstoječih gozdnih poteh in gozdnih vlakah uredijo tekaške poti in sankališča.
Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati naslednje omilitvene ukrepe:
– ureditve sankališča in tekaških poti na južnem delu naj se urejajo brez gradbenih posegov in na
obstoječih gozdnih poteh in vlakah in naj ne segajo do meje z dolino Laze oziroma se načrtujejo
v ustreznem odmiku (najmanj 100 m),
– v sklopu priprave OPPN naj se v vegetacijski sezoni (v aprilu) izvede popis rastišč gozdnega jereba,
– v vegetacijski pokrov ni dovoljeno posegati zaradi varovanja pred erozijo,
– območje smučarskega centra se za aktivnosti športa in rekreacije omejuje na uporabo le v
zimskem času,
– območja ni dovoljeno umetno zasneževati, dopustna je le rekonstrukcija obstoječih naprav,
– obstoječe smučišče naj se ne širi,
– dograditev objektov je dopustna le na območju zahodno od obstoječega smučišča, drugje
gradbeni posegi niso dovoljeni.

(11) Zamostec – jedro
Oznaka EUP ime
Za 17
Zamostec
Obvezna izvedba natečaja
Posebna merila in pogoji:
Usmeritve:

Oznaka OPPN PNR
Tip zazidave
21-01
SK
vas
ne
Obveznost izvedbe variantnih rešitev
ne
Delna sanacija jedra Zamostec
Prenova naselbinskega telesa vasi, kjer se predvsem z ukrepi sanacije javnega prostora in ostale
infrastrukture zagotavlja večja privlačnost vaškega okolja za nove dejavnosti in bivanje. Na
območju se nahaja enota EŠD 22409 Zamostec – Kapelica Matere božje.
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(12) Zamostec – SS
Oznaka EUP ime
Za 22
/
Obvezna izvedba natečaja
Posebna merila in pogoji:
Usmeritve:

Oznaka OPPN PNR
Tip zazidave
21-04
SK
ppn
ne
Obveznost izvedbe variantnih rešitev
ne
SS Zamostec
Stanovanjska soseska individualnih enot v formi dopolnitve obstoječe naselbinske strukture, kot
dopolnitev pasu med izvorno vasjo in glavno cesto Žlebič–Sodražica. Pred izvedbo OPPN naj se
za celoten obseg prostorske ureditve vzpostavijo nadomestna kmetijska zemljišča.
PZ; št. proj. U0713

(13) Mali Zapotok
Oznaka EUP ime
Zp 10
/
Obvezna izvedba natečaja
Posebna merila in pogoji:

Oznaka OPPN PNR
Tip zazidave
22-01
SK
ppn
ne
Obveznost izvedbe variantnih rešitev
ne
Soseska Mali Zapotok
Dopolnilna stanovanjska soseska v kontekstu sanacije razpršene gradnje – povezovalni sklop
med naselbinskim telesom vasi in linijo urbanizacijske stanovanjske strukture. Pred izvedbo
OPPN naj se za celoten obseg prostorske ureditve vzpostavijo nadomestna kmetijska zemljišča.

Usmeritve:
(14) Žimarice – soseska SZ
Oznaka
EUP
Ži 15
Ži 27
Ži 28

ime

Žimarice
Štrihi
Žimarice
Ob cesti
Obvezna izvedba
natečaja
Posebna merila in pogoji:

Oznaka
OPPN
23-02

ne

PNR

Tip zazidave

SK
SK
SK, PC

vas
ppn
tm

Obveznost izvedbe variantnih rešitev

ne

Soseska Žimarice SZ
Opredelitev dopolnilne stavbne strukture na območju obstoječih stavbnih zemljišč, ki ležijo v
sekundarnem delu naselbinskega telesa Žimaric.

Usmeritve:
(15) Žimarice – sanacija
Oznaka EUP
Ži 15
Ži 24
Ži 25
Ži 28
Ži 32

ime
Žimarice
Žimarice
Nad ulicami
Žimarice ob
cesti
/
Obvezna izvedba natečaja
Posebna merila in pogoji:

Oznaka OPPN
23-03

PNR
SK
PC, PO
SK, PC
SK, PC
CD

Tip zazidave
vas
jp
ppn
tm
js

ne
Obveznost izvedbe variantnih rešitev
ne
Delna sanacija Žimaric
Celovita prenova naselbinskega telesa s primarno redefinicijo in ureditvijo javnega prostora ter
ostale infrastrukture in primarnega dela obulične stavbne strukture.

Usmeritve:
(16) Žimarice – soseska Z
Oznaka EUP ime
Ži 25
Nad ulicami
Obvezna izvedba natečaja
Posebna merila in pogoji:
Usmeritve:

Oznaka OPPN PNR
Tip zazidave
23-04
SK
ppn
ne
Obveznost izvedbe variantnih rešitev
ne
Soseska Žimarice – Z
Nova stanovanjska soseska na območju obstoječih stavbnih zemljišč znotraj naselbinskega
telesa Žimarice.
«

109. člen
V poglavje 4.0 z naslovom PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE se pred 93. člen vrine nov 92.b člen, ki se glasi:
»(dopustna odstopanja)
(1) Če se v postopku priprave dokumentacije za posamezen objekt, napravo ali prostorsko ureditev ugotovi, da je po
mnenju pristojnih ministrstev, organov ali občine potrebno načrtovane ureditve zaradi funkcionalnega, okoljevarstvenega oziroma
finančnega vzroka deloma spremeniti, in z drugačno ureditvijo prispevati k ohranjanju narave in kulturne dediščine oziroma naravnih
dobrin, omogočiti ohranitev naravnega in kulturnega značaja krajine zmanjšati pričakovano obremenitev okolja in zmanjšati vplive
na načrtovani krajinsko sliko območja in kakovost okolja, se takšna sprememba šteje kot dopustna.
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(2) Pri posegi v območjih in na objektih kulturne dediščine se ne upoštevajo vsa določila tega odloka, ampak se primarno
upoštevajo izhodišča in pravila, ki so veljala v času nastanka ureditev, gradenj oziroma obdobju, ki ga vrednostno določi pristojni
zavod.
(3) Pri izvajanju tega OPN in realizaciji posameznih OPPN so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, če se v nadaljnjem
proučevanju prometnih, geoloških, geomehanskih, hidroloških in drugih razmer ter na podlagi podrobnejših programskih in
oblikovalskih izhodišč najdejo tehnične rešitve, ko so racionalnejše in primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega ali
okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.
(4) Dopustne so tolerance pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju prostora na podlagi ustrezne projektne
tehnične dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri z uporabo novih tehnologij, ki sledijo napredku tehnike
in dolgoročno zagotovijo primernejša investicijska vlaganja ob upoštevanju, da prestavitve in zamenjave ne spreminjajo podrobne
namenske rabe in vsebinskega koncepta tega načrta.«
110. člen
Doda se 92.c člen, ki se glasi:
»Ne glede na 7. točko 33. člena tega odloka lahko občinski svet s sklepom na predlog odbora, pristojnega za prostorsko
načrtovanje, izjemoma dopusti do sprejetja Sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu (OPN -1) na zemljiščih in objektih
v območjih OPPN izvajati gradnjo, rekonstrukcije, redno in investicijsko vzdrževalna dela pod pogoji:
– da je poseg v skladu z namensko rabo in Usmeritvami za izdelavo predvidenih OPPN iz 91.a člena odloka za posamezna
območja OPPN ter ne predstavlja bistvenega vpliva na predvidene OPPN,
– da se s posegom omogoči smiselno funkcionalno zaokrožitev določenega manjšega dela območja znotraj posameznega
območja OPPN oziroma s sosednjim območjem izven OPPN,
– da zaradi posega ni potrebna širitev obstoječe javne gospodarske in druge infrastrukture na posameznem območju OPPN.
Občinski svet v sklepu določi podrobne izvedbene prostorske pogoje, ki se uporabljajo namesto določb predvidenega OPPN.
Občinski svet lahko v sklepu določi tudi druge pogoje in omejitve za izvedbo posega v skladu s tem odlokom.«
111. člen
Spremeni se besedilo 94. člena, tako da se glasi:
»(1) Postopki za sprejem občinskih podrobnih prostorskih načrtov, začeti pred uveljavitvijo tega akta, se končajo po določbah
tega odloka.
(2) Vsi postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka s popolno vlogo na upravno
enoto, se dokončajo po določilih prostorskih aktov, ki so veljali pred uveljavitvijo tega odloka.«
112. člen
Doda se 94.a člen, ki se glasi:
»(zemljišča namenjena gradnji)
(1) Zemljišča za gradnjo stavb so stavbna zemljišča, določena v tem občinskem prostorskem načrtu (OPN).
(2) Razvrstitev zemljišč za namene množičnega vrednotenja nepremičnin stavbna zemljišča delijo po kriteriju namenske
rabe prostora. Občina izloči tiste parcele oziroma dele parcel na območju stavbnih zemljišč, ki niso primerne za gradnjo stavb in
ustrezajo enemu od kriterijev iz veljavnega pravilnika.
(3) Zemljišča, ki niso primerna za gradnjo:
– zemljišča z objekti javne gospodarske infrastrukture,
– stavbna zemljišča, ki niso komunalno opremljena (ni možno izvesti priključka),
– zemljišča, kjer zaradi naravnih in drugih omejitev gradnja ni možna,
– zemljišča, kjer je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN oziroma veljajo pogoji »ppn« po
tem OPN in OPPN še ni sprejet,
– v primeru, ko je OPPN sprejet in na zemljišču ni predvidena gradnja,
– zemljišča predvidena za izgradnjo javne gospodarske infrastrukture,
– zemljišča, na katerih je uveljavljen pravni režim (varovanja, zavarovanja, degradirane površine in ogrožena območja).
(4) Skladno z veljavnim pravilnikom o določanju zemljišč za gradnjo stavb je potrebno ob vsaki spremembi o namenski rabi
prostora novelirati podatke, ki vplivajo na določitev zemljišč za gradnjo stavb.«
113. člen
Besedilo 95. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Akt z vsemi prilogami se hrani v arhivu Občine Sodražica in je zainteresirani javnosti in uporabnikom na vpogled v prostorih
občinske uprave Sodražica, Trg 25. maja 3, v Sodražici. V digitalni obliki je akt na vpogled na spletnih straneh občine. Sprejeti
akt je posredovan Upravni enoti Ribnica. Pristojna ministrstva, skladno z zakonom, ki ureja državno upravo, vsako na svojem
področju opravljajo nadzor nad zakonitostjo občinskega prostorskega načrta. Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo
pristojne inšpekcijske službe.«
114. člen
Vsebina ostalih členov in kart grafičnega dela ostaja nespremenjena.
115. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. Tekstualni del odloka se objavi
na spletni strani Občine Sodražica.
Št. 3500-1/06
Sodražica, dne 20. junija 2014
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.
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ŠKOFJA LOKA
2148.

Avtentična razlaga 7. člena Odloka
o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje
Kamnitnik I

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni
list RS, št. 11/13 – UPB1) je Občinski svet Občine Škofja Loka
na 33. redni seji dne 19. junija 2014 sprejel

AVTENTIČNO RAZLAGO
7. člena Odloka o lokacijskem načrtu
za stanovanjsko naselje Kamnitnik I
(Uradni list RS, št. 7/06, popr. 84/09)
1. člen
Sprejme se avtentična razlaga 7. člena Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Kamnitnik I (Uradni list
RS, št. 7/06, popr. 84/09), v delu, ki se nanaša na oblikovanje
streh objektov D.
2. člen
V podpoglavju 7.2. Določitev gabaritov objektov se pri
enodružinskih stanovanjskih hišah D besedilo v sklopu »Streha«,
ki se glasi:
streha: stan. objekt: – strehe so nepohodne, od ravnih strešin
do napete strešine oblike
izseka kroga (radij večji od 20 m)
– naklon strehe – razmerje kolenčnega
zidu proti širini objekta je od 1:6 do 1:4
– nižja kap naj bo orientirana proti J, JZ
– napušči do 1.00 m in ne smejo segati
čez parc. mejo.
razlaga, kot sledi:
Streha je enokapnica in je nagnjena od S ali V proti J ali
Z (odvisno od lege). Višja stranica (sleme) je torej na S ali V,
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glede na lego objekta. Naklon je vzporeden z daljšo stranico
objekta. Ravnina strešine je od ravne, do rahlo upognjene.
Če je upognjena, je definirana z izsekom kroga z radijem
večjim od 20 m (da je bolj sploščena).
Razlika med višino višjega in nižjega kolenčnega zidu
je definirana z razmerjem od 1:6 do 1:4 glede na širino
objekta. Če je na primer objekt širok 10 m in je izbrano razmerje 1:5, je sleme (višja kap) strehe 2 m višje od nižje kapi
(2 m:10 m). Če je nižji kolenčni zid 0 m, je višji visok 2 m.
Prerez objekta D se vidi v načrtu v grafičnem listu št. 5,
prerez D-D, skrajno levi objekt. Narisan je primer z ravno
strešino v naklonu. Lahko je tudi ukrivljena strešina, a v
naklonu z višjo stranico ob cesti 3 ali 4. Ne sme pa imeti
slemena na sredi, kot drugi objekti in tudi ne višje strani
stran od ceste.
Iz skice, ki je sestavni del avtentične razlage, so razvidne oblika strehe (z obema strehama – ravno in polkrožno)
in mere določitve naklona.
3. člen
Avtentična razlaga je sestavni del odloka.
4. člen
Avtentično razlago se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 350-0003/2014
Škofja Loka, dne 23. junija 2014
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

Stran

5718 /
2149.

Št.

50 / 4. 7. 2014

Uradni list Republike Slovenije

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Škofja Loka za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10
– odl. US, 51/10, 4/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4
in 110/11 – ZDIU12) in 92. člena Statuta Občine Škofja Loka
(Uradni list RS, št. 11/13) je Občinski svet Občine Škofja Loka
na 33. redni seji dne 19. junija 2014 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu
Občine Škofja Loka za leto 2014

A.

Bilanca prihodkov in odhodkov

I.

Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)

40.142.499

Tekoči prihodki (70+71)

21.326.621

70 Davčni prihodki

15.755.337

II.

5.571.284

72 Kapitalski prihodki

5.252.000
13.421.444

Skupaj odhodki (40+41+42+43)

41.888.323

42 Investicijski odhodki
43 Investicijski transferi
III.

Proračunski presežek (I. – II.)

B.

Račun finančnih terjatev in naložb

IV. Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kap. deležev
75 Prejeta vračila danih posojil

6.265.647
7.359.649
27.089.943
1.173.084
–1.745.824

0
0

Dana posojila in poveč. kapitalskih deležev

20.000

44 Dana posojila in poveč. kapitalskih
deležev

20.000

VI. Prejeta minus dana posojila (IV. – V.)
C.

142.434

74 Transferni prihodki

41 Tekoči transferi

V.

v EUR

71 Nedavčni prihodki

40 Tekoči odhodki

–20.000

Račun financiranja

VII. Zadolževanje
50 Zadolževanje
VIII. Odplačila dolga
55 Odplačila dolga
IX. Sprememba stanja sredstev na računih
(III.+VI.+VII.-VIII.)

Št. 4100-0001/2014
Škofja Loka, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

2150.

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2014
(Uradni list RS, št. 2/13 z dne 7. 1. 2013) se spremeni 2. člen
in se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni skupin kontov se določa
v naslednjih zneskih:

73 Prejete donacije

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2014.

3.000.000
3.000.000

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 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 in
57/12) in 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS,
št. 11/2013 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 33. redni seji dne 19. 6. 2014 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
Občinski svet Občine Škofja Loka je odločil, da se ukine
status javnega dobra na nepremičnini parc. št. 940/17, k.o.
2034 – Puštal, v izmeri 118 m2.
2. člen
Na nepremičnini iz prejšnjega člena pridobi lastninsko
pravico Občina Škofja Loka, matična št. 5883318000, v deležu 1/1.
3. člen
Po uveljavitvi tega sklepa občinska uprava Občine Škofja
Loka izda ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini iz 1. člena tega sklepa.
4. člen
Po pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega člena občinska
uprava pošlje odločbo pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti, pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa, iz zemljiške
knjige izbriše zaznambo o javnem dobru.
5. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-0034/2014
Škofja Loka, dne 19. junija 2014

992.261

Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

992.261
241.915

X.

Neto zadolževanje (VII.-VIII.)

2.007.739

XI

Neto financiranje (VI.+X.-IX.)

1.745.824

Stanje sredstev na računih 31. 12. 2013

–153.103

Splošni del občinskega proračuna sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na
ravni podskupin kontov in posebni del občinskega proračuna
– odhodki sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih
proračunske porabe sta priloga k temu odloku in se objavita na
spletni strani Občine Škofja Loka.«

ŠTORE
2151.

Razpis rednih volitev članov sveta krajevne
skupnosti na območju Občine Štore

Na podlagi 28., 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
45/08 in 83/12) ter petega odstavka 69. člena Statuta Občine
Štore (Uradni list RS, št. 1/12 in 38/14)

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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RAZPISUJEM
redne volitve članov sveta krajevne skupnosti
na območju Občine Štore

ODLOK
o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Tržič za leto 2013

I.
Redne volitve v svet krajevne skupnosti Svetina bodo v
nedeljo, 5. oktobra 2014.

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tržič za
leto 2013.

II.
Roki za izvedbo volilnih opravil začnejo teči 21. julija
2014.

2. člen
Zaključni račun Občine Tržič za leto 2013 se potrjuje v
naslednjih zneskih:

III.
Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.
IV.
Ta razpis začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 041-0002/2014-2
Štore, dne 30. junija 2014
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

TIŠINA
2152.

Razpis rednih volitev v odbore vaških
skupnosti na območju Občine Tišina

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) in 69. člena Statuta
Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07)

RAZPISUJEM
redne volitve v odbore vaških skupnosti
na območju Občine Tišina
1. Redne volitve v odbore vaških skupnosti Borejci, Gederovci, Gradišče, Krajna, Murski Črnci, Murski Petrovci, Petanjci,
Rankovci, Sodišinci, Tišina, Tropovci, Vanča vas in romske
vaške skupnosti Vanča vas - Borejci, bodo v nedeljo, 5. oktobra
2014.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim pričnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 21. julij 2014.
3. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija.
Št. 032-0014/2014-1
Tišina, dne 30. junija 2014

Zneski v EUR
A)

Bilanca prihodkov in odhodkov:

I.

Skupaj prihodki

12.824.758

II.

Skupaj odhodki

10.720.488

III.

Proračunski presežek oziroma primanjkljaj (I.-II.)

B)

Račun finančnih terjatev in naložb:

IV.

Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev

0

V.

Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev

0

VI.

Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)

0

C)

Račun financiranja:

VII. Zadolževanje proračuna

2153.

Odlok o potrditvi zaključnega računa
proračuna Občine Tržič za leto 2013

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11, 110/11, 14/13) in 32. člena
Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) je Občinski svet
Občine Tržič na 31. redni seji dne 19. 6. 2014 sprejel

0

VIII. Odplačilo dolga

506.976

IX.

Sprememba stanja sredstev na računih
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X.

Neto zadolževanje (VII.-VIII.)

–506.976

XI.

Neto financiranje (VI.+X.-IX.)

–2.104.270

1.597.295

3. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna
Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so
sestavni deli odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0001/2012-51
Tržič, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.

TRŽIČ

2.104.270

2154.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05, 92/05, 93/05, 111/05,
120/06, 126/07, 57/09, 108/09, 61/10, 62/10, 20/11, 57/12,
101/13, 110/13), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10,
40/12) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS,
št. 19/13) je Občinski svet Občine Tržič na 31. redni seji dne
19. 6. 2014 sprejel

Stran
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SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra

Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB) je župan Občine Zagorje
ob Savi sprejel

1.
Ukine se status javnega dobra na nepremičninah:
– parc. št. 853/115 in 244/18, obe k.o. 2146 – Kovor,
– parc. št. 981/87 k.o. 2142 – Lom pod Storžičem,
– parc. št. 865/13 k.o. 2147 – Križe,
– parc. št. 860/5 k.o. 2145 – Leše.

SKLEP
o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje DB 2 – Dolgo Brdo

3.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti
status javnega dobra in postanejo last Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, matična številka 5883547000.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0028/2013-396
Tržič, dne 20. junija 2014
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

1. člen
S tem sklepom se razveljavi Sklep o začetku priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje DB 2
– Dolgo Brdo (Uradni list RS, št. 85/13).
2. člen
Sklep se razveljavi zaradi odstopa posameznih financerjev navedenih v 6. točki Sklepa o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje DB 2 – Dolgo
Brdo (Uradni list RS, št. 85/13) ter posledično spremembe
vsebine tega sklepa.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, veljati pa začne z
dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-10/2013-24
Zagorje ob Savi, dne 18. junija 2014

2155.

Razpis rednih volitev v svete krajevnih
skupnosti na območju Občine Tržič

Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

Na podlagi 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12)
in drugega odstavka 69. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list
RS, št. 19/13)

RAZPISUJEM
redne volitve v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Tržič
I.
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Bistrica pri Tržiču, Brezje pri Tržiču, Jelendol, Kovor, Križe, Leše, Lom pod
Storžičem, Podljubelj, Pristava, Ravne, Sebenje, Senično in
Tržič – mesto, bodo v nedeljo, 5. oktobra 2014.
II.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 21. julij 2014.
III.
Volitve vodi in izvaja občinska volilna komisija.
Št. 041-0001/2014
Tržič, dne 30. junija 2014
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

ŽELEZNIKI
2157.

Razpis rednih volitev v svete krajevnih
skupnosti na območju Občine Železniki

Na podlagi 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) in 31. člena Statuta
Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09 in 47/10)

RAZPISUJEM
redne volitve v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Železniki
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Davča, Dolenja vas, Dražgoše - Rudno, Selca, Sorica in Železniki se
opravijo v nedeljo, 5. oktobra 2014.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za
volilna opravila, se šteje ponedeljek, 21. julij 2014.
3. Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija, na
voliščih pa volilni odbori.
Št. 041-1/2014-002
Železniki, dne 30. junija 2014
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar l.r.

ZAGORJE OB SAVI
2156.

Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje DB 2 – Dolgo Brdo

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 43/11,
57/12, 109/12 in 35/13) in 30. člena Statuta Občine Zagorje ob

ŽIROVNICA
2158.

Spremembe Statuta Občine Žirovnica

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 94/07 – UPB2 s spremembami) in 18. ter

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2160.

87. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99,
55/11 – UPB1, 76/12, 19/13) je Občinski svet Občine Žirovnica
na 25. seji dne 19. 6. 2014 sprejel

SPREMEMBE STATUTA
Občine Žirovnica
1. člen
V Statutu Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99,
55/11 – UPB1, 76/12, 19/13) se v prvem odstavku 26. člena
črta tretji stavek.
2. člen
Spremembe statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502-0001/2005
Žirovnica, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

2. člen
V 53. členu se prvi, drugi in tretji odstavek spremenijo
tako, da se po novem glasijo:
»Potek seje občinskega sveta se zvočno snema. Zvočni
posnetek se hrani še eno leto po koncu mandata članov občinskega sveta, ki so sestavljali občinski svet, katerega seja je
bila snemana.
Zvočni posnetek seje se hrani skupaj z zapisnikom in
drugim gradivom seje.
Član občinskega sveta in drug udeleženec seje ima pravico poslušati posnetek seje.«
3. člen
V 59. členu se v tretji alineji za besedo »dejavnosti«
doda »in finance« ter za besedo »trgovina« doda », finančno
poslovanje občine«.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

70

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

5.365.192

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.176.202

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)

2.680.791

700 Davki na dohodek in dobiček

2.327.349

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

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

340.845
2.360
5.100

714 Drugi nedavčni prihodki

147.106

KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)

206.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

74

89.950
495.411

712 Globe in druge denarne kazni
72

263.492

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+714)

711 Takse in pristojbine

1.000

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev

205.000

TRANSFERNI PRIHODKI (740)

1.982.990

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

116.981

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU

1.866.009

II.

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

7.667.338

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+409)

1.632.486

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

4. člen
Spremembe začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve

Št. 01503-0002/2002
Žirovnica, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

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

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žirovnica za leto 2014
(Uradni list RS, št. 1/13 in 14/14) se tretji odstavek 2. člena
spremeni tako, da se po novem glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih (v EUR):

SPREMEMBE POSLOVNIKA
občinskega sveta
1. člen
V Poslovniku občinskega sveta (Uradni list RS,
št. 23/99,19/13 – UPB1) se v 48. členu prvi odstavek spremeni
tako, da se po novem glasi:
»Javno glasovanje se opravi z dvigom rok, z glasovalno
napravo ali s poimenskim izjavljanjem.«

5721

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

Spremembe Poslovnika občinskega sveta

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 94/07 – UPB2 s spremembami), 18. člena
Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 –
UPB1, 76/12, 19/13) ter 107. člena Poslovnika občinskega
sveta (Uradni list RS, št. 23/99, 19/13 – UPB1) je Občinski svet
Občine Žirovnica na 25. seji dne 19. 6. 2014 sprejel

Stran

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in dopolnitve) in 18. člena Statuta
Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1,
76/12 in 19/13) je Občinski svet Občine Žirovnica na 25. seji
dne 19. 6. 2014 sprejel

I.

2159.

50 / 4. 7. 2014 /

403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)

267.112
48.567
1.266.894
3.327
46.586
1.279.746

Stran

42

43

III.
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410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (skupaj prihodki
minus skupaj odhodki)

Uradni list Republike Slovenije
72.500
570.997
247.516
388.733
4.601.351
4.601.351
153.755
124.105
29.650
–2.302.146

III./1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I. – 7102) – (II.-403-404) (skupaj prihodki
brez prihodkov od obresti minus skupaj
odhodki brez plačil obresti)

–2.350.819

III./2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70+71)-(40+41) (tekoči prihodki minus
tekoči odhodki in tekoči transferi)

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0
0

(750)

750 Prejeta vračila danih posojil
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELŽEV

0

(IV. – V)

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

50

0

ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

0
0

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

20.591

55

ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga

20.591
20.591

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

X.
XI.
XII.

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o koncesiji za graditev
obstoječih žičniških naprav na Zelenici
1. člen
V Odloku o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav na Zelenici (Uradni list RS, št. 101/06) se v 5. členu doda
nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če koncesionar ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka, mora določiti upravljavca žičniških naprav, ki izpolnjuje
pogoje iz prvega odstavka tega člena.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 376-0001/2006
Žirovnica, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

0

(750+751+752)

VI.

Odlok o dopolnitvi Odloka o koncesiji
za graditev obstoječih žičniških naprav
na Zelenici

Na podlagi 76. člena Zakona o žičniških napravah za
prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03 s spr.) ter 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1,
76/12, 19/13) je Občinski svet Občine Žirovnica na 25. seji dne
19. 6. 2014 sprejel

263.970

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

75

2161.

–2.322.737
–20.591
2.302.146

2162.

Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno
vodo na območju Občine Žirovnica

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06 – UPB1), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 3. člena Zakona o
prekrških (ZP-1-UPB4, Uradni list RS, št. 3/07), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09), 4. člena
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica (Uradni
list RS, št. 17/00, 11/01, in Uradni vestnik Gorenjske, št. 13/02 in
Uradni list RS, št. 89/07) ter 18. člena Statuta Občine Žirovnica
(Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13) je Občinski
svet Občine Žirovnica na 25. redni seji dne 19. 6. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo
na območju Občine Žirovnica

2. člen
Splošni in posebni del proračuna in načrt razvojnih programov z obrazložitvami so sestavni deli tega odloka.

1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 14/14) se prvi odstavek 5. člena
spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec v roku enega leta po uveljavitvi odloka pripravi
pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda, ki ga sprejme Občinski svet Občine Žirovnica.«

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

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

Št. 410-0065/2012
Žirovnica, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

2.322.738

Št. 354-0032/2013
Žirovnica, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

Uradni list Republike Slovenije
2163.

Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi
objektov in naprav javnega vodovoda
na območju Občine Žirovnica

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Odloka o oskrbi
s pitno vodo na območju Občine Žirovnica (Uradni list RS,
št. 14/14) je Občinski svet Občine Žirovnica na 25. seji dne
19. 6. 2014 sprejel

PRAVILNIK
o tehnični izvedbi in uporabi objektov
in naprav javnega vodovoda na območju
Občine Žirovnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se urejata tehnična izvedba ter uporaba
javnih in zasebnih vodovodov v Občini Žirovnica. Pravilnik se mora
upoštevati pri načrtovanju, projektiranju, v upravnem postopku, pri
gradnji, komunalnem opremljanju in uporabi vodovodnih objektov
ter naprav in je sestavni del veljavnega Odloka o oskrbi s pitno
vodo na območju Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 14/14).
V primerih, ko na noben način ni mogoče izpolniti zahtev
iz tega pravilnika, poda upravljavec, na predlog projektanta ali
izvajalca del, podan v obliki tehničnega elaborata, soglasje na
predloženo tehnično rešitev, ali sam predpiše drugo ustrezno
tehnično rešitev.
Obrazložitev pojmov
2. člen
Pojmi uporabljeni v tem pravilniku imajo enak pomen,
kot je določeno v Uredbi o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS,
št. 88/12), ostali imajo naslednji pomen:
1. zajetje je inženirski gradbeni objekt za higienično zajemanje vode za preskrbo prebivalstva s pitno vodo;
2. vodni vir je urejen rezervat vode namenjen oskrbi s
pitno vodo;
3. črpališče je objekt za črpanje pitne vode, povečevanje
pritiska pitne vode v cevovodu;
4. čistilna naprava je objekt za pripravo pitne vode;
5. cevovod je objekt za transport vode;
6. vodohran je objekt, namenjen za akumulacijo pitne vode;
7. razbremenilnik tlaka je objekt za izničenje obratovalnega tlaka v cevovodu;
8. regulator tlaka je naprava za znižanje obratovalnega
tlaka v cevovodu;
9. zadrževalni ventil je naprava za vzdrževanje obratovalnega tlaka v cevovodu;
10. zračnik je naprava za odzračevanje cevovoda;
11. blatnik je naprava za praznjenje in čiščenje cevovoda;
12. jašek je betonski objekt na cevovodu, ki služi za namestitev zasunov in zračnikov;
13. vodomerni jašek je objekt, v katerem je nameščen
vodomer;
14. vodomer je naprava za merjenje porabe pitne vode;
15. zasun je zaporna naprava na cevovodu;
16. hidrant je naprava na cevovodu, namenjena zagotavljanju požarne varnosti;
17. uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik ali
solastnik stavbe, oziroma inženirskega objekta ali dela stavbe
ali inženirskega objekta ali zemljišča na območju Občine Žirovnica, priključenega na javno vodovodno omrežje oziroma
koristnik storitve javne službe oskrbe s pitno vodo;
18. priključek stavb na javni vodovod je del vodovoda, ki
se nahaja med sekundarnim vodovodom in napravo za merjenje porabljene pitne vode pri porabniku pitne vode in ni objekt
oziroma oprema javne infrastrukture.
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3. člen
Vodovodne naprave in objekti so zajetja, črpališča, po
potrebi čistilne naprave, cevovodi, vodohrani, razbremenilniki,
vodovodno omrežje, hidrantno omrežje ter drugi manjši objekti
in naprave, ki služijo za pravilno in nemoteno obratovanje
vodovodov in jih glede na njihovo funkcijo štejemo kot njihov
sestavni del.
II. PROJEKTIRANJE IN GRADNJA VODOVODOV
4. člen
Pri načrtovanju, gradnji in rekonstrukciji vodovoda se morajo poleg predpisov, ki urejajo tovrstno gradnjo, upoštevati tudi
določila tega pravilnika. Upravljavec mora potrdila, strokovne
ocene, projektne pogoje, soglasja k priključitvi, smernice ter
tehnične podatke iz katastra izdajati izključno skladno z določili
tega pravilnika.
Dimenzije cevovodov in vrste cevi
5. člen
Pri gradnji vodovoda se smejo uporabljati cevi izdelane
iz materialov, ki glede fizikalnih, kemijskih in mikrobioloških
lastnostni ne vplivajo na kakovost pitne vode. Cevi morajo po
kvaliteti odgovarjati slovenskim oziroma evropskim standardom. Cevovodi morajo biti zgrajene iz enega od naštetih materialov: jekla, nodularne litine (NL), polietilena visoke gostote
(PE) ali armiranega poliestra. Jeklene cevi in cevi iz nodularne
litine morajo biti zaščitene pred rjavenjem oziroma proti električnim blodečim tokovom.
Cevi morajo ustrezati naslednjim standardnim dimenzijam:
DN (notranji premer, mm) 20, 25, 32, 40, 50, 80, 100, 125,
150, 200, 250, 300, 350, 400,
450, 500
6. člen
Cevovodi morajo biti zgrajeni po navodilih proizvajalcev
cevi tako, da imajo zadostno trdnost za prenašanje statičnih
in dinamičnih obremenitev, kar je treba na obremenjenih
mestih dokazati z izračunom po predpisanih standardih. Za
izvedbo hišnih priključkov se smejo uporabljati cevi iz nodularne litine in polietilena visoke gostote. Pod prometnimi
in voznimi površinami se smejo uporabljati jeklene cevi in
cevi iz nodularne litine, cevi iz polietilena visoke gostote pa
le izjemoma.
Globine
7. člen
Globina gradbenega jarka mora biti tolikšna, da bo nad temenom položene cevi najmanj 1,2 m zasipa oziroma, da bo cev
pod mejo zmrzovanja. Največja globina vgrajenih cevi lahko
znaša največ 2 m, izjemoma pri križanjih z ostalo infrastrukturo
2,5 m od nivoja zemljišča.
8. člen
Dno jarka mora biti izkopano in izravnano po projektirani niveleti s točnostjo ± 3 cm. Širina dna jarka mora znašati
najmanj presek cevi + 40 cm. Na dnu jarka je ob polaganju
cevovoda obvezno napraviti posteljico debeline 10 cm iz peska
granulacije 0–4 mm, cev pa je potrebno tudi prekriti z enakim
materialom v debelini 20 cm nad temenom.
Odmiki in prečkanja
9. člen
Pri križanju vodovoda z drugimi podzemnimi napeljavami
mora vodovod potekati horizontalno brez vertikalnih lomov.
Križanja morajo potekati pravokotno, izjemoma je lahko kot
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prečkanja osi vodovoda in osi druge podzemne inštalacije med
45° in 90°.
V izjemnih primerih se teme cevi do DN 200 lahko spusti
do globine 1 m pod drugo podzemno napeljavo, vendar ne
globlje kot 3 m pod koto dokončno urejenega nivoja zemljišča,
ali pa dvigne nad njo, vendar največ do višine 1,20 m pod koto
dokončno urejenega nivoja zemljišča.
V vsakem primeru spremembe smeri vodovoda v vertikalni smeri je treba ugotavljati možnost nastanka zračnih čepov
ali usedanja sedimentov ter predvideti in izvesti ustrezno odzračevanje oziroma čiščenje vodovoda. V primerih prečkanja
z uporabo zaščitnih cevi mora biti izvedba takšna, da za potisk
ali izvlek prazne vodovodne cevi ni potrebna sila, večja od
8 kN. Na območjih, kjer obstaja nevarnost onesnaženja in so
kot zaščita predvidene zaščitne cevi, se morajo cevi preskušati
na vodotesnost.
Vertikalni odmiki
10. člen
Vertikalni odmiki med vodovodi in drugimi podzemnimi
napeljavami, merjeno od medsebojno najbližjih sten vodovoda
in drugih komunalnih napeljav, ne morejo biti manjši od odmikov, pogojevanih v naslednjih točkah.
1. V primerih križanja, ko je vodovod pod kanalizacijo,
mora biti vodovod vgrajen v zaščitni cevi, ustji zaščitne cevi
morata biti odmaknjeni od zunanje stene cevi kanalizacije
najmanj 1,5 m na vsako stran. V primeru možnosti nadzora
drenirane vode sta ustji zaščitne cevi lahko odmaknjeni od
zunanje stene cevi kanalizacije, 0,8 m na vsako stran, v izjemnih primerih pa je vodovod po dogovoru z upravljavcem
lahko zaščiten tudi drugače, s PVC folijo oziroma z glinenim
nabojem. Vertikalni odmik (od temena zaščitne cevi do temelja kanala) mora znašati najmanj 0,3 m;
2. V primerih križanja, ko poteka vodovod pod toplovodom, mora biti vodovod vgrajen v zaščitni cevi, ustji zaščitne
cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene cevi toplovoda
najmanj 1 m na vsako stran, vertikalni odmik (od temena zaščitne cevi do spodnjega dela telesa toplovodne napeljave)
mora znašati najmanj 0,3 m;
3. V primerih, ko je vodovod pod plinovodom, PTT kabli
ali električni kabli, morajo biti plinovod, PTT kabli in električni
kabli vgrajeni v zaščitni cevi, ustji zaščitne cevi morata biti
odmaknjeni, od zunanje stene cevi vodovoda, najmanj 0,5 m
na vsako stran, vertikalni odmik mora znašati najmanj 0,5 m;
4. V primeru, ko je vodovod nad kanalizacijo na območju vodoprepustnega zemljišča, mora biti vodovod vgrajen v
zaščitni cevi, ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od
zunanje stene kanalizacije, najmanj 1,5 m na vsako stran,
vertikalni odmik pa mora biti najmanj 0,3 m; če je vodovod
nad kanalizacijo na območju za vodo neprepustnega zemljišča, ni obveze vgraditve v zaščitno cev, vertikalni odmik je
najmanj 0,3 m;
5. V primeru, ko je vodovod nad toplovodom, mora biti
toplovod toplotno izoliran, debelina izolacije mora zadostiti
zahtevam, navedenim v drugih poglavjih tega pravilnika, vertikalni odmik pa najmanj 0,3 m.
Prečkanje mostov
11. člen
Potek vodovoda preko mostne konstrukcije mora biti
usklajen z izvedbo nosilne konstrukcije in vozišča. Padec
oziroma vzpon vodovoda mora biti usklajen s potekom drugega dela vodovodne instalacije pred mostom in za njim.
Najvišji del vodovoda mora biti lociran na eni od brežin,
tam, kjer se vodovod spet spusti v zemljino. Na tem mestu
je treba predvideti jašek z vgrajeno opremo za odzračevanje
in prezračevanje (preprečitev nastanka vakuuma). Le v izjemnih primerih, ko ni možno izvesti odzračevalnega jaška v
brežinah, se lahko predvidi odzračevanje v sredini razpona
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mostu. Jašek mora biti ustrezno velik za vzdrževanje opreme
in dostop do nje. Do jaška mora biti vzdrževalni službi zagotovljen neoviran dostop. Jašek mora imeti drenažo in mora
biti toplotno izoliran (v primeru izvedbe v mostni konstrukciji).
Vodovod mora potekati pod mostno konstrukcijo na zunanji
ali notranji strani nosilca mostu, odvisno od drugih zahtev
prilagojeno tem zahtevam.
Pritrjevanje (obešanje) vodovoda na mostno konstrukcijo
mora zagotavljati stabilnost in zadostno varnost pred odtrganjem. Pri izbiri trase in načina pritrjevanja je treba upoštevati
minimalni potrebni prostor za montažo na obeh straneh vodovoda (vsaj 0,5 m). Glede na tip konstrukcije mostu je treba
predvideti fiksno točko in drsne podpore (konzole) vodovoda
ter upoštevati možne največje raztezke in pomike mostne
konstrukcije v odvisnosti od temperaturnih in drugih pomikov
mostne konstrukcije. Vodovod mora biti izveden in pritrjen
tako, da bodo preprečeni vplivi drugih inštalacij in konstrukcij
nanj. Vzdolžne pomike, ki jih povzročijo raztezki konstrukcije,
je treba ustrezno kompenzirati. Konzole morajo preprečevati
vse neustrezne prečne pomike vodovoda.
Vodovod, ki poteka pod mostno konstrukcijo, mora biti
toplotno izoliran, uporabijo se prej izolirane cevi z zaščitnim
plaščem. Vodovode se lahko pri novih mostovih polaga v
mostno kineto.
Prečkanje železnice
12. člen
Prečkanje železnice mora biti izvedeno v zaščitni cevi ali
v kolektorju. Ustji zaščitne cevi ali kolektorja morata biti izven
območja železniške trase. Na obeh koncih zaščitne cevi ali
kolektorja morata biti izdelana revizijska jaška z vgrajenimi
zapornimi armaturami. Položaj in oblika revizijskih jaškov mora
biti takšna, da omogoča izvlek cevi.
V revizijskem jašku, ki ima dno na nižjem nivoju, mora
biti izveden odtok, ki je dimenzioniran tako, da lahko odvede
najmanj 100  % količine povprečnega pretoka vode v vodovodu.
Os vodovoda mora biti v revizijskih jaških z ustreznimi spojniki
zamaknjena najmanj za dve velikosti nazivnega premera vodovoda. Izvedena mora biti ustrezna zaščita pred blodečimi
tokovi.
Kadar prečkanje v zaščitni cevi zaradi velikosti (DN) in
dolžine vodovoda ni izvedljivo, se izvede prečkanje v kolektorju
(v pohodni kineti ali vrtini). Prečkanje v zaščitni cevi se dopušča
do velikosti vodovoda največ DN 300 mm.
Prečkanje vodotokov
13. člen
Pri podzemnem prečkanju vodotoka se cevi polagajo v
primerno izkopane jarke v dnu vodotoka. Pod vodotokom mora
biti vodovod položen v zaščitne cevi dvakratnega premera
vodovodne cevi. Pri globini položitve cevi pod potokom je potrebno upoštevati predpise pristojnih organov.
S primerno izbranim načinom polaganja vodovoda (s potiskanjem; s polaganjem celotnega vodovoda, ki je sestavljen
na bregu; s pomočjo pontona ali samostojno plavajočega vodovoda in potopitve itd.) je možno izvajati podzemno prečkanje
praktično za vse velikosti vodovodov ter za velike razdalje
(100 m in več) odvisno od razpoložljive opreme, ki je potrebna
za tovrstno delo.
Prečkanje cest
14. člen
Podzemno prečkanje mestnih lokalnih cest se praviloma
izvaja brez uporabe zaščitnih cevi, če je vodovod vgrajen v
globini, ki jo proizvajalec cevi predpisuje glede na statične
in dinamične obremenitve. Podzemno prečkanje avtocest se
izvaja enako kot podzemno prečkanje železnic.
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Horizontalni odmiki
15. člen
Najmanjši odmik od spodnjega roba podzemnih temeljev
ali podzemnih objektov znaša 1,5 m, merjeno po horizontalni
kateti pravokotnega trikotnika, ki ima začetek 30 cm pod dnom
cevi v osi vodovoda in oklepa z diagonalo, ki se konča na robu
temelja ali objekta, kot 35º.

temelj

cev
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17. člen
Horizontalni odmiki so v posebnih primerih in v soglasju z upravljavci posameznih komunalnih vodov lahko tudi
drugačni, vendar ne manjši kot jih določa standard SIST EN
805:2000, in sicer:
– horizontalni odmiki od podzemnih temeljev in podobnih
naprav naj ne bodo manjši od 0,4 m,
– horizontalni odmiki od obstoječih (drugih) podzemnih
napeljav naj ne bodo manjši od 0,4 m,
– v izjemnih primerih, ko je gostota podzemnih napeljav
velika, odmiki ne smejo biti manjši od 0,2 m.
Med izkopom je potrebno zagotoviti stabilnost obstoječih
naprav in podzemnih napeljav. Cevovod mora biti projektiran
in izveden tako, da je zaradi vzdrževanja in popravil na vsakem mestu možen dostop z ustrezno mehanizacijo.
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Zaščite vodovoda

min 30 cm
150 cm

Najmanjši odmik vodovoda od greznic ali drugih objektov
s škodljivimi vodotopnimi snovmi, za katere je potrebna prisilna
drenaža med vodovodom in virom onesnaževanja na globini, ki
zagotavlja, da vodovod ne pride v stik z onesnaženo izcedno
vodo, znaša na vodoprepustnem zemljišču 2 m, na vodo neprepustnem zemljišču pa 3 m. Najmanjši odmik vodovoda od
dreves znaša 2 m in grmičevja 1 m.
V kolektorju mora biti vodovod vgrajen v spodnji polovici.
Vodovod mora biti zaščiten proti nastajanju kondenzata. Kolektor mora imeti zagotovljen odtok vode, dimenzioniran tako, da
lahko odvede najmanj 50  % količine povprečnega pretoka vode
v vodovodu. Kolektor mora imeti rešilne izhode, ki v primeru
poplave omogočajo rešitev prisotnih oseb. Druge instalacije,
ki so nameščene v kolektorju, morajo biti zaščitene proti vplivu
vode pri morebitni poplavi.
Pri načrtovanju objektov in stavb je potrebno upoštevati
varovalni pas gospodarske javne infrastrukture, kot je opredeljeno v uredbi o območju za določitev strank v postopku izdaje
gradbenega dovoljenja.
16. člen
Odmiki napeljav, ki potekajo vzporedno z vodovodom,
morajo ustrezati meram iz naslednje tabele:
Odmik
(m)

Komunalni vod

Globina
komunalnega voda
v odvisnosti
do vodovoda

odpadna in mešana
kanalizacija

manjša ali enaka

2,0

padavinska kanalizacija

manjša ali enaka

1,0

plinovodi, elektrokabli, kabli
JR ali PTT napeljave

manjša ali enaka

1,0

toplovod

manjša ali enaka

0,5

odpadna in mešana
kanalizacija

večja

1,5

padavinska kanalizacija

večja

1,0

plinovodi, elektrokabli, kabli
JR ali PTT napeljave

večja

1,0

toplovod

večja

1,0

18. člen
Na mestih, kjer zaradi objektivnih razlogov ni mogoče
vgraditi vodovoda tako, da je možen strojni izkop, se vodovod
položi v zaščitno cev. Dolžina zaščitnih cevi je odvisna od
velikosti vodovoda (d, DN) in od materiala cevi. Praviloma
se zaščitna cev izvaja do dolžine 30 m, za večje razdalje se
priporoča izdelava kolektorja. Presek zaščitne cevi mora biti
pri ceveh preseka do DN 50 mm povečan za 5 cm, pri ceveh
večjih od DN 50 mm pa povečan za 20 cm. Trasa vodovoda
pred vstopom v zaščitno cev in za izstopom iz nje mora biti
zamaknjena tako, da je možen izvlek cevi. Zaščita pred možnim onesnaženjem se praviloma doseže z zadostnimi odmiki
vodovoda od možnih virov onesnaženja, z vgradnjo vodovoda
v zaščitne cevi, oziroma z glinenim nabojem.
19. člen
Pod pojmom toplotna zaščita vodovodov razumemo zaščito proti segrevanju in ohlajanju. Vodovodi morajo biti zaščiteni proti toplotnim vplivom tako, da se temperatura vode pri
minimalnem pretoku ne spreminja za več kot 3 °C. Vodovodi,
ki potekajo po zemljišču, morajo biti položeni v globini najmanj
1,2 m od dokončno urejenega nivoja zemljišča, merjeno od
temena cevi. Vodovodi, ki potekajo v kolektorjih, morajo biti
zaščiteni proti kondenzaciji.
Vgradnja armatur, fazonov, spojnih elementov
in merilno regulacijske opreme
20. člen
Vsi vgrajeni fazonski kosi, armature, spojni elementi in
merilno regulacijska oprema morajo biti po načinu vgradnje,
spajanja in funkcionalne unifikacije skladni z že vgrajeno
opremo vodovodnega omrežja. Tip in proizvajalca te opreme
potrdi upravljavec.
21. člen
Loki in odcepni kosi morajo biti zavarovani proti izvleku
z betoniranim blokom. Velikost betonskega bloka je odvisna
od preseka cevovoda, obratovalnega tlaka in trdnosti zemljine. Velikost in obliko betonskega bloka se določi v projektu.
Betonski blok se lahko nadomesti z varovalnimi oklepi in
posebnimi zobatimi obroči, vendar le s soglasjem upravljavca.
22. člen
V stene vodohranov in jaškov se smejo vgrajevati le
litoželezni fazonski komadi.
23. člen
Vijaki, vrata, ograje, stopnice in drugi ključavničarski izdelki, ki se vgrajujejo v vodovodne objekte, morajo biti izdelani
iz nerjavečih materialov.
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24. člen
Zasuni morajo biti vgrajeni na vsakem odcepu iz primarnega ali sekundarnega cevovoda, pred in za vsako zaščito,
na vsakem priključku za hidrant, zračnik, blatnik ali čistilni kos,
neposredno na cevovodu pa tako, da je možno nadzorovati
posamezne odseke cevovoda, sektorja ali mreže. V omrežje
se morajo vgrajevati zasuni z elastičnimi zapornimi elementi
(gumirani EV zasuni) in kroglični ventili.
Vsi zasuni nad DN 250 mm morajo imeti vgrajen obtok
z obtočnim ventilom. Tako zasuni kot obtočni ventili morajo
biti opremljeni z ročnim kolesom. Zasuni se morajo v omrežje
vgrajevati tako, da so na eni strani spojeni z gibljivim spojem.
Gibljivi spoj mora biti praviloma za zasunom, gledano v smeri
toka vode. Zasuni nad DN 200 mm morajo biti zabetonirani.
25. člen
Zasuni do DN 150 mm lahko vgrajujejo neposredno z zasutjem z vgradno garnituro in litoželezno cestno kapo. Za vse
večje zasune se mora zgraditi betonski jašek. Izjemoma se
vgrajuje večje profile zasunov brez jaška le v terenu z visoko
talno vodo ali tam, kjer je možno posedanje jaška.
26. člen
Nepovratni ventili morajo biti vgrajeni na priključkih za
vodomerom, da je preprečen povratek vode oziroma onesnaženje javnega omrežja iz naprav uporabnika in povsod tam,
kjer se želi preprečiti, da bi se cevovod ne izpraznil kadar ni
pod tlakom. Objekti, ki imajo dva ali več priključkov, morajo
imeti na vseh priključkih vgrajene nepovratne ventile.
27. člen
Čistilni kosi morajo biti vgrajeni pred vodomeri in pred
razbremenilniki tlaka.
28. člen
Na cevovodu morajo biti zagotovljena mesta za območne meritve pretokov. V ta namen se na pomembnejših
odcepih primarnega vodovodnega omrežja ali neposredno na
primarnem vodu vgradijo jaški velikosti 2 × 2 m z vgrajenim
industrijskim vodomerom ali induktivnim merilcem pretoka,
ki morata biti prilagojena za možnost brezžičnega prenosa
podatkov.
29. člen
Na vseh mestih na cevovodu, kjer se nabira zrak, morajo
biti vgrajeni zračniki. Zračniki morajo biti nameščeni v betonskem jašku in so lahko avtomatski z eno ali dvema kroglama.
Pred in za zračnikom je potrebno vgraditi zasun. V primeru
vgradnje zračnega hidranta se vgradi cestna kapa.
30. člen
Cevovodi morajo biti na najnižjih točkah opremljeni z blatniki. Izpust blatnika mora biti opremljen z žabjim pokrovom,
ki mora biti vgrajen v zaščitni betonski niši.
31. člen
Cestne kape zasunov in podzemnih hidrantov morajo biti
zabetonirane. Velikost betonske plošče pod cestno kapo mora
biti prilagojena velikosti cestne kape.
Jaški
32. člen
V sklopu vodovodnega omrežja se morajo zasuni, zračniki, razbremenilniki, regulatorji tlaka, vodomeri ali merilci
pretoka vgraditi v betonske jaške.
33. člen
Dolžina jaška je enaka vsoti dolžin vseh vgrajenih elementov oziroma fazonov + 40 cm, vendar ne more biti manjša
od 120 cm na cevovodih do DN 150 mm, oziroma 150 cm
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na cevovodih do DN 250 mm in 180 cm na cevovodih nad
DN 250 mm preseka. Širina jaška je enaka vsoti dolžin vseh
vgrajenih elementov na odcepu + 1/2 preseka cevi v osi cevovoda + 80 cm, vendar ne more biti manjša od 120 cm na
cevovodih do 150 mm, 150 cm na cevovodih do 250 mm in
180 cm na cevovodih nad 250 mm preseka. Višina jaška mora
biti najmanj 170 cm, cevi in ostali vgrajeni elementi morajo biti
vgrajeni 0.5 m nad dnom jaška. Dno jaška mora biti betonsko, oziroma izjemoma iz gramoznih krogel DN 10–50 mm v
debelini najmanj 20 cm. Velikost vstopne odprtine mora biti
60 × 60 cm. Odprtina mora biti locirana v kotu jaška, zapirati
pa se mora s standardnim litoželeznim pokrovom težke oziroma lahke izvedbe, odvisno od obremenitve. Če so v jašku
vgrajeni fazonski elementi težji od 150 kg, mora jašek imeti
tudi montažno odprtino najmanjše velikosti 80 cm × 80 cm,
neposredno nad težkim elementom. Montažna odprtina se
mora zapirati z litoželeznim pokrovom, pri čemer mora teža
pokrova odgovarjati prometni ureditvi. Če na jašku ni montažne odprtine, se napravi strop jaška iz armiranobetonskih
gredic ali plošč, ki jih je možno odstraniti. Vstop v jašek mora
biti opremljen z lestvijo. Nosilna drogova lestve morata biti
iz cevi preseka 40 mm, vstopne prečke pa preseka 18 mm v
razmaku 300 mm. Lestev mora biti iz nerjavečega materiala
pritrjena na steno jaška. Jaški v zemljiščih s talno vodo morajo biti vodotesni. Vrh vstopne (montažne) odprtine mora biti
nad visokim nivojem vode. V dnu jaška mora biti poglobitev
za črpanje vode. Jaški v zemljiščih brez talne vode morajo
imeti urejen izpust vode iz jaška. Nad ploščo jaška mora biti
najmanj 30 cm nasipa.
Označevanje vodovodnih armatur
34. člen
Vodovodne armature in podzemni hidranti, vgrajeni v
vodovodnem omrežju, morajo biti označeni z označevalnimi tablicami. Označevalne tablice morajo biti nameščene na
vidnem mestu v bližini vgrajene armature, na višini najmanj
2,4 m. Označevalne tablice morajo biti pritrjene na stalne
objekte. Oddaljenost tablice od vgrajene armature, ki jo tablica
označuje, naj bo do največ 15 m. Označevalne tablice morajo
biti nameščene na zidove zgradb, na drogove javne razsvetljave, ali na samostojen drog, namenjen namestitvi označevalne
tablice za vodovod. Označevanje armatur, vgrajenih v jašek, se
izvede tako, da vsaka armatura dobi svojo označevalno tablico.
Koordinate oddaljenosti armatur od označevalne tablice pa
so za vse armature enake in določajo vstopno odprtino jaška
oziroma cestne kape, vgrajene v krovno ploščo jaška.
35. člen
Na označevalnih tablicah se, poleg koordinat oddaljenosti armature ali podzemnega hidranta od označevalne tablice,
navede še podatke o vrsti armature in o velikosti vodovoda.
Eno polje je namenjeno vpisu podatkov o napravi, ki lahko
služi za evidenco po katastru ali se uporabi za kodiranje (šifriranje) armatur v vodovodnem sistemu. Za označevanje vodovodnih armatur in podzemnih hidrantov se uporabljajo označevalne tablice po standardu, ki določa mere, obliko, vsebino
in izvedbo označevalne tablice. Za označevanje vodovodnih
armatur in podzemnih hidrantov se uporabljajo označevalne
tablice po veljavnih standardih.
Hidranti
36. člen
Hidranti se smejo uporabljati izključno za gašenje požarov. Za ostale namene se sme koristiti le odjemna mesta,
ki jih odredi upravljavec vodovoda. Hidranti se vgrajujejo na
primarno in sekundarno mrežo. Na priključku morajo imeti zasun. V naseljih s pretežno stanovanjsko gradnjo se vgrajujejo
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na razdalji do 150 m. Najmanjši prerez cevovoda, na katerega
se lahko priključi hidrant je 100 mm.
Hidranti so po načinu vgradnje podzemni in nadzemni.
Nadzemni se vgrajujejo povsod, kjer ne ovirajo prometa in
ne omejujejo funkcionalnosti zemljišča. Podzemne hidrante se sme zasipati le z gramoznim materialom. Vrh glave
podzemnega hidranta mora biti 10–20 cm pod niveleto zemljišča. Hidrantne kape pri podzemnih hidrantih morajo biti
zabetonirane. Velikost betonske plošče pod hidrantno kapo
mora znašati 40 × 50 × 10 cm z odprtino v sredini za hidrantno kapo. Zabetonirano mora biti tudi podnožje (N kos), na
katerega je vgrajen hidrant.
Omrežja, ki služijo izključno napajanju hidrantov, so
lahko javna ali zasebna. Javna so primarni ali sekundarni
cevovodi z vgrajenimi hidranti in potekajo po javnem ali
zasebnem zemljišču, vzdržuje jih upravljavec vodovoda.
Grajena morajo biti tako, da je zagotovljeno kroženje vode.
Zasebna hidrantna omrežje so del uporabnikovega omrežja
in se nahajajo za merilnim mestom. Vzdržujejo jih uporabniki. V zasebnih hidrantnih omrežjih mora biti zagotovljeno
kroženje vode in občasno izpiranje cevovodov s pitno vodo
(1 x mesečno), o čemer morajo uporabniki voditi evidenco.
Preizkušanje cevovoda
37. člen
Na vsakem novozgrajenem vodovodu se mora opraviti
tlačni preizkus in dezinfekcija vodovoda z izpiranjem, ki ga
mora izvesti pooblaščena oseba ali usposobljen predstavnik
upravljavca v skladu z navodili Inštituta za varovanje zdravja
oziroma drugimi predpisi, ki urejajo to področje. O uspešno
opravljenem tlačnem preizkusu in dezinfekciji pitne vode
se napiše zapisnik, ki ga morata podpisati nadzorni organ
in vodja gradbišča. Zapisnik je sestavni del investicijsko
tehnične dokumentacije. Investitor pa mora pred uporabo
vodovoda za javno oskrbo z vodo od pooblaščene inštitucije
oziroma osebe pridobiti tudi atest o ustreznosti vodovodne
napeljave za transport pitne vode.
38. člen
Tlačni preizkus je časovno in tehnološko točno določen
postopek, s katerim se preverja vodotesnost cevovoda in
se mora izvesti po veljavnih standardih. Tlačni preizkus se
opravi na vsakem novozgrajenem ali obnovljenem vodovodu. Tlačna preizkusa za sekundarni (razvodni) cevovod in
priključke se izvedeta ločeno.
Po opravljenem tlačnem preizkusu se sestavi zapisnik,
ki ga podpišejo nadzorni organ upravljavca, izvajalec tlačnega preizkusa in predstavnik izvajalca gradnje vodovoda.
Zapisnik o uspešno opravljenih tlačnih preizkusih je sestavni
del investicijsko-tehnične dokumentacije.
III. VODOVODNE NAPRAVE IN OBJEKTI
Vodni vir
39. člen
Vodni vir je urejen rezervat vode namenjen oskrbi s
pitno vodo. Za oskrbo s pitno vodo se uporabljajo izviri,
podtalnice v naplavinah, podzemne vode v zakraselih in razpokanih kameninah, površinske akumulacije, reke in umetne
infiltracije vode v podtalnico jezera.
Zajetje
40. člen
Zajetje je inženirski gradbeni objekt za higienično zajemanje vode za preskrbo prebivalstva s pitno vodo. Glede
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na tip vodnega vira ločimo kaptažna zajetja, kjer se zajema
voda iz posameznih vodonosnih slojev, vodnjake, ki so lahko
kopani ali cevljeni in služijo za direktno dostopanje do vodnih količin podtalnice ter vrtine, ki se izvrtajo v vodonosno
kamnino.
Zajetje mora biti v najožjem pasu, ki predstavlja cono z
najstrožjim režimom varovanja in zajema površino najmanj
10 × 10 m, ograjeno in opremljeno z opozorilnimi tablami.
Dostop do zajetja imajo lahko le pooblaščene osebe upravljavca in druge z zakonom pooblaščene osebe. Vsako novo
zajetje pitne vode mora biti pred uporabo pregledano, vodni
vir pa predhodno v časovnih intervalih preiskušan skladno z
za to področje veljavno zakonodajo.
Črpališče
41. člen
Črpališče je inženirski gradbeni objekt za prisilni transport vode ter po potrebi pripravo vode, če se le ta ne
pripravlja v vodarni oziroma v drugih objektih za oskrbo s
pitno vodo. Do črpališča mora biti zagotovljeno dostopanje
z osebnimi in dostavnimi vozili. Objekt mora biti ograjen.
Velikost ograjenega območja mora biti taka, da omogoča
nemoteno vzdrževanje objekta. Črpališče mora biti najmanjših tlorisnih dimenzij, nujnih za vgradnjo potrebne opreme.
Objekt je lahko podzemne ali nadzemne izvedbe, zidan
ali izdelan iz lahkih montažnih elementov, postavljen na
betonski temelj, streha klasična eno ali dvokapnica. Objekt
mora zadostiti arhitektonsko-urbanističnim pogojem glede
vklopa v prostor. Urejen mora biti odvod padavinske vode.
Pri podzemnih izvedbah veljajo zahteve, opisane v poglavju
JAŠKI. Pri podzemni izvedbi je treba predvideti vstopno
odprtino za transport in montažo opreme, zagotoviti je treba
vnos agregata, drenažo jaška z iztokom v odvodni kanal,
gretje in prisilno prezračevanje jaška. Če je odvodni kanal
više od jaška in ni možno zagotoviti drenažnega odtoka, je
treba predvideti drenažno črpalko, ki se vklaplja glede na
nivo vode v jašku. Zmogljivost črpalnega agregata mora biti
določena na podlagi srednje urne porabe, maksimalne urne
porabe ter požara. V primeru, ko je požarna varnost zagotovljena iz drugih virov, se zmogljivost črpalnih agregatov
ustrezno zmanjša. Predvideni agregat naj bo sestavljen iz
ustreznega števila frekvenčno reguliranih črpalk za srednjo
in maksimalno porabo in iz dodatne črpalke za potrebe
požara. Agregat mora biti kompaktne izvedbe, predviden
za vgradnjo na betonski podstavek in opremljen z osnovno
armaturo in tlačnimi senzorji ter s tlačno posodo ustrezne
prostornine. V objektu je treba predvideti vse cevne povezave, vključno z obtočnim vodom. Predvideti je treba
vso potrebno zaporno in varovalno opremo črpalk, zaporno
armaturo na dotoku in iztoku, varovalno opremo za preprečitev hidravličnih udarov, opremo za preprosto montažo in
izgradnjo delov opreme, opremo za preprečevanje vibracij,
opremo za preprečitev previsokih tlakov v sistemu in opremo
za merjenje parametrov.
Za potrebe sanitarne službe mora biti predvideno ustrezno odjemno mesto za odvzem vzorcev vode, locirano za
črpalnim agregatom. V objektu mora biti vgrajena električna
oprema za pogon naprav, razsvetljavo, ogrevanje in prezračevanje, oprema za nadzor delovanja in brezžični prenos
podatkov v nadzorni center. Za telemetrijsko posredovanje
podatkov se po potrebi vgradi anteno.
Priključna električna omara z meritvami mora biti predvidena v ustrezni izvedbi in stopnji zaščite glede na predvideno zasnovo objekta. Nameščena mora biti na mestu,
dostopnem distributerju električne energije. Na območju
objekta je treba predvideti prostor za vozila vzdrževalne
službe in za dovoz do objekta.
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V črpališču morajo biti poleg standardne opreme obvezno vgrajeni tudi merilci pretoka, merilci obratovalnih ur
črpalk, merilci tlaka, po potrebi merilniki delovanja dezinfekcijske naprave z identifikatorji klora s pripadajočimi alarmi,
vektorji proti izpadu faze, oprema za daljinski nadzor in prenos podatkov – telemetrija, ki jo določi upravljavec, merilci
motnosti ter sistem za iztok motne vode v naravni vodotok v
primeru pričakovane motnosti.
Signalni kabel za komunikacijo oziroma signalizacijo
med črpališčem in vodohranom mora biti zemeljski, vse linije
morajo biti zaščitene z zaščito signala ter zaščito linije.
Vodohran
42. člen
Vodohran je inženirski gradbeni objekt za hranjenje
zaloge pitne vode za normalno potrošnjo in požarno rezervo.
Funkcija, oblika, prostornina in način gradnje mora zagotavljati popolno tesnost vodnih celic. Vodohran mora imeti najmanj dve ločeni vodni celici, ki morata biti naravno ali prisilno
prezračevani in osvetljeni. Zračniki morajo biti izvedeni tako,
da je onemogočen vnos škodljivih substanc v vodne celice,
priključeni morajo biti na drenažno cev, z odtokom izven
območja vodohrana. Z uporabo primernih materialov mora
biti preprečena kondenzacija sten vodnih, vstopnih in armaturnih celic, premazi vodnih celic morajo izpolnjevati sanitarno-higienske pogoje. Vse odprtine (razen vrat) morajo biti
zaprte z mrežico iz nerjavečega jekla. V tlorisnem pogledu je
dotočno in odvzemno cev treba vgraditi tako, da sta locirani
diagonalno na nasprotnih straneh, padec dna rezervoarja
pa poteka proti odvzemni cevi z najmanj 20  % naklonom.
Dovod električne energije mora biti izveden po predpisih za
vlažne in mokre prostore. Protiležni vodohrani morajo biti
na dotočno-iztočnem vodovodu opremljeni z dvosmernim
merilcem pretoka, iztočni cevodovod mora biti opremljen
s pipo za jemanje vzorcev na dostopnem mestu, v kolikor
se v objektu vrši dezinfekcija vode, morajo biti nameščeni
merilniki delovanja naprave s pripadajočimi alarmi. Objekt
mora biti toplotno in vodno izoliran. Opremljen mora biti z
avtomatiko ter napravami za prenos podatkov iz črpališča
oziroma do dispečerskega centra. Zagotovljena morata biti
dostop do vodohrana z vozili za vzdrževanje ter zavarovanje
dostopa pred nepoklicanimi. Prostornina vodohrana se določi na podlagi fluktuacije vode v dnevu največje porabe vode,
z 20  % dodatkom za nujno potrošnjo (motnje pri obratovanju)
in požarno rezervo. V kolikor je vodohran lociran na javnem
mestu, dostopnem širšim množicam, mora biti ograjen z zaščitno grajo. Okolica objekta mora biti ustrezno hortikulturno
urejena in označena.
Razbremenilnik
43. člen
Razbremenilnik je inženirski objekt za izničenje obratovalnega tlaka v cevovodu. Pred napravo mora biti nameščen
vmesni rezervoar kapacitete največ 1/100 povprečne dnevne
porabe sanitarne vode. Vmesni rezervoar predpisane kapacitete mora imeti razmerje med višino in dolžino (merjeno
od mesta dotočne cevi do mesta odvzema cevi) največ 1: 1
oziroma najmanj 1: 0,75. V tlorisnem pogledu je dotočno in
odvzemno cev treba vgraditi tako, da sta locirani diagonalno
na nasprotnih straneh, padec dna rezervoarja pa poteka proti odvzemni cevi z najmanj 20  % naklonom. Odvzemna cev
mora biti izvedena tako, da ima še pred priključitvijo na napravo za povišanje tlaka vgrajen odcepni kos z zasunom ali
ventilom, ki služi za izpraznjevanje in čiščenje rezervoarja.
Nivo vode v vmesnem rezervoarju se regulira s kotnim
izlivnim ventilom, ki ima vgrajen plavač in je nameščen na
dotočni cevi. Vmesni rezervoar mora imeti na stropu oziroma
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stransko vstopno odprtino, zaprto z vodotesnim in antikorozijsko zaščitenim pokrovom oziroma vrati ter odzračevalnik
z zračnim filtrom.
Vodovodni priključek
44. člen
Vodovodni priključek stavb na javni vodovod je del vodovoda, ki se nahaja med sekundarnim vodovodom in napravo
za merjenje porabljene pitne vode pri porabniku pitne vode
in ni objekt oziroma oprema javne infrastrukture. Meja med
vodovodnim priključkom in interno vodovodno inštalacijo je
vodomer. V primeru, če je pred vodomerom vgrajena katerakoli oprema, ki ni zajeta v opisu sestavnih delov vodovodnega
priključka, se za mejo šteje zaporni element na dovodni strani
pred vgrajeno opremo.
Za vsak vodovodni priključek ali spremembo obstoječega priključka se mora izdelati projektna dokumentacija.
Vodovodni priključek se lahko izvede le na podlagi projektne
dokumentacije in pisnega soglasja upravljavca ob nadzoru
predstavnika upravljavca, ki o pravilnosti izvedbe del izdela
zapisnik.
Pred zasipom vodovodnega priključka je obvezna izvedba tlačnega preizkusa, ki ga izvede izvajalec del in izvedba
geodetskega posnetka, ki ga izdela pooblaščeno podjetje ter
ga preda upravljavcu.
45. člen
Vodovodni priključki so po namenu lahko stalni priključki, namenjeni stalni dobavi vode za potrebe gospodinjstev,
industrije in javne porabe (pranje cest, zalivanje parkovnih
površin, polnjenje cistern), začasni priključki, namenjeni za
začasne potrebe, kot so sejmi, različne krajevne prireditve,
gradbiščni priključki itd., in so po posebni pogodbi časovno
omejeni ter provizorični priključki, namenjeni za dobavo vode
stalnim odjemalcem v času vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju.
46. člen
Sestavni deli vodovodnega priključka so priključni in
zaporni elementi na mestu priključka na javni vodovod s pripadajočimi spojniki, vgradno garnituro in cestno kapo, priključna
in zaščitna cev z vsem pripadajočim materialom, zaporna
armatura pred vodomerom, nepovratni ventil kot vložek v vodomer ali kot posebna armatura pri vodomerih od DN 50 dalje,
vodomer in zaporna armatura z izpustom za vodomerom, kot
sestavni del interne vodovodne inštalacije.
47. člen
Priključna cev mora biti izvedena v padcu v smeri proti
priključku na javni vodovod zaradi odzračevanja. Padec proti
objektu je dopusten le v primeru, če je zagotovljeno odzračevanje prek zračnikov, vgrajenih na javnem vodovodu.
Sprememba nivelete priključne cevi do vključno DN 80 mm
se zaradi poteka drugih komunalnih vodov lahko spremeni do
± 1 m od osnovne linije brez vgradnje zračnikov ali blatnikov.
Za večje dimenzije priključnih cevi je v teh primerih obvezna
vgradnja armaturnih elementov.
Priključna cev mora potekati pravokotno na objekt ali
vzporedno z objektom. V tem primeru mora biti odmik priključne cevi od objekta 1–2 m.
Priključna oziroma zaščitna cev mora biti na območju,
kjer je vgrajena v zemljišče, položena na peščeno posteljico
debeline 10 cm iz dvakrat sejanega peska ter obsuta in zasuta
z enakim materialom v višini najmanj 10 cm nad temenom
cevi.
Trasa priključne cevi mora potekati po javnih zemljiščih
in po funkcionalnem zemljišču priključenega objekta. Izjemoma lahko trasa poteka tudi prek drugih zemljišč, vendar mora
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v tem primeru naročnik priključka pridobiti pisno soglasje
lastnika tega zemljišča k nameravanemu posegu.
Na celotni trasi priključne cevi mora biti 30 cm nad temenom vodovodne ali zaščitne cevi vgrajen opozorilni trak s
kovinskim vložkom in napisom “POZOR VODOVOD”.
Priključne cevi do vključno DN 50 morajo biti PE tlačne
stopnje PN 12.5 in vgrajene v zaščitni cevi. Material zaščitne
cevi je PVC ali PE. Tlačna stopnja zaščitne cevi je najmanj
PN 6. Velikost zaščitne cevi za priključno cev do DN 32
(d 40) je velikost zaščitne cevi najmanj d 75, za priključno
cev do DN 40 (d 50) je velikost zaščitne cevi najmanj d 90,
za priključno cev do DN 50 (d 63) je velikost zaščitne cevi
najmanj d 110.
Zaščitno cev je glede na vrsto materiala priključne cevi
dovoljeno vgrajevati v največ treh krivinah, katerih polmer je
določen s pogojem proizvajalca cevi. Prostor med notranjo
steno zaščitne cevi in zunanjo steno vodovodne cevi mora
biti elastično zatesnjen zaradi preprečitve vdora vode v
merilno mesto. Prehodi zaščitne cevi med stenami objekta
in pri vstopu v merilno mesto morajo biti trajno elastično
zatesnjeni.

zmrzali ter proti dotoku talne in padavinske vode. Pokrov
mora biti lahke izvedbe, izveden tako, da onemogoča stekanje meteorne vode ter prirejen za lahko ročno odpiranje.
Betonski jašek mora imeti vgrajena nerjaveča vstopna železa ali lestev. V vodomerni jašek se v smeri dotoka vgradijo naslednji spojni elementi in armature: zaporni element
(krogelna pipa ali zasun), vmesni del pred vodomerom (po
potrebi), nepovratni ventil kot vložek k vodomeru ali kot
samostojni element (pri večjih vodomerih), lovilec nečistoč,
vodomer in zaporni element (krogelna pipa ali zasun) z
dodatnim izpustom. Interna vodovodna inštalacija mora biti
izvedena tako, da je onemogočen dotok vroče in onesnažene vode do vodomernega mesta.

Mere priključkov in vodomerov

51. člen
Glavni obračunski vodomeri, namenjeni mesečnim merjenjem porabe pitne vode za večstanovanjske, poslovne in
proizvodne objekte, morajo biti opremljeni z napravami za
brezžični prenos podatkov.

48. člen
Dimenzije priključnega vodovoda in vodomera določi
projektant interne vodovodne inštalacije na podlagi izračuna
pretoka vode po obremenilnih vrednostih (OV) v okviru standardnih dimenzij, navedenih v prejšnjih poglavjih tega pravilnika. Ne glede na izračun je najmanjša velikost priključne cevi
DN 25 (d 32), najmanjša velikost vodomera pa DN 20.
Na območju Občine Žirovnica se lahko vgrajujejo vodomeri z naslednjimi karakteristikami:
Vodomer DN (mm)

Pretok Qn
(m3/h)

Vgradna dolžina
(mm)

20

2,5

190

25

6,0

260

40

10,0

300

kombiniran 50/20

15,0

270

kombiniran 80/20

40,0

300

kombiniran 100/20

60,0

360

kombiniran 150/140

150,0

500

Vsi vodomeri morajo imeti veljavno oznako o overitvi.
Leto overitve mora biti enako letu vgradnje.
Izvedba merilnega mesta
49. člen
Merilno mesto mora biti zunaj objekta na za upravljavca dostopnem mestu in ne sme biti oddaljeno več kot 30 m
od mesta priključitve na priključno omrežje. V zemljiščih z
visoko talno vodo je dovoljeno graditi le tipske vodotesne
vodomerne jaške s poglobitvijo na dnu za črpanje vode, z
vgrajeno merilno napravo z možnostjo daljinskega brezžičnega prenosa podatkov. Vodomerni jašek vzdržuje lastnik.
Merilno mesto se izvede kot zunanji vodomerni jašek, lociran v zelenici, na zemljišču investitorja. Vodomerni jašek je
lahko betonske izvedbe kvadratnega tlorisa svetlih notranjih
mer 100 x 100 cm za vgradnjo enega ali dveh vodomerov,
globine najmanj 150 cm ali kot montažni industrijski izdelek
pooblaščenih dobaviteljev. Biti mora ustrezno zaščiten proti

50. člen
Pri večstanovanjskih stavbah morajo biti interni vodomeri opremljeni z nastavkom za nadgradnjo za prenos
podatkov do centralne računske enote. Prenos podatkov
je lahko preko ožičenja ali z brezžičnim načinom. Način in
obliko zajema podatkov iz centralne računske enote določi
upravljavec.

IV. TEHNIČNO DOBAVNI POGOJI
52. člen
Priključitev uporabnika na vodovod je možna, če je
kota tlačne črte pri največji potrošnji v vodovodnem omrežju
najmanj 20 m nad koto najvišjega izliva v objektu, ter če
uporabnik s predvidenim odvzemom vode ne bo presegel
pretočnih zmogljivosti sekundarnega omrežja.
Ob priključitvi objekta, ki je že priključen na lokalni
vodni vir, je potrebno izvesti fizično ločitev internih instalacij
s ciljem ločiti uporabnikove dosedanje vodne vire (kapnica,
vaški vodovod) od vode iz javnega sistema. Fizična ločitev
se izvede s prerezom cevi in montiranjem čepa.
53. člen
Naprave za zvišanje in znižanje tlaka v objektih so
del interne instalacije in se lahko vgradijo le s posebnim
soglasjem upravljavca. Naprave za zvišanje in znižanje tlaka se lahko priključujejo za vodomerom ali preko vmesnega vodohrana, v katerega priteka voda preko vodomera in
ventila s plovcem. Za delovanje teh naprav skrbi lastnik.
Mejna vrednost, nad katero je potrebno v interno inštalacijo
vgraditi reducirni ventil znaša 6,0 bara na mestu priključitve
na javni vodovod. Mejna vrednost, pod katero je potrebno v
interno inštalacijo vgraditi napravo za povečanje tlaka, znaša
1,5 bara na mestu priključitve na javni vodovod.
V. NOTRANJI NADZOR KAKOVOSTI PITNE VODE
54. člen
Notranji nadzor kakovosti pitne vode mora upravljavec
izvajati v skladu s HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Point) standardom.
V HACCP standardu mora upravljavec službe vodovoda opredeliti naslednje aktivnosti:
– določitev tveganj v sistemu proizvodnega procesa
izdelave in obdelave v proizvodnem procesu,
– priprava sheme proizvodnih postopkov,
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– po potrebi določanje kritičnih kontrolnih točk (KKT),
– določanje kritičnih limitov, ki bodo zagotavljali, da so
vse KKT pod nadzorom,
– vzpostavitev monitoringa, ki bo zagotavljal nadzor
nad KKT,
– vzpostavitev možnosti korekcijskih postopkov, kadar
nadzor pokaže, da KKT ni pod nadzorom,
– določanje kontrolnih točk KT (dodal),
– vzpostavitev dokumentiranja postopkov in verifikacija
postopkov.
VI. NADZOR, TEHNIČNI PREGLED IN PREVZEM
V UPRAVLJANJE
55. člen
Nadzor nad gradnjo vodovoda ali vodovodnega priključka izvaja v okviru gradnje nadzornik investitorja. Upravljavec
lahko izvaja dodatni nadzor. Nadzornik je zato dolžan poklicati pooblaščenega predstavnika upravljavca pri izvedbi
posteljice, pri zasipu cevovoda 30 cm nad temenom cevi,
pri tlačnem preizkusu cevovoda in pri dezinfekciji cevovoda.
Priključitev priključne cevi na obratujoči javni vodovod izvede
upravljavec na stroške investitorja.
56. člen
Tehnični pregled v smislu teh določil je preverjanje
izpolnitve zahtev upravljavca danih s soglasji in pogoji tega
pravilnika in ga opravi pooblaščeni predstavnik na ogledu,
razpisanem s strani upravnega organa.
57. člen
Upravljavec prevzame v najem samo tiste naprave in
objekte, za katere so pridobljene služnostne pravice, veljavno upravno dovoljenje, projektno tehnična dokumentacija in
izvedbena dokumentacija, meritve in druga, s predpisi zahtevana dokumentacija ter je zagotovljeno pokrivanje stroškov
obratovanja, vzdrževanja in reprodukcije. Ob prevzemu v
najem se sklene aneks k najemni pogodbi.
VII. KATASTER VODOVODNIH NAPRAV
58. člen
Občina mora za vodovodne objekte voditi in vzdrževati
kataster gospodarske javne infrastrukture in vse spremembe
v roku treh mesecev v predpisanem formatu posredovati na
Geodetsko upravo RS skladno z veljavnimi navodili Geodetske uprave RS.
59. člen
Vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture je sprotno spremljanje sprememb na komunalnih vodih.
Prijavo spremembe ali izgradnje novega komunalnega voda
mora investitor predati upravljavcu v obliki elaborata predpisane vsebine pred predajo komunalnega voda v najem.
V primeru, da upravljavec ne vodi katastra, mora investitor
predati izvod elaborata sprememb tudi Občini Žirovnica.
Investitor mora najkasneje v treh mesecih oddati na
Geodetsko upravo RS elaborat sprememb v predpisanem
izmenjevalnem formatu, skladno z veljavnimi navodili za posredovanje podatkov v zbirni kataster Geodetske uprave RS.
Način merjenja
60. člen
Za izmero komunalnih vodov se uporablja GPS metoda kombinirana s klasično tahimetrično izmero v državnem
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koordinatnem sistemu. Izvaja se izmera pri odprtem gradbenem jarku.
Pozicijska natančnost izmerjenih vodov mora biti večja
ali enaka preseku merjenega voda +/- 20 cm. Višinska natančnost mora biti +/- 5 cm. Vklop digitalnega katastrskega
prikaza na komunalni vod mora biti izveden tako, da so iz
prikaza razvidne vse parcele, ki jih prizadene merjeni komunalni vod.
61. člen
Vsebina elaborata katastra gospodarske javne infrastrukture:
1. Certifikat.
2. Tehnično poročilo.
3. Situacija komunalnega voda na katastrski podlagi v
merilu 1:1000.
4. Situacija komunalnega voda v merilu 1:500 z vpisanimi snemalnimi točkami, vpisanimi preseki in materiali cevi
z označenimi menjavami presekov in materialov, vrisanimi
spremljajočimi objekti na vodovodu ter vrisanimi bližnjimi
stavbami ali objekti. Rezervacijo številk snemalnih točk mora
izvajalec pridobiti pri vzdrževalcu katastra gospodarske javne infrastrukture.
5. Situacija komunalnega voda v merilu 1:500 z vpisanimi nadmorskimi višinami temena cevi in zemljišča nad cevjo.
6. Seznam koordinat in nadmorskih višin snemanih
detajlnih točk.
7. Sheme montaž vozlišč izdelane po navodilih upravljavca.
Elaborat se izdela v analogni in digitalni obliki. Elaborat
podpiše odgovorna oseba geodetskega podjetja, ki je elaborat izdelalo in potrdi odgovorni geodet.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
62. člen
Obstoječi objekti in naprave vodovoda, s katerimi
upravljavec že upravlja, pa niso v stanju, ki ga zahteva ta
pravilnik, a kot takšni s svojim delovanjem ne ogrožajo zdravstvene varnosti prebivalstva, se morajo sanirati postopoma
v roku, ki ga dopušča letno načrtovanje investicij in investicijskega vzdrževanja.
63. člen
Naprave, za katere odgovarja uporabnik in niso v stanju, ki ga zahteva ta pravilnik, a kot takšni s svojim delovanjem ne ogrožajo zdravstvene varnosti uporabnikov, se
morajo sanirati postopoma v roku, določenim z zahtevkom
upravljavca.
Priključki in vodomeri manjši od predpisanih dimenzij iz
48. člena tega pravilnika so lahko v uporabi do okvare. Pri
odpravi okvar se vodomere in priključke zamenja v skladu z
določbami tega pravilnika.
64. člen
Vsi pogoji izdanih soglasij do dneva uveljavitve tega
pravilnika ostanejo v veljavi.
65. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0032/2013
Žirovnica, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.
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UREDBO
o delovanju in financiranju varuha odnosov
v verigi preskrbe s hrano

(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00728-29/2014
Ljubljana, dne 3. julija 2014
EVA 2014-2330-0112
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

(vsebina)
Ta uredba ureja podrobnejše pogoje o delovanju in financiranju varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano (v nadaljnjem
besedilu: varuh).
2. člen
(1) Varuh ima uradne ure na sedežu Ministrstva za kmetijstvo in okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) po vnaprej
določenem urniku, objavljenem na spletni strani varuha, v
obsegu najmanj štirih ur tedensko.
(2) Pisne informacije se varuhu pošljejo na sedež ministrstva s pripisom »Za varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano«.
(3) Varuh ima vzpostavljeno spletno stran, kjer so objavljene informacije o delu varuha, zlasti njegove pristojnosti,
primeri dobrih poslovnih praks v verigi preskrbe s hrano, urnik
in kontaktni podatki.
(4) Za spremljanje ravnanja deležnikov v verigi preskrbe
s hrano varuh lahko naroči ustrezne analize in raziskave,
glede na razpoložljiva sredstva iz tretjega odstavka 4. člena
te uredbe.
(5) Delo varuha je za deležnike v verigi preskrbe s hrano
brezplačno in zaupno.
3. člen
(poročanje)
Varuh poročilo iz tretjega odstavka 61.d člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 –
ZdZPVHVVR in 26/14) pošlje Vladi Republike Slovenije najpozneje do 30. aprila tekočega leta za preteklo koledarsko leto.
4. člen
(financiranje varuha)
(1) Sredstva, potrebna za delo varuha, zlasti sredstva za
zagotovitev prostorov, nagrade, materialnih stroškov za delovanje pisarne, telefon, računalnik in službene poti, se zagotovijo v
okviru razpoložljivih sredstev proračuna ministrstva.
(2) Varuh opravlja svojo funkcijo nepoklicno in mu pripada
mesečna nagrada za opravljanje funkcije v višini 30 odstotkov
osnovne plače, določene za 56. plačni razred, v skladu s predpisi, ki urejajo plače v javnem sektorju.
(3) V okviru razpoložljivih sredstev iz prvega odstavka
tega člena zagotavlja ministrstvo sredstva za raziskave in analize iz četrtega odstavka 2. člena te uredbe.
(4) Varuh je upravičen do povračila stroškov prevoza na
delo in z dela ter povračila stroškov na službenem potovanju v
državi in v tujini, kot so določeni za javne uslužbence.
(5) Za namen financiranja delovanja varuha varuh predloži predlog letnega financiranja, ki ga potrdi minister, pristojen
za kmetijstvo.
(6) Varuh mora enkrat mesečno, najkasneje do petnajstega dne v mesecu, pripraviti mesečno poročilo o svojem delu
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5. člen

1. člen

(delovanje varuha)
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v preteklem mesecu, ki mora vsebovati podatke, na podlagi
katerih se obračunajo in izplačajo stroški delovanja varuha.

Uredba o delovanju in financiranju varuha
odnosov v verigi preskrbe s hrano

Na podlagi šestega odstavka 61.e člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in
26/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
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2165.

Uredba o spremembi Uredbe o posredovanju
podatkov in poročanju o dodeljenih državnih
pomočeh in pomočeh po pravilu de minimis

Na podlagi drugega odstavka 4. člena, prvega odstavka
9. člena in drugega odstavka 10. člena Zakona o spremljanju
državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o posredovanju podatkov
in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh
in pomočeh po pravilu de minimis
1. člen
V Uredbi o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu de minimis
(Uradni list RS, št. 61/04 in 22/07) se v prvem odstavku 5. člena
v prvem stavku za besedo »pomoči« črta vejica in se besedilo
»ki so bile dodeljene v preteklem letu, posredovati ministrstvu
do 15. marca« nadomesti z besedilom »posredovati ministrstvu
v 30 dneh po nakazilu prejemniku«.
PREHODNA DOLOČBA
2. člen
Upravljavci državnih pomoči so dolžni v skladu s 4. členom
uredbe podatke, ki se nanašajo na državne pomoči, izplačane
od 1. januarja 2014 in do uveljavitve te uredbe, posredovati
ministrstvu v 30 dneh od uveljavitve te uredbe.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-20/2014
Ljubljana, dne 3. julija 2014
EVA 2014-1611-0013
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o izvajanju Operativnega programa za razvoj
ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013

Na podlagi 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni
list RS, št. 115/06) in drugega odstavka 49. člena Zakona o
sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o izvajanju Operativnega programa za razvoj
ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013
1. člen
V Uredbi o izvajanju Operativnega programa za razvoj
ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 30/11, 8/12 in 36/12) se v 13., 15., 19., 40., 41., 43., 44.,
48., 49., 50., 51., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 62., 64., 66., in
67. členu kratica »MKGP« nadomesti s kratico »MKO«.
2. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba ureja izvajanje ukrepov 1., 2., 3. in 4. osi
Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji
2007–2013, (v nadaljnjem besedilu: OP 2007–2013), ki ga je
potrdila Komisija z Odločbo Komisije št. C(2008) 7279, z dne
19. 11. 2008, CCI 2007 SI 14 F PO 001 in je bil zadnjič spremenjen z izvedbenim sklepom Komisije št. C(2014) 487, z dne
30. 1. 2014 o spremembi Odločbe C(2008) 7279, o odobritvi
operativnega programa za pomoč Skupnosti iz Evropskega
sklada za ribištvo v Sloveniji za programsko obdobje 2007–
2013 ter je dostopen na spletni strani ministrstva, pristojnega
za kmetijstvo in okolje.
(2) S to uredbo se določajo nekatere vrste ukrepov, upravičene naložbe in aktivnosti, upravičenci, upravičeni stroški,
pogoji za upravičenost, vlagatelji, merila za izbor, postopki za
izvajanje posameznih ukrepov, nadzor nad izvajanjem ukrepov,
višina sredstev ter finančne določbe za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 z dne 27. julija 2006 o
Evropskem skladu za ribištvo (UL L št. 223 z dne 15. 8. 2006,
str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem
skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta
(ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in
(ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega
parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z dne 20. 5. 2014, str. 1), (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 1198/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 498/2007 z dne 26. marca
2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 1198/2006 o Evropskem skladu za ribištvo (UL L št. 120
z dne 10. 5. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 1249/2010 z dne 22. decembra 2010 o spremembi
Uredbe (ES) št. 498/2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 o Evropskem skladu za
ribištvo (UL L št. 341 z dne 23. 12. 2010, str. 3), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 498/2007/ES) in
– Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES)
št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002
in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L
št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 22) zadnjič spremenjene z
Uredbo Sveta (EU) št. 1385/2013 z dne 17. decembra 2013 o
spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98 in (ES) št. 1224/2009
ter uredb (ES) št. 1069/2009, (EU) št. 1379/2013 in (EU)
št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, zaradi spre-
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membe položaja Mayotta v razmerju do Evropske unije (UL
L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 86), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1380/2013/EU).«.
3. člen
V 2. členu se 17. točka spremeni tako, da se glasi:
»17. ribolovni napor je produkt zmogljivosti in aktivnosti
ribiškega plovila, pri čemer zmogljivost pomeni tonažo plovila
v bruto tonah in moč motorja v kilovatih (v nadaljnjem besedilu: kW), kot je določeno v 4. in 5. členu Uredbe Sveta (EGS)
št. 2930/86 z dne 22. septembra 1986 o določanju značilnosti
ribiških plovil (UL L št. 274 z dne 25. 9. 1986, str. 1), zadnjič
spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 3259/94 z dne 22. decembra 1994 o spremembah Uredbe (EGS) št. 2930/86 o
določanju značilnosti ribiških plovil (UL L št. 339 z dne 29. 12.
1994, str. 11), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2930/86/EGS);
za skupino plovil je ribolovni napor vsota ribolovnih naporov
vseh plovil v skupini;«.
Na koncu 25. točke se pika nadomesti s podpičjem in
dodajo nove 26. do 30. točka, ki se glasijo:
»26. segment flote so ribiška plovila, ki izvajajo morski
gospodarski ribolov s posameznimi kategorijami ribolovnega
orodja, in sicer ločeno glede na glavne kategorije ribolovnega
orodja;
27. glavni motor za plovilo, ki je predmet naložbe, je pogonski motor, ki je vpisan v evidenco ribiških plovil pri MKO v
rubriki številka 24 »moč glavnega motorja«;
28. aktivno plovilo je aktivno plovilo v skladu s 1.(a)
točko I. poglavja priloge Sklepa Komisije z dne 18. decembra
2009 o sprejetju večletnega programa Skupnosti za zbiranje,
upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva za obdobje
2011–2013 (UL L št. 41 z dne 16. 2. 2010, str. 8; v nadaljnjem
besedilu: Sklep 2010/93/EU), pri čemer se ribolovne operacije
dokazujejo z oddanimi ladijskimi dnevniki;
29. ribolovna operacija so vse dejavnosti, povezane z
iskanjem rib, metanjem, vleko in izvleko ribolovnega orodja, namestitvijo, namakanjem, odstranitvijo ali ponovno namestitvijo
ribolovnega orodja ter odstranjevanjem morebitnega ulova iz
orodja in mrež za zadrževanje ali iz mrežaste kletke za prenos
v mrežaste kletke za pitanje in gojenje;
30. potrjena moč motorja je moč motorja, navedena v
spričevalu motorja v skladu s 40. členom Uredbe Sveta (ES)
št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili
skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96,
(ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES)
št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES)
št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES)
št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS)
št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L št. 343
z dne 22. 12. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta
(EU) št. 1385/2013 z dne 17. decembra 2013 o spremembi
uredb Sveta (ES) št. 850/98 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb
(ES) št. 1069/2009, (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013
Evropskega parlamenta in Sveta, zaradi spremembe položaja
Mayotta v razmerju do Evropske unije (UL L št. 354 z dne
28. 12. 2013, str. 86).«.
4. člen
V prvem odstavku 3. člena se besedilo »Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu:
MKGP)« nadomesti z besedilom »Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje (v nadaljnjem besedilu: MKO)«.
5. člen
V prvem odstavku 4. člena se na koncu druge alineje črta
beseda »in«.
Tretja alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– mali priobalni ribolov, naložbe v ribiška plovila in selektivnost, ki sodijo v skupino malega priobalnega ribolova, kot je
določen v prvem odstavku 26. člena Uredbe 1198/2006/ES in«.
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Za tretjo alinejo se doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– družbeno-gospodarska nadomestila za upravljanje
flote.«.
6. člen
V prvem odstavku 5. člena se število »2.885.372« nadomesti s številom »2.398.572«, število »2.164.029« se nadomesti s številom »1.798.929« število »721.343« pa se nadomesti
s številom »599.643«.
V drugem odstavku se število »10.675.876« nadomesti
s številom »12.153.904«, število »8.006.907« se nadomesti s
številom »9.115.428« in število »2.668.969« se nadomesti s
številom »3.038.476«.
V tretjem odstavku se število »10.098.796« nadomesti
s številom »9.107.568«, število »7.574.097« se nadomesti s
številom »6.830.676« in število »2.524.699« se nadomesti s
številom »2.276.892«.
7. člen
Naslov III. poglavja se spremeni tako, da se glasi
»III. UKREP MALI PRIOBALNI RIBOLOV«.
8. člen
6. do 11. člen se spremenijo tako, da se glasijo:
»6. člen
(predmet podpore)
(1) Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za
posodobitev ribiških plovil za izboljšanja energijske učinkovitosti, ki ne povečuje zmožnosti plovila za ribolov.
(2) Podpora se dodeli izključno za plovila malega priobalnega ribolova, določenega v prvem odstavku 26. člena Uredbe
1198/2006/ES.
(3) Podpora se dodeli za zamenjavo enega glavnega
motorja na ribiškem plovilu, z novim glavnim motorjem z enako
ali manjšo močjo, ki se meri v kW.
7. člen
(upravičeni stroški)
(1) Upravičeni stroški za naložbe iz prejšnjega člena so:
– stroški nakupa enega novega glavnega motorja na ribiškem plovilu, vključno s stroški transporta in montaže novega
glavnega motorja, ter
– splošni stroški: honorarji inženirjem in svetovalcem, ki
so neposredno povezani s pridobivanjem dokumentacije za naložbo ter strokovnih mnenj, potrdil in prevodov, neposredno povezanih z naložbo, do 12 odstotkov priznane vrednosti naložbe.
(2) Do podpore so upravičeni stroški, ki so nastali po
datumu izdaje odločbe o odobritvi sredstev.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se za upravičene stroške štejejo tudi morebitni splošni stroški iz druge alineje prvega
odstavka tega člena, nastali pred datumom izdaje odločbe o
pravici do sredstev, vendar samo od 1. januarja 2007.
(4) Vlagatelj pred datumom iz drugega oziroma prejšnjega
odstavka tega člena ne sme začeti del, niti prevzeti nobenih
obveznosti za račun morebitnih dodeljenih sredstev.
(5) Kot začetek nastanka stroška se šteje prevzem obveznosti upravičenca za račun morebitnih dodeljenih sredstev
(sklenitev katere koli pogodbe, naročanje materiala, opreme,
storitev ali del).
(6) Poleg neupravičenih stroškov, določenih v 55. členu
Uredbe 1198/2006/ES in 26. členu Uredbe 498/2007/ES, se
podpora za naložbe ne dodeli za:
1. davek na dodano vrednost, razen za nepovračljivi
davek na dodano vrednost, ki ga dejansko in dokončno plača
upravičenec;
2. obresti za dolgove;
3. nakup rabljenih motorjev;
4. plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
5. stroške nakupa in zamenjave pomožnega motorja na
ribiškem plovilu;
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6. stroške tekočega poslovanja vključno s stroški vzdrževanja in najema;
7. bančne stroške in stroške jamstev;
8. stroške javne uprave;
9. zamenjavo motorja na plovilih, ki so registrirana zunaj
Republike Slovenije;
10. zamenjavo motorja na plovilih, ki niso vpisana v evidenci ribiških plovil;
11. zamenjavo motorja na plovilih, ki nimajo veljavnega
dovoljenja za gospodarski ribolov;
12. zamenjavo motorja na plovilih, ki presegajo
11,99 metra skupne dolžine;
13. stroške promocije;
14. naložbe v povečanje ribolovnega napora;
15. naložbe v povečanje ribolovne zmogljivosti plovila;
16. prenos lastništva podjetja;
17. plačila v naravi;
18. zamenjavo več kot enega motorja na plovilu v celotni
perspektivi 2007–2013;
19. stroške lastnega dela;
20. naložbe, ki ne dosegajo najnižjega zneska dodeljene
pomoči 500 eurov na posamezno naložbo in
21. nakup ali zakup plovil, ne glede na to, ali se lastništvo
po zakupu prenese na zakupnika.
(7) Če je vlagatelj za isto naložbo že prejel javna sredstva
ali sredstva Evropske skupnosti oziroma kakšnega drugega
evropskega sklada, ni upravičen do sredstev za ta ukrep.
8. člen
(vlagatelj)
Vlagatelj v okviru ukrepov iz tretje alineje prvega odstavka
4. člena te uredbe je lahko pravna ali fizična oseba, registrirana
v Republiki Sloveniji za dejavnost morskega ribištva, ali ribič,
ki ima status ribiča fizične osebe s stalnim prebivališčem v
Republiki Sloveniji.
9. člen
(pogoji za pridobitev in porabo sredstev)
(1) Za pridobitev in porabo sredstev mora biti vlagatelj
lastnik ali solastnik ribiškega plovila, z veljavnim dovoljenjem
za gospodarski ribolov, na katerem se bo izvajala naložba. Če
je vlagatelj solastnik ribiškega plovila, mora predložiti overjeno
soglasje solastnika(-ov), da se naložba na plovilu lahko izvede.
(2) Vlagatelj ne sme biti v finančnih težavah:
– če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne
poravnave ali postopku likvidacije; če je vlagatelj fizična oseba,
ne sme biti v postopku osebnega stečaja in
– vlagatelj mora imeti poravnane vse davčne obveznosti
do države in plačane prispevke za socialno varnost.
(3) Ribiško plovilo vlagatelja mora biti na dan vložitve
vloge starejše od pet let. Starost ribiškega plovila se izračuna
v skladu s 6. členom Uredbe 2930/86/EGS, in je enaka razliki
med datumom vložitve vloge na razpis in datumom prve izdaje
uradnega varnostnega spričevala ali datumom prve vknjižbe v
uradno evidenco plovil, ki jo vodi Uprava Republike Slovenije
za pomorstvo.
(4) Motor, ki se zamenja, mora biti glavni motor na plovilu,
na dan vložitve vloge mora biti starejši od pet let in mora biti
vpisan v evidenco ribiških plovil, ki jo vodi MKO in v vpisnik
morskih čolnov, ki ga vodi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo. Vsi podatki o zamenjanem motorju se morajo ujemati
s podatki, vpisanimi v teh dveh evidencah in se preverjajo na
kraju samem pred odobritvijo vloge.
(5) Upravičenec se obveže, da bo ostal lastnik ali solastnik aktivnega ribiškega plovila še najmanj pet let po zadnjem
izplačilu sredstev in da naložbe ne bo uporabljal v nasprotju
z namenom dodeljenih sredstev vsaj še pet let od zadnjega
izplačila sredstev.
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(6) Ribiško plovilo, ki je predmet naložbe, mora biti aktivno v zadnjih dveh zaporednih zaključenih koledarskih letih
pred letom objave javnega razpisa za dodelitev sredstev za
ukrep mali priobalni ribolov. Aktivnost ribiškega plovila se meri
s številom oddanih ladijskih dnevnikov. V vsakem zaključenem
koledarskem letu mora biti oddanih vsaj 20 ladijskih dnevnikov
za ribiško plovilo, ki je predmet naložbe.
(7) Podrobnejši pogoji za dodelitev sredstev in upravičeni
stroški se določijo v javnem razpisu.
10. člen
(finančne določbe)
(1) Najvišji znesek na plovilo ne sme preseči zneska, ki
bi bil za to plovilo odobren z ukrepom trajna ukinitev ribolovnih
dejavnosti, razrez ribiških plovil iz točke a) drugega odstavka
5.a člena te uredbe (v nadaljnjem besedilu: ukrep razreza ribiških plovil). Če znesek za naložbo preseže znesek na to plovilo,
ki bi bil odobren z ukrepom razreza ribiških plovil, je upravičeni
strošek lahko le v višini predvidene premije za ukrep razreza
ribiških plovil.
(2) Financiranje zamenjave glavnega motorja na ribiškem
plovilu je sestavljeno tako kot sledi:
– najvišja stopnja pomoči znaša do 40 odstotkov priznane vrednosti naložbe, pri čemer delež sredstev EU znaša
75 odstotkov in delež Republike Slovenije znaša 25 odstotkov
odobrenih nepovratnih sredstev;
– najmanj 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe zagotovi upravičenec.
(3) Višina sofinanciranja naložb za ukrep mali priobalni
ribolov, ki so upravičene do podpore za programsko obdobje
izvajanja OP 2007–2013, je omejena, in sicer:
– najnižji znesek dodeljene podpore je 500 eurov na
posamezno vlogo;
– najvišji znesek dodeljene podpore je do 5.000 eurov na
posamezno vlogo ob upoštevanju, da pomoč ne sme presegati
premije na plovilo, ki bi bila odobrena za ukrep razreza ribiških
plovil.
(4) Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju
za ukrep mali priobalni ribolov pridobi največ do 10.000 eurov
pomoči.
(5) Do sofinanciranja so upravičene naložbe, katerih vloge
so popolne in vsebinsko ustrezne ter izpolnjujejo zahteve iz
6. do 10. člena te uredbe. Popolne vloge se ocenijo in razvrstijo
glede na doseženo število točk v skladu s podrobnimi merili,
določenimi v javnem razpisu.
(6) Upoštevajo se naslednja merila:
– ekonomski vidik naložbe in
– naravovarstveni vidik naložbe.
(7) Podrobnejša merila se določijo v javnem razpisu in
razpisni dokumentaciji.
(8) Upravičencu se sredstva izplačajo na podlagi odobrenega zahtevka za izplačilo sredstev. Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem
plačilu.
(9) Zahtevku za izplačilo sredstev morajo biti priložena
dokazila o izvedeni naložbi.
11. člen
(obveznosti upravičenca)
(1) Naložba mora biti v celoti izvedena pred vložitvijo zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev najpozneje do datuma,
določenega v odločbi o odobritvi sredstev. Naložba je izvedena,
ko so vsa dela končana in plačana oziroma je oprema nabavljena, plačana in vključena v uporabo. Novi glavni motor mora biti
vpisan v vpisnik morskih čolnov, ki ga vodi Uprava Republike
Slovenije za pomorstvo, v evidenco ribiških plovil, ki jo vodi
MKO, in na dovoljenju za gospodarski ribolov. Zahtevku se priloži ustrezna dokumentacija z dokazili o izvedenih dejavnostih
ter poročilo o izdatkih in izvedeni naložbi skupaj z originalnimi
računi, ki se glasijo na upravičenca. Pred izplačilom se na kraju
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samem preverijo podatki o skladnosti novega glavnega motorja
z vpisanimi podatki v vpisniku pri Upravi Republike Slovenije za
pomorstvo in v evidenci ribiških plovil MKO.
(2) Upravičenec si mora zaradi zamenjave glavnega motorja na ribiškem plovilu pridobiti novo dovoljenje za gospodarski ribolov.
(3) Naložbena dejavnost, za katero upravičenec prejme
sredstva, se mora opravljati vsaj še naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. Upravičenec v obdobju petih let po
zadnjem izplačilu sredstev ne sme uvajati bistvenih sprememb
na naložbi ali odtujiti naložbe in je ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, sicer mora sredstva skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi vrniti v proračun Republike
Slovenije.
(4) Upravičenec mora:
– nov glavni motor uporabljati izključno na ribiškem plovilu, ki je predmet naložbe in
– za novi glavni motor, katerega pogonska moč presega
120 kW, predložiti strokovno mnenje pooblaščenega klasifikacijskega zavoda o potrjeni moči motorja.
(5) Upravičenec s plovilom, ki je predmet naložbe, v naslednjih petih letih od objave javnega razpisa v povprečju ne
sme preseči najvišje aktivnosti, ki jo je plovilo doseglo v najugodnejšem koledarskem letu v zadnjih petih letih pred objavo
javnega razpisa.
(6) Podrobnejše obveznosti upravičenca se določijo v
javnem razpisu.«.
9. člen
Za 11. členom se doda novo III.a poglavje in novi 11.a do
11.d členi, ki se glasijo:
»III.a UKREP DRUŽBENO-GOSPODARSKEGA
NADOMESTILA ZA UPRAVLJANJE FLOTE
11.a člen
(predmet podpore)
(1) Predmet podpore so družbeno-gospodarska nadomestila za upravljanje flote za ribiče (v nadaljnjem besedilu:
nadomestilo za ribiče), ki bodo po določitvi državne meje na
morju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v skladu
z Zakonom o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (BHRAS)
(Uradni list RS, št. 57/10; v nadaljnjem besedilu: arbitražni
sporazum) lahko lovili na območju, določenem v 8. točki priloge
I Uredbe 1380/2013/ES, (v nadaljnjem besedilu: območje iz
8. točke Priloge I Uredbe 1380/2013/ES).
(2) Nadomestila za ribiče se lahko uveljavljajo za obdobje
od 1. januarja 2014 do 31. avgusta 2015. Če se arbitražna
odločba, ki jo izda arbitražno sodišče, ustanovljeno v skladu z
arbitražnim sporazumom, začne v celoti izvajati pred 31. avgustom 2015, se sme nadomestilo uveljavljati le za obdobje pred
začetkom celotnega izvajanja arbitražne odločbe.
11.b člen
(vlagatelj)
(1) Podporo iz prvega odstavka prejšnjega člena lahko
pridobi fizična oseba, ki je v obdobju iz drugega odstavka prejšnjega člena opravljala dejavnost morskega gospodarskega
ribolova (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj).
(2) Vlagatelj dokazuje opravljanje dejavnosti iz prejšnjega
odstavka:
– z vpisom v evidenco ribičev fizičnih oseb ali s statusom
samostojnega podjetnika, ki je registriran za opravljanje dejavnosti gospodarskega ribolova, ali
– s pogodbo o zaposlitvi pri pravni osebi ali samostojnem
podjetniku, ki ima sedež v Republiki Sloveniji in je registriran
za opravljanje dejavnosti morskega gospodarskega ribolova.
Iz pogodbe o zaposlitvi vlagatelja mora biti jasno razvidno, da
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je bil neposredno vključen v opravljanje dejavnosti morskega
ribištva.
(3) Zahteve iz prejšnjega odstavka morajo biti izpolnjene
za obdobje, na katero se vloga nanaša.
11.c člen
(pogoji za pridobitev nadomestila za ribiče)
(1) Vlagatelj mora za pridobitev nadomestila za ribiče
izpolnjevati naslednje pogoje:
– dejavnost ribolova opravlja ali je opravljal na plovilu,
na katero se sklicuje v vlogi in ki je registrirano oziroma je bilo
v obdobju, na katero se vloga nanaša, registrirano za gospodarski ribolov;
– za ribiško plovilo mora biti izdano veljavno dovoljenje
za gospodarski ribolov za obdobje, na katero se vloga nanaša;
– za plovilo mora biti oddanih vsaj 80 ladijskih dnevnikov
v zadnjih dveh koledarskih letih pred oddajo vloge na javni
razpis, pri čemer je v vsakem letu oddanih vsaj 40 ladijskih
dnevnikov in
– plovilo mora doseči vsaj četrtino povprečnega letnega
iztovora vseh aktivnih plovil v posameznem ribolovnem segmentu, v zadnjih dveh koledarskih letih pred oddajo vloge na
javni razpis. Ribolovni segment se ugotavlja glede na uporabljeno ribolovno orodje.
(2) Vlagatelj ne sme biti v postopku osebnega stečaja in
mora imeti poravnane vse davčne obveznosti do države.
11.č člen
(izračun nadomestila)
(1) Nadomestilo se izplača vlagatelju, ki izpolnjuje vse
pogoje iz prejšnjega člena, za vsak dan neizvajanja gospodarskega ribolova na območju iz 8. točke Priloge I Uredbe
1380/2013/ES, v skladu z določbami tega člena.
(2) Vlagatelj lahko odda dve vlogi, prvo do 31. januarja
2015 za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014 in
drugo do 30. septembra 2015 za obdobje od 1. januarja 2015
do 31. avgusta 2015.
(3) Višina nadomestila za ribiče se izračuna po prispetju
vseh popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena,
znotraj posameznega obdobja, določenega v prejšnjem odstavku, vendar skupna višina nadomestila na upravičenca v
obeh obdobjih iz prejšnjega odstavka ne sme presegati vsote
mesečnih minimalnih plač v Republiki Sloveniji v letu 2013,
kar pomeni 9.403,92 eurov (v nadaljnjem besedilu: minimalna
plača v Republiki Sloveniji v letu 2013).
(4) V posameznem obdobju izplačevanja nadomestil vsi
upravičenci prejmejo enaka dnevna nadomestila. Višina dnevnega nadomestila je odvisna od višine razpisanih sredstev za
posamezno obdobje in števila upravičencev v tem obdobju. Pri
tem dnevno nadomestilo ne sme presegati najvišjega dnevnega nadomestila za upravičenca, ki se izračuna po formuli:
najvišje dnevno nadomestilo za upravičenca = minimalna
plača v Republiki Sloveniji v letu 2013 / 365 dni.
(5) Nadomestilo za posameznega upravičenca za posamezno obdobje se izračunana po formuli:
nadomestilo za upravičenca = število dni, za katera plovilo
izpolnjuje pogoje in je bil ribič zaposlen na plovilu X dnevno
nadomestilo.
(6) Pri izračunavanju nadomestila za ribiče se upošteva,
da je lahko v ukrep nadomestil za ribiče dnevno vključenih največ 25 ribiških plovil, od tega največ do pet plovil, ki uporabljajo
vlečne mreže.
(7) V obdobju 365 dni, od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014, lahko 25 plovil skupaj opravi največ 9.125 ribolovnih
dni na morju, pri čemer plovila, ki v tem obdobju lovijo z vlečnimi mrežami, lahko skupaj opravijo največ 1.825 ribolovnih
dni na morju.
(8) V obdobju 243 dni, od 1. januarja 2015 do 31. avgusta
2015, lahko 25 plovil skupaj opravi največ 6.075 ribolovnih dni
na morju, pri čemer plovila, ki v tem obdobju lovijo z vlečnimi
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mrežami, lahko skupaj opravijo največ 1.215 ribolovnih dni na
morju.
(9) Če odobrene vloge znotraj posameznega obdobja
skupaj ne presegajo števila plovil določenega v šestem odstavku tega člena, se največje možno število dni, za katere se upravičencu lahko izračuna nadomestilo, določi na naslednji način:
1. če je skupno število plovil enako ali manjše od 25 in
število plovil, ki lovijo z vlečnimi mrežami, ne presega pet plovil,
se za posamezno plovilo pri izračunu upošteva največje možno
število dni za obdobje, za katero je možno vlagati vloge (365
dni v prvem in 243 v drugem obdobju).
2. če je skupno število plovil enako ali manjše od 25 in
število plovil, ki lovijo z vlečnimi mrežami, presega pet plovil,
se znotraj posameznega obdobja, za katero se vlaga vloga, za
vsako izmed teh plovil sorazmerno zmanjša največje možno
število dni na morju, tako da v prvem obdobju vsota ribolovnih
dni za ta plovila ne preseže 1.825 dni, v drugem obdobju pa
ne preseže 1.215 dni. Pri plovilih, ki ne lovijo z vlečnimi mrežami, se pri izračunu upošteva največje možno število dni na
posamezno plovilo (365 dni v prvem in 243 v drugem obdobju).
(10) Če odobrene vloge znotraj posameznega obdobja
presegajo število plovil, določenih v šestem odstavku tega
člena, se največje možno število dni, za katere se upravičencu
izračuna nadomestilo določi na naslednji način:
1. če je skupno število plovil večje od 25 plovil, število
plovil, ki lovijo z vlečnimi mrežami, pa ne presega pet plovil, se
največje možno število dni, za katere se upravičencu izračuna
nadomestilo, določi tako, da se največje možno skupno število
ribolovnih dni za vsa plovila v posameznem obdobju (9.125 dni
v prvem in 6.075 v drugem obdobju) deli s skupnim številom
plovil, za katera so oddane vloge.
2. če je skupno število plovil večje od 25 plovil in skupno
število plovil, ki lovijo z vlečnimi mrežami, presega pet plovil,
se največje možno število dni, za katere se lahko upravičencu
izračuna nadomestilo, določi tako, da se največje možno skupno število ribolovnih dni za vsa plovila v posameznem obdobju
(9.125 dni v prvem in 6.075 v drugem obdobju) deli s skupnim
številom plovil, za katera so bile oddane vloge. Za plovila, ki
uporabljajo vlečno mrežo, se število ribolovnih dni ugotavlja
ločeno tako, da se deli število dni znotraj posameznega obdobja, ki maksimalno pripada tem plovilom (1.825 dni v prvem
obdobju in 1.215 dni v drugem obdobju), s številom teh plovil:
a) če je povprečno število ribolovnih dni za posamezno
plovilo, ki uporablja vlečne mreže, v posameznem obdobju
večje od povprečja ribolovnih dni za vsa plovila, ki izpolnjujejo
pogoje, se pri plovilih z vlečnimi mrežami upošteva povprečje
ribolovnih dni za vsa plovila, ki izpolnjujejo pogoje.
b) če je povprečno število ribolovnih dni za posamezno
plovilo, ki uporablja vlečne mreže, v posameznem obdobju
manjše od povprečja ribolovnih dni za vsa plovila, ki izpolnjujejo pogoje, se pri plovilu, ki uporablja vlečne mreže, upošteva
njihovo povprečje, pri plovilih, ki ne uporabljajo vlečnih mrež,
pa se največje možno število dni za posamezno plovilo ugotavlja tako, da se največje možno skupno število ribolovnih dni
plovil, ki ne uporabljajo vlečnih mrež v posameznem obdobju
(7.300 dni v prvem in 4.860 v drugem obdobju), deli s skupnim
številom teh plovil.
(11) Vlagatelju, ki izpolnjuje vse pogoje določene v tej
uredbi za pridobitev nadomestila za ribiče in je le del leta delal
na plovilu, pripada sorazmerni delež nadomestila za ribiče,
glede na število dni zaposlitve na plovilu.
11.d člen
(finančne določbe)
(1) Za izvedbo nadomestila za ribiče je določeno 100-odstotno javno financiranje, od tega delež prispevka Evropske
unije v celotnih javnih izdatkih znaša 75 odstotkov, delež prispevka Republike Slovenije je 25 odstotkov.
(2) Do financiranja ukrepa nadomestila za ribiče so upravičeni vlagatelji, katerih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne
ter v skladu z določbami iz 11.a do 11.č člena te uredbe.

Stran

5736 /

Št.

50 / 4. 7. 2014

(3) Upravičencu se sredstva izplačajo na podlagi odobrene vloge, prispele na javni razpis za ukrep družbeno-gospodarskega nadomestila za upravljanje flote, za skupaj
največ 20 mesecev v finančni perspektivi 2007–2013.«.
10. člen
V četrtem odstavku 13. člena se 14. točka spremeni
tako, da se glasi:
»14. naložbe v ribiška plovila, opredeljena v 4. točki
prvega odstavka 4. člena Uredbe 1380/2013/EU, tudi če se
uporabljajo v ribogojstvu;«.
11. člen
V drugem odstavku 16. člena se število »1.000.000«
nadomesti s številom » 1.500.000«.
12. člen
V drugem odstavku 41. člena se v drugi alineji 1. točke
beseda »aministrativna« nadomesti z besedo »administrativna«.
13. člen
V drugem odstavku 50. člena se besedilo »Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano« nadomesti z besedilom
»Ministrstvo za kmetijstvo in okolje«.
14. člen
Za drugim odstavkom 58. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se
sredstva za ukrepe iz III.a poglavja te uredbe dodelijo z zaprtim javnim razpisom po vsebinskem pregledu popolnih vlog.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za
ukrepe, določene v III.a poglavju te uredbe, v javnem razpisu
ne določijo merila za dodelitev sredstev, za ukrepe iz V. poglavja te uredbe pa se v javnem razpisu ne določijo merila za
dodelitev sredstev in obdobja za obravnavo vlog.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
15. člen
Četrti odstavek 60. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) ARSKTRP odpira in obravnava vloge ter zahteva
odpravo njihovih pomanjkljivosti znotraj posameznega obdobja, določenega v javnem razpisu. Za ukrep, določen v
III.a poglavju te uredbe, ARSKTRP vloge na javni razpis
odpira, obravnava in zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti sočasno. Sredstva se dodeljujejo do porabe sredstev za
posamezen ukrep, določen v javnem razpisu, razen za ukrep
iz III.a poglavja te uredbe, za katerega se sredstva dodelijo
glede na število upravičencev in ob upoštevanju dnevnega
nadomestila za upravičenca, izračunanega na podlagi določb
11.č člena te uredbe.«.
16. člen
V prvem odstavku 61. člena se na koncu pred piko doda
vejica in besedilo: »razen za ukrep iz III.a poglavja te uredbe,
kjer se vloge odobravajo po koncu posameznega obdobja,
določenega za oddajo vlog«.
V šestem odstavku se besedilo »ukrep iz« nadomesti z
besedilom »ukrepa iz III.a in«.
V sedmem odstavku se besedilo »ukrep iz« nadomesti
z besedilom »ukrepa iz III.a in«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki
se glasi:
»(8) Vloge, ki prispejo na javni razpis za ukrep iz III.a
poglavja te uredbe in so popolne, vsebinsko ustrezne ter izpolnjujejo vse pogoje, se odobravajo in izplačujejo v skladu z
razpoložljivimi sredstvi, določenimi v javnem razpisu.«.
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Dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane deseti
odstavek se za besedilom »popolnih vlog« doda vejica in
besedilo »razen vlog iz III.a poglavja te uredbe,«.
Dosedanji deseti in enajsti odstavek postaneta enajsti in
dvanajsti odstavek.
V dosedanjem dvanajstem odstavku, ki postane trinajsti
odstavek, se za besedo »Vloga« doda vejica in besedilo »razen vloge iz III.a poglavja te uredbe«.
17. člen
V šestem odstavku 62. člena se besedilo »ukrepa iz V.«
nadomesti z besedilom »ukrepov iz III.a in V.«.
18. člen
Za devetim odstavkom 64. člena se dodajo novi deseti
do dvanajsti odstavek, ki se glasijo:
»(10) Upravičenec mora vsako finančno, vsebinsko ali
časovno spremembo projekta utemeljiti in obrazložiti ter pridobiti zanjo soglasje ARSKTRP, sicer se mu z odločbo ARSKTRP pravica do porabe sredstev odvzame.
(11) Upravičenec lahko po izdaji odločbe o pravici do
sredstev in pred potekom roka za izpolnitev obveznosti, določenega v tej uredbi, javnem razpisu in v odločbi o pravici do
sredstev, na ARSKTRP vloži obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti, določenih v odločbi o pravici do sredstev.
(12) Če ARSKTRP ugotovi, da so tudi s spremembo
obveznosti izpolnjene vse obveznosti, določene v tej uredbi
in javnem razpisu, ter je dosežen namen, za katerega je bila
stranki dodeljena pravica do sredstev, zahtevku za spremembo ugodi.«.
19. člen
V prvem odstavku 66. člena se besedilo »ukrepa iz«
nadomestita z besedilom »ukrepov iz III.a in«.
20. člen
V petem odstavku 67. člena se besedilo »ukrepa iz II.a«
nadomesti z besedilom »ukrepov iz II.a, III. a in V.«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki
se glasi:
»(7) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena
pri ukrepih, določenih v III.a in V. poglavju te uredbe, pred
izplačilom sredstev ni kontrole vlog ali zahtevkov na kraju
samem.«.
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
21. člen
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji
2007–2013 (Uradni list RS, št. 30/11, 8/12 in 36/12) se dokončajo v skladu z dosedanjimi predpisi.
22. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Vlada Republike Slovenije
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Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje
priznanih stroškov prestrukturiranja
vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu
2014/2015

Na podlagi 6. člena Uredbe o ureditvi trga z vinom (Uradni
list RS, št. 6/12, 38/12 in 24/13) je Vlada Republike Slovenije
sprejela

SKLEP
o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje
priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov
in izpada dohodka v vinskem letu 2014/2015
I
Ta sklep določa vrednosti, potrebne za ovrednotenje
priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka za vinsko leto 2014/2015, za izvajanje Uredbe Komisije
(ES) št. 555/2008 z dne 27. junija 2008 o določitvi podrobnih
pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni
ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine
s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o
izvajanju nadzora v vinskem sektorju (UL L št. 170 z dne
30. 6. 2008, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo
Komisije (EU) št. 168/2014 z dne 21. februarja 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 555/2008 glede poročanja o podpornih
programih držav članic in njihovega ocenjevanja (UL L št. 54
z dne 22. 2. 2014, str. 14), in sicer:
– tabelo za izračun stroškov prestrukturiranja vinogradov,
– višino priznane vrednosti izpada dohodka in
– najvišjo višino priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov.
II
Stroški prestrukturiranja vinogradov se izračunajo z uporabo tabel iz priloge, ki je sestavni del tega sklepa.
III
Posamezni ukrepi za prestrukturiranje vinograda, navedeni v tabelah iz prejšnje točke, so:
1. priprava zemljišča – zajema tako založno gnojenje in
pripravo tal, da je zemljišče primerno za sajenje vinske trte.
Šteje se, da je priprava zemljišča izvedena, če so na površini,
ki se prestrukturira, posajene trsne cepljenke;
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2. postavitev opore – pomeni postavitev končne opore, ki
zajema vse oporne stebre in najmanj eno žico;
3. posaditev cepljenk – zajema posaditev vinograda s trsi
z gostoto sajenja najmanj 3200 trsov/ha, pri čemer je gostota
izračunana iz povprečnih razdalj sajenja v vrsti in med vrstami;
4. navoz zemlje na površino – zajema navoz zemlje le na
površino, kjer se izvaja prestrukturiranje vinograda, upošteva
pa se le v vinorodnem okolišu Kras;
5. postavitev opore za latnik – pomeni oporo, potrebno za
gojitveno obliko latnik, ki zajema vse oporne stebre in prečno
oporo ter najmanj eno žico;
6. naprava ozkih teras – pomeni napravo teras, pri katerih
širina terasne ploskve ne presega 1,8 metra;
7. posaditev matičnega nasada – pomeni posaditev vinograda s kategorijo bazni material, za katerega je bila vložena prijava o nameri sajenja matičnega nasada v skladu s predpisom,
ki ureja trženje materiala za vegetativno razmnoževanje trte.
IV
Višina priznane vrednosti izpada dohodka, določena na
podlagi povprečne dosežene cene vina iz tržnoinformacijskega
sistema in povprečnih kalkulativnih stroškov pridelave vina,
znaša 9.514 eurov/ha oziroma pri zamenjavi sort s precepljanjem 6.343 eurov/ha.
V
(1) Najvišja višina priznanih stroškov prestrukturiranja
znaša 41.292 eurov/ha.
(2) Če je izračun stroškov prestrukturiranja višji od najvišje višine priznanih stroškov prestrukturiranja iz prejšnjega
odstavka, se pri izračunu stroškov prestrukturiranja upošteva
najvišja višina priznanih stroškov prestrukturiranja iz prejšnjega
odstavka.
VI
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00728-31/2014
Ljubljana, dne 3. julija 2014
EVA 2014-2330-0006
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
Priloga
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PRILOGA
TABELI ZA IZRAČUN STROŠKOV PRESTRUKTURIRANJA
a) Višina priznanih stroškov prestrukturiranja za posamezne dejansko izvedene ukrepe za
prestrukturiranje vinograda v vertikali glede na nagib (v eurih/ha):
VERTIKALA
Ukrep
Priprava zemljišča
Postavitev opore
Posaditev cepljenk z
gostoto*:
– 3200–4600 trsov/ha
– nad 4600 trsov/ha
Navoz zemlje (Kras)

0–10 %
6.613
9.268

8.245
12.085

11–25 %
7.302
9.753

8.377
12.277
12.600

Latniki (Kras)

+ 30 % na postavitev opore

Matični nasad

+ 20 % na posaditev
cepljenk

Nagib
26–35 %
8.124
10.342

36–55 %
10.843
11.644

nad 55 %
14.191
12.662

8.614
12.622

11.793
17.155

12.266
17.832

b) Višina priznanih stroškov prestrukturiranja za posamezne dejansko izvedene ukrepe za
prestrukturiranje vinograda na terasah glede na nagib (v eurih/ha):
TERASE
Ukrep
Priprava zemljišča
Postavitev opore
Posaditev cepljenk z
gostoto*:
– 3200–4600 trsov/ha
– nad 4600 trsov/ha
Naprava ozkih teras
Matični nasad

11–25 %
15.389
8.960

10.003
12.020
–

26–35 %
16.936
8.315

Nagib
36–55 %
24.043
7.785

8.683
9.161
9.739
11.109
700
–
+ 20 % na posaditev cepljenk

nad 55 %
36.938
6.392

6.820
7.874
–

Pri nagibu pod 11 % se upoštevajo podatki za vertikalo.
Za vinograd na terasah se šteje vinograd, ki je po končanem prestrukturiranju zasajen v
terasah, z brežinami in obračališči, potrebnimi za obdelavo vinograda. Za vinograd na terasah
se šteje tudi vinograd, zasajen s trsi po plastnicah, pri čemer vrsta zasajenih trsov poteka
pravokotno na nagib zemljišča.
c) Višina priznanih stroškov prestrukturiranja za zamenjavo sort s precepljanjem znaša:
– 3.900 eurov/ha za površine, zasajene z gostoto do 4600 trsov/ha*, in
– 5.500 eurov/ha za površine, zasajene z gostoto nad 4600 trsov/ha*.
* Gostota, izračunana iz povprečnih razdalj sajenja v vrsti in med vrstami.
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2168.

Tehnični popravek Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Vrhnika

V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 27/14, z dne 18. 4.
2014, je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato na podlagi
11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 112/05 – UPB, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN) dajem

TEHNIČNI POPRAVEK
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Vrhnika
V četrtem odstavku 24. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 27/14) se
številka »94.« zamenja s »93.«.
Št. 3500-22/2006(5-08)
Vrhnika, dne 20. junija 2014
Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin l.r.

2169.

Popravek Odloka o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Sevnica (OPN Sevnica)

Na podlagi 130. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list
RS, št. 63/11, 103/11, 22/14) ter na podlagi drugega odstavka
11. člena Zakona o Uradnem listu RS (Uradni list RS, št. 112/05
– UPB1, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN) dajem

POPRAVEK
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Sevnica (OPN Sevnica)
1. V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine
Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popr. in 57/13) (v
nadaljevanju: Odlok) se v 100. členu:
– v specifikaciji enot urejanja prostora (EUP) z oznako
ZU39.hm črta besedilo posebnih meril in pogojev ter nadomesti
z besedilom, ki se glasi:
»Upoštevajo se določbe dodatnih strokovnih podlag za
območje urejanja, ki nadomeščajo OPPN 113-01: Sanacija
območja razpršene gradnje Žurkov Dol (št. projekta: U1115-SPP_nadomOPPN_113-01).«;
– v EUP z oznako TZ27.tm v posebnih merilih in pogojih
oznaka objekta po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI)
spremeni tako, da se pravilno glasi: »12510«.
2. V 104. členu Odloka se doda nov drugi odstavek, ki
se glasi:
»(2) Gradbeno dovoljenje, izdano v času pred uveljavitvijo
tega odloka se lahko podaljša, če ni v nasprotju z izvedbenim
prostorskim aktom, ki je veljal v času izdaje odločbe. Gradbeno
dovoljenje se lahko spremeni, če spremembe ne poslabšujejo
pogojev rabe sosednjih zemljišč in objektov, pogojev za varovanje kulturne dediščine in pogojev za ohranjanje narave
oziroma se z njimi ne spreminjajo pogoji, ki so veljali ob izdaji
gradbenega dovoljenja.«.
Št. 3505-0004/2013
Sevnica, dne 1. julija 2014
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.
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VSEBINA
2074.
2075.
2076.
2077.
2078.
2079.
2080.
2081.

2082.

2164.
2165.
2166.
2167.
2083.
2084.
2085.
2086.
2087.
2088.

2089.
2090.
2091.
2092.
2093.
2094.
2095.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-S)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-B)
Zakon o dopolnitvi Zakona o pogojih koncesije
za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje
Save (ZPKEPS-1A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-D)
Zakon o spremembah Zakona o dohodnini
(ZDoh-2N)
Zakon o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2K)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI-A)
Sklep o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah
in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in
arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A), ki je bil
8. junija 2014

5551
5553

2097.
5554
5554

2098.
2099.

5555
5555
5556

5560

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Butan

2096.

5596
5596

2101.
2102.
2103.

Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu
Poziv Sveta za avtorsko pravo
Višina povračil stroškov prehrane med delom in
službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije,
ki od 1. 7. 2014 dalje znašajo

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5597

5597
5599
5599

OBČINE
5731

2104.

5731

CELJE

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti na območju Mestne občine
Celje
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Črnomelj

2106.

Cenik čiščenja in odvajanja komunalnih odpadnih
voda na območju Občine Dobrepolje

5561

2107.
2108.

5561

2109.

Sprememba Statuta Občine Dol pri Ljubljani
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dol
pri Ljubljani
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra,
Dol pri Ljubljani
Sklep o načinu oblikovanja cene oskrbe s pitno
vodo iz lokalnih vodovodnih sistemov na območju
Občine Dol pri Ljubljani

5732
5737
5561

5561
2110.
5562
5562
2111.
5562

2112.

5581

2113.

5586
5591
5594
5594
5595

2114.
2115.

2116.

5600

ČRNOMELJ

2105.

MINISTRSTVA

Pravilnik o vsebini in načinu predložitve letnega
poročila političnih strank
Pravilnik o določitvi akustičnega in vizualnega
opozorila ter vizualnega simbola za programske
vsebine, ki niso primerne za otroke in mladoletnike
Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja
in zatiranje hruševega ožiga
Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja
in zatiranje šarke, ki jo povzroča Plum pox virus
Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o
določitvi seznama tehničnih specifikacij za dvo- in
trikolesna motorna vozila
Odločba o prenehanju Ustanove Piters – Fundacija
za pomoč žrtvam nasilja v družini in zasvojenosti
igralništva
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti

5595

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Sprememba tarife za izvajanje storitev Javne
agencije za knjigo Republike Slovenije

5561

5595

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

Sklep o prevzemu mandata poslanca Državnega
zbora Republike Slovenije
Sklep o prevzemu mandata poslanca Državnega
zbora Republike Slovenije
Sklepi o imenovanjih in rešitvah v okrajnih volilnih
komisijah

2100.

VLADA

Uredba o delovanju in financiranju varuha odnosov
v verigi preskrbe s hrano
Uredba o spremembi Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu de minimis
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva
v Republiki Sloveniji 2007–2013
Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje
priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in
izpada dohodka v vinskem letu 2014/2015
Sklep o povišanju Konzulata Republike Slovenije
v Valletti, v Republiki Malti
Sklep o imenovanju častnega generalnega konzula
Republike Slovenije v Valletti, v Republiki Malti
Sklep o povišanju Konzulata Republike Slovenije
v Cape Townu
Sklep o imenovanju častnega generalnega konzula
Republike Slovenije v Cape Townu
Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Islamske
republike Pakistan v Republiki Sloveniji s sedežem
v Ljubljani
Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

BANKA SLOVENIJE

Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške
kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 6. 2014

5600

DOBREPOLJE

DOL PRI LJUBLJANI

5600
5601
5601

5605
5605

DRAVOGRAD

Odlok o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja
Dravograd, d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo –
UPB1)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o
določitvi cene programov v Vzgojno varstvenem
zavodu Vrtec Dravograd

5605
5610
5611

GORENJA VAS - POLJANE

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Gorenja vas - Poljane za leto 2014
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Gorenja vas - Poljane

5611
5612

HODOŠ

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine
Hodoš za leto 2014

5613

Stran
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Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Rečica
ob Savinji

5638
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2124.

2125.
2126.
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2128.
2129.

2130.

2131.

2132.

IDRIJA

Sklep o razpisu rednih volitev v svete krajevnih
skupnosti na območju Občine Idrija
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Ilirska Bistrica
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Kobarid
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prometnem in obrežnem režimu na območju
Občine Kobarid
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo urejenih dostopnih mest
Sklep o določitvi izvajalca prometnega in obrežnega režima za urejena dostopna mesta
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Kobarid

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za individualno zazidavo Sn8
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
na kmetijskem zemljišču za gradnjo hleva za krave
molznice in mlado govedo ter koritastega silosa
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in
padavinskih voda na območju Mestne občine Slovenj Gradec
Razpis rednih volitev članov svetov četrtnih
in vaških skupnosti na območju Mestne občine
Slovenj Gradec

5620
5620

2142.
2143.

5621
5621

2144.

5621
5622
5623
5623

2146.

Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Slovenske Konjice

2147.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica
(OPN S 07)

2148.

5624

2149.
2150.

5625

5626

2151.

Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica

5626

NOVA GORICA

NOVO MESTO

Javno naznanilo o podaljšanju javne razgrnitve
predloga Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju
Mestne občine Novo mesto

5635

PODČETRTEK

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Podčetrtek

5635

Razpis rednih volitev članov Svetov Krajevnih skupnosti na območju Občine Puconci

5636

RADEČE

Sklep o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2014

5636

5717
5718
5718

5718

5719

5719
5719
5720

ZAGORJE OB SAVI

Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta za
območje DB 2 – Dolgo Brdo

5720

ŽELEZNIKI

2158.
2159.
2160.

Spremembe Statuta Občine Žirovnica
Spremembe Poslovnika občinskega sveta
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2014
Odlok o dopolnitvi Odloka o koncesiji za graditev
obstoječih žičniških naprav na Zelenici
Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo
na območju Občine Žirovnica
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov
in naprav javnega vodovoda na območju Občine
Žirovnica

2163.

5658

TRŽIČ

Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Železniki

2162.

5657

TIŠINA

2157.

2161.

PUCONCI

5657

ŠTORE

Razpis rednih volitev članov sveta krajevne skupnosti na območju Občine Štore

Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Tržič za leto 2013
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Tržič

5635

5657

ŠKOFJA LOKA

Avtentična razlaga 7. člena Odloka o lokacijskem
načrtu za stanovanjsko naselje Kamnitnik I
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Škofja Loka za leto 2014
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

2153.

2156.

5655

SODRAŽICA

Razpis rednih volitev v odbore vaških skupnosti na
območju Občine Tišina

5634

5651

SLOVENSKE KONJICE

2152.

2154.
2155.

MURSKA SOBOTA

5645

SLOVENSKA BISTRICA

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Slovenska Bistrica

5624

5644

SLOVENJ GRADEC

2145.

MIREN - KOSTANJEVICA

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Nova Gorica

2138.

2141.

METLIKA

Razpis rednih volitev v svet Mestne skupnosti
Metlika in svete krajevnih skupnosti na območju
Občine Metlika

2134.

2137.

5614

LOŠKI POTOK

Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok
za leto 2014-I

ROGAŠKA SLATINA

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Rogaška Slatina

KUZMA

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta in župana Občine Kuzma
Sklep o imenovanju komisije za sestavo volilnega
imenika pripadnikov romske skupnosti

REČICA OB SAVINJI

2140.

KRANJ

Obvezna razlaga prve alineje (2.1) točke 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
morfološko celoto urbanistične zasnove Mesta
Kranja
Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj
Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o oddajanju profitnih stanovanj Mestne občine Kranj v
najem
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
na območju Mestne občine Kranj
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5614

KOBARID

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

2136.

5614

2139.

ILIRSKA BISTRICA

2133.

2135.

Št.

ŽIROVNICA

5720
5720
5721
5721
5722
5722
5723

Stran

5742 /

Št.

50 / 4. 7. 2014
2168.
2169.

Uradni list Republike Slovenije
POPRAVKI

Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika
Popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Sevnica (OPN Sevnica)

5739
5739

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 50/14
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidence sindikatov
Objave gospodarskih družb
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

1601
1617
1623
1624
1636
1637
1638
1639
1639
1639
1642
1643
1645
1646
1646
1646
1646

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– direktor Matjaž Peterka • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje
1. 1. do 31. 12. 2014 je 386 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je
vračunan 9,5% DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke • Uredništvo in uprava
Ljubljana, Dunajska cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 425 14 19, računovodstvo (01) 200 18 22,
naročnine (01) 425 23 57, telefaks (01) 200 18 25, prodaja (01) 200 18 38, preklici (01) 200 18 42, telefaks (01) 425 01 99, uredništvo
(01) 425 73 08, uredništvo (javni razpisi …) (01) 200 18 32, uredništvo – telefaks (01) 425 01 99 • Internet: www.uradni-list.si
– uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

