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Pravilnik o podrobnejši vsebini registra
zemljepisnih imen

Na podlagi četrtega odstavka 13. člena Zakona o državnem geodetskem referenčnem sistemu (Uradni list RS,
št. 25/14) izdaja minister za infrastrukturo in prostor

PRAVILNIK
o podrobnejši vsebini registra zemljepisnih imen
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino registra zemljepisnih imen.
2. člen
(podatki v registru zemljepisnih imen)
V registru zemljepisnih imen se za posamezno zemljepisno ime vodijo naslednji podatki:
– vrsta zemljepisnega objekta,
– identifikacijska številka zemljepisnega objekta in identifikacijska številka zemljepisnega imena,
– položaj napisa zemljepisnega imena in
– povezava registra zemljepisnih imen z drugimi zbirkami
prostorskih podatkov.
3. člen
(vrsta zemljepisnega objekta)
(1) Vrsta zemljepisnega objekta je opredeljena s šifrantom
tipov zemljepisnih objektov, ki so predmet poimenovanja v
registru zemljepisnih imen.
(2) Vrste zemljepisnih objektov iz prejšnjega odstavka so
v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Opis vrst zemljepisnih objektov iz prejšnjega odstavka
je objavljen na spletni strani Geodetske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava).
4. člen
(identifikacijska številka zemljepisnega objekta in
identifikacijska številka zemljepisnega imena)
Identifikacijsko številko zemljepisnega objekta in identifikacijsko številko zemljepisnega imena določi geodetska uprava
ob prvem vpisu zemljepisnega objekta oziroma zemljepisnega
imena v register zemljepisnih imen.
5. člen
(položaj napisa zemljepisnega imena)
(1) Položaj napisa zemljepisnega imena je določen s
koordinatami v državnem prostorskem koordinatnem sistemu.

Leto XXIV

(2) Položaj napisa zemljepisnega imena mora biti določen
s koordinatami vsaj dveh točk.
6. člen
(povezava registra zemljepisnih imen z drugimi zbirkami
prostorskih podatkov)
(1) Povezava registra zemljepisnih imen z drugimi zbirkami prostorskih podatkov je vzpostavljena s skupno identifikacijsko številko zemljepisnega objekta in zemljepisnemu
objektu pripadajočega objekta v registru prostorskih enot,
zbirki topografskih podatkov ali drugi zbirki prostorskih podatkov.
(2) Skupno identifikacijsko številko iz prejšnjega odstavka določi geodetska uprava ob prvi povezavi zemljepisnega
objekta in objekta druge zbirke prostorskih podatkov v registru
zemljepisnih imen.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-178/2014
Ljubljana, dne 10. julija 2014
EVA 2014-2430-0064
Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor
PRILOGA 1
Vrste zemljepisnih objektov
1000 KRAJ
1100

1200

PREBIVALIŠČE
1101

Mesto

1102

Nemestno naselje

1103

Zaselek

1104

Del naselja

1105

Ulica

ZGRADBA ALI KOMPLEKS
1201

Domačija

1202

Sakralni objekt

1203

Grajsko poslopje

1204

Samotno zavetišče

1205

Pomembna zgradba ali kompleks
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2000 VODOVJE
2100

2200

2300

TEKOČA VODA
2101

Reka

2102

Del reke

2103

Manjši naravni vodotok

2104

Umetni vodotok

2105

Vodni izvir

2106

Vodni izliv

2107

Slapišče

STOJEČA SLADKA VODA
2201

Jezero

2202

Del jezera

2203

Manjša stoječa sladka voda

2204

Ledenik

STOJEČA SLANA VODA
2301

Morje

2302

Del morja

2303

Soline

3000 RELIEFNA DANOST
3100

3200

IZOBLIKOVANOST POVRŠJA
3101

Gorovje, podolje, ravan

3102

Vrh, vzpetina

3103

Dol, dolina

3104

Del vzpetine ali doline

3105

Sedlo

3106

Osamljena skala

3107

Jama

RAZČLENJENOST OBALE
3201

Polotok, otok

3202

Rt, rtič

4000 OBMOČJE
4100

4200

REGIJA
4101

Država

4102

Pokrajina

KRAJINA
4201

Krajinski predel

5000 PROMETNA DANOST
5100

5200
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PROMETNA POVEZAVA
5101

Cesta

5102

Proga

5103

Pot

PROMETNI OBJEKT
5201

Prometno vozlišče

5202

Pomembna prometna zgradba ali
odsek.

Pravilnik o podrobnejši vsebini zbirke
podatkov daljinskega zaznavanja

Na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o državnem geodetskem referenčnem sistemu (Uradni list RS,
št. 25/14) izdaja minister za infrastrukturo in prostor

PRAVILNIK
o podrobnejši vsebini zbirke podatkov
daljinskega zaznavanja
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino zbirke podatkov
daljinskega zaznavanja.
2. člen
(podatki v zbirki podatkov daljinskega zaznavanja)
(1) V zbirki podatkov daljinskega zaznavanja se vodijo
naslednji podatki:
– posnetki daljinskega zaznavanja,
– ortofoto in
– tehnični podatki o snemanjih.
(2) Posnetki daljinskega zaznavanja se vodijo kot aerofotografije in kot drugi posnetki daljinskega zaznavanja.
(3) Tehnični podatki o snemanjih se vodijo kot tehnični
podatki o aerofotogafijah, tehnični podatki o drugih posnetkih
daljinskega zaznavanja in kot tehnični podatki o ortofotih.
3. člen
(aerofotografije)
(1) Aerofotografije so posnetki, narejeni iz zraka s fotogrametričnim aerofotaparatom na film ali na digitalni senzor. Aerofotografije se hranijo na filmu, na papirju ali v digitalni obliki.
(2) Za posamezno aerofotografijo se vodijo naslednji tehnični podatki:
– identifikacijska oznaka aerofotografije,
– format zapisa aerofotografije,
– lastnik aerofotografije oziroma, kje se aerofotografija hrani,
– datum zajema aerofotografije,
– model in tip aerofotoaparata,
– certifikat o kalibraciji aerofotoaparata,
– parametri zunanje orientacije,
– dolžina talnega intervala,
– natančnost oziroma točnost aerofotografije in
– drugi podatki.
4. člen
(identifikacijska oznaka aerofotografije)
Identifikacijsko oznako aerofotografije določi Geodetska
uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska
uprava) ob vpisu aerofotografije v zbirko podatkov daljinskega
zaznavanja.
5. člen
(drugi posnetki daljinskega zaznavanja)
(1) Drugi posnetki daljinskega zaznavanja so satelitski
posnetki, posnetki laserskega skeniranja ter posnetki drugih
tehnik daljinskega zaznavanja. Hranijo se v obliki datotek, ki
omogočajo prikaz vsebine v prostoru.
(2) O drugih posnetkih daljinskega zaznavanja se smiselno glede na tehniko daljinskega zaznavanja vodijo naslednji
tehnični podatki:
– ime datoteke,
– format datoteke,
– tehnika daljinskega zaznavanja,
– ime naloge oziroma projekta,
– lastnik posnetkov daljinskega zaznavanja oziroma, kje
se posnetek hrani,
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– vrste, tipi in modeli senzorjev,
– datum zajema posnetka,
– prostorski obseg posnetka,
– prostorska ločljivost posnetka,
– srednji prečni preklop,
– srednji vzdolžni preklop,
– smer snemanja in
– drugi podatki.
6. člen
(ime datoteke posnetka)
Ime datoteke posnetka daljinskega zaznavanja določi
geodetska uprava ob vpisu posnetka v zbirko podatkov daljinskega zaznavanja.
7. člen
(ortofoto)
(1) Ortofoti se hranijo v obliki rastrske datoteke, ki omogoča
prikaz vsebine v državnem prostorskem koordinatnem sistemu.
V zbirki podatkov daljinskega zaznavanja se hrani tudi datoteka
modela reliefa, ki je bila uporabljena pri izdelavi ortofota.
(2) O ortofotih se vodijo naslednji tehnični podatki:
– ime datoteke,
– format datoteke,
– dolžina talnega intervala,
– datum ortofota,
– natančnost oziroma točnost ortofota,
– številka pogodbe ali ime naloge,
– vrsta izvornega posnetka,
– ime datoteke, ki pokriva pretežni del ortofota,
– ime datoteke modela reliefa in
– drugi podatki.
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2. člen
(katalog topografskih podatkov)
(1) Katalog topografskih podatkov sestavljajo:
– objektna področja z identifikacijsko številko,
– objektni tipi z identifikacijsko številko,
– atributi in šifranti.
(2) Objektna področja in objektni tipi iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka so določeni v prilogi 1, ki je sestavni
del tega pravilnika.
(3) Atributi in šifranti iz tretje alinee prvega odstavka tega
člena so podrobnejši podatki, ki se vodijo za posamezen objektni tip. Atribute in šifrante objavi Geodetska uprava Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava) na svojih
spletnih straneh. Spremembe atributov in šifrantov se začnejo
uporabljati v roku, ki je določen v objavi sprememb, pri čemer
ta rok ne sme biti krajši od 30 dni od dneva objave na spletnih
straneh geodetske uprave.

8. člen
(ime datoteke ortofota)
Ime datoteke ortofota določi geodetska uprava ob vpisu
ortofota v zbirko podatkov daljinskega zaznavanja.

3. člen
(topografski ključ)
(1) Za prikaz topografskih podatkov se uporabljajo znaki,
določeni v topografskem ključu.
(2) Za topografske znake, s katerimi se na državni topografski karti v merilu 1 : 5 000 prikazujejo objekti, so v topografskem ključu določeni naslednji podatki:
– objektno področje in objektni tip,
– topografski znak v merilu 1 : 5 000,
– dimenzije in
– barva topografskega znaka.
(3) Znake, določene v topografskem ključu, in podrobnejše podatke iz prejšnjega odstavka, ki so določeni za posamezen znak, objavi geodetska uprava na svojih spletnih straneh.
Spremembe znakov, določenih v topografskem ključu, in spremembe podrobnejših podatkov, ki so določeni za posamezen
znak, se začnejo uporabljati v roku, ki je določen v objavi sprememb, pri čemer ta rok ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
objave na spletnih straneh geodetske uprave.

9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-179/2014
Ljubljana, dne 10. julija 2014
EVA 2014-2430-0065

Št. 007-180/2014
Ljubljana, dne 10. julija 2014
EVA 2014-2430-0066
Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor

Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor
PRILOGA 1

2382.

Pravilnik o katalogu topografskih podatkov
in topografskem ključu

Na podlagi šestega odstavka 11. člena in sedmega odstavka 15. člena Zakona o državnem geodetskem referenčnem
sistemu (Uradni list RS, št. 25/14) izdaja minister za infrastrukturo in prostor

PRAVILNIK
o katalogu topografskih podatkov
in topografskem ključu
1. člen

Objektna področja in objektni tipi z identifikacijsko
številko
objektna področja
100 zgradbe

200 prometna infrastruktura

300 pokritost tal
400 hidrografija

(vsebina)
Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino zbirke topografskih podatkov (v nadaljnjem besedilu: katalog topografskih
podatkov) in topografski ključ.

500 relief

objektni tipi
101 stavbe
102 os elektrovoda
103 visoki objekt
201 cesta
202 železniška proga
203 os žičnice
301 vegetacija
302 zemljišče v posebni rabi
401 vodna površina
402 os vodotoka
403 pojavi na vodah
501 višinske točke

Stran
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5. člen

Pravilnik o kartografskem ključu

Na podlagi petega odstavka 15. člena Zakona o državnem
geodetskem referenčnem sistemu (Uradni list RS, št. 25/14) izdaja minister za infrastrukturo in prostor

PRAVILNIK
o kartografskem ključu
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa kartografski ključ za državno topografsko karto v merilu 1 : 50 000 in državne pregledne
karte v merilih 1 : 250 000, 1 : 500 000, 1 : 750 000 in
1 : 1 000 000.
2. člen
(vsebina kartografskega ključa)
Kartografski ključ je sestavljen iz:
– kartografskih znakov, s katerimi se prikazujejo objekti
na državni topografski karti v merilu 1 : 50 000,
– delitve območja Republike Slovenije na liste državne
topografske karte v merilu 1 : 50 000 in
– kartografskih znakov, s katerimi se prikazujejo
objekti na državnih preglednih kartah v merilih 1 : 250 000,
1 : 500 000, 1 : 750 000 in 1 : 1 000 000.
3. člen
(kartografski znaki, s katerimi se prikazujejo objekti na
državni topografski karti v merilu 1 : 50 000)
Za kartografske znake, s katerimi se prikazujejo objekti
na državni topografski karti v merilu 1 : 50 000, so določeni
naslednji podatki:
– objektno področje, objektna skupina in objektni tip z
identifikacijsko številko,
– kartografski znak v merilu 1 : 50 000 in
– dimenzije in barva kartografskega znaka.
4. člen
(delitev območja Republike Slovenije na liste za državne
topografske karte v merilu 1 : 50 000)
(1) Državna topografska karta v merilu 1 : 50 000 je
sestavljena iz listov, ki zvezno in brez prekrivanja na robovih
prikazujejo celotno območje Republike Slovenije. Delitev na
liste poteka po geografski mreži poldnevnikov in vzporednikov. Velikost posameznega lista, izražena v ločnih minutah,
znaša 20' x 12'.
(2) Posamezni list državne topografske karte v merilu
1 : 50 000 ima splošno in lokalno označbo.
(3) Splošna označba lista državne topografske karte
v merilu 1 : 50 000 je zaporedna številka lista po vrstnem
redu od severozahoda proti jugovzhodu. Številke listov imajo
vrednosti od 1 do 58.
(4) Lokalna označba lista državne topografske karte v
merilu 1 : 50 000 je ime zemljepisnega objekta na območju
lista, ki omogoča najboljšo prepoznavnost lista.
(5) Delitev območja Republike Slovenije na liste državne topografske karte v merilu 1 : 50 000 sestavljajo:
– seznam listov državne topografske karte v merilu
1 : 50 000 s splošno in lokalno označbo listov,
– pregledni prikaz delitve ozemlja Republike Slovenje
na liste državne topografske karte v merilu 1 : 50 000,
– konstrukcija okvirjev listov državne topografske karte
v merilu 1 : 50 000 in
– koordinate vogalov in lomnih točk listov državne topografske karte v merilu 1 : 50 000.

(kartografski znaki, s katerimi se prikazujejo objekti
na državnih preglednih kartah v merilih 1 : 250 000,
1 : 500 000, 1 : 750 000 in 1 : 1 000 000)
Za kartografske znake, s katerimi se prikazujejo objekti na
državnih preglednih kartah v merilih 1 : 250 000, 1 : 500 000,
1 : 750 000 in 1 : 1 000 000, so določeni naslednji podatki:
– objektno področje, objektna skupina in objektni tip z
identifikacijsko številko,
– kartografski znak v merilu pregledne karte in
– dimenzije in barva kartografskega znaka.
6. člen
(objava na spletnih straneh)
Kartografske znake in delitve iz 2. člena tega pravilnika
objavi Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: geodetska uprava) na svojih spletnih straneh. Spremembe kartografskih znakov in delitev se začnejo uporabljati
v roku, ki je določen v objavi sprememb, pri čemer ta rok ne
sme biti krajši od 30 dni od dneva objave na spletnih straneh
geodetske uprave.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-181/2014
Ljubljana, dne 10. julija 2014
EVA 2014-2430-0069
Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor

2384.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o financiranju in sofinanciranju
vlaganj v gozdove

Na podlagi četrtega odstavka 48. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B, 106/10,
63/13, 101/13 –ZDavNepr 17/14 in 22/14 – odl.US) izdaja minister za kmetijstvo in okolje

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove
1. člen
V Pravilniku o financiranju in sofinanciranju vlaganj v
gozdove (Uradni list RS, št. 71/04, 95/04, 37/05, 87/05, 73/08
in 63/10) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pomoč za financiranje aktivnosti izdelave kontrolnih
in lovnih nastav iz 1. točke, četrte alinee 2. točke, 3. in 5. točke
11. člena tega pravilnika, ki se izvajajo v zasebnih gozdovih, razen materialov za preventivna varstvena dela, in sofinanciranje
aktivnosti iz 1. do 7. točke 12. člena tega pravilnika se izvaja
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12.
2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU).«.
Tretji, četrti in peti odstavek se spremenijo tako, da se
glasijo:
»(3) Pomoč de minimis se upravičencu dodeli v skladu z
Uredbo 1407/2013/EU.
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(4) Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju iz
drugega odstavka 2. člena Uredbe 1407/2013/EU, ne sme preseči 200.000,00 eurov v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne
glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč
dodeli iz sredstev proračuna Republike Slovenije, občine ali Unije.
(5) V skladu z Uredbo 1407/2013/EU se pomoč de minimis, dodeljena po tem pravilniku:
– ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi
upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja
intenzivnost pomoči ali znesek pomoči;
– lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu
z drugimi uredbami de minimis do zgornje meje 200.000 eurov;
– lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 z dne 25. aprila 2012
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki opravljajo storitve
splošnega gospodarskega pomena (UL L št. 114 z dne 26. 4.
2012, str. 8; v nadaljnjem besedilu: Uredba 360/2012) do zgornje meje, določene v Uredbi 360/2012.«.
Za petim odstavkom se dodajo novi šesti do osmi odstavek, ki se glasijo:
»(6) Zato, da se zagotovi, da z dodeljenim zneskom
pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis
pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih, Zavod za
gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) pred dodelitvijo sredstev pridobi od prejemnika pomoči pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je prejel na
podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali drugih uredb de minimis v
predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu in
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste
upravičene stroške.
(7) Zavod obvesti prejemnika pomoči, da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU
in o znesku de minimis pomoči.
(8) Zavod hrani evidence o individualni pomoči de minimis
po tem pravilniku deset proračunskih let od datuma dodelitve
pomoči.«.
2. člen
V 7. točki 12. člena in 1. točki 13. člena se črta besedilo
»in vzdrževanje«.
3. člen
V drugem odstavku 15. člena se besedilo »Programa
razvoja gozdov v Sloveniji« nadomesti z besedilom »Programa
vlaganj v gozdove«.
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4. člen
Drugi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Sredstva pridobi lastnik gozda na podlagi:
– načrta sanacije gozdov, kadar je njegova izdelava določena s predpisom, ki ureja varstvo gozdov,
– gozdnogojitvenega načrta,
– odločbe Zavoda za obnovo gozda ali pogodbe med
Zavodom in lastnikom gozda za gradnjo ali rekonstrukcijo,
pripravo in popravilo gozdne vlake, ki je nujna za obnovo poškodovanega gozda in
– prevzema in obračuna del, ki ju opravi Zavod.«.
5. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Iz sredstev RS se sofinancira delež vzdrževanja gozdnih cest, ki je javnega značaja. Delež sofinanciranja vzdrževanja gozdnih cest iz sredstev RS v posamezni občini je določen
v prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Sredstva RS za vzdrževanje gozdnih cest pridobi
občina, na podlagi pogodbe, sklenjene med ministrstvom, pristojnim za gozdarstvo, občino in Zavodom, ter prevzema in
obračuna opravljenih vzdrževalnih del na gozdnih cestah, ki so
vključene v letni program vzdrževanja gozdnih cest. Prevzem
in obračun opravi Zavod.«.
6. člen
V prvem odstavku 24. člena se črta oznaka »(1)«.
Drugi in tretji odstavek se črtata.
7. člen
Tabela 4 iz priloge 1, obrazec 1 iz priloge 3 in priloga 4
se nadomestijo z novo tabelo 4 v prilogi 1, novim obrazcem 1
v prilogi 3 ter novo prilogo 4, ki so kot priloga sestavni del tega
pravilnika.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-143/2014
Ljubljana, dne 11. julija 2014
EVA 2014-2330-0145
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje
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Priloga:
»PRILOGA 1
Tabela 4 – Sofinanciranje obnove gozda na pogorišču in obnove gozda, poškodovanega
po naravni ujmi, kalamiteti ali epifitociji
Vrsta del

Priprava površine za obnovo

Obnova s sadnjo ali setvijo

Gradnja ali rekonstrukcija,
gozdne ceste

Gradnja ali rekonstrukcija,
priprava gozdne vlake

SOFINANCIRANJE
Posek poškodovanega drevja na površini, ki jo je potrebno obnoviti,
in po potrebi odstranjevanje grmovnic in drevesc, ki ovirajo
nasemenitev in vznik in razvoj mladja in ki se jih ne more vključiti v
nov sestoj. Sečni ostanki se zložijo v kupe ali vrste tako, da je dovolj
prostora za sajenje in setev oz. naravno obnovo. Za setev oz. naravno
nasemenitev se po potrebi pretrga gosta prepletenost korenin in
zeliščne plasti.
Stroški dela: 335 €/ha
sadike (seme) + odstotek stroškov sadnje (setve) glede na
poudarjenost funkcij
Stroški sadnje ali setve s sadnjo: 1.000 €/ha
Stroški setve: 250 €/ha
Poudarjenost funkcij
1. stopnja
2. stopnja
3. stopnja
60 %
50%
40%
Priznani stroški gradnje / rekonstrukcije do 63.000 €/km
Sofinancira se 50% priznanih stroškov, ki vključujejo
a) Lastno delo (posek drevja na trasi, umik drevja s trase in
čiščenje trase ) 0,25EUR/m2 trase
b) Stroški izkopa panjev in gradnje / rekonstrukcije na
podlagi predloženih računov
Priznani stroški gradnje /rekonstrukcija do 3.900 €/km
Priznani stroški priprave do 2.500 €/km
Sofinancira se 50% priznanih stroškov, ki vključujejo:
a) Lastno delo (posek drevja na trasi, umik drevja s trase in
čiščenje trase ) 0,25 EUR/m2 trase
b) Stroški izkopa panjev in gradnje / rekonstrukcije/ priprave
na podlagi predloženih računov
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PRILOGA 3
Obrazec 1: Prevzem in izplačilni predlog.
Št. dokumenta: 3408Območna enota
PREVZEM IN IZPLAČILNI PREDLOG
Krajevna enota
Odločba 322-

, revir
, izdana (datum)

Lastništvo

Zavod za gozdove Slovenije prevzema in obračunava aktivnosti lastnika gozda (ime in priimek, h.št. in kraj,
poštna št. in pošta):
Davčna številka lastnika gozda:
Sredstva bodo nakazana:
Transakcijski račun izvajalca del:
št. (zaporedna št. aktivnosti)

Zavezanec: (opredelitev statusa)

Vrsta aktivnosti (naziv in šifra)

Sof.

%

K.O.

Parcela

Plan (datum)

ha

ur

€ Prevzeto: (datum)

Realizacija (datum)

ha

ur

€

Plan skupaj

ur

€

Realizacija skupaj

ur

€

Odsek

Legenda
PF (stopnja poudarjenosti funkcij): 1, 2, ali 3
Zavezanec: (R - rezident, N - tujec, A - agrarna skupnost, 1 - ne plača dohodnine, 2 - plača dohodnino): R2, R1, N1, A1

Prevzem izdelal:

S svojim podpisom potrjujem:
- realizacijo del s seznama;
- da sem seznanjen, da bom v primeru, ko delo ni opravljeno v skladu s prevzemom in izplačilom,
neupravičeno izplačano vsoto s pripadajočimi zamudnimi obrestmi vrnil v proračun Republike Slovenije;
- da za isto delo nisem in ne bom prejel sredstev iz drugih virov.
Za nosilce in člane kmetijskega gospodinjstva in pravne osebe:
IZJAVA O IZPLAČILU SREDSTEV PO PRAVILU "DE MINIMIS"
S podpisom te izjave izjavljam, da v tekočem letu in zadnjih dveh letih skupaj kmetijsko gospodarstvo
navedene KMG-MID oziroma navedena pravna oseba ne bo prejelo-a sredstev pomoči na podlagi te
ali drugih uredb de minimis v višini, ki bodo presegala 200.000 EUR (Uredba 1407/2013/EU), ne glede
na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev proračuna RS, občine
ali iz mednarodnih virov. V primeru, da bo ob preveritvi izplačil državnih pomoči pri Ministrstvu za
finance RS ugotovljen presežek, izplačilo ne bo izvedeno.
Sredstva iz izračuna, ki bodo izplačana po pravilu "DE MINIMIS", znašajo ________ €.

Podpis lastnika oz. pooblaščenca gozda: ____________________

Datum: ___________________

PF
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PRILOGA 4: Sofinanciranje vzdrževanja
gozdnih cest

občina
Ajdovščina
Apače
Beltinci
Bistrica ob Sotli
Bled
Bloke
Bohinj
Borovnica
Bovec
Braslovče
Brda
Brezovica
Brežice
Cankova
Celje
Cerklje na Gorenjskem
Cerknica
Cerkno
Cirkulane
Črenšovci
Črna na Koroškem
Črnomelj
Destrnik
Divača
Dobje
Dobrepolje
Dobrna
Dobrova - Polhov gradec
Dobrovnik
Dol Pri Ljubljani
Dolenjske toplice
Domžale
Dravograd
Duplek
Gorenja vas - Poljane
Gorje
Gornja Radgona
Gornji Grad
Gornji Petrovci
Grad
Grosuplje
Hoče - Slivnica
Hodoš
Horjul
Hrastnik
Hrpelje - Kozina
Idrija
Ig
Ilirska Bistrica

delež
prorač.
sredstev
37,12
42,80
39,14
43,31
48,98
43,79
53,29
43,79
29,28
33,90
28,98
38,83
42,85
28,98
27,67
33,90
43,58
38,83
41,55
35,55
42,50
39,73
35,87
33,90
38,83
33,97
30,21
28,98
32,62
24,42
40,75
19,50
47,59
12,42
42,80
52,85
29,59
48,78
26,22
26,65
24,10
46,71
26,05
28,98
20,33
35,11
36,91
33,97
42,44

občina
Ivančna Gorica
Jesenice
Jezersko
Juršinci
Kamnik
Kanal
Kidričevo
Kobarid
Kobilje
Kočevje
Komen
Komenda
Koper
Kostanjevica
Kostel
Kozje
Kranj
Kranjska Gora
Križevci
Krško
Kungota
Kuzma
Laško
Lenart
Lendava
Litija
Ljubljana
Ljubno ob Savinji
Ljutomer
Logatec
Loška dolina
Loški Potok
Lovrenc na Pohorju
Luče
Lukovica
Majšperk
Makole
Maribor
Medvode
Mengeš
Metlika
Mežica
Miren - Kostanjevica
Mirna
Mirna Peč
Mislinja
Mokronog Trebelno
Moravče
Moravske toplice
Mozirje
Murska Sobota

delež
prorač.
sredstev
33,70
51,59
31,96
38,83
30,00
32,94
45,98
33,90
32,39
37,08
40,33
28,98
44,24
38,83
39,49
24,14
29,96
49,46
46,78
19,25
37,00
29,09
37,00
20,91
30,90
51,13
28,98
48,78
45,94
22,60
42,45
31,66
37,72
28,98
19,23
29,80
42,76
42,04
49,37
14,30
38,06
45,15
48,78
35,98
40,80
44,56
49,51
38,83
47,00
38,83
36,01

3
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občina
Muta
Naklo
Nazarje
Nova Gorica
Novo Mesto
Oplotnica
Ormož
Osilnica
Pesnica
Pivka
Podčetrtek
Podlehnik
Podvelka
Poljčane
Polzela
Postojna
Prebold
Preddvor
Prevalje
Ptuj
Puconci
Rače - Fram
Radeče
Radenci
Radlje ob Dravi
Radovljica
Ravne na Koroškem
Razkrižje
Rečica ob Savinji
Renče - Vogrsko
Ribnica
Ribnica na Pohorju
Rogaševci
Rogaška Slatina
Rogatec
Ruše
Selnica ob Dravi
Semič
Sevnica
Sežana
Slovenj Gradec
Slovenska Bistrica
Slovenske Konjice
Sodražica
Solčava
Središče ob Dravi
Straža pri Novem mestu
Sveta Ana
Sveti Andraž v Slov.
Goricah

Št.

delež
prorač.
sredstev
48,78
27,02
48,78
34,96
40,79
45,77
22,98
36,42
38,83
42,60
18,67
37,42
38,28
40,05
22,56
42,08
34,15
41,59
46,86
12,42
24,33
43,02
24,13
36,87
49,66
48,96
46,04
46,78
48,78
38,83
30,64
48,03
27,05
24,15
20,04
36,04
38,72
41,71
28,66
40,45
47,44
38,22
27,77
33,90
48,78
41,22
39,22
17,29
17,29
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občina
Sveti Jurij
Sveti Jurij v Slov. Goricah
Sveti Tomaž
Šalovci
Šempeter - Vrtojba
Šenčur
Šentilj
Šentjernej
Šentjur pri Celju
Šentrupert
Škocjan
Škofja Loka
Škofljica
Šmarje pri Jelšah
Šmarješke toplice
Šmartno ob Paki
Šmartno pri Litiji
Šoštanj
Štore
Tabor
Tišina
Tolmin
Trbovlje
Trebnje
Trnovska vas
Trzin
Tržič
Turnišče
Velenje
Velika Polana
Velike Lašče
Veržej
Videm pri Ptuju
Vipava
Vitanje
Vodice
Vojnik
Vransko
Vrhnika
Vuzenica
Zagorje ob Savi
Zavrč
Zreče
Žalec
Železniki
Žetale
Žiri
Žirovnica
Žužemberk
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občina
delež
prorač.
sredstevMuta
Naklo
31,78
Nazarje
38,83
Nova Gorica
38,83
Novo Mesto
26,05
Oplotnica
28,98
Ormož
28,98
Osilnica
22,03
Pesnica
43,79
Pivka
11,37
Podčetrtek
31,38
Podlehnik
41,50
Podvelka
40,81
Poljčane
28,98
Polzela
16,38
Postojna
51,12
Prebold
49,06
Preddvor
33,33
Prevalje
47,91
Ptuj
22,42
Puconci
34,67
Rače - Fram
29,25
Radeče
32,79
Radenci
23,91
Radlje ob Dravi
38,59
Radovljica
38,83
Ravne na Koroškem
24,09
Razkrižje
33,26
Rečica ob Savinji
30,58
Renče - Vogrsko
45,88
Ribnica
40,97
Ribnica na Pohorju
39,82
Rogaševci
43,83
Rogaška Slatina
37,84
Rogatec
33,64
Ruše
29,76
Selnica ob Dravi
33,90
Semič
30,43
Sevnica
39,20
Sežana
20,01
Slovenj Gradec
46,23
Slovenska Bistrica
19,17
Slovenske Konjice
53,30
Sodražica
24,11
Solčava
20,01
Središče ob Dravi
31,09
Straža pri Novem mestu
24,02
Sveta Ana
48,78
Sveti Andraž v Slov.
49,42
Goricah
40,78

«.

«.
4
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Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov

Na podlagi 11. člena Zakona o višini povračil stroškov v
zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS,
št. 87/97, 9/98, 48/01 in 40/12 − ZUJF) ministrica za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti objavlja

KOLIČNIK
rasti cen prehrambnih izdelkov
Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov za obdobje januar–junij 2014, na podlagi katerega se določi regres za prehrano
med delom za obdobje julij–december 2014, je 1,007.
Znesek regresa za prehrano med delom za obdobje julij–
december 2014 je 4,21 eurov na dan.
Št. 100-3/2014/1
Ljubljana, dne 9. julija 2014
EVA 2014-2611-0039
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

2386.

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje
za pogonski namen v juniju 2014

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Pravilnika o načinu
vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 21/13),
tretjega odstavka 2. člena Pravilnika o vračilu trošarine za
komercialni prevoz (Uradni list RS, št. 16/13), tretjega odstavka 2. člena Pravilnika o vračilu trošarine za energente, ki se
porabijo za industrijsko-komercialni namen (Uradni list RS,
št. 16/13) in v zvezi s 1. členom Uredbe o določitvi zneska
trošarine za energente (Uradni list RS, št. 26/10, 39/10, 43/10,
48/10, 55/10, 61/10, 74/10, 77/10, 82/10, 101/10, 5/11, 8/11,
11/11, 16/11, 21/11, 29/11, 36/11, 59/11, 63/11, 66/11, 70/11,
73/11, 77/11, 87/11, 91/11, 96/11, 101/11, 106/11, 2/12, 39/12,
44/12, 70/12, 74/12, 94/12, 103/12, 15/13, 28/13, 31/13, 45/13,
62/13, 66/13, 72/13, 93/13, 9/14, 19/14, 26/14, 31/14, 46/14 in
51/14) minister za finance objavlja

POVPREČNI ZNESEK
trošarine za plinsko olje za pogonski namen
v juniju 2014
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski
namen iz 2.1 točke tretjega odstavka 54. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo,
48/12, 109/12 in 32/14) za obdobje od 1. junija 2014 do 30. junija 2014 znaša 420,47 eurov na 1000 litrov.
Št. 007-494/2014/6
Ljubljana, dne 11. julija 2014
EVA 2014-1611-0050
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance

2387.

Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi
ustanove »USTANOVA ZDENKE GUSTINČIČ,
FUNDACIJA ZA DOBRO LJUDI IN NARAVE«

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustano-

Uradni list Republike Slovenije
vah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in
91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom USTANOVA ZDENKE GUSTINČIČ,
FUNDACIJA ZA DOBRO LJUDI IN NARAVE, s sedežem Ulica
Gradnikove brigade 53, 5000 Nova Gorica, naslednjo

ODLOČBO
1. S to odločbo se daje soglasje k Aktu o ustanovitvi
ustanove »USTANOVA ZDENKE GUSTINČIČ, FUNDACIJA ZA
DOBRO LJUDI IN NARAVE«, sestavljenemu v obliki oporoke z
dne 22. 2. 2008, s katero je ustanoviteljica Lilijana Reljič, Ulica
Rada Simonitija 8, 5000 Nova Gorica kot izvrševalka oporoke
ustanovila ustanovo:
– z imenom: USTANOVA ZDENKE GUSTINČIČ, FUNDACIJA ZA DOBRO LJUDI IN NARAVE,
– s sedežem: Ulica Gradnikove brigade 53, 5000 Nova
Gorica.
2. Namen ustanove je splošno koristen, ker bo ustanova
ustanovljena za namene na področju invalidskega in socialnega varstva in varstva okolja. Namen ustanove je dobrodelen,
ker bo ustanova ustanovljena tudi z namenom pomagati osebam, ki so pomoči potrebne.
3. Ustanovitveno premoženje ustanove so:
– 266 delnic z oznako FRAG, 171 delnic z oznako KMBR,
84 delnic z oznako KRKG, 258 delnic z oznako POSR in 23
delnic z oznako TLSG,
– enote premoženja, s katerimi upravlja borzno posredniška družba ALTA Invest, investicijske storitve d.d., v vrednosti
106.410,63 EUR na dan 5. 5. 2014,
– nepremičnina z ID znakom 2304-1422-4 v vrednosti
124.800,00 EUR,
– nepremičnina z ID znakom 2304-1889/14, na katerem
stoji objekt z ID znakom 2304-1727 v vrednosti 253.900,00 EUR,
– denarna sredstva na računu pri Novi KBM d.d št. 044400222454865 in vezana sredstva pri tej banki po pogodbi o
vezavi z dne 27. 12. 2013 za znesek 238.200,00 EUR,
– denarna sredstva na računu pri Abanki Vipa d.d. št. SI56
0510 00810265890 s stanjem na dan 8. 3. 2012 32.214,71 EUR,
– denarna sredstva na računu pri Abanki Vipa d.d. št. SI56
0510 07014277165 s stanjem na dan 20. 2. 2014 3,45 EUR,
– denarna sredstva na računu št. 05100-7009792952 s
stanjem na dan 20. 2. 2014 42,47 EUR,
– denarna sredstva na računu št. 05100-7017944541 s
stanjem na dan 20. 2. 2014 546,89 EUR in 0,86 USD,
– denarna sredstva na računu št. 05100-6004327036 s
stanjem na dan 20. 2. 2014 23,55 EUR,
– 112,0000 investicijskih kuponov vloženih v Podsklad
Evropa, Triglav skladi družba za upravljanje d.o.o., vrednosti
1.352,00 EUR ter 267 delnic z oznako VHDR, ki jih je zapustnica Zdenka Gustinčič podedovala na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Novi Gorici D
268/2008 z dne 10. 11. 2008.
4. Člani prve uprave so:
– Lilijana Reljič, Ulica Rada Simonitija 8, 5000 Nova
Gorica,
– Miranda Brataševec, Ulica za spomenikom 4, 5250 Solkan,
– Ivan Križnič, Krstenica 5, 5213 Kanal,
– Andrej Černe, Rutarjeva ulica 4, 5000 Nova Gorica,
– Vilko Batistič, Bilje 29, 5292 Renče.
5. V skladu s 12. členom Zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.)
stroške objave soglasja v Uradnem listu Republike Slovenije
nosi ustanova. V postopku niso nastali drugi stroški.
Št. 12200-4/2013/9
Ljubljana, dne 16. julija 2014
EVA 2014-2611-0035
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

Uradni list Republike Slovenije

USTAVNO SODIŠČE
2388.

Odločba o razveljavitvi členov 162, 163, 164,
165, 166, 167, 168 in 169 Zakona o elektronskih
komunikacijah

Številka: U-I-65/13-19
Datum: 3. 7. 2014

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Informacijskega pooblaščenca, na seji 3. julija
2014

o d l o č i l o:
1. Členi 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 in 169 Zakona
o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 in
110/13) se razveljavijo.
2. Operaterji iz prvega odstavka 163. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah morajo nemudoma po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije uničiti vse podatke,
ki jih hranijo na podlagi izpodbijanih določb.

Obrazložitev
A.
1. Informacijski pooblaščenec vlaga na podlagi šeste
alineje 23.a člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v
nadaljevanju ZUstS) zahtevo za oceno ustavnosti 162. do
169. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati 15. 1. 2013. Z izpodbijanimi
določbami je Republika Slovenija prenesla v svoj pravni red
Direktivo 2006/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
15. marca 2006 o hrambi podatkov, pridobljenih ali obdelanih v
zvezi z zagotavljanjem javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnih komunikacijskih omrežij, in spremembi
Direktive 2002/58/ES (UL L 105, 13. 4. 2006 – v nadaljevanju
Direktiva o hrambi podatkov).1
2. Predlagatelj je nadzorni organ za nadzor izvajanja določb o obvezni hrambi podatkov v skladu z določbami XIII. poglavja ZEKom-1 (169. člen ZEKom-1). Zatrjuje, da vodi inšpekcijski postopek nad ravnanjem enega od slovenskih mobilnih
operaterjev po določbah ZEKom-1. Ker je v tem postopku
podvomil o ustavnosti določb, na podlagi katerih je operater
shranjeval prometne, lokacijske ter z njimi povezane podatke
(v nadaljevanju prometni podatki) uporabnikov na podlagi prvega odstavka 163. člena ZEKom-1, je vložil zahtevo za oceno
ustavnosti izpodbijanih določb.
3. Temeljni očitek zahteve za oceno ustavnosti izpodbijanih določb je, da je Republika Slovenija na podlagi Direktive
o hrambi podatkov naložila operaterjem obvezno hrambo podatkov vseh uporabnikov na zalogo, torej ne glede na to, ali so
uporabniki sami dali povod za tak poseg v njihove pravice. Taka
hramba podatkov naj bi pomenila nedopustne posege v pravico
do varstva osebnih podatkov (38. člen Ustave), v komunikacijsko zasebnost (37. člen Ustave), posledično pa tudi v pravico
do svobode gibanja (32. člen Ustave), pravico do svobode
izražanja (39. člen Ustave) in v načelo domnevne nedolžnosti
(27. člen Ustave). Predlagatelj meni, da ti posegi ne prestanejo testa sorazmernosti v skladu z ustaljeno ustavnosodno
1 To izhaja iz vsebine zakonskih določb in še posebej iz drugega odstavka 2. člena ZEKom-1 ter iz namena zakonodajalca,
izraženega v predlogu zakona (Poročevalec DZ z dne 1. 10. 2012,
EPA 667-VI).
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presojo. Poudarja, da prometni podatki uživajo enako varstvo
kot vsebina komunikacije in so varovani po 37. členu Ustave.
Meni tudi, da posegi v pravice niso sorazmerni, ker empirični
podatki ne dokazujejo, da bi bil namen takšne hrambe podatkov lahko dosežen s takim posegom v navedene pravice. Le
pomembna višja stopnja raziskanosti hudih kaznivih dejanj naj
bi upravičila prevlado javnega interesa nad interesi slehernega
posameznika, da uživa zasebnost, se svobodno (nenadzorovano) giblje, komunicira, izraža mnenje ipd. Predlagatelj meni,
da ukrep niti ni primeren, ker obstaja vrsta tehničnih obvodov,
ki preprečujejo hrambo podatkov. Zavedanje uporabnikov, da
je njihova komunikacija nadzorovana, po mnenju predlagatelja
vpliva tudi na izvrševanje drugih pravic (predvsem na svobodo
izražanja). Posameznik, ki ve, da je nadzorovan, se bo zaradi
samocenzure obnašal drugače kot sicer. Predlagatelj meni,
da je zaradi hrambe lokacijskih podatkov ureditev še dodatno
invazivna, ker posega v svobodo gibanja. Zatrjuje tudi kršitev
3.a člena Ustave, ki jo vidi v tem, da je bila Direktiva o hrambi
podatkov nepravilno prenesena v slovenski pravni red, ker
dopušča hrambo prometnih podatkov tudi za preprečevanje,
preiskovanje, odkrivanje in pregon kaznivih dejanj, ki jih ni
mogoče opredeliti kot hujša kazniva dejanja, in ker dopušča
uporabo podatkov za namen zagotavljanja potreb obveščevalne službe in obrambe.
4. Državni zbor se v odgovoru na zahtevo sicer strinja,
da hramba podatkov iz 164. člena ZEKom-1 občutno posega
v zasebnost posameznika, vendar pa ne soglaša s stališčem
predlagatelja, da teh podatkov država ne potrebuje. Opozarja,
da je hramba podatkov pomembno orodje za odkrivanje in
preiskovanje kaznivih dejanj, za obrambo države, nacionalno
varnost in ustavno ureditev ter da je največkrat treba podatke
pridobiti za nazaj, kar omogoča prav obvezna hramba na zalogo. Državni zbor opozarja na določbe izpodbijane ureditve,
ki zmanjšujejo možnost zlorab, in sicer: desetletna hramba
podatkov o dostopu do prometnih podatkov, operaterji morajo
podatke hraniti in jih varovati kot zaupne v skladu z zakonom
o tajnih podatkih, določene so sankcije za kršitev varnostnih
pravil in dostop do podatkov je mogoč le na podlagi sodne
odredbe.
5. Vlada v mnenju opozarja, da predlagatelj, čeprav izrecno izpodbija določbe nacionalnega predpisa, po vsebini
zatrjuje neskladje Direktive o hrambi podatkov z navedenimi
človekovimi pravicami. Vlada se ne strinja s stališčem, da
sama hramba prometnih podatkov ni pomembno orodje za
pregon kaznivih dejanj. Sklicuje se na Ocenjevalno poročilo
o Direktivi o hrambi podatkov z dne 18. 4. 2011,2 iz katerega
naj bi izhajalo, da imajo shranjeni prometni podatki, kot jih
predvideva Direktiva o hrambi podatkov, pomembno vlogo pri
preiskovanju kaznivih dejanj. Enak sklep naj bi izhajal tudi iz
analize glede uporabe podatkov o prometu elektronskih komunikacij za obdobje 2010–2012, ki jo je pripravila Policija. Iz te
analize naj bi izhajalo, da imajo prometni podatki pomembno
mesto pri zbiranju dokazov v okviru preiskave kaznivih dejanj,
saj kažejo na posamezna dejstva, okoliščine, relacije, dinamike in vzorce, ki pomembno pripomorejo pri zbiranju temeljnih
dokazov za neposredno dokazovanje suma storitve kaznivega
dejanja (ugotavljanje načrtovanja kaznivih dejanj, ugotavljanje
oseb in povezav v kriminalni združbi ipd). Vlada opozarja, da
odkrivanje določenih kaznivih dejanj brez analize predhodno
shranjenih podatkov niti ne bi bilo mogoče (npr. spolne zlorabe
otrok, storjene po internetu). Poudarja tudi, da je dostop do
prometnih podatkov pomembno orodje za boj proti terorizmu,
mednarodno organizirani kriminaliteti in za delovanje obveščevalno-varnostne agencije z namenom varovanja varnosti
države in njene ustavne ureditve. Vlada pojasnjuje, da operaterji hranijo prometne podatke v dveh ločenih zbirkah podatkov,
v t. i. »komercialni« in v »retencijski« zbirki podatkov. Slednja
2 Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu, Ocenjevalno poročilo o Direktivi o hrambi podatkov (Direktiva 2006/24/ES)
z dne 18. 4. 2011, COM (2011) 225 konč.
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je po obsegu manjša, saj se vanjo prenesejo iz komercialne
zbirke podatkov le tisti podatki, ki jih taksativno določa 164. člen
ZEKom-1. Posledica izpodbijane ureditve naj bi bil le daljši
čas hrambe podatkov. Vlada meni, da izpodbijana ureditev
ne posega v pravico do svobode ravnanja in gibanja ter v
svobodo izražanja, kot ju opredeljujeta 32. in 39. člen Ustave.
Posegala pa naj bi v pravico do komunikacijske in informacijske
zasebnosti iz 37. in 38. člena Ustave pa tudi v splošno pravico
do zasebnosti iz 35. člena Ustave, vendar naj bi bili ti posegi
sorazmerni. Enako naj bi veljalo tudi za zatrjevano kršitev domneve nedolžnosti.
6. V odgovoru predlagatelj poudarja, da so navedbe Vlade
o domnevni koristnosti obvezne hrambe podatkov pavšalne.
Očita, da Vlada ne pojasni bistva: ali je zaradi uveljavitve
obvezne hrambe prometnih podatkov prišlo do bistvene spremembe pri odkrivanju kaznivih dejanj v primerjavi z obdobjem,
ko ureditev še ni veljala. Meni, da je analiza, ki jo je predložila
Vlada, metodološko neustrezna in da zasleduje napačne cilje.
Sklicuje se na študijo Inštituta Max Planck za tuje in mednarodno kazensko pravo iz leta 2011, iz katere naj bi izhajalo
spoznanje, da hramba prometnih podatkov ne pripomore k
večji preiskanosti kaznivih dejanj. Opozarja tudi na statistične
podatke, ki jih je predložila Vlada in iz katerih izhaja, da je le
manjši delež podatkov, ki jih potrebuje Policija, starejših od
6 mesecev. Opozarja tudi na dejstvo, da imajo storilci najtežjih
kaznivih dejanj (predvsem organiziranih) znanje in sredstva,
da učinkovito prikrijejo elektronske sledi. Posledica tega je,
da bo izjemno obsežna zbirka podatkov celotne populacije
namenjena le iskanju peščice najbolj nevednih in lahkomiselnih
storilcev kaznivih dejanj, zaradi česar naj bi bili posegi očitno
nesorazmeren ukrep.
B. – I.
7. Izpodbijane določbe so urejene v XIII. poglavju
ZEKom-1 »Hramba podatkov«. Ureditev, kot jo določa to poglavje, je zakonodajalec predvidel le zaradi prenosa zahtev Direktive o hrambi podatkov v nacionalni pravni red.3 Obveznosti
iz Direktive o hrambi podatkov je sicer slovenski zakonodajalec
prvič prenesel v svoj pravni red že z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah
(Uradni list RS, št. 129/06 – v nadaljevanju ZEKom-A),4 ki je
začel veljati 27. 12. 2006. Ureditev obvezne hrambe podatkov
kot posledica implementacije Direktive o hrambi podatkov je
(razen skrajšanja roka za hrambo podatkov z dveh let na sedaj
veljavnih 14 oziroma 8 mesecev)5 v praktično nespremenjeni
obliki v veljavi že več kot 7 let.
8. Izpodbijane določbe operaterjem nalagajo obveznost
shranjevanja podatkov v zvezi z uporabo določenih telekomunikacijskih storitev (telefonske storitve v fiksnem in mobilnem
omrežju, dostop do interneta, elektronske pošte in internetne
telefonije). Hranijo se podatki, na podlagi katerih se lahko
ugotovi, kdo je komuniciral s kom, kdaj, koliko časa, kje in
kako (164. člen ZEKom-1 in 5. člen Direktive o hrambi podatkov). Obveznost hrambe vključuje tudi neuspešne klice. Ne
shranjuje se vsebina komunikacije (tretji odstavek 163. člena
ZEKom-1 in prvi odstavek 3. člena Direktive o hrambi podatkov). Podatki se hranijo 14 mesecev od dneva komunikacije
za podatke v zvezi z javno dostopnimi telefonskimi storitvami
in 8 mesecev v zvezi z drugimi podatki. Izjemoma se lahko
3 Glej obrazložitev k XIII. poglavju ZEKom-1 (Hramba podatkov) v predlogu zakona (Poročevalec DZ z dne 1. 10. 2012) »[…]
Z vidika jasnosti ureditve, saj gre za prenos dveh različnih direktiv
(Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah ter Direktiva
o hrambi podatkov), se v ZEKom-1 uvaja novo poglavje, ki se nanaša le na prenos Direktive o hrambi podatkov, kot je to bilo sicer
že zagotovljeno v sklopu X. poglavja ('Zaščita tajnosti, zaupnosti in
varnosti elektronskih komunikacij ter hramba podatkov o prometu
elektronskih komunikacij') obstoječega ZEKom. […]«
4 Glej 92. člen ZEKom-A, ki je vnesel nov 107.a do 107.e
člen.
5 Peti odstavek 163. člena ZEKom-1.
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določi daljša doba hrambe (peti in šesti odstavek 163. člena
ZEKom-1 ter 6. in 12. člen Direktive o hrambi podatkov). Po
koncu hrambe mora operater podatke uničiti, razen tistih, za
katere je bila izdana odredba za dostop in so bili posredovani
pristojnemu organu (sedmi odstavek 163. člena ZEKom-1 in
7. člen Direktive o hrambi podatkov). Določeni so (na splošno)
raven zavarovanja hrambe podatkov in ukrepi, ki jih mora
operater sam ali v sodelovanju z drugimi sprejeti v zvezi s
tem. Določena je tudi vloga Informacijskega pooblaščenca,
ki lahko daje predhodna mnenja glede splošnega akta, ki podrobno določi način zavarovanja hrambe podatkov (165. člen
ZEKom-1), in z določenimi omejitvami nadzira izvajanje določb poglavja XIII. ZEKom-1 (169. člen ZEKom-1). Operater
mora podatke (če jih ustvari ali obdela pri zagotavljanju z njimi
povezanih javnih komunikacijskih storitev) hraniti za namene
pridobivanja podatkov v javnem komunikacijskem omrežju,
ki jih določa zakon, ki ureja kazenski postopek, za namene
zagotavljanja nacionalne varnosti in ustavne ureditve ter varnostnih, političnih in gospodarskih interesov države, kakor jih
določa zakon, ki ureja Slovensko obveščevalno-varnostno
agencijo, in za obrambo države, kakor jo določa zakon, ki
ureja obrambo države (prvi odstavek 163. člena ZEKom-1 in
v določenem obsegu tudi 1. člen Direktive o hrambi podatkov).
Zagotovljena mora biti desetletna registracija dostopa do podatkov in posredovanja podatkov (peti odstavek 166. člena
ZEKom-1). Dejstva, da bo oziroma da je do dostopa do podatkov in posredovanja podatkov prišlo, operater ne sme razkriti
prizadeti osebi (ali tretjim), prav tako ne sme razkriti same
sodne odredbe (četrti odstavek 166. člena ZEKom-1). To poglavje vsebuje tudi posebne določbe glede pomena izrazov, ki
jih to poglavje uporablja (162. člen ZEKom-1), glede stroškov
hrambe podatkov (167. člen ZEKom-1) in glede podatkov o
odredbah o dostopu do podatkov in posredovanja podatkov
(168. člena ZEKom-1).
9. Predlagatelj sicer izrecno izpodbija vse določbe
XIII. poglavja ZEKom-1, vendar po vsebini, kot je razvidno iz
3. točke te obrazložitve, izpodbija le tiste določbe, ki nalagajo
operaterjem obvezno hrambo določenih podatkov v javnem
komunikacijskem omrežju (tudi) za namene in v obsegu, kot
je to predvidela Direktiva o hrambi podatkov. V tem obsegu je
Ustavno sodišče tudi opravilo presojo.
10. Predlagatelj je po vsebini dejansko zatrjeval neskladje Direktive o hrambi podatkov s človekovimi pravicami.
Ustavno sodišče ni moglo odločiti o ustavnosti izpodbijane
ureditve, dokler Sodišče Evropske unije, ki je izključno pristojno presojati veljavnost navedene direktive, ni odločilo o
njeni veljavnosti. Postopek o zahtevi za oceno ustavnosti
izpodbijanih določb ZEKom-1 je zato s sklepom št. U-I-65/13
z dne 26. 9. 2013 prekinilo do odločitve Sodišča Evropske
unije v združenih zadevah št. C-293/12 in C-594/12, ki sta bili
v času odločitve Ustavnega sodišča o prekinitvi postopka že
v sklepni fazi odločanja.
11. Sodišče Evropske unije je s sodbo v združenih
zadevah Digital Rights Ireland Ltd proti Minister for Communications, Marine and Natural Resources in drugim ter
Kärntner Landesregierung in drugi, C-293/12 in C-594/12, z
dne 8. 4. 2014 (v nadaljevanju sodba v združenih zadevah
C-293/12 in C-594/12) Direktivo o hrambi podatkov razglasilo za neveljavno ab initio. Ocenilo je, da je zakonodajalec
Evropske unije z njenim sprejetjem prekoračil meje, ki jih
zahteva spoštovanje načela sorazmernosti, upoštevaje 7. in
8. člen ter prvi odstavek 52. člena Listine Evropske unije
o temeljnih pravicah (UL C 326, 26. 10. 2012, str. 391 – v
nadaljevanju Listina).
B. – II.
12. Z razglasitvijo Direktive o hrambi podatkov za neveljavno je odpadla obveznost države članice, da zahteve iz
te direktive prenese v nacionalni pravni red. Vendar ostaja
kljub temu varstvo prometnih podatkov tudi predmet ureditve
v pravu Evropske unije. Direktiva 2002/58/ES Evropskega
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parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih
podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih
komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 31. 7. 2002) v 5. in 6. členu nalaga
državam članicam, naj zagotovijo zaupnost sporočil in s
tem povezanih prometnih podatkov, če niso potrebni za
namen prenosa sporočila ali če posameznik ni dal soglasja
za takšno obdelavo. Ta direktiva v 15. členu omogoča, da:
»[d]ržave članice lahko sprejmejo zakonske ukrepe, s katerimi omejijo obseg pravic in obveznosti, določenih v členu
5, členu 6, [...] te direktive, kadar takšna omejitev pomeni
potreben, primeren in ustrezen ukrep znotraj demokratične
družbe za zaščito državne varnosti (to je Državne varnosti),
obrambe, javne varnosti in preprečevanje, preiskovanje,
odkrivanje in pregon kriminalnih dejanj ali nedovoljene uporabe elektronskega komunikacijskega sistema iz člena 13(1)
Direktive 95/46/ES. V ta namen lahko države članice med
drugim sprejmejo zakonske ukrepe, ki določajo zadrževanje
podatkov za določeno obdobje, upravičeno iz razlogov iz
tega odstavka. Vsi ukrepi iz tega odstavka so v skladu s
splošnimi načeli zakonodaje Skupnosti, vključno s tistimi iz
člena 6(1) in (2) Pogodbe o Evropski uniji.«
13. Hrambe prometnih podatkov za namene, kot jih določa prvi odstavek 163. člena ZEKom-1, torej pravo Evropske
unije ne prepoveduje. Zato se država članica za ta ukrep lahko
odloči. Če se odloči, pa mora spoštovati zahtevo po sorazmernosti ukrepa, v skladu z omejitvami iz navedene določbe
Direktive. Slovenski zakonodajalec je torej s tega vidika upravičen določiti obvezno hrambo prometnih podatkov tudi za namene zaščite državne varnosti, obrambe, javne varnosti ter za
preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje in pregon kriminalnih
dejanj. V skladu z navedeno določbo Direktive pa mora tak poseg v temeljne pravice pomeniti potreben, primeren in ustrezen
ukrep znotraj demokratične družbe. Tudi po ustaljeni ustavnosodni presoji mora za dopustnost posega v vsako človekovo
pravico, in s tem tudi v pravico do informacijske zasebnosti iz
prvega odstavka 38. člena Ustave, obstajati ustavno dopusten
cilj, poseg pa mora biti tudi skladen z načeli pravne države, in
sicer s tistim izmed teh načel, ki prepoveduje prekomerne posege države (splošno načelo sorazmernosti – 2. člen Ustave).6
Dopustnost omejitve pravice do varstva osebnih podatkov je
torej tudi po Ustavi urejena vsebinsko enako, kot izhaja iz
15. člena navedene direktive.
B. – III.
14. Na podlagi izpodbijane ureditve operaterji na zalogo
(preventivno) in neselektivno shranjujejo taksativno določene
prometne podatke vseh komunikacij pri telefoniji v fiksnem
omrežju, mobilni telefoniji, pri dostopu do interneta, internetne
elektronske pošte in internetne telefonije za določeno obdobje. Vlada navaja, da ti podatki kažejo na posamezna dejstva,
okoliščine, relacije, dinamike in vzorce življenja posameznika.
Glede na opredelitev v 1. točki 6. člena Zakona o varstvu
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZVOP-1), ki določa sistem varstva osebnih podatkov, je osebni podatek katerikoli podatek,
ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je
izražen. Posameznik je določena ali določljiva fizična oseba,
na katero se nanaša osebni podatek, s tem da je fizična oseba
določljiva, če se jo lahko neposredno ali posredno identificira,
predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na
enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto,
pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov,
nesorazmerno velikega napora ali ne zahteva veliko časa
(2. točka 6. člena ZVOP-1). Na podlagi izpodbijane ureditve
operaterji torej hranijo informacije, ki vsebujejo z vidika zasebnosti sporočila o določljivem posamezniku in morajo zato
6 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-18/02 z dne 24. 10.
2003 (Uradni list RS, št. 108/03, in OdlUS XII, 86).
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uživati varstvo osebnih podatkov, kot ga zagotavlja 38. člen
Ustave. Ustavno sodišče se ne spušča v vprašanje, ali so
prav vsi prometni podatki, ki jih določa izpodbijana ureditev, v
vsakem primeru osebni podatki v smislu prej navedene opredelitve.7 Ključno pa je, da je iz njih (skupaj) mogoče izluščiti
podrobnosti iz življenja posameznika, in zato morajo uživati
zaščito z vidika pravice do zasebnosti. Ali z besedami Sodišča Evropske unije v sodbi v združenih zadevah C-293/12 in
C-594/12 (27. točka): »Na podlagi vseh teh podatkov je mogoče izpeljati zelo natančne ugotovitve o zasebnem življenju
oseb, katerih podatki so bili shranjeni, kot so vsakodnevne
navade, kraji stalnega ali začasnega prebivališča, dnevne ali
druge poti, dejavnosti, socialni odnosi in socialna okolja, ki
jih obiskujejo.«
15. Hramba takih podatkov (tudi za namene, kot jih
predvideva izpodbijana ureditev) pomeni glede na ustaljeno
ustavnosodno presojo in tudi prakso Sodišča Evropske unije8
poseg v pravico do varstva osebnih podatkov, ki jo zagotavljajo
38. člen Ustave, 8. člen Listine9 in tudi 8. člen Konvencije o
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list
RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP).10
16. Iz ustaljene ustavnosodne presoje izhaja, da se v
prvem odstavku 38. člena Ustave kot poseben vidik zasebnosti
zagotavlja varstvo osebnih podatkov. Namen varstva osebnih
podatkov je zagotoviti spoštovanje posebnega vidika človekove
zasebnosti – t. i. informacijsko zasebnost. S tem ko Ustava
to pravico posebej ureja, ji daje posebno mesto in pomen v
siceršnjem varstvu zasebnosti posameznika. Posebno mesto
ima tudi na ravni Evropske unije. Listina je pravico do varstva
osebnih podatkov v 8. členu tudi deklaratorno povzdignila med
temeljne človekove pravice. Po ustaljeni ustavnosodni presoji
pomeni vsako zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov poseg
v pravico do varstva zasebnosti oziroma v pravico posameznika, da obdrži informacije o sebi, ker noče, da bi bili z njimi
seznanjeni drugi. Temeljna vrednostna podstat te pravice je
spoznanje, da ima posameznik pravico zadržati informacije o
sebi zase in da je v izhodišču on tisti, ki odloča, koliko informacij
o sebi bo razkril in komu.11 Vendar pravica do informacijske
zasebnosti ni neomejena, ni absolutna. Zato mora posameznik
sprejeti omejitve informacijske zasebnosti oziroma dopustiti
posege vanjo v prevladujočem splošnem interesu in ob izpolnjevanju ustavno določenih pogojev. Poseg je dopusten pod
pogoji iz tretjega odstavka 15. člena in 2. člena Ustave. V tem
okviru mora Ustavno sodišče presoditi, ali je zakonodajalec
sledil ustavno dopustnemu cilju, če je ta podan, pa še, ali je
omejitev skladna z načeli pravne države, in sicer s tistim izmed
teh načel, ki prepoveduje prekomerne posege države (splošno
načelo sorazmernosti).12 V zakonu mora biti določno opredeljeno, kateri podatki se smejo zbirati in obdelovati, za kakšen
namen jih je dovoljeno uporabiti, predvidena morata biti nadzor
nad zbiranjem, obdelovanjem in uporabo osebnih podatkov
ter varstvo tajnosti zbranih osebnih podatkov. Namen zbiranja
osebnih podatkov mora biti ustavno dopusten. Zbirati se smejo
le podatki, ki so primerni in nujno potrebni za uresničitev zakonsko opredeljenega namena.13 Ko gre za obdelavo osebnih
7 Glej npr. mnenje Delovne skupine za varstvo podatkov iz
29. člena o definiciji osebnih podatkov iz leta 2007.
8 Glej sodbo v združenih zadevah Volker und Markus
Schecke GbR in Hartmut Eifert proti zvezni deželi Hessen, C-92/09
in C-93/09, z dne 9. 11. 2010.
9 Glej drugi stavek 29. točke sodbe v združenih zadevah
C-293/12 in C-594/12.
10 Glej predvsem sodbe Evropskega sodišča za človekove
pravice (v nadaljevanju ESČP) v zadevah Leander proti Švedski z
dne 26. 3. 1987, Amann proti Švici z dne 16. 2. 2000, Kopp proti
Švici z dne 25. 3. 1998.
11 Glej 12. točko obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča
št. U-I-98/11 z dne 26. 9. 2012 (Uradni list RS, št. 79/12).
12 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-18/02.
13 Tako že v odločbi št. U-I-411/06 z dne 19. 6. 2008 (Uradni
list RS, št. 68/08, in OdlUS XVII, 43).
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podatkov za namene policijskega dela, mora zakonodajalec še
posebej skrbno pretehtati težo ukrepa, s katerim brez privolitve
posameznika posega v občutljivo območje njegove zasebnosti.14 To velja tudi za obdelavo osebnih podatkov v drugih
državnih organih za potrebe obrambe države, nacionalne varnosti in ustavne ureditve.
17. Ustavno sodišče je že večkrat pojasnilo, da vsebinsko
podobne zahteve kot 38. člen Ustave vsebuje tudi Konvencija o
varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih
podatkov (Uradni list RS, št. 11/94, MP, št. 3/94 – v nadaljevanju MKVP). Poleg tega, da morajo biti osebni podatki pridobljeni in obdelani pošteno in zakonito, MKVP terja sprejetje
ukrepov, ki bodo zagotovili, da bodo osebni podatki shranjeni
za določene in zakonite namene in da ne bodo uporabljeni na
način, ki ni združljiv s temi nameni, ter da se bodo obdelovali
le podatki, ki so primerni, ustrezni in niso pretirani glede na
namen zbiranja (5. člen v zvezi s 4. členom MKVP).15
18. Prvi pogoj za dopustnost posega v pravico iz prvega
odstavka 38. člena Ustave je torej obstoj ustavno dopustnega cilja. Temeljni namen Direktive o hrambi podatkov, zaradi
katere je zakonodajalec izpodbijano ureditev vzpostavil, je
bil določen v prvem odstavku 1. člena,16 in sicer: »[…] da se
zagotovi dostopnost podatkov za namen preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja in pregona hudih kaznivih dejanj, kakor
jih opredeljuje nacionalna zakonodaja vsake od držav članic.«
Podobno tudi prvi odstavek 163. člena ZEKom-1 določa, da
»mora [operater] za namene pridobivanja podatkov v javnem
komunikacijskem omrežju, ki jih določa zakon, ki ureja kazenski postopek, za namene zagotavljanja nacionalne varnosti
in ustavne ureditve ter varnostnih, političnih in gospodarskih
interesov države, kakor jih določa zakon, ki ureja Slovensko
obveščevalno-varnostno agencijo, in za obrambo države, kakor jih določa zakon, ki ureja obrambo države, hraniti podatke
iz 164. člena tega zakona, če jih ustvari ali obdela pri zagotavljanju z njimi povezanih javnih komunikacijskih storitev«.
Pregon hudih oblik kaznivih dejanj, obramba države in zaščita
državne varnosti z namenom zagotavljanja varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter drugih temeljnih pravnih
dobrin pred protipravnimi napadi nanje so ustavno dopustni
cilji. Da lahko država na svojem ozemlju varuje človekove
pravice in temeljne svoboščine (5. člen Ustave), mora v prvi
vrsti skrbeti za obstoj in učinkovito delovanje institucij pravne
države tudi tako, da se bori proti najhujšim oblikam kaznivih
dejanj, da zagotavlja obrambo države in nacionalno varnost
ter ustavno ureditev.
19. Zakonodajalec je torej za poseg v ustavno varovano pravico do informacijske zasebnosti iz prvega odstavka
38. člena Ustave imel ustavno dopustne cilje. S tega vidika
poseg ni nedopusten.
20. Izpodbijani ukrep je tudi primeren za dosego navedenih ciljev, ker jih je s posegom dejansko mogoče doseči. Nedvomno sta v določenih primerih hramba in kasnejša uporaba
prometnih podatkov lahko primeren način za preiskovanje,
odkrivanje in pregon hudih kaznivih dejanj. Prav tako za namene obrambe države in zaščito države varnosti. To izhaja tako
iz izjav držav članic, kot je razvidno iz ocenjevalnega poročila
Evropske komisije17 in drugih dokumentov, objavljenih na njeni
spletni strani,18 kot tudi iz analize, ki jo je predložila Vlada v
tem postopku. Vlada navaja, da imajo ti podatki pomembno
14 Glej odločbo št. U-I-312/11 z dne 13. 2. 2014 (Uradni list
RS, št. 15/14).
15 Tako npr. že v odločbi št. U-I-98/11.
16 Glej tudi uvodne izjave 4, 5 in od 7 do 11 ter 21 in 22 Direktive o hrambi podatkov.
17 Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu,
Ocenjevalno poročilo o Direktivi o hrambi podatkov (Direktiva
2006/24/ES) z dne 18. 4. 2011.
18 Glej npr. Evidence for necessity of data retention in the
EU dostopno na <ec.europa.eu/dgs/home-affairs/pdf/policies/police_cooperation/evidence_en.pdf> (2. 7. 2014).
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podporno nalogo pri zbiranju dokazov v okviru preiskav kaznivih dejanj, saj kažejo na posamezna dejstva, okoliščine, relacije, dinamike in vzorce, ki pomembno pripomorejo k zbiranju
temeljnih dokazov za neposredno dokazovanje suma storitve
kaznivega dejanja. Tudi Sodišče Evropske unije je ocenilo, da
so glede na vedno večji pomen sredstev elektronske komunikacije podatki, ki jih je bilo treba hraniti na podlagi neveljavne
direktive, nacionalnim organom, pristojnim za kazenski pregon,
omogočali dodatne možnosti za razkritje hudih kaznivih dejanj
in so torej v zvezi s tem dragoceno sredstvo za kazenske
preiskave.19 Čeprav iz gradiva, ki ga je predložila Vlada, in
iz dokumentov Komisije ni jasno razvidno, ali gre za uporabo
podatkov, ki sicer ob odsotnosti obvezne hrambe, kot jo je
predvidela Direktiva o hrambi podatkov in sedaj izpodbijana
ureditev, ne bi bili dostopni organom pregona in drugim pristojnim državnim organom, pa hkrati tudi ni mogoče zaključiti, da
bi bili ti podatki očitno neprimerni za dosego cilja. Prav tako ni
očitno, da je ukrep neprimeren, tudi če je v določenih primerih
zaradi tehničnih obvodov ali posebnih načinov uporabe teh storitev (npr. ponarejanje klicne številke, uporaba neregistriranih
predplačniških mobilnih storitev, uporaba storitve za anonimizacijo prometa na internetu ipd.) mogoče zabrisati digitalne
sledi za resničnim uporabnikom ali doseči anonimno uporabo
mobilne in fiksne telefonije ter dostopa do interneta, na kar
sicer opozarja predlagatelj. Ukrep je neprimeren šele takrat,
kadar sredstvo za dosego cilja ni v razumni zvezi s tem ciljem
in kadar s sredstvom navedenega cilja v nobenem primeru ni
mogoče doseči, ne le zgolj v določenem obsegu.20 Lahko pa
to, da je z ukrepom mogoče doseči ustavno dopusten cilj le v
določenem obsegu, pomembno vpliva na presojo sorazmernosti takega ukrepa.
21. Tudi če je ukrep lahko primeren in uporaben, to hkrati
ne pomeni, da je nujno potreben oziroma da za uresničitev
cilja, ki mu sledi, niso na voljo manj invazivni ukrepi, ki bi manj
posegli v človekove pravice posameznikov.21 V okviru preizkusa nujnosti posega Ustavno sodišče presoja, ali je poseg
sploh nujen (potreben) v tem smislu, da cilja ni mogoče doseči
brez posega nasploh (kateregakoli) oziroma da cilja ni mogoče
doseči brez ocenjevanega (konkretnega) posega s kakšnim
drugim, ki bi bil po svoji naravi blažji.22
22. Zato je treba oceniti, ali bi zakonodajalec namen, za
katerega se je tak osebni podatek hranil, lahko dosegel tudi
tako, da bi v pravico iz prvega odstavka 38. člena Ustave posegel na manj invaziven način. Glede na to, da je izpodbijana
ureditev glede načina in obsega hrambe podatkov v bistvu
prepis zahtev Direktive o hrambi podatkov in je torej določena na način, kot jo je določala sedaj razveljavljena Direktiva
o hrambi podatkov, so razlogi, ki so Sodišče Evropske unije
vodili pri njeni razveljavitvi, ključni tudi pri presoji izpodbijanega zakona.
23. V izhodišču je treba poudariti, da so boj proti hudim
kaznivim dejanjem, še posebej organiziranemu kriminalu in
terorizmu, obramba države in zagotavljanje nacionalne varnosti
ter ustavne ureditve temeljnega pomena za delovanje pravne
države. Vendar pa tak cilj, čeprav temeljnega pomena, sam po
sebi ne more upravičevati neomejenega posega v človekove
pravice.
19 Točka 49 obrazložitve sodbe v združenih zadevah C-293/12
in C-594/12.
20 Glej odločbo št. U-I-201/93 z dne 7. 3. 1996 (Uradni list RS,
št. 24/96, in OdlUS V, 27). Primerjaj tudi z 207. točko obrazložitve
sodbe Zveznega ustavnega sodišča Zvezne republike Nemčije
št. 1 BvR 2156/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08 z dne 2. 3. 2010.
21 ESČP v okviru presoje sorazmernosti ukrepa (oziroma
nujnosti ukrepa v demokratični družbi) poudarja, da pridevnik »nujen« ni sopomenka za »neobhodno potreben«, hkrati pa ga tudi ni
mogoče razlagati tako prožno kot na primer izraze »dopusten«,
»reden«, »koristen«, »razumen« ali »zaželen« (sodba v zadevi
Handyside proti Združenemu kraljestvu z dne 7. 12. 1976).
22 Tako npr. v odločbi št. U-I-77/08 z dne 8. 7. 2010 (Uradni
list RS, št. 61/10).
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24. Izpodbijana ureditev predvideva preventivno (vnaprejšnjo) in nediskriminacijsko hrambo prometnih podatkov
določenih elektronskih komunikacij. Posledica takšne ureditve je, da operaterji hranijo določen čas prometne podatke
vseh uporabnikov telefonskih storitev v fiksnem in mobilnem
omrežju, podatke pri dostopu do interneta, elektronske pošte in uporabe telefonije prek internetnega protokola, kot jih
predvideva 164. člen ZEKom-1. Z vnaprejšnjo in neselektivno
hrambo podatkov, ki nastajajo vsakodnevno, se pri operaterjih
ustvarjajo ogromne podatkovne zbirke podatkov, ki se hranijo 14 oziroma 8 mesecev in iz katerih je mogoče v vsakem
trenutku izluščiti zelo podrobna dejstva zasebnega življenja
vsakega posameznika, ki uporablja te storitve.23 Glede na
to, da sodobni način komuniciranja pomeni v pretežni meri
uporabo navedenih elektronskih komunikacijskih storitev,24
tak ukrep v bistvu pomeni zelo invaziven poseg v (informacijsko) zasebnost celotne populacije, tako po obsegu oseb,
ki jih ukrep zadeva, kot tudi glede na podatke, ki se hranijo.
Poseg v pravico izostri tudi dejstvo, da se z nastankom tako
obsežne zbirke osebnih podatkov celotne populacije izrazito
poveča tveganje, da bodo do hranjenih podatkov kljub obveznostim, ki jih operaterjem med drugim nalaga 165. člen
ZEKom-1, dostopale nepooblaščene osebe oziroma da se
bodo podatki uporabili za nezakonite namene.25 Taka ureditev
izrazito posega v človekove pravice in temeljne svoboščine
posameznika tudi zato, ker prizadete osebe o hrambi in morebitni kasnejši uporabi njihovih podatkov niso obveščene,
kar lahko pri njih ustvari občutek stalnega nadzora.26 Takšen
neoprijemljiv občutek stalnega nadzora pa lahko vpliva tudi na
izvrševanje drugih pravic, predvsem pravice do svobodnega
izražanja in obveščanja, kot jo zagotavljata 39. člen Ustave
in 11. člen Listine.27
25. Preventivna in neselektivna hramba podatkov po naravi stvari nujno pomeni, da posega v pretežni meri v pravice
tistih, ki z nameni, zaradi katerih so bili v prvi vrsti ti podatki
zbrani, nimajo oziroma ne bodo imeli niti posredne zveze. Tako
kot Direktiva o hrambi podatkov tudi slovenski zakonodajalec
ni hrambe zamejil na tiste podatke, ki so v neki razumni in
objektivno preverljivi zvezi z namenom, ki ga ukrep želi doseči.
Neselektivna in vnaprejšnja hramba prometnih podatkov nujno
pomeni, da bo posegla v prevladujočem delu v pravice tistega
dela populacije, ki ni dala povoda za takšen poseg. Kot je poudarilo tudi Sodišče Evropske unije,28 se z nezamejenim ukrepom hranijo celo podatki o komunikacijah, ki bi sicer morale
uživati še posebno zaščito. Ureditev namreč ne omogoča anonimne uporabe komunikacijskih sredstev za vse tiste primere,
ko je zaupna in nesledljiva uporaba komunikacijskih sredstev
nujna za dosego njenega namena (npr. telefonske storitve za
pomoč v duševni stiski). Prav tako izpodbijana ureditev, tako
kot tudi ne Direktiva o hrambi podatkov, ni zamejila hrambe
podatkov na določeno časovno obdobje, geografsko območje
ali krog oseb, ki bi lahko bili v določeni zvezi z namenom, ki ga
ukrep zasleduje.29
26. Vprašanje časa hrambe osebnih podatkov je prav
tako pomembno pri presoji, ali je ukrep nujen za dosego
Glej 14. točko obrazložitve.
Glej 72. in 73. točko sklepnih predlogov generalnega pravobranilca Pedra Cruza Villalona z dne 12. 12. 2013 v združenih
zadevah C-293/12 in C-594/12 in sodbe ESČP, na katere se
sklicuje.
25 Prav tam, 75. točka.
26 Operater dejstva, da je do posredovanja podatkov prišlo,
namreč ne sme razkriti osebi, na katero se podatki nanašajo (četrti
odstavek 166. člena ZEKom-1).
27 Tako že sodba Zveznega ustavnega sodišča Zvezne republike Nemčije št. 1 BvR 2156/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08
in 37. točka obrazložitve sodbe v združenih zadevah C-293/12 in
C-594/12.
28 Glej 58.točko obrazložitve sodbe v združenih zadevah
C-293/12 in C-594/12.
29 Prav tam, 59. točka.
23
24

Št.

54 / 18. 7. 2014 /

Stran

6131

ustavno dopustnega cilja. Hramba oziroma obdelava osebnih podatkov dlje, kot je to še potrebno za dosego namena,
ne zadosti sorazmernosti.30 Zakonodajalec je sicer v petem
odstavku 163. člena ZEKom-1 predvidel različen čas hrambe
za podatke v zvezi z javno dostopnimi telefonskimi storitvami
(14 mesecev) na eni strani in vse druge podatke na drugi
strani (8 mesecev). Vendar pa razlogi, zakaj se je odločil za
hrambo v tem časovnem obsegu in zakaj je določil različno
dobo hrambe za navedene podatke, ne iz odgovora Državnega zbora ali mnenja Vlade in tudi ne iz zakonodajnega
gradiva niso razvidni. V že omenjeni analizi, ki jo je priložila
Vlada, je navedena le pavšalna ugotovitev, da bi v primeru
skrajšanja roka hrambe »bila potrebna ponovna prilagoditev
preiskovanih procesov«. Glede na to, da se zbirajo različni
podatki, ki imajo po naravi stvari različno uporabno vrednost
glede na čas hrambe, bi zakonodajalec moral to upoštevati
in čas hrambe ustrezno diferencirati glede na uporabnost
podatkov ali glede na osebe, ki jih to zadeva.31 Iz navedenega gradiva tudi ni razvidno, zakaj krajši rok hrambe (kot so
ga npr. določile nekatere države članice)32 ne zadostuje za
dosego namena. Pri ukrepu, ki vključuje tako širok spekter
različnih podatkov, ne da bi bila natančneje določena objektivna merila za takšno hrambo, tudi ni mogoč kasnejši preizkus,
ali se ukrep nanaša le na to, kar je še nujno potrebno za
dosego namena. Takšen ukrep ne zadosti merilu nujnosti in
tudi ne merilu sorazmernosti v ožjem pomenu, ker ni mogoče
pretehtati, ali je ustrezno daljša doba hrambe in s tem povezana stopnja posega v zasebnost posameznika sorazmerna
z zagotavljanjem javne varnosti oziroma drugega interesa, ki
mu ukrep sledi.
27. Že razveljavljena Direktiva o hrambi podatkov je
namen hrambe omejila le za preiskovanje, odkrivanje in pregon hudih kaznivih dejanj. Izpodbijana ureditev takšne omejitve ne vsebuje. Zakonodajalec tudi v predpisih, na katere
se izpodbijana ureditev sklicuje (prvi odstavek 163. člena
ZEKom-1), obdelave prometnih podatkov ni zamejil zgolj
na določena (huda kazniva) dejanja, za katera bi ocenil, da
zaradi njihove teže hramba podatkov oziroma dostop do njih
upravičujeta poseg v zasebnost posameznika.33 Tudi zato
ukrep nesorazmerno posega v pravico iz prvega odstavka
38. člena Ustave.
28. Zakonodajalec je z določitvijo obvezne hrambe prometnih podatkov v prvem odstavku 163. člena ZEKom-1 izrazito posegel v pravico do varstva osebnih podatkov, hkrati pa ni
skrbno opredelil okoliščin, na podlagi katerih bi ta poseg zamejil
le na tisto, kar je še nujno potrebno za dosego namena. S tem
je izpodbijana določba nesorazmerno posegla v pravico do
varstva osebnih podatkov iz prvega odstavka 38. člena Ustave.
Zato je prvi odstavek 163. člena ZEKom-1, ki izrecno določa
obvezno hrambo prometnih podatkov, protiustaven. Druge izpodbijane določbe XIII. poglavja ZEKom-1 pa so neposredno s
to določbo povezane in nimajo samostojnega pomena. Zato je
30 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-312/11 z dne 13. 2.
2014 (Uradni list RS, št. 15/14). Glej tudi sodbo ESČP v zadevi
S. in Marper proti Združenemu kraljestvu z dne 4. 12. 2008. Tako
tudi 6. člen Direktive o zasebnosti in elektronskih komunikacijah
in točka e) 5. člena MKVP. Glej tudi 24. točko obrazložitve v odločbi št. U-I-411/06. Člen 6 Direktive o zasebnosti in elektronskih
komunikacijah določa načelo, da je treba podatke o prometu, ki se
obdelujejo, izbrisati ali anonimizirati, potem ko niso več potrebni za
namen prenosa sporočila.
31 Primerjaj s 63. in 64. točko sodbe v združenih zadevah
C-293/12 in C-594/12.
32 Npr. šestmesečni rok, kot ga je določila Zvezna republika
Nemčija v (sedaj sicer razveljavljenem) 113.a členu Zakona o telekomunikacijah (Telekommunikationgesetz).
33 Primerjaj prvi odstavek 149.b člena Zakona o kazenskem
postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo in
47/13 – v nadaljevanju ZKP) in drugi odstavek 150. člena ZKP, kjer
je zakonodajalec določil katalog kaznivih dejanj, v zvezi s katerimi
se lahko odredijo ukrepi iz prvega odstavka 150. člena ZKP.
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Ustavno sodišče izpodbijane določbe XIII. poglavja razveljavilo
v celoti (1. točka izreka).
29. Ker je bilo treba izpodbijane določbe razveljaviti že
zaradi neskladja s pravico do varstva osebnih podatkov po
38. členu Ustave, Ustavno sodišče ni presojalo drugih zatrjevanih protiustavnosti.
30. Da bi Ustavno sodišče preprečilo nadaljnje nesorazmerne posege v pravico do varstva osebnih podatkov iz prvega
odstavka 38. člena Ustave, je na podlagi drugega odstavka
40. člena ZUstS določilo način izvršitve te odločbe. Na njegovi
podlagi morajo operaterji, ki hranijo prometne podatke po prvem odstavku 163. člena ZEKom-1, nemudoma po objavi te
odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije te podatke uničiti
(2. točka izreka).
C.
31. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
43. člena in drugega odstavka 40. člena ZUstS v sestavi:
predsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodniki
dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Etelka Korpič - Horvat, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, dr. Jadranka
Sovdat in Jan Zobec. Ustavno sodišče je odločbo sprejelo
soglasno.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik

2389.

Razpored dela Ustavnega sodišča za čas
jesenskega zasedanja od 10. 9. 2014 do 20. 12.
2014

Številka: Su-I-5/14-9
Datum: 7. 7. 2014
Ustavno sodišče je na podlagi prvega odstavka 11. člena
Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10
in 56/11) na 10. upravni seji z dne 7. 7. 2014 sprejelo

RAZPORED DELA
USTAVNEGA SODIŠČA
za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2014
do 20. 12. 2014
I.
Terminski program za jesensko zasedanje:
1. Redne plenarne seje Ustavnega sodišča:
11., 18. in 25. septembra
2., 9., 16. in 23. oktobra
6., 13., 20. in 27. novembra
4., 11. in 17. decembra
S sklepom Ustavnega sodišča se lahko določi nadomestni
datum redne plenarne seje.
2. Izredno plenarno sejo skliče predsednik Ustavnega
sodišča v skladu s Poslovnikom.
3. Seje senatov za preizkus ustavnih pritožb skličejo
predsednice oziroma predsedniki senatov po razporedu, ki ga
določi senat, oziroma po potrebi.
4. Upravne seje Ustavnega sodišča skliče predsednik
Ustavnega sodišča po potrebi.
5. Komisija za redakcijo odločb in sklepov Ustavnega
sodišča ima sejo vsak torek, ki sledi tednu, v katerem je bila
plenarna seja Ustavnega sodišča, če Ustavno sodišče ne odloči drugače.
II.
1. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja civilnopravnih zadev odloča v sestavi:

Uradni list Republike Slovenije
dr. Etelka Korpič - Horvat, predsednica,
dr. Dunja Jadek Pensa, članica, in
Jan Zobec, član.
Namestnik predsednice senata je Jan Zobec.
2. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja kazenskopravnih zadev odloča v sestavi:
dr. Jadranka Sovdat, predsednica,
dr. Ernest Petrič, član, in
dr. Mitja Deisinger, član.
Namestnik predsednice senata je dr. Mitja Deisinger.
3. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja upravnopravnih zadev odloča v sestavi:
mag. Marta Klampfer, predsednica,
mag. Miroslav Mozetič, član, in
Jasna Pogačar, članica.
Namestnica predsednice senata je Jasna Pogačar.
4. V primeru izločitve ali zaradi odsotnosti članice oziroma
člana senata se za čas jesenskega zasedanja določi nadomestna sodnica ali nadomestna sodnika kot članica oziroma člana
senata izmed drugih sodnic oziroma sodnikov (v nadaljevanju
sodnik) po naslednjem razporedu:
sodnica Jasna Pogačar za zadeve kazenskega senata,
sodnik dr. Mitja Deisinger za zadeve upravnega senata,
sodnik dr. Ernest Petrič za zadeve civilnega senata.
Če je zaradi izločitve ali odsotnosti sodnikov treba nadomestiti več članov senata, določi nadomestne sodnike predsednik Ustavnega sodišča praviloma po abecednem vrstnem redu
začetnic priimkov vseh sodnikov.
III.
1. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja kazenskopravnih zadev obravnava ustavne pritožbe zoper posamične pravne akte, izdane v kazenskih postopkih, postopkih o
prekrških, ter ustavne pritožbe zoper posamične akte, izdane
v upravnem sporu in upravnih postopkih po določbah Zakona
o izvrševanju kazenskih sankcij.
2. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja civilnopravnih zadev obravnava ustavne pritožbe zoper posamične
pravne akte, izdane v pravdnih in izvršilnih postopkih ter v
postopkih gospodarskih sporov, ter ustavne pritožbe zoper
posamične pravne akte, izdane v nepravdnih in zapuščinskih
postopkih, in zoper posamične pravne akte, izdane v postopkih
zaradi motenja posesti.
3. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja upravnopravnih zadev obravnava ustavne pritožbe zoper posamične
pravne akte, izdane v postopkih, za katere je določena pristojnost po določbah Zakona o upravnem sporu, ter ustavne
pritožbe zoper posamične pravne akte, izdane v postopkih
delovnih in socialnih sporov.
IV.
Zadeve se dodeljujejo sodnikom po naslednjih pravilih:
1. Zadeve iz vpisnika U-I se dodeljujejo po abecednem
vrstnem redu začetnic priimkov sodnikov tako, da obstaja poseben vrstni red za oceno ustavnosti zakonov in poseben vrstni
red za oceno ustavnosti drugih predpisov.
2. Zadeve iz P vpisnika se dodeljujejo med zadevami iz
U-I vpisnika – drugi predpisi tako, da se zadeva dodeli sodniku,
ki je po abecednem vrstnem redu začetnic priimkov sodnikov
na vrsti za dodelitev U-I zadeve.
3. Zadeve drugih posebnih vpisnikov (U-II vpisnik,
Rm vpisnik, Mp vpisnik in drugi posebni vpisniki) se dodeljujejo po abecednem vrstnem redu začetnic priimkov sodnikov
tako, da se vrstni red za vse vpisnike nadaljuje ne glede na
statistično leto.
4. Zadeve iz vpisnika Up se dodeljujejo sodnikom glede
na njihov razpored v senatih po abecednem vrstnem redu začetnic priimkov članov senata.
5. Če je v krajšem časovnem obdobju vloženo večje
število pobud ali zahtev zoper isti predpis ali splošni akt ali
večje število ustavnih pritožb z bistveno enakim dejanskim
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in pravnim stanjem, se po časovnem zaporedju vložitve prva
zadeva dodeli sodniku ob upoštevanju abecednega vrstnega
reda začetnic priimkov sodnikov, druge zadeve pa se posebej
označijo in dodelijo istemu sodniku.
6. Če udeleženec v postopku hkrati ali v krajšem časovnem obdobju vloži pobudo in ustavno pritožbo, ki sta povezani, se zadeva iz U-I vpisnika dodeli sodniku, ki se mu dodeli
zadeva iz Up vpisnika po točki IV. 5. tega razporeda.

zadevah ustavnih pritožb in sporov glede pristojnosti, ki se
objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, če tako sklene
Ustavno sodišče.
3. Sklepi, sprejeti na plenarni seji v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča, se objavijo v Uradnem listu Republike
Slovenije, če tako sklene Ustavno sodišče.
4. Sklepi senatov v zadevah ustavnih pritožb se objavijo
v Uradnem listu Republike Slovenije, če tako sklene senat.

V.
1. V primerih izločitve sodnika, ki mu je zadeva dodeljena, se sodnik poročevalec določi izmed drugih sodnikov po
abecednem vrstnem redu začetnic priimkov sodnikov, če gre
za zadeve iz U-I, P in posebnih vpisnikov iz IV. 4. točke tega
razporeda. V zadevah Up vpisnika se zadeva dodeli sodnikoma, članoma istega senata po abecednem vrstnem redu
začetnic njihovih priimkov.
2. Ustavno sodišče lahko na seji odloči, da se zadeva
dodeli drugemu sodniku poročevalcu.
3. Na podlagi poprejšnjega dogovora med sodnikoma
se zadeva, dodeljena sodniku, predodeli drugemu sodniku,
ki postane sodnik poročevalec.
4. Če je ustavna pritožba sprejeta v obravnavo na podlagi tretjega odstavka 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo
– ZUstS) in med sodniki, ki so se izrekli za njen sprejem, ni
sodnika, ki mu je bila zadeva dodeljena, postane sodnik poročevalec tisti izmed članov senata, ki se je izrekel za sprejem
ustavne pritožbe. Če sta se izrekla za sprejem ustavne pritožbe dva člana senata, postane sodnik poročevalec tisti izmed
njiju, ki je po začetnih črkah priimka po abecedi pred drugim,
če se ustavna sodnika ne sporazumeta drugače.
5. Predodelitev zadeve izvede na podlagi odredbe generalnega sekretarja Ustavnega sodišča glavna pisarna.

IX.
Uradne ure v glavni pisarni in knjižnici Ustavnega sodišča so ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih od 8.30 do
12. ure, ob sredah od 10. do 15. ure.

VI.
1. Svetovalkam oziroma svetovalcem Ustavnega sodišča (v nadaljevanju svetovalec) dodeljuje zadeve v delo
generalni sekretar Ustavnega sodišča oziroma po njegovem
pooblastilu namestnica in pomočnici generalnega sekretarja.
Zadeve se dodeljujejo pretežno po enem strokovnem področju. Zadeve, ki jih ni mogoče dodeliti na ta način, se dodelijo
ob upoštevanju sorodnosti strokovnih področij med svetovalce tako, da se zagotovi približno enaka obremenjenost
svetovalcev enakega položaja.
2. V primeru zelo zahtevnih zadev lahko dodeli generalni sekretar po dogovoru s sodnikom poročevalcem zadevo
v delo več svetovalcem, pri čemer določi med njimi, kdo je
glavni svetovalec.
3. Če strokovno delo za zadevo opravi zunanji ekspertni
strokovnjak, ostane zadeva dodeljena svetovalcu, ki opravi
drugo potrebno delo v zvezi z zadevo.

Na podlagi 28. in 34. člena Zakona o volitvah v državni
zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US) ter sklepa 1. seje Državne volilne komisije izdajam

VII.
1. Novo imenovanim svetovalcem dodeli generalni sekretar Ustavnega sodišča zadeve s strokovnega področja,
ki ga določi Ustavno sodišče ob odločitvi o razpisu prostega
mesta.
2. Zadeve se svetovalcem iz prejšnje točke dodelijo tako,
da se jim dodelijo najprej najstarejše zadeve, ki jih imajo v
delu svetovalci.
VIII.
1. Odločbe Ustavnega sodišča, izdane v zadevah za
oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov, se objavijo
v Uradnem listu Republike Slovenije ter v uradnem glasilu, v
katerem je bil objavljen predpis.
2. Odločbe in mnenja Ustavnega sodišča, izdani v drugih zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča, se objavijo v
Uradnem listu Republike Slovenije, razen odločb, izdanih v

X.
Razpored dela se razmnoži za predsednika, sodnike,
generalnega sekretarja, namestnico in pomočnice generalnega sekretarja ter se objavi na intranetni strani Ustavnega
sodišča. Razpored se pritrdi na oglasno desko Ustavnega
sodišča ter se, razen točk VI. 4. in VI. 5., objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in na spletni strani Ustavnega
sodišča.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
2390.

Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika
predsednice v 7. okrajni volilni komisiji
IV. volilne enote

SKLEP
o razrešitvi in imenovanju namestnika
predsednice v 7. okrajni volilni komisiji
IV. volilne enote
V 7. okrajni volilni komisiji IV. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti predsednice:
Nika Poglajen
in
imenuje:
– za namestnika predsednice:
Marko Medved, roj. 9. 9. 1980, Podgrajska cesta 9 b,
1000 Ljubljana.
Št. 040-8/2014-220
Ljubljana, dne 15. julija 2014
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik

2391.

Navodilo o obrazcih za dajanje podpore
v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 40. člena Zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08
in 83/12) je Državna volilna komisija na 33. seji dne 8. julija
2014 sprejela

Stran

6134 /

Št.

54 / 18. 7. 2014

Uradni list Republike Slovenije

NAVODILO
o obrazcih za dajanje podpore v postopku
kandidiranja na lokalnih volitvah
I.
(1) S tem navodilom se določata oblika in vsebina obrazcev za dajanje podpore volivk in volivcev (v nadaljevanju: volivci) v postopku določanja kandidatur za župana občine oziroma
za člane občinskega sveta.
(2) Dajanje podpore volivcev v postopku določanja kandidatur za župana občine oziroma za člane občinskega sveta se
opravi po obrazcih, ki so predpisani s tem navodilom.
II.
(1) Za dajanje podpore se določijo naslednji obrazci:
– Obrazec LV-1 Podpora, ki jo da volivec kandidaturi za
župana občine;
– Obrazec LV-2 Podpora, ki jo da volivec kandidaturi,
listi kandidatov oziroma predlagatelju za
volitve članov občinskega sveta;
– Obrazec LV-3 Podpora, ki jo da volivec kandidaturi za
člana občinskega sveta – predstavnika
italijanske ali madžarske narodne skupnosti oziroma romske skupnosti.
(2) Na območjih kjer živijo pripadniki italijanske oziroma
madžarske narodnosti se enakopravno uporabljajo obrazci v
dvojezični slovensko – italijanski različici oziroma v dvojezični
slovensko – madžarski različici.
(3) Obrazci določeni s tem navodilom, ki so na razpolago
na sedežih organov pred katerimi mora volivec podpisati obrazec, so brezplačni.
III.
(1) Posebna volilna pravica volivcev, ki so dali podporo
kandidaturi na obrazcu LV-3, se preveri na podlagi posebnega
volilnega imenika v postopku preizkusa kandidature, ki ga
opravi posebna občinska volilna komisija.
(2) Obrazec LV-3 se uporablja tudi v primerih kot jih
določa 40. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF).
IV.
(1) Državna volilna komisija je to navodilo sprejela v
sestavi predsednik Anton Gašper Frantar, ter člani dr. Marko
Kambič, Slavko Vesenjak, Miha Klun, Miroslav Pretnar in Sašo
Lenčič Stojanovič. Navodilo je sprejela soglasno.
(2) To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-1/2014-74
Ljubljana, dne 8. julija 2014
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik
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PODPORA

kandidaturi za župana
Obrazec morate podpisati pred pristojnim organom,
ki vodi evidenco volilne pravice, nato pa ga oddate
kandidatu oz. predlagatelju kandidata.

Obrazec izpolnite z velikimi tiskanimi črkami.

Podatki o volivcu

Naslov stalnega bivališča:

Ime:

Ulica in hišna številka:

Priimek:

Poštna številka in pošta:

Datum rojstva:

Dajem svojo podporo kandidaturi za župana občine:
Ime občine:

Datum:

Podpis:

Izpolni upravna enota
Obrazec je bil dne:

podpisan pred organom, ki vodi evidenco volilne pravice

in vpisan v seznam izdanih obrazcev pod zaporedno številko
Podpis:

.
Žig:

Obr.lv-1
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PODPORA

kandidaturi za člana občinskega sveta oziroma
listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta
Obrazec morate podpisati pred pristojnim organom,
ki vodi evidenco volilne pravice, nato pa ga oddate
kandidatu oz. predlagatelju kandidata.

Obrazec izpolnite z velikimi tiskanimi črkami.

Podatki o volivcu

Naslov stalnega bivališča:

Ime:

Ulica in hišna številka:

Priimek:

Poštna številka in pošta:

Datum rojstva:

Dajem svojo podporo kandidaturi oziroma listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta:
občine:

v volilni enoti številka:

Datum:

Podpis:

Izpolni upravna enota
Obrazec je bil dne:

podpisan pred organom, ki vodi evidenco volilne pravice

in vpisan v seznam izdanih obrazcev pod zaporedno številko
Podpis:

.
Žig:

Obr.lv-2
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PODPORA

kandidaturi za člana občinskega sveta predstavnika italijanske
ali madžarske narodne skupnosti oziroma romske skupnosti
Obrazec morate podpisati pred pristojnim organom,
ki vodi evidenco volilne pravice, nato pa ga oddate
kandidatu oz. predlagatelju kandidata.

Obrazec izpolnite z velikimi tiskanimi črkami.

Podatki o volivcu

Naslov stalnega bivališča:

Ime:

Ulica in hišna številka:

Priimek:

Poštna številka in pošta:

Datum rojstva:

Dajem svojo podporo kandidaturi za volitve člana občinskega sveta – predstavnika(-ov) italijanske ali madžarske
narodne skupnosti oziroma romske skupnosti občine:
Ime občine:

Datum:

Podpis:

Izpolni upravna enota
Obrazec je bil dne:

podpisan pred organom, ki vodi evidenco volilne pravice

in vpisan v seznam izdanih obrazcev pod zaporedno številko
Podpis:

.
Žig:

Obr.lv-3
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OBČINE
ANKARAN
2392.

Razpis rednih volitev v Svetu Samoupravne
skupnosti italijanske narodnosti Ankaran

In conformità alla Legge sulle Comunità autogestite
delle Comunità nazionali (Gazz. Uff. della RS, Nr. 65/94)
e alla delibera del Consiglio della CAN di Capodistria del
16. 7. 2014

BANDISCO
le elezioni ordinarie per il Consiglio
della Comunità autogestita della nazionalità
italiana di Ancarano
1. Le elezioni per il Consiglio della Comunità autogestita
della nazionalità italiana di Ancarano si svolgeranno domenica,
5 ottobre 2014.
2. Le procedure elettorali avranno inizio il 21 luglio
2014.
3. Delego la Commissione elettorale comunale particolare per l'elezione del consigliere della nazionalità italiana nel
Consiglio comunale di Ancarano e la Commissione elettorale
repubblicana a svolgere tutte le mansioni inerenti alle elezioni
per il consiglio della Comunità autogestita della nazionalità
italiana di Ancarano.
Capodistria, 16 luglio 2014
Il presidente del Consiglio
Fulvio Richter m.p.

CELJE
2394.

Obvezna razlaga druge alineje 1. točke
4. člena Odloka o sprejetju zazidalnega načrta
»Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I«

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni
list RS, št. 106/13) in prvega odstavka 67. člena Poslovnika
Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14)
je Mestni svet Mestne občine Celje na 28. redni seji dne 1. 7.
2014 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
druge alineje 1. točke 4. člena Odloka o sprejetju
zazidalnega načrta »Gospodarska cona Vzhodne
Trnovlje I«
(Uradni list SRS, št. 42/86)
1. člen
Drugo alinejo 1. točke 4. člena Odloka o sprejetju zazidalnega načrta »Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I« (Uradni
list SRS, št. 42/86) je treba razumeti tako, da se ob lastniški
razdrobitvi v zazidalnem načrtu predvidenih območij smatra za
ograjena manipulacijska dvorišča vsa na novo nastala lastniška
manipulacijska dvorišča pred poslovnimi prostori.
2. člen
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 3505-3/2014
Celje, dne 1. julija 2014
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

BELTINCI
2393.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Beltinci

Na podlagi 28. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 in 83/12) in
30. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09)

RAZPISUJEM
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Beltinci
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Beltinci,
Bratonci, Dokležovje, Gančani, Ižakovci, Lipa, Lipovci in Melinci
bodo v nedeljo, 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.
Št. 041-11/2014-1
Beltinci, dne 10. julija 2014
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

2395.

Obvezna razlaga pete alineje prvega odstavka
4. člena Odloka o sprejetju prostorsko
ureditvenih pogojev za območje Zahodno
Ostrožno

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni
list RS, št. 106/13) in prvega odstavka 67. člena Poslovnika
Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14)
je Mestni svet Mestne občine Celje na 28. redni seji dne 1. 7.
2014 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
pete alineje prvega odstavka 4. člena Odloka
o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev
za območje Zahodno Ostrožno
(Uradni list SRS, št. 36/86,
Uradni list RS, št. 80/09 in 3/11)
1. člen
Peto alinejo prvega odstavka 4. člena Odloka o sprejetju
prostorsko ureditvenih pogojev za območje Zahodno Ostrožno
(Uradni list SRS, št. 36/86, Uradni list RS, št. 80/09 in 3/11) je
treba razumeti tako, da se smatra za sistem zvez tudi postavitev bazne postaje mobilne telefonije s pripadajočo opremo.
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2. člen
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 3505-4/2014
Celje, dne 1. julija 2014
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

2396.

Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju
in čiščenju komunalne in padavinske odpadne
vode na območju Mestne občine Celje

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 –
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A,
48/12, 57/12 in 92/13), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), Uredbe o oskrbi s pitno
vodo (Uradni list RS, št. 88/12), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS,
št. 88/11, 8/12 in 108/13), 3. in 17. člena Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13
in 111/13), 8. člena Odloka o gospodarskih javnih službah
v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 29/06 in 98/08) in
10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list
RS, št. 106/13) je Mestni svet Mestne občine Celje na 28. redni
seji dne 1. 7. 2014 sprejel

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode
na območju Mestne občine Celje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok določa način izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem
besedilu: javna služba) na območju Mestne občine Celje (v
nadaljnjem besedilu: občina) in obsega:
1. organizacijsko in prostorsko zasnovo izvajanja javne
službe,
2. vrsto in obseg storitev javne službe,
3. pogoje za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo,
4. pogoje za zagotavljanje odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,
5. pravice in obveznosti izvajalca javne službe in uporabnikov,
6. obveznosti izvajalcev del,
7. obračun storitev javne službe,
8. izvajanje posebnih storitev,
9. vrsto objektov in naprav potrebnih za izvajanje javne
službe,
10. prevzem objektov in naprav v upravljanje,
11. vzdrževanje hidrantnega omrežja in odjem vode iz
hidrantov,
12. ukrepe za zmanjšanje količine padavinske vode odvedene v javno kanalizacijo,

Št.

54 / 18. 7. 2014 /

Stran

6139

13. javna pooblastila,
14. prekinitev dobave pitne vode in prekinitev odvajanja
odpadne vode,
15. nadzor nad izvajanjem javne službe in kazenske
določbe,
16. druge elemente, pomembne za izvajanje in razvoj
javne službe.
2. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz 1. člena
tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo zakonski in podzakonski predpisi s področja varstva okolja.
3. člen
(storitev javne službe)
(1) S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno
vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov iz javnega vodovoda, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja
za oskrbo živali.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za storitve javne
službe ne šteje oskrba s pitno vodo nestanovanjskih stavb in
gradbenih inženirskih objektov ter nestanovanjskih prostorov
v stanovanjskih stavbah ne glede na to, ali se zagotavlja iz
javnega vodovoda, če:
1. se voda rabi za namen, ki ni oskrba s pitno vodo in za
katerega je treba pridobiti vodno pravico v skladu s predpisom,
ki ureja vode in
2. iz vode nastaja industrijska odpadna voda v skladu s
predpisom, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode v vodo in javno kanalizacijo.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se takrat, kadar se
oskrba s pitno vodo zagotavlja iz javnega vodovoda za storitve
javne službe šteje:
1. oskrba stavb ali gradbenih inženirskih objektov s pitno
vodo v delu, kjer se v njih izvajajo državne ali občinske javne
službe,
2. oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje javnih
površin,
3. oskrba zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje
požarov s pitno vodo,
4. oskrba s pitno vodo, ki je na javnih površinah namenjena splošni rabi in
5. oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje površin, ki
pripadajo stavbi iz prvega odstavka tega člena, če letna količina
vode ne presega 50 m³.
(4) S storitvami javne službe po tem odloku se zagotavlja:
1. odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo,
2. prevzem komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih greznic, obstoječe greznice in malih komunalnih čistilnih
naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 populacijskih ekvivalentov (v nadaljevanju: PE),
3. čiščenje in obdelava komunalne odpadne vode in blata
iz prejšnje alineje na komunalni ali skupni čistilni napravi,
4. zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega
monitoringa ali ocene obratovanja za male komunalne čistilne
naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE,
5. prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z
zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki niso objekti javne
kanalizacije in so v lasti in upravljanju lastnika ali lastnikov
nestanovanjskih stavb, iz katerih se odvaja komunalna odpadna voda, na območju poselitve, ki ni opremljeno z javno
kanalizacijo,
6. obdelava blata iz prejšnje alineje na komunalni ali
skupni čistilni napravi,
7. 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
in so v lasti in upravljanju lastnika ali lastnikov nestanovanjskih
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stavb, iz katerih se odvaja komunalna odpadna voda, na območju poselitve, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo,
8. odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin in streh.
(5) Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter
padavinske odpadne vode iz površin, ki niso javne, se ne šteje
za storitev javne službe ne glede na to, če se takšna voda odvaja v javno kanalizacijo in čisti v komunalni ali skupni čistilni
napravi.
(6) Odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode iz
cestnega telesa se ne šteje za storitev javne službe in ni predmet tega odloka.

men:

4. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji po-

1. Izvajalec javne službe je pravna oseba, ki ji je v skladu
s predpisi občine, ki urejajo izvajanje javne službe na njenem
območju, podeljeno izvajanje javne službe.
2. Javni vodovod je vodovod, ki je kot občinska gospodarska javna infrastruktura namenjen izvajanju javne službe.
Del javnega vodovoda je tudi zunanje hidrantno omrežje za
gašenje požarov, ki je neločljivo hidravlično povezano z javnim
vodovodom.
3. Zasebni vodovod je vodovod, ki je v zasebni lasti in
namenjen lastni oskrbi s pitno vodo.
4. Lastna oskrba s pitno vodo je oskrba stavb in gradbenih
inženirskih objektov s pitno vodo na območjih, kjer občina javne
službe ne zagotavlja in se pri odvzemu vode iz podzemnih ali
površinskih voda izvaja na podlagi vodnega dovoljenja, izdanega v skladu s predpisi, ki urejajo vode.
5. Javna kanalizacija je kanalizacija, skupaj s čistilno napravo, ki zaključuje to kanalizacijo, ki je kot javna infrastruktura
lokalnega pomena namenjena izvajanju občinske gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode.
6. Interna kanalizacija so cevovodi s pripadajočo opremo,
ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne
vode iz stavb v javno kanalizacijo, nepretočno greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo.
7. Vodovodni priključek je cevovod od javnega vodovoda
do odjemnega mesta in njegova oprema. Priključek na javni
vodovod je v lasti lastnika stavbe ali gradbenega inženirskega
objekta in ne sodi med objekte in opremo javne infrastrukture.
Priključni sklop na javni vodovod, odjemno mesto in obračunski
vodomer so sestavni del priključka na javni vodovod.
8. Odjemno mesto je mesto spoja interne vodovodne
napeljave z obračunskim vodomerom, to je spoj med obračunskim vodomerom in ventilom za obračunskim vodomerom.
Odjemno mesto je tudi mesto, kjer se izvaja odjem vode iz
javnega vodovoda v skladu s 1. do 4. točko tretjega odstavka
3. člena tega odloka.
9. Vodomerno mesto je zunanji ali notranji talni jašek ali
zidna niša, v katerem je vodomer.
10. Varovalna plomba je objemka, ki preprečuje nepooblaščeno odstranitev vodomera.
11. Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in
poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijo 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.
12. Posebne storitve so storitve, ki niso obvezne storitve
javne službe oziroma javna služba po zakonskih in podzakonskih predpisih s področja varstva okolja, vendar jih izvajalec
javne službe izvaja z uporabo javne infrastrukture, namenjene
oskrbi s pitno vodo in odvajanju ter čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode.
13. Upravljavec javnega vodovoda je pravna oseba, ki jo
v skladu s predpisom, ki ureja javno službo, občina določi ali
izbere za izvajalca javne službe.
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14. Upravljavec javne kanalizacije je izvajalec javne službe, ki upravlja z javnim kanalizacijskim sistemom.
15. Uporabnik javne službe so lastniki stavbe, dela stavbe
ali gradbenega inženirskega objekta in upravljavci javnih površin, za katere se zagotavlja izvajanje javne službe.
16. Komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih
prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih.
Komunalna odpadna voda je tudi voda, ki nastaja:
– v objektih v javni rabi ali v drugih dejavnosti, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvu, ali
– nastaja kot industrijska odpadna voda v proizvodnji ali
storitveni ali drugi dejavnosti ali mešanica te odpadne vode s
komunalno ali padavinsko odpadno vodo, če je po naravi in
sestavi podobna odpadni vodi po uporabi v gospodinjstvu, njen
povprečni dnevni pretok ne presega 15 m³/dan, njena letna
količina ne presega 4.000 m3, obremenjevanje okolja zaradi
njenega odvajanja ne presega 50 PE in pri kateri za nobeno od
onesnaževal letna količine ne presega mejnih vrednosti letnih
količin onesnaževal, določenih skladno s predpisi o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode v vode in javno
kanalizacijo.
17. Padavinska odpadna voda je odpadna voda, ki kot
posledica meteornih padavin onesnažena odteka z utrjenih,
tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin v vode ali
se odvaja v javno kanalizacijo.
18. Javna površina je površina grajenega javnega dobra
lokalnega ali državnega pomena, katere uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem.
19. Nepretočna greznica je neprepusten zbiralnik komunalne odpadne vode, iz katerega se odvaža komunalna
odpadna voda v čiščenje oziroma obdelavo na komunalno
čistilno napravo.
20. Obstoječa greznica je greznica, ki je obratovala že
pred 10. novembrom 2007.
21. Komunalna čistilna naprava je naprava za čiščenje
komunalne odpadne vode ali za čiščenje mešanice komunalne
odpadne vode z industrijsko ali padavinsko odpadno vodo ali
obema, ki zmanjšuje ali odpravlja njeno onesnaženost.
22. Skupna čistilna naprava je čistilna naprava za čiščenje
mešanice odpadnih voda, pri kateri delež obremenitve čistilne
naprave, ki jo povzroča industrijska odpadna voda ene ali več
naprav, presega 40 %, merjeno s kemijsko potrebo po kisiku.
(2) Ostali izrazi uporabljeni v tem odloku in izrazi našteti v prvem odstavku tega člena, če se definicije izrazov v
zakonodaji spremenijo, imajo enak pomen, kot je določeno v
zakonskih in podzakonskih predpisih s področja varstva okolja.
5. člen
(strokovno-tehnične naloge javne službe)
(1) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge
javne službe, ki z občinskim aktom ali s pogodbo sklenjeno
z izvajalcem javne službe niso prenesene na izvajalca javne
službe, opravlja občinska uprava.
(2) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki jih občina lahko prenese na izvajalca javne službe so:
– zagotavljanje strokovnih podlag v zvezi z načrtovanjem komunalne opremljenosti predvidenega poselitvenega
območja;
– zagotavljanje strokovnih podlag, ki jih občina potrebuje
za izvajanje upravnih nalog pri urejanju javne službe;
– pospeševanje uvajanja informatiziranih procesov za
potrebe javne službe;
– zagotavljanje strokovnih podlag, ki jih občina potrebuje
za načrtovanje in usklajevanje prednostne rabe vode iz vodovoda;
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z
načrtovanjem razvoja javne službe in izvedbo: gradnje novih
vodnih virov, povečanja zmogljivosti črpanja obstoječih virov
pitne vode, rezervnih zmogljivosti vodovoda, varnega obratovanja vodovoda ter gradnje in vzdrževanja objektov in naprav,
potrebnih za izvajanje javne službe;
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– načrtovanje in razvoj infrastrukturnih objektov ter naprav
javne kanalizacije, namenjeni izvajanju javne službe odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
(3) Občinska uprava skrbi za koordinacijo med občino in
izvajalcem javne službe in izvaja nadzor nad izvajanjem javne
službe skladno s predpisi in dogovorjenim načrtom nadzora in
zagotavljanja kakovosti.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
6. člen
(oblika zagotavljanja javne službe)
V občini izvaja javno službo javno podjetje v obliki gospodarske družbe (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe)
v obsegu in pod pogoji določenimi s tem odlokom.
7. člen
(namenska poraba sredstev)
(1) Najemnina za uporabo javne infrastrukture vodovodnega in kanalizacijskega omrežja je namenski prihodek občine in se namensko uporablja za investicije in investicijska
vzdrževalna dela na javni infrastrukturi vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.
(2) Okoljska dajatev za onesnaževanje vode po zakonu
o varstvu okolja je namenski prihodek občine in se namensko
uporablja za investicije in investicijska vzdrževalna dela na
javni infrastrukturi kanalizacijskega in vodovodnega omrežja.
8. člen
(območja izvajanja javne službe)
(1) Oskrba s pitno vodo na območju občine se zagotavlja:
1. s storitvami javne službe,
2. kot lastna oskrba prebivalcev.
Izvajalec javne službe upravlja le z javnim vodovodom.
(2) Občina zagotavlja izvajanje javne službe oskrbe s
pitno vodo na vseh poselitvenih območjih na njenem območju,
razen na poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo
manj kot deset m3 pitne vode na dan. Območja javnega vodovoda so prikazana na topografski karti v Prilogi 1 tega odloka.
(3) Občina zagotavlja izvajanje storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na
območju celotne občine.
9. člen
(lastna oskrba)
(1) Na območju javnega vodovoda, kjer občina zagotavlja oskrbo s pitno vodo s storitvami javne službe, je obvezna
priključitev na javni vodovodni sistem in ni dovoljena lastna
oskrba s pitno vodo.
(2) Vodni vir, ki zagotavlja pitno vodo javnemu vodovodu,
se ne sme uporabljati za lastno oskrbo s pitno vodo.
(3) Na območju, kjer občina zagotavlja odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo je obvezna priključitev
na javno kanalizacijo.
III. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
10. člen
(obseg storitev javne službe oskrbe s pitno vodo)
Javna služba oskrbe s pitno vodo po tem odloku v naselju
ali delu naselja, ki je opremljeno z javnim vodovodom, obsega:
– upravljanje objektov javnega vodovoda in
– zagotavljanje oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo.

Št.

54 / 18. 7. 2014 /

Stran

6141

11. člen
(obseg storitev javne službe odvajanja in čiščenja
odpadne vode)
(1) Javna služba odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, po tem odloku obsega:
– upravljanje objektov javne kanalizacije,
– odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se
odvaja v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije,
– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se
s streh in javnih površin odvaja v kanalizacijsko omrežje javne
kanalizacije.
(2) V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode po tem odloku mora izvajalec
javne službe v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno z
javno kanalizacijo, in za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo
skupino stavb zunaj naselja zagotoviti:
– redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter čiščenje njihove vsebine v komunalni čistilni napravi,
– prevzem blata iz obstoječih greznic pri uporabniku storitev in njegovo obdelavo na komunalni čistilni napravi enkrat
na tri leta,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE pri uporabniku storitev in njegovo obdelavo na komunalni čistilni napravi enkrat na leto,
– prve meritve in obratovalni monitoring oziroma izdelavo
ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave za male
komunalne čistilne naprave iz prejšnje alineje v skladu s predpisom, ki določa emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz
malih komunalnih čistilnih naprav in prve meritve in obratovalni
monitoring odpadnih voda,
– prevzem blata in obdelavo blata iz malih komunalnih
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 odvaja komunalna
odpadna voda iz nestanovanjskih stavb, na komunalni čistilni
napravi enkrat na tri leta,
– 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 poselitve, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, v
katere se odvaja komunalna odpadna voda iz nestanovanjskih stavb, v skladu s predpisom, ki določa emisijo snovi pri
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav
in prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda enkrat
na tri leta.
(3) Izvajalec javne službe zagotovi odvajanje in čiščenje
padavinske odpadne vode, ki se v javno kanalizacijo odvaja s
površin, ki niso javne površine in industrijske odpadne vode,
ki se odvaja v javno kanalizacijo, kot posebno storitev zaradi
uporabe objektov javne kanalizacije.
(4) Izvajanje dejavnosti odvajanja padavinske odpadne
vode iz cestnega telesa ni predmet tega odloka.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE OSKRBE
S PITNO VODO
1. Priključitev na javni vodovod
12. člen
(obveznost priključitve na javni vodovod)
(1) Na območjih, kjer je zgrajen javni vodovod, je za vse
stavbe in gradbene inženirske objekte obvezna priključitev in
uporaba javnega vodovoda v skladu s soglasjem upravljavca
vodovoda. Priključitev obstoječih objektov na javni vodovod
se mora izvesti v roku šestih mesecev po izgradnji javnega
vodovoda. Če se je uporabnik pred zagotovitvijo oskrbe pitne
vode iz javnega vodovoda oskrboval iz zasebnega vodovoda,
mora oskrbo iz zasebnega vodovoda opustiti in se priključiti na
javni vodovod.
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(2) Upravljavec vodovoda mora bodočega uporabnika
obvestiti, da je priključitev stavbe, ki je v njegovi lasti, na javni
vodovod obvezna in mu določiti pogoje za izdajo soglasja za
priključitev.
(3) Če se v stavbi na poselitvenem območju, kjer se zagotavlja oskrba s pitno vodo s storitvami javne službe, rabi pitna
voda, mora lastnik stavbe zaradi oskrbe s pitno vodo zagotoviti
izvedbo priključka stavbe na sekundarni vodovod.
(4) Če se v stavbi na poselitvenem območju, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja s storitvami javne službe, rabi
pitna voda, lahko lastnik stavbe zagotovi oskrbo s pitno vodo iz
zasebnega vodovoda, namenjenega lastni oskrbi s pitno vodo,
če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
– oddaljenost stavbe od javnega vodovoda je večja od
200 m ali
– je izvedba priključka stavbe na javni vodovod, povezana
z nesorazmernimi stroški ali
– priključitev na javni vodovod tehnično ni možna.
13. člen
(prepoved priključitve stavb na javni vodovod)
(1) Stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, za katerega odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode ni urejeno
v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode, in predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, izvajalec javne službe ne sme
priključiti na javni vodovod.
(2) Če je na območju, na katerem želi lastnik objekta pridobiti priključek na javni vodovod, že zgrajena javna kanalizacija, lahko upravljavec vodovoda izvede priključitev na vodovod
le v primeru, da je objekt že priključen na javno kanalizacijo.
(3) Če na območju, na katerem želi lastnik objekta pridobiti priključek na javni vodovod še ni zgrajena javna kanalizacija,
lahko upravljavec vodovoda izda soglasje za priključitev na
javni vodovod le v primerih, če je komunalna odpadna voda iz
objekta speljana v malo komunalno čistilno napravo ali nepretočno greznico na izpraznjevanje ali na drug objekt ali napravo
za čiščenje komunalne odpadne vode.
(4) Če lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega objekta
za rabo pitne vode iz javnega vodovoda, ki ne šteje za javno
službo, ni pridobil vodne pravice v skladu s predpisi, ki urejajo
vode, ga izvajalec javne službe ne sme priključiti na javni
vodovod.
14. člen
(pogoji priključitve na javni vodovod)
(1) V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja si je
uporabnik dolžan pridobiti soglasje upravljavca k priključitvi na
javni vodovod.
(2) Uporabnik je za priključitev novozgrajenega objekta na
javni vodovod dolžan k vlogi za priključitev priložiti naslednjo
dokumentacijo:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje,
– vodilno mapo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– potrdilo o uspešno izvedenem tlačnem preizkusu interne instalacije,
– potrdilo o uspešno opravljeni dezinfekciji interne instalacije.
Kolikor uporabnik v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja
ni pridobil soglasja za priključitev na javni vodovod, mu upravljavec na osnovi zgoraj omenjene vloge za priključitev izda
soglasje za priključitev na javni vodovod, če so za to izpolnjeni
potrebni pogoji. Uporabnik je dolžan priključek izvesti skladno
z izdanim soglasjem.
(3) Uporabnik obstoječega objekta z lastno oskrbo s pitno vodo, ki se priključuje na javni vodovod, si je dolžan pred
priključitvijo pri upravljavcu vodovoda pridobiti soglasje za priključitev na javni vodovod in priključek izvesti skladno z izdanim
soglasjem. V tem primeru mora uporabnik za pridobitev soglas-
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ja k priključitvi na javni vodovod k vlogi priložiti pravnomočno
gradbeno dovoljenje oziroma dokument, ki ga nadomesti.
(4) Upravljavec vodovoda lahko izvede priključitev na
javni vodovod:
– če je investitor objekta k vlogi za priključitev predložil
ustrezno dokumentacijo iz tega člena,
– če je priključitev na javni vodovod tehnično možna,
– če ima uporabnik urejeno odvajanje odpadne in padavinske vode.
(5) Upravljavec vodovoda je dolžan izdati soglasje k priključitvi najpozneje v 30 dneh od prejema popolnega zahtevka.
15. člen
(vodovodni priključek)
(1) Vodovodni priključek se izvede za vsako stavbo ali
gradbeni inženirski objekt posebej, zanje pa mora biti zagotovljeno merjenje porabe pitne vode z obračunskim vodomerom.
(2) Dolžina vodovodnega priključka ne sme biti daljša od
50 m.
(3) Če je treba priključiti na javni vodovod več odjemnih
mest tako, da se priključek stavbe na obratujoči sekundarni
vodovod izvede s skupnim cevovodom, se šteje za del javnega
vodovoda cevovod, ki povezuje obratujoči sekundarni vodovod
in razcep cevovoda za priključitev zadnjih dveh odjemnih mest.
Ta skupni cevovod je investitor dolžan predati v last občine pri
čemer se smiselno uporabijo določbe 68. člena tega odloka.
(4) Upravljavec vodovoda mora uporabniku iz 12. člena
tega odloka namestiti obračunski vodomer, katerega tip, velikost in mesto namestitve se določi s soglasjem k priključitvi.
Obračunski vodomer namesti upravljavec vodovoda na stroške
uporabnika.
(5) Upravljavec vodovoda lahko ob priključitvi objektov na
obstoječe ali novozgrajeno javno vodovodno omrežje zaračuna
dejanske stroške priključitve na vodovodno omrežje v skladu s
tarifo in cenikom za storitve priključitve na vodovodno omrežje.
16. člen
(izvedba priključkov na javni vodovod)
(1) Priključek na javni vodovod je lahko stalen ali začasen.
(2) Upravljavec vodovoda je dolžan izvesti stalen priključek na javni vodovod najkasneje v 30. dneh od dne, ko
je uporabnik pridobil soglasje za priključitev, izpolnil pogoje
soglasja ter poravnal vse obveznosti do občine in upravljavca
vodovoda. Upravljavec vodovoda sme priključiti uporabnika na
javni vodovod šele, ko je preveril, da je uporabnik:
– zgradil prostor za vodomer v skladu z veljavnimi sanitarno-tehničnimi predpisi,
– uredil odvajanje komunalne odpadne vode,
– izpolnil pogoje iz soglasja k priključitvi.
(3) Upravljavec vodovoda lahko izvede začasni priključek
na javni vodovod le za gradbišča, javne prireditve, začasne
objekte in podobne primere. Uporabnik mora k vlogi za pridobitev začasnega priključka priložiti pravnomočno gradbeno
dovoljenje, prijavo prireditve ali podoben dokument, ki potrjuje
začasno potrebo po priključitvi na javni vodovod. Upravljavec
vodovoda dovoli začasno priključitev, če uporabnik vloži popolno vlogo in je priključitev tehnično izvedljiva. Pogoj za začasno
priključitev na javni vodovod je po navodilih upravljavca vodovoda urejeno začasno odvzemno mesto in urejeno odvajanje
komunalne odpadne vode. Upravljavec vodovoda lahko dovoli
začasno priključitev na javni vodovod le za določeno dobo, ki
pa ne sme biti daljša od dveh let. Trideset dni pred potekom
veljavnosti začasnega priključka je uporabnik dolžan zaprositi
za stalni priključek ali za podaljšanje začasnega priključka, pri
čemer upravljavec vodovoda preveri ali še obstajajo pogoji za
začasni priključek in v primeru obstoja le-teh lahko podaljša
začasno priključitev za eno leto. Ko podaljšanje začasne priključitve poteče, lahko uporabnik zaprosi za ponovno podaljšanje pod enakimi pogoji in po enakem postopku kot je potekalo
prvo podaljšanje.
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(4) Na objektu, ki je bil priključen na zasebni vodovod, je
potrebno pred priključitvijo na javni vodovod, povsem odstraniti
priključek na zasebni vodovod.
(5) Po priključitvi objekta na javni vodovod se lastnik
objekta vpiše v evidenco uporabnikov.
17. člen
(uporaba vodovodnega priključka)
(1) Uporabnik ne sme brez predhodnega soglasja upravljavca vodovoda prestavljati, zamenjati, popravljati ali kakorkoli spreminjati vodovodnega priključka, vključno z obračunskim
vodomerom.
(2) Uporabnik mora vsako okvaro na vodovodnem priključku
ali obračunskem vodomeru prijaviti upravljavcu vodovoda.
(3) Vsa dela v zvezi z nameščanjem, premeščanjem
in vzdrževanjem obračunskega vodomera izvaja upravljavec
vodovoda ali po njegovem pooblastilu za to usposobljen izvajalec del.
(4) Vodovodni priključek se lahko ukine le na podlagi pisnega zahtevka uporabnika, ki nosi tudi stroške ukinitve. Ukinitev
priključka na javni vodovod je dovoljena samo v primerih rušenja
priključenega objekta in v primerih, ko gre za začasen priključek.
Izvedbo ukinitve priključka izvrši upravljavec vodovoda.
18. člen
(vzdrževanje vodovodnega priključka)
(1) Vzdrževanje vodovodnega priključka obsega:
1. Vzdrževanje vodomera, ki obsega zagotavljanje delovanja obračunskega vodomera v skladu s predpisi, ki urejajo
meroslovje (obnavljanje vodomera, redni pregledi in menjava
vodomera ter zagotavljanje veljavnosti vodomera).
2. Tekoče vzdrževanje vodovodnega priključka, ki obsega
preverjanje in redno vzdrževanje vodovodnega priključka tako,
da ni negativnih vplivov na zdravstveno ustreznost pitne vode
in javni vodovod ter da je priključek vodotesen (popravilo okvar
na vodovodnem priključku in zagotavljanje funkcionalnosti vodovodnega priključka).
3. Obnovo vodovodnega priključka, pri čemer se mora
vodovodni priključek obnoviti:
– če njegovo stanje kaže na stopnjo dotrajanosti, ki povzroča okvare in zaradi tega vodne izgube;
– če njegovo stanje ogroža varnost oskrbe z vodo;
– če je zgrajen iz zdravstveno neustreznih materialov;
– če je to potrebno zaradi obnove javnega vodovoda.
4. Interventno vzdrževanje v primeru nepredvidljivih dogodkov (lomi in puščanje pitne vode na priključku in podobno).
(2) Vsa vzdrževalna dela na vodovodnem priključku iz
prejšnjega odstavka tega člena izvaja upravljavec vodovoda ali
po njegovem pooblastilu za to usposobljeni izvajalec. Lastnik ali
najemnik stavbe mora dopustiti izvedbo ali preverjanje izvedbe in
delovanja cevovoda in opreme priključka stavbe na sekundarni
vodovod ter njegovo vzdrževanje. Storitev iz tega odstavka plača
uporabnik s plačilom storitve oskrbe s pitno vodo.
(3) Objekti javnega vodovoda in vodovodnega priključka
morajo biti vedno dostopni. Na njih ni dovoljeno postavljati
ničesar brez soglasja upravljavca vodovoda. Mesto, kjer je
vgrajen vodomer, mora biti vedno dostopno predstavnikom
upravljavca vodovoda.
2. Oskrba s pitno vodo v naselju, ki ni opremljeno
z javnim vodovodom
19. člen
(lastna oskrba s pitno vodo)
Če je stavba na poselitvenem območju, na katerem v
skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi priključitev na
javni vodovod ni obvezna, se lahko oskrba s pitno vodo zagotavlja v obliki lastne oskrbe, če so za obratovanje zasebnega
vodovoda izpolnjeni pogoji določeni v zakonskih in podzakonskih predpisih.
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3. Zagotavljanje skladnosti pitne vode
20. člen
(zagotavljanje skladnosti)
(1) Upravljavec javnega vodovoda mora v skladu s predpisi o pitni vodi zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost
pitne vode. V ta namen mora imeti zaposleno odgovorno osebo
za zagotavljanje skladnosti s predpisi o pitni vodi, ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo naravoslovno tehnične ali
zdravstvene smeri.
(2) Skladnost mora biti zagotovljena:
1. na pipah oziroma mestih, kjer se voda uporablja kot
pitna voda,
2. v objektih za proizvodnjo in promet živil: na mestih, kjer
se voda uporablja v proizvodnji in prometu živil,
3. v objektih za pakiranje pitne vode: na mestu, kjer se
voda pakira,
4. v primeru oskrbe s pitno vodo s cisternami: na mestu
iztoka iz cisterne.
(3) Upravljavec javnega vodovoda mora izvajati notranji
nadzor nad zagotavljanjem skladnosti pitne vode v skladu s
predpisi, ki urejajo pitno vodo in zdravstveno ustreznost živil.
21. člen
(izključitev odgovornosti)
(1) Ne glede na prejšnji člen tega odloka se šteje, da je
upravljavec javnega vodovoda izpolnil svoje obveznosti, kadar
dokaže, da je vzrok neskladnosti hišno vodovodno omrežje
ali njegovo vzdrževanje. Hišno vodovodno omrežje zajema
cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med vodomerom
na priključku na sistem za oskrbo s pitno vodo in mesti uporabe
pitne vode.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora upravljavec javnega vodovoda, kadar obstaja sum, da zaradi hišnega vodovodnega omrežja pitna voda ni skladna, zagotoviti:
1. priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje
ali odpravo tveganja,
2. ustrezno obveščanje porabnikov in posredovanje priporočil o vseh možnih dodatnih ukrepih za odpravo neskladnosti,
ki bi jih morali sprejeti.
(3) V vseh objektih je za odpravo neskladnosti, ki je posledica hišnega vodovodnega omrežja ali njegovega vzdrževanja,
odgovoren lastnik ali upravljavec objekta.
V. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE ODVAJANJA
IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE
ODPADNE VODE
22. člen
(odvajanje komunalne odpadne vode)
(1) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi v naselju ali delu naselja, opremljenem z javno kanalizacijo, se mora
obvezno neposredno odvajati v javno kanalizacijo.
(2) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja naselja
ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, če je letna
obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti
za priključitev na javno kanalizacijo večja od 0,02 PE, odvajanje
odpadnih vod pa je možno brez naprav za prečrpavanje.
(3) Lastnik stavbe, iz katere se komunalna odpadna voda
odvaja v javno kanalizacijo preko obstoječe greznice, mora to
obstoječo greznico opustiti, skladno s pridobljenim soglasjem
upravljavca kanalizacije.
(4) Do zagotovitve komunalne opremljenosti območij poselitve, kjer je v skladu s predpisi potrebno odvajati komunalno
odpadno vodo v javno kanalizacijo, je dovoljeno iz obstoječih
objektov odvajati komunalno odpadno vodo v obstoječe greznice z iztokom v okolje praviloma z infiltracijo v podtalje.
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(5) Na območjih, kjer je že zgrajena javna kanalizacija
in je objekt možno nanjo priključiti, ni dovoljena gradnja novih
greznic.
(6) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi na
območju, kjer javna kanalizacija ni zgrajena, se odvaja v malo
komunalno čistilno napravo.
(7) Odvajanje komunalne odpadne vode v nepretočne
greznice je dovoljeno na območju poselitve, ki ni opremljeno
z javno kanalizacijo in kjer ni predpisano odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, če je to zahteva
zaradi varovanja vodnih virov ali varovanja jezera, in če hkrati
obremenjevanje okolja zaradi nastajanja odpadne vode v
stavbi ne presega 50 PE in je nepretočna greznica zgrajena
v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode, upravljavec nepretočne greznice pa zagotavlja njeno praznjenje
z uporabo storitev javne službe, izvajalec javne službe pa
čiščenje prevzete komunalne odpadne vode in blata v komunalni čistilni napravi.
(8) Praznjenje nepretočnih greznic izvaja upravljavec v
okviru javne službe po predhodnem pozivu lastnika nepretočne
greznice. Stroške prevzema in obdelave vsebine greznice krije
lastnik nepretočne greznice s plačilom storitev javne službe. Za
te storitve se oblikuje ločena cena storitve skladno z zakonskimi in podzakonskimi predpisi.
23. člen
(izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja
v omejenem obsegu)
(1) Za posamezne stavbe ali skupine stavb, do katerih
dostop s cestnim motornim vozilom ni mogoč, se izvaja javna
služba le v omejenem obsegu, in sicer na način, da zagotovi
izvajalec javne službe prevzem komunalne odpadne vode ali
blata iz nepretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav v najbližji s cestnim motornim vozilom še dostopni točki.
(2) Obveznosti lastnika stavbe iz prejšnjega odstavka so:
– da zagotovi prečrpavanje komunalne odpadne vode v
času prevzema in na točko prevzema, ki jo zagotavlja izvajalec
javne službe ali
– da zagotovi transport blata na točko prevzema, ki jo
zagotavlja izvajalec javne službe,
– da v primeru, če meša komunalno odpadno vodo ali blato z gnojevko ali gnojem z namenom uporabe le tega za gnojilo
v kmetijstvu, zagotovi, da bo le to izvajal skladno z veljavnimi
predpisi, ki urejajo to področje.
24. člen
(obveznost priključitve na javno kanalizacijo)
(1) Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali
preureja javna kanalizacija, je priključitev stavbe ali preureditev
obstoječega priključka stavbe na javno kanalizacijo obvezna.
Priključitev obstoječih objektov na javno kanalizacijo se mora
izvesti v roku šestih mesecev po izgradnji javne kanalizacije.
(2) Izvajalec javne službe mora obvestiti bodočega uporabnika, da je priključitev njegove stavbe obvezna in mu posredovati pogoje za priključitev. Priključitev na javno kanalizacijo
se mora opraviti pod nadzorom upravljavca kanalizacije.
(3) Stavba, iz katere se je do zgraditve javne kanalizacije, ki se zaključi s komunalno ali skupno čistilno napravo,
odvajala odpadna voda v greznico ali malo komunalno čistilno
napravo, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da uporabnik na svoje stroške greznico ali malo komunalno čistilno
napravo očisti in izključi iz sistema odvajanja odpadne vode
obvezno pod nadzorom in po predhodnem soglasju upravljavca kanalizacije.
25. člen
(pogoji priključitve na javno kanalizacijo)
(1) V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja si je
uporabnik dolžan pridobiti soglasje upravljavca k priključitvi na
javno kanalizacijo.
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(2) Uporabnik je za priključitev novozgrajenega objekta na
javno kanalizacijo dolžan vlogi za priključitev priložiti naslednjo
dokumentacijo:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje,
– vodilno mapo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Kolikor uporabnik v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja
ni pridobil soglasja za priključitev na javno kanalizacijo, mu
upravljavec na osnovi zgoraj omenjene vloge za priključitev
izda soglasje za priključitev na javno kanalizacijo, če so za to
izpolnjeni potrebni pogoji. Uporabnik je dolžan priključek izvesti
skladno z izdanim soglasjem.
(3) Uporabnik obstoječega objekta, ki se priključuje na
javno kanalizacijo, si je dolžan pred priključitvijo pri upravljavcu
kanalizacije pridobiti soglasje za priključitev na javno kanalizacijo in priključek izvesti skladno z izdanim dovoljenjem. V tem
primeru mora uporabnik za pridobitev dovoljenja za priključitev
na javno kanalizacijo k vlogi priložiti pravnomočno gradbeno
dovoljenje oziroma dokument, ki ga nadomesti.
(4) Upravljavec vodovoda lahko izvede priključitev na
javno kanalizacijo:
– če je investitor objekta k vlogi za priključitev predložil
ustrezno dokumentacijo iz tega člena,
– če je priključitev na javno kanalizacijo tehnično možna.
(5) Upravljavec kanalizacije je dolžan izdati soglasje k priključitvi najpozneje v 30 dneh od prejema popolnega zahtevka.
26. člen
(kanalizacijski priključek)
(1) Kanalizacijski priključek pripada stavbi ali gradbenemu
inženirskemu objektu, v katerem nastaja komunalna ali padavinska odpadna voda,in je last uporabnika.
(2) Vsaka stavba se praviloma priključuje na javno kanalizacijo preko svojega kanalizacijskega priključka. V primerih,
ko se pri izdelavi projekta kanalizacijskega priključka ugotovi,
da to ni možno ali racionalno, je dovoljena priključitev več stavb
preko skupnega kanalizacijskega priključka, s čemer morajo
soglašati vsi lastniki takega priključka.
27. člen
(izvedba priključitve na javno kanalizacijo)
(1) Uporabnik mora upravljavca javne kanalizacije pravočasno obvestiti o začetku del za priključitev stavbe na javno
kanalizacijo. Upravljavec javne kanalizacije je dolžan izvesti
priključitev na javno kanalizacijo najkasneje v 30 dneh od dne,
ko je uporabnik pridobil soglasje za priključitev, izpolnil pogoje
soglasja ter poravnal vse obveznosti do občine in upravljavca
javne kanalizacije.
(2) Nadzor nad deli pri izvedbi priključka na javno kanalizacijo izvede upravljavec javne kanalizacije.
(3) Deli stavbe, ki se nahajajo pod koto terena nad odvodnim javnim kanalom, se na javno kanalizacijo priključujejo
preko hišnega črpališča, ki ga je dolžan zgraditi in upravljati
lastnik stavbe.
(4) Revizijski jašek mora biti praviloma postavljen neposredno ob parcelni meji zasebnega zemljišča.
(5) Če revizijskega jaška ni mogoče postaviti na zemljišču,
ki je v lasti lastnika stavbe, mora lastnik te stavbe za postavitev
revizijskega jaška pridobiti dovoljenje lastnika zemljišča, na
katerem je možno postaviti revizijski jašek.
(6) V primeru, ko revizijskega jaška ni mogoče postaviti
zunaj stavbe, je lastnik dolžan v stavbi urediti interno kanalizacijo tako, da bo kanalizacijski priključek možno vzdrževati in
opravljati kontrolo odpadne vode.
(7) Po priključitvi objekta na javno kanalizacijo se lastnik
objekta vpiše v evidenco uporabnikov.
(8) Upravljavec javne kanalizacije lahko ob priključitvi
objekta na obstoječe ali novozgrajeno javno kanalizacijsko
omrežje zaračuna dejanske stroške priključitve na kanalizacijsko omrežje v skladu s tarifo in cenikom za storitve priključitve
na kanalizacijsko omrežje.
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28. člen
(uporaba kanalizacijskega priključka)
(1) Uporabnik mora za spremembo dimenzije priključka,
trase, merskega mesta in izvedbo dodatnega priključka pridobiti soglasje upravljavca javne kanalizacije.
(2) Uporabnik javne kanalizacije je dolžan na lastne stroške in na zahtevo upravljavca javne kanalizacije spremeniti
priključek na javno kanalizacijo ali opustiti lastno komunalno čistilno napravo v primerih spremembe pogojev odvajanja
komunalne in padavinske odpadne vode. Upravljavec javne
kanalizacije je dolžan pismeno obvestiti uporabnika o vsaki
spremembi pogojev priključitve na javno kanalizacijo.
(3) Objekti javne kanalizacije in kanalizacijskega priključka morajo biti vedno dostopni. Na njih ni dovoljeno postavljati
ničesar brez soglasja upravljavca javne kanalizacije. Upravljavcu javne kanalizacije mora biti omogočen dostop do revizijskega jaška.
(4) Kanalizacijski priključek se lahko ukine le na podlagi
soglasja upravljavca javne kanalizacije.
(5) Stroške ukinitve kanalizacijskega priključka nosi uporabnik.
(6) Ukinitev priključka na javno kanalizacijo je dovoljena
samo v primerih rušenja priključenega objekta. Izvedbo ukinitve
priključka izvrši upravljavec javne kanalizacije.
29. člen
(izvajanje prvih meritev in monitoringa
za male komunalne čistilne naprave)
(1) Meritve za male komunalne čistilne naprave se izvajajo na način in v obsegu, določenima s predpisom, ki ureja prve
meritve in obratovalni monitoring odpadne vode.
(2) Upravljavec male komunalne čistilne naprave mora
izvajalcu javne službe omogočiti redno izvajanje obratovalnega
monitoringa oziroma izdelave ocene o obratovanju male komunalne čistilne naprave in mu na njegovo zahtevo predložiti vse
predpisane podatke za izdelavo poročila o izvajanju obratovalnega monitoringa.
VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE
IN UPORABNIKOV
1. Obveznosti izvajalca javne službe
30. člen
(splošne obveznosti)
Obveznosti izvajalca javne službe po tem odloku so:
1. oskrba s pitno vodo vsem uporabnikom storitev javne
službe pod enakimi pogoji upoštevaje tehnične možnosti priključevanja ter v skladu s predpisi, standardi in normativi, ki
urejajo pitno vodo in oskrbe s pitno vodo,
2. redno zagotavljanje in nepretrgano odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode,
3. pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz javnega
vodovoda zaradi obračuna storitev javne službe,
4. redno obračunavanje storitev javne službe, okoljskih
dajatev in ostalih s posebnimi predpisi določenih dajatev,
5. skrb za normalno obratovanje objektov in naprav javnega vodovoda in javne kanalizacije ter čistilnih naprav,
6. redno vzdrževanje vseh objektov in naprav javnega
vodovoda in javne kanalizacije ter objektov čistilnih naprav,
7. ravnanje skladno s pravili stroke,
8. sistematično pregledovanje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja s ciljem odkrivanja morebitnih nepravilnosti,
9. nadzor priključkov stavb na sekundarni vodovod,
10. redno vzdrževanje obračunskih vodomerov in skrb za
njihove redne preglede skladno z veljavnimi predpisi,
11. nameščanje in preverjanje nepoškodovanosti varovalne plombe vodomera,
12. vzdrževanje vodovodnih priključkov,
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13. kontroliranje ustreznosti interne vodovodne instalacije
pred priklopom na javni vodovod,
14. kontroliranje ustreznosti interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka pred priključitvijo stavbe na javno
kanalizacijo na stroške uporabnika v skladu s soglasjem za
priključitev in v okviru nadzora nad izvedbo priključka,
15. skrb za brezhibno delovanje in vzdrževanje hidrantnega omrežja in hidrantov, v skladu s predpisom, ki na področju
varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in
hidrantnih omrežij,
16. izvajanje notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti
pitne vode v javnem vodovodu v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja pitno vodo,
17. izvajanje pregledov interne instalacije in opravljanje
kontrole kvalitete vode na zahtevo uporabnikov, če je podan
utemeljen sum, da je voda neustrezna,
18. zagotavljanje monitoringa količine iz vodnih virov pitne
vode odvzete vode zaradi obratovanja javnega vodovoda v
skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih
virov ter monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode
iz zajetja za pitno vodo,
19. kontroliranje količine in sestave industrijske odpadne
vode na iztokih v javno kanalizacijo,
20. priprava predlogov za planiranje obnove, širitve in
dopolnitve oskrbovalnega sistema,
21. izdelava programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami,
22. organiziranje dobave pitne vode in odvajanje odpadne
vode v primeru višje sile ter poročanje pristojnim občinskim
organom o nastopu višje sile,
23. izvajanje predpisanih storitev na območjih, kjer ni
javne kanalizacije,
24. posredovanje zbirnih podatkov iz katastra javnega
vodovoda v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture,
25. izdajanje soglasij za priključitev in omogočanje priključitev na javni vodovod ali javno kanalizacijo,
26. izvajanje javnih pooblastil,
27. stalno zagotavljanje ustreznega kadrovskega nivoja in
tehnične opremljenosti v skladu s stanjem tehnike in izvajanje
oskrbe po določilih tega odloka,
28. obveščanje uporabnikov javne službe skladno z zakonskimi in podzakonskimi predpisi,
29. vodenje evidenc predpisanih z zakonskimi in podzakonskimi predpisi,
30. izdelava poročil predpisanih z zakonskimi in podzakonskimi predpisi,
31. izdelava programa oskrbe s pitno vodo in programa
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
skladno z veljavno zakonodajo,
32. izdelava programa ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaženja.
31. člen
(zmanjševanje vodnih izgub vodovoda)
(1) Izvajalec javne službe mora letno spremljati in evidentirati stanje vodnih izgub v javnem vodovodnem omrežju
ter pripraviti program ukrepov za zmanjševanje vodnih izgub,
ki je sestavni del programa oskrbe s pitno vodo. V ta namen
mora izvajalec javne službe ugotavljati vodne količine, ki so
načrpane, transportirane, porabljene in izgubljene iz javnega
vodovoda, in izdelati vodno bilanco v skladu s predpisi o oskrbi
s pitno vodo.
(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da se pri načrtovanju rekonstrukcije javnega vodovoda načrtujejo tudi ukrepi
za zmanjšanje vodnih izgub. Z izvedbo ukrepov za zmanjšanje
vodnih izgub mora izvajalec javne službe vodne izgube zmanjšati na dopustno raven vodnih izgub, ki je določena v operativnem programu varstva okolja, ki se nanaša na oskrbo s pitno
vodo in ga sprejme Vlada Republike Slovenije.
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32. člen
(vodenje evidenc)
Izvajalec javne službe mora v zvezi z izvajanjem javne
službe voditi evidence v skladu s predpisi, ki veljajo za področje
izvajanja javne službe. Evidence s področja javne službe se
vodijo v obliki informatizirane baze podatkov.
33. člen
(kataster)
(1) Izvajalec javne službe mora voditi kataster javnega
vodovoda in javne kanalizacije.
(2) Občina zagotavlja vodenje katastra javnega vodovoda
in javne kanalizacije v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko
načrtovanje, graditev objektov in geodetsko dejavnost.
(3) Kataster iz prvega odstavka tega člena se vodi v obliki
informatizirane baze podatkov.
34. člen
(posredovanje podatkov iz evidenc in katastra)
(1) Skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij
javnega značaja, je izvajalec javne službe prosilcem dolžan
omogočiti vpogled, prepis, fotokopijo ali elektronski zapis zahtevanih podatkov iz uradnih evidenc iz 32. člena tega odloka.
(2) Vpogled v zahtevane podatke je brezplačen. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane
informacije lahko izvajalec javne službe prosilcu zaračuna materialne stroške v skladu s stroškovnikom.
35. člen
(obveščanje uporabnikov)
(1) Izvajalec javne službe obvešča uporabnike o predvidenem času in trajanju prekinitev ali omejitev oskrbe s pitno
vodo ter prekinitev odvajanja odpadne in padavinske vode
neposredno ali preko sredstev javnega obveščanja in z objavo
na svoji spletni strani.
(2) Izvajalec javne službe mora lastnike greznic in upravljavce malih komunalnih čistilnih naprav obvestiti o:
– komunalni ali skupni čistilni napravi, na kateri se čisti ali
obdeluje komunalna odpadna voda in blato,
– datumu praznjenja nepretočnih greznic, obstoječih greznic in prevzemanja blata iz malih komunalnih čistilnih naprav
s priporočeno pošto najmanj 15 dni pred predvideno izvedbo
storitve,
– rokih in času izvedbe prvih meritev in obratovalnega
monitoringa oziroma izdelave ocene obratovanja za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE.
36. člen
(prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav
ter obdelava blata)
(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzem blata
iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od
50 PE in ga obdelati na komunalni ali skupni čistilni napravi, ki
je opremljena za obdelavo blata, najmanj enkrat na leto.
(2) Za obdelano blato komunalnih in skupnih čistilnih
naprav mora izvajalec javne službe zagotoviti predelavo in odstranjevanje blata po predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki.
37. člen
(praznjenje nepretočnih greznic)
(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti praznjenje nepretočnih greznic enkrat mesečno.
(2) Izvajalec javne službe mora prevzeto komunalno odpadno vodo iz nepretočne greznice odvažati v čiščenje na
komunalno ali skupno čistilno napravo.
38. člen
(prevzem blata iz obstoječih greznic)
(1) Izvajalec javne službe mora za stavbe v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, in za stavbe
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zunaj naselja, zagotoviti prevzem blata iz obstoječih greznic
ter njegovo obdelavo na komunalni ali skupni čistilni napravi,
ki je opremljena za obdelavo blata, najmanj enkrat na tri leta.
(2) Obveznost izvajalca javne službe iz prvega odstavka
tega člena velja do izteka prehodnih rokov za prilagoditev odvajanja komunalne odpadne vode v odvajanje v javno kanalizacijo
ali neposredno v malo čistilno napravo ali nepretočno greznico
v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi iz malih komunalnih
čistilnih naprav.
2. Pravice uporabnikov javne službe
39. člen
(splošne pravice)
(1) Uporabniki javne službe imajo pravico do trajnega,
nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe,
ki so enako dostopne vsem uporabnikom na območju občine.
(2) Uporabnik javne službe ima na podlagi soglasja izvajalca javne službe pravico:
– priključitve na javni vodovod in javno kanalizacijo,
– spremeniti dimenzijo priključka, traso priključka, mesto
vodomera,
– izvesti dodatna dela na priključku,
– povečati odvzem vode,
– ukinitve priključka.
3. Obveznosti uporabnikov javne službe
40. člen
(splošne obveznosti)
(1) Uporabniki javne službe imajo naslednje obveznosti:
1. priključiti se na javni vodovod in javno kanalizacijo
izključno v skladu s soglasjem upravljavca vodovoda in kanalizacije,
2. priključiti se na javni vodovod ali javno kanalizacijo
najkasneje v šestih mesecih po izgradnji javnega vodovoda ali
javne kanalizacije in hkrati opustiti priključek na zasebni vodovod, obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo
skladno z navodili upravljavca javnega vodovoda ali upravljavca javne kanalizacije,
3. spremeniti priključek v primeru spremembe pogojev
odvajanja komunalne ali padavinske odpadne vode,
4. zgraditi objekte in naprave interne vodovodne instalacije, interne kanalizacije, vodovodni priključek in kanalizacijski
priključek skladno s tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem izvajalca javne službe,
5. kriti stroške nadzora montaže vodovodnega priključka
v primeru, da izvede montažo drugi usposobljen izvajalec del,
6. redno vzdrževati interno vodovodno instalacijo z vsemi
objekti in napravami, vodomerni jašek ali nišo ter požarno
omrežje in interne hidrante, interno kanalizacijo z vsemi objekti
in napravami, kanalizacijski priključek in interno čistilno napravo,
7. upravljavcu omogočiti pregled interne vodovodne instalacije, internega hidrantnega omrežja, interne kanalizacije
in pregled stanja priključka na javno kanalizacijo ter kontrolo
sestave odpadne vode,
8. urediti vodomerno mesto skladno z zahtevami upravljavca javnega vodovoda,
9. upravljavcu omogočiti dostop na zemljišče v njegovi
lasti za izvajanje del v zvezi z javnim vodovodom in javno
kanalizacijo,
10. upravljavcu omogočiti dostop za odčitavanje, pregled
ali zamenjavo obračunskega vodomera,
11. upravljavcu omogočiti dostop za izvajanje rednih vzdrževalnih del na vodovodnem priključku in dopustiti obnovo
vodovodnega priključka,
12. varovati vodovodni priključek in vodomerno mesto
pred zmrzovanjem, vdorom talne in odpadne vode, vročino in
drugimi škodljivimi vplivi,
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13. kontrolirati dejansko porabo vode z dovoljeno porabo
ob priključitvi in povprečno porabo vode,
14. skrbeti za dostopnost in vidnost zasuna na lastnem
vodovodnem priključku,
15. voditi dnevnik obratovanja male komunalne čistilne
naprave v skladu s predpisi,
16. dovoliti dostop izvajalcu javne službe, da lahko izvede
praznjenje greznic in odvoz blata iz malih komunalnih čistilnih
naprav, izvedbo ocene obratovanja male komunalne čistilne
naprave ter naročiti praznjenje nepretočna greznica, ko je
zapolnjena do 2/3 višine,
17. redno plačevati prejete račune za javno službo v roku,
navedenem na računu,
18. pisno obveščati upravljavca o spremembi naslova, lastništva stavbe in drugih spremembah, ki imajo vpliv na oskrbo
s pitno vodo, odvod odpadne vode in obračun stroškov,
19. urejati medsebojno delitev stroškov, kadar je obračun
v več stanovanjskih stavbah preko skupnega obračunskega
vodomera,
20. javljati okvare in nepravilnosti na javnem vodovodu,
vodovodnem priključku, obračunskem vodomeru, javni kanalizaciji in kanalizacijskem priključku ter javljati vse pojave, ki bi
utegnili imeti vpliv na obratovanje javnega vodovoda in javne
kanalizacije,
21. upoštevati varčevalne in ostale ukrepe v primeru motenj pri oskrbi s pitno vodo ali ob prekinitvi dobave pitne vode,
22. pridobiti soglasje upravljavca javnega vodovoda in
javne kanalizacije pred predelavo interne vodovodne napeljave
in interne kanalizacije,
23. pridobiti soglasje upravljavca za povečanje porabe
dogovorjene količine pitne vode.
(2) Uporabnik javne službe je odgovoren za škodo povzročeno na javnem vodovodu, javni kanalizaciji, lastnem ali
tujem vodovodnem in kanalizacijskem priključku, ki jo povzroči
s svojim ravnanjem ali z njegovo lastnino ter za škodo nastalo
zaradi motnje pri oskrbi z vodo, ki je posledica njegovega
ravnanja.
(3) Uporabnik javnega vodovoda se sme oskrbovati s pitno vodo iz javnega vodovoda samo na način, ki ne poslabšuje
oskrbe s pitno vodo drugih uporabnikov javnega vodovoda in
na način, ki ne vpliva na kakovost pitne vode v javnem vodovodu.
(4) Uporabnik javne kanalizacije sme odvajati odpadno
vodo v javno kanalizacijo samo na način, ki ne poslabšuje
pogojev odvajanja odpadne vode za druge uporabnike in na
način, ki ne vpliva na kakovost odvajanja odpadne vode v javni
kanalizaciji.
(5) Uporabnik lahko odvaja v javno kanalizacijo samo
odpadno vodo, ki ustreza predpisom o emisiji snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih voda. Če za določeno vrsto odpadne
vode niso sprejeti predpisi o mejnih vrednosti koncentracije
snovi ali toplote, se zanje uporabljajo predpisi Evropskih skupnosti. Odpadno vodo, ki ni primerna za odvajanje v javno
kanalizacijo, ni dovoljeno pred odvajanjem v javno kanalizacijo
redčiti z neonesnaženo vodo (pitno, hladilno, drenažno), zato
da bi z redčenjem dosegli zahtevane lastnosti odpadne vode
za odvajanje v javno kanalizacijo.
41. člen
(pogoji za odvajanje odpadne vode)
(1) Uporabnik je dolžan urediti iztočno in merilno mesto na
izpustu odpadne vode v javno kanalizacijo skladno z veljavnimi
predpisi.
(2) Uporabnik je dolžan prijaviti upravljavcu kanalizacije
vsako spremembo količine in kvalitete odpadne vode.
(3) Če naprava za predčiščenje ne dosega predpisanih
učinkov, mora uporabnik izvajalca javne službe pisno obvestiti
o spremembah načina obratovanja čistilne naprave ali uvedbi
dodatnih tehnoloških postopkov, ki bodo zagotovili doseganje
predpisanih učinkov predčiščenja.
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(4) Uporabnik je dolžan urediti iztočno in merilno mesto na
izpustu odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave tako,
da je omogočena vizualna kontrola iztoka in odvzem vzorca.
42. člen
(splošne prepovedi)
Uporabnikom je prepovedano:
– prestavljati, zamenjati ali popravljati obračunski vodomer,
– poškodovati varovalno plombo vodomera,
– odkloniti vgradnjo vodomera, če je pa vgradnja le-tega
izvedljiva,
– izpuščati v javno kanalizacijo vsebino greznic, blato
malih komunalnih čistilnih naprav in ostankov čiščenja kanalizacijskih priključkov ali internih kanalizacij,
– odvajati odpadno vodo neposredno v podzemno vodo,
celinsko vodo ali vodo, namenjeno pripravi pitne vode ali kopalno vodo,
– odvajati industrijsko odpadno vodo ali padavinsko odpadno vodo v malo komunalno čistilno napravo ali v javno
kanalizacijo, ki se zaključi z malo komunalno čistilno napravo,
– onemogočiti dostop na zemljišče v njegovi lasti za izvajanje del v zvezi z javnim vodovodom in javno kanalizacijo,
– onemogočiti dostop za odčitavanje, pregled ali zamenjavo obračunskega vodomera,
– onemogočiti dostop za izvajanje rednih vzdrževalnih
del na vodovodnem priključku onemogočiti kontrolo sestave
odpadne vode,
– kršiti varčevalne in ostale ukrepe v primeru motenj pri
oskrbi s pitno vodo ali ob prekinitvi dobave pitne vode,
– brez soglasja upravljavca dovoliti priključitve objektov
drugih lastnikov na svojo interno vodovodno omrežje ali na
vodovodni priključek in na interno kanalizacijo ali kanalizacijski
priključek,
– odvajati odpadno vodo v meteorni kanal ali meteorno vodo
v fekalni kanal v primeru ločenega kanalizacijskega sistema,
– prekiniti ali z nestrokovnim delom onemogočiti dobavo
pitne vode ali odvajanje komunalne in padavinske odpadne
vode drugemu uporabniku javne službe.
43. člen
(odvajanje industrijske odpadne vode)
(1) Uporabnik lahko na območju poselitve, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, industrijsko odpadno vodo odvaja
v javno kanalizacijo, le ob predhodnem soglasju upravljavca
javne kanalizacije in čistilne naprave, če industrijska odpadna
voda izpolnjuje zahteve za odvajanje v javno kanalizacijo, če
je to tehnično možno in je za čiščenje industrijske odpadne
vode zagotovljena zmogljivost komunalne ali skupne čistilne
naprave, ki zaključuje javno kanalizacijo. Upravljavec kanalizacije lahko predpiše ostrejše zahteve za odvajanje industrijske
odpadne vode v javno kanalizacijo, če zmogljivost komunalne
ali skupne čistilne naprave, ki zaključuje javno kanalizacijo, ne
zagotavlja čiščenja zakonsko določene zahteve za odvajanje
industrijske odpadne vode v javno kanalizacijo.
(2) Uporabnik, ki v kanalizacijo odvaja industrijsko odpadno
vodo, mora izvajalcu javne službe v pisni ali elektronski obliki do
31. marca za preteklo leto posredovati letno poročilo o emisijskem in obratovalnem monitoringu, ki je izdelano skladno s predpisi o obratovalnem monitoringu za industrijsko odpadno vodo.
(3) Uporabnik je dolžan pred vsako spremembo, ki vpliva
na lastnosti in količino industrijske odpadne vode, do katere je
prišlo zaradi sprememb tehnoloških postopkov, obsega proizvodnje, načina predčiščenja odpadne vode, prenehanja določene dejavnosti, ali zaradi drugih podobnih vzrokov, pridobiti
soglasje izvajalca javne službe.
44. člen
(obveznosti upravljavca stavbe)
(1) Na območjih poselitve, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, mora upravljavec stavbe, v kateri nastaja komunalna
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odpadna voda, zagotoviti, da se komunalna odpadna voda
odvaja v javno kanalizacijo.
(2) Na območjih poselitve, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, mora upravljavec stavbe, v kateri nastaja komunalna
odpadna voda, pod pogoji, ki jih določajo predpisi o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode v vodo in javno
kanalizacijo, zagotoviti, da se komunalna odpadna voda, ki
nastane v stavbi, pred odvajanjem v vode očisti na mali komunalni čistilni napravi oziroma se odvaja v nepretočno greznico.
(3) Če stavba nima upravljavca, določenega v skladu s
predpisi, ki urejajo stanovanjska razmerja, prevzema obveznosti iz prejšnjih odstavkov tega člena lastnik stavbe oziroma
lastniki delov stavbe, iz katerih se odvaja odpadna voda.
VII. OBVEZNOSTI IZVAJALCEV DEL
45. člen
(splošne obveznosti)
(1) Izvajalci vzdrževalnih in gradbenih del na objektih
in drugi gospodarski infrastrukturi ter lastniki ali uporabniki
zemljišč, v katerih poteka javni vodovod ali javna kanalizacija,
morajo pri uporabi zemljišč, vzdrževanju ali gradnji objektov in
gospodarske infrastrukture zagotoviti, da ne pride do poškodb
javnega vodovoda, javne kanalizacije in vodovodnih ter kanalizacijskih priključkov.
(2) Pred pričetkom vzdrževalnih in gradbenih del iz prvega
odstavka tega člena mora izvajalec del pri izvajalcu javne službe pridobiti podatke o poteku javnega vodovoda, javne kanalizacije in vodovodnih ter kanalizacijskih priključkov ter soglasje
izvajalca javne službe s pogoji za izvedbo del in o pričetku del
izvajalca javne službe pisno obvestiti.
(3) Izvajalec del iz prvega odstavka tega člena mora po
zaključku vzdrževalnih del ali gradnje na svoje stroške vzpostaviti javni vodovod, javno kanalizacijo in vodovodne ter kanalizacijske priključke v prvotno stanje tako, da vsa dela opravijo
pod nadzorom izvajalca javne službe.
(4) V primeru nastalih poškodb javnega vodovoda, javne
kanalizacije ali vodovodnih ter kanalizacijskih priključkov pri
izvajanju del iz prvega odstavka tega člena je izvajalec del
dolžan naročiti odpravo poškodb pri izvajalcu javne službe in
plačati vse stroške popravila.
46. člen
(gradnja objektov in naprav javnega vodovoda
in javne kanalizacije)
(1) Gradnjo objektov in naprav vodovoda in kanalizacije
lahko izvaja katerikoli usposobljen izvajalec.
(2) Priključitev na javni vodovod in javno kanalizacijo izvede upravljavec. Upravljavec ima pravico in dolžnost nadzirati
gradnjo objektov in naprav iz prvega odstavka tega člena.
(3) Vsa dela na javnih vodovodih, javni kanalizaciji, vodovodnih in kanalizacijskih priključkih izvaja in nadzira upravljavec
ali od upravljavca pooblaščeni izvajalec.
VIII. OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE
47. člen
(oblikovanje cen)
(1) Cene storitev javne službe mora izvajalec javne službe
oblikovati v skladu z veljavno zakonodajo. Cene posamezne storitve so lahko sestavljene iz fiksnega in variabilnega dela. Cenik
storitev javne službe sprejme ustanovitelj izvajalca javne službe.
(2) Cenik za storitve priključitve na javni vodovod iz petega odstavka 15. člena tega odloka in za storitve priključitve na
javno kanalizacijo iz osmega odstavka 27. člena tega odloka
sprejme ustanovitelj izvajalca javne službe.
(3) Če se spremeni cena storitev javne službe, lahko
izvajalec javne službe obračuna porabljeno vodo tako, da ne
odčita vodomera, temveč se stanje vodomera na dan uveljavitve spremenjene cene pitne vode izračuna iz povprečne porabe
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vode v preteklem obračunskem obdobju. Uporabnik lahko na
dan spremembe cene storitev javne službe sam odčita stanje
vodomera in ga sporoči upravljavcu javnega vodovoda. V tem
primeru se za obračun uporabi javljeno stanje vodomera.
48. člen
(meritve količin porabljene pitne vode)
(1) Upravljavec javnega vodovoda meri količino porabljene pitne vode v kubičnih metrih z obračunskimi vodomeri. Vsak
obračunski vodomer mora biti pregledan in veljavno žigosan od
pristojnega organa. Upravljavec javnega vodovoda vzdržuje
obračunske vodomere in skrbi za njihove redne preglede.
(2) Za porabljeno vodo izstavi izvajalec javne službe račun uporabniku mesečno na podlagi:
– odčitane količine porabljene pitne vode ali povprečne
dnevne porabe v preteklem obračunskem obdobju ali ocenjene
količine porabe pitne vode v daljšem časovnem obdobju, če
meritev z vodomerom ni možna in
– velikosti obračunskega vodomera ali priključka.
(3) Račun iz drugega odstavka tega člena mora vsebovati
vse z zakonom predpisane elemente.
(4) Uporabnikom, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo vodne vire, so pa priključeni na javno kanalizacijo ali se
imajo možnost nanjo priključiti, se obračuna količina 0,15 m³ na
stalno ali začasno prijavljeno osebo na dan in fiksni del, kot je
predpisan za obračunski vodomer DN20.
49. člen
(preverjanje točnosti vodomera)
(1) Upravljavec javnega vodovoda izvaja redno kontrolo
točnosti obračunskega vodomera.
(2) Uporabnik lahko poleg redne kontrole zahteva tudi
izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera, če sumi, da
meritev ni pravilna. Če se pri kontroli obračunskega vodomera
ugotovi, da ta izkazuje porabo vode izven dopustnih toleranc
plača stroške izredne kontrole vodomera upravljavec javnega
vodovoda, v nasprotnem primeru pa uporabnik.
50. člen
(izstavitev računa)
(1) Izvajalec javne službe izstavi račun lastniku stavbe ali
uporabniku vode v stavbi.
(2) V stavbi z več stanovanji in skupnim vodomerom izda
izvajalec javne službe račun posameznim uporabnikom stavbe
na podlagi pisnega dogovora z upravnikom stavbe ali pooblaščencem skupnosti lastnikov stanovanj, v katerem mora biti
dogovorjen ključ delitve porabe. Izvajalec javne službe lahko
izdaja račune tudi upravniku stavbe. Interna delitev in zaračunavanje vode posameznemu uporabniku v objektu ni dolžnost
izvajalca javne službe. Če so v objektu uporabniki, ki plačujejo
različno tarifo vode, si morajo takšni uporabniki vgraditi svoje
obračunske vodomere.
(3) Če je več uporabnikov priključenih na isti obračunski
vodomer in uporabniki nimajo upravnika stavbe, so dolžni izvajalcu javne službe sporočiti, kdo je pooblaščenec skupnosti
lastnikov stanovanj, ki izvajalcu javne službe sporoča dogovorjen ključ delitve porabe, na osnovi katerega izda izvajalec
javne službe račun posameznim uporabnikom. Interna delitev
in zaračunavanje vode posameznemu uporabniku v objektu ni
dolžnost izvajalca javne službe. Če so v objektu uporabniki,
ki plačujejo različno tarifo vode, si morajo takšni uporabniki
vgraditi svoje obračunske vodomere.
(4) Če zaradi okvare obračunskega vodomera ni mogoče ugotoviti dejanske porabe vode, upošteva izvajalec javne
službe pri obračunu vode povprečno količino porabljene vode
v preteklem obračunskem obdobju.
51. člen
(vodomeri v interni napeljavi)
(1) V interni hišni napeljavi so za obračunskim vodomerom lahko nameščeni še interni vodomeri, ki pa služijo
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uporabnikom samo za interno porazdelitev stroškov porabe
vode oziroma kontrolo porabe vode. Upravljavec vodovoda teh
vodomerov ne vzdržuje in jih ne uporablja za obračun vode.
(2) Interna delitev stroškov za porabljeno vodo posameznim uporabnikom ni obveznost upravljavca vodovoda, kar
pomeni, da uporabniki odgovarjajo nerazdelno solidarno do
popolnega plačila dolga, glede na stanje odčitano na obračunskem vodomeru.
52. člen
(obračun oskrbe s pitno vodo)
(1) Izvajalec javne službe zaračunava uporabniku oskrbo
s pitno vodo, če je priključen na javni vodovod.
(2) Oskrba s pitno vodo se plačuje v odvisnosti od velikosti obračunskega vodomera in po porabljeni količini pitne
vode v kubičnih metrih dobavljene pitne vode. Če pride na
obračunskem vodomeru do okvare ali zaradi morebitnega drugega vzroka ni možno odčitati porabo vode na vodomeru, se
obračuna povprečna poraba vode izračunana na osnovi porabe
v zadnjem obračunskem obdobju pred nastankom okvare.
(3) Pri uporabnikih, ki porabijo manj kot 200 m3 pitne
vode na mesec, zaračunava izvajalec javne službe mesečno
porabo vode v obliki akontacije, v višini povprečne porabe vode
v zadnjem obračunskem obdobju. Odčitavanje vodomera in
obračun porabljene vode opravi upravljavec javnega vodovoda
najmanj enkrat letno.
(4) Pri uporabnikih, ki porabijo več kot 200 m3 vode na
mesec, opravi upravljavec javnega vodovoda odčitavanje vodomera praviloma vsak mesec. Račun se izstavi po dejanski
porabi, zabeleženi na vodomeru. Kolikor v tekočem mesecu ni
bilo opravljeno odčitavanje vodomera se zaračuna poraba vode
v obliki akontacije, v višini povprečne porabe vode v zadnjem
obračunskem obdobju.
(5) Pogodbo o pavšalnem odjemu lahko sklene upravljavec javnega vodovoda z uporabnikom le, če meritev porabljene
pitne vode ni možna. Če se meritev dobavljene pitne vode ne
izvaja, se obračuna količina 0,15 m3 na stalno ali začasno prijavljeno osebo na dan in fiksni del, kot je predpisan za obračunski
vodomer DN20.
(6) Obračun prekomerne porabe se obračuna skladno z
zahtevami zakonskih in podzakonskih predpisov in le v primeru, če ti predpisi to izrecno zahtevajo.
(7) Uporabniku se ne zaračuna poraba pitne vode za
gašenje požara iz zunanjega hidrantnega omrežja in poraba
pitne vode za javne pipe, pranje ali namakanje javnih površin,
če je naročnik ali izvajalec te storitve občina. Uporabnik je v
tem primeru le dolžan obvestiti upravljavca javnega vodovoda
o porabljeni količini pitne vode.
53. člen
(obračun odvajanja komunalne odpadne vode)
(1) Odvajanje komunalne odpadne vode se plačuje v
odvisnosti od velikosti obračunskega vodomera za porabljeno
pitno vodo in količine porabljene pitne vode, ki jo registrira vodomer. V primeru, da izvajalec javne službe meritev dobavljene
pitne vode ne izvaja, se obračuna količina 0,15 m3 na stalno ali
začasno prijavljeno osebo na dan in fiksni del, kot je predpisan
za obračunski vodomer DN20.
(2) Odvajanje komunalne odpadne vode so dolžni plačevati uporabniki, ki so priključeni na javno kanalizacijo in
uporabniki, ki na javno kanalizacijo niso priključeni, pa imajo
možnost priključitve.
54. člen
(obračun čiščenja komunalne odpadne vode)
(1) Čiščenje komunalne odpadne vode se plačuje v odvisnosti od velikosti obračunskega vodomera za porabljeno pitno
vodo in količino porabljene pitne vode, ki jo registrira vodomer.
V primeru, da izvajalec javne službe meritev dobavljene pitne
vode ne izvaja, se obračuna količina 0,15 m3 na stalno ali za-
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časno prijavljeno osebo na dan in fiksni del, kot je predpisan
za obračunski vodomer DN20.
(2) Stroške čiščenja komunalne odpadne vode plačujejo
uporabniki, če se le-ta čisti na čistilni napravi.
55. člen
(obračun odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode)
(1) Odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se
odvaja iz javnih površin, izvajalec javne službe zaračuna uporabniku v ceni odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
(2) Odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se
odvaja s strehe, zaračuna izvajalec javne službe uporabniku
posebej glede na izračunano količino odvedene padavinske
odpadne vode skladno z metodologijo predpisano s predpisi,
ki urejajo oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb. Ta storitev se uporabniku zaračuna le v
primeru, če se padavinska odpadna voda s strehe odvaja posredno ali neposredno v javno kanalizacijo. Obračun se izvede
skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb.
(3) V primeru, da je uporabnik izvedel ustrezne ukrepe
zadrževanja in zmanjševanja količin odvedene padavinske odpadne vode s površine strehe, izvajalec javne službe zmanjša
količino iz drugega odstavka tega člena za 50 %. Za ustrezen
ukrep zadrževanja se šteje, če je za vsakih 100 m2 strehe zagotovljen najmanj 1 m3 volumna zadrževalnika.
56. člen
(obračun prevzema in ravnanja z blatom)
(1) Izvajalec javne službe mesečno zaračunava uporabniku prevzem in ravnanje z blatom iz obstoječih greznic ali iz
malih komunalnih čistilnih naprav skladno z zakonsko predpisano metodologijo. V primeru da metodologija ni predpisana
se storitev zaračuna glede na količino porabljene pitne vode.
V primeru, da izvajalec javne službe meritev dobavljene pitne
vode ne izvaja, se obračuna količina 0,15 m3 na stalno ali začasno prijavljeno osebo na dan.
(2) Storitev iz prve točke tega člena zajema prevzem in
ravnanje z blatom iz obstoječih greznic enkrat na tri leta ali
prevzem in ravnanje z blatom iz malih komunalnih čistilnih naprav enkrat na leto ter izdelavo ocene obratovanja male čistilne
naprave enkrat na tri leta.
(3) Uporabnik je dolžan izvajalcu javne službe omogočiti
prevzem blata in ravnanje z blatom iz obstoječih greznic ali iz
malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave.
(4) V primeru, da nastaja blato iz obstoječih greznic ali iz
malih komunalnih čistilnih naprav na kmetijskem gospodarstvu
in se le-to skladno z veljavnimi predpisi uporablja za gnojenje, se na osnovi pozitivno rešene vloge lastnika kmetijskega
gospodarstva, storitev iz prvega odstavka tega člena ne zaračuna. V primeru, da kmetijsko gospodarstvo čisti komunalno
odpadno vodo na mali komunalni čistilni napravi in uveljavlja
oprostitev plačila storitve iz prvega odstavka tega člena, se mu
vsako tretje leto izvede ocene obratovanja male komunalne
čistilne naprave, ki se zaračuna po opravljeni storitvi skladno
z veljavnim cenikom.
57. člen
(plačilo storitev)
Uporabnik je dolžan prejeti račun poravnati najkasneje do
roka navedenega na računu. Če uporabnik zamudi s plačilom,
mu za dolžni znesek izvajalec javne službe zaračuna zakonsko
veljavne zamudne obresti. Če se uporabnik s prejetim računom
ne strinja, ima pravico v osmih dneh od prejema računa vložiti
pisni ugovor pri izvajalcu javne službe. Ugovor na izdan račun
ne zadrži plačila. Izvajalec javne službe je dolžan na pisni ugovor uporabnika pisno odgovoriti v roku osem dni po njegovem
prejemu in v tem roku ne sme prekiniti dobave vode.
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58. člen
(prejemnik računa)
(1) Upravljavec izstavlja račun za porabljeno vodo praviloma lastniku objekta, lahko pa tudi najemniku tega objekta,
če lastnik o tem pisno obvesti upravljavca in navede začetek
in konec najemnega razmerja.
(2) V primeru, da najemnik ne poravna zapadlega računa
v dogovorjenem roku, je lastnik zavezanec za plačilo računa
ne glede na trajanje najemnega razmerja.
IX. IZVAJANJE POSEBNIH STORITEV
59. člen
(definicija posebnih storitev)
(1) Posebne storitve so storitve, ki niso obvezne storitve
javne službe, jih pa izvajalec javne službe lahko izvaja z uporabo javne infrastrukture pravnim ali fizičnim osebam. Posebne
storitve so:
– oskrba s pitno vodo za namen, ki ni oskrba s pitno vodo
in za katerega je potrebno pridobiti vodno pravico v skladu s
predpisom, ki ureja vode,
– oskrba s pitno vodo, če zaradi njene rabe nastaja industrijska odpadna voda,
– oskrba s pitno vodo za proizvodnjo pijač,
– oskrba s pitno vodo za tehnološke namene, pri katerih
je voda sestavina proizvoda,
– oskrba s pitno vodo za polnjenje bazenskih kopališč,
– oskrba s pitno vodo za namakanje površin, ki niso javne,
– odvajanje industrijske odpadne vode,
– čiščenje industrijske odpadne vode,
– odvajanje padavinske odpadne vode s površin, ki niso
javne površine ali strehe.
(2) Občina soglaša z izvajanjem posebnih storitev in
pooblašča izvajalca javne službe za izvajanje teh storitev na
celotnem območju občine.
60. člen
(obračun posebnih storitev)
Posebne storitve, razen čiščenje industrijske odpadne
vode, se obračunavajo smiselno na enak način, kot je to določeno v 52., 53., 54., 55. in 56. členu tega odloka za storitve, ki
so predmet izvajanja javne službe. Obračun čiščenja industrijske odpadne vode se določi v posebnem občinskem predpisu.
61. člen
(oblikovanje cene posebnih storitev)
(1) Cene posebnih storitev sprejme ustanovitelj izvajalca
javne službe. Cena čiščenja industrijske odpadne vode se
oblikuje na podlagi posebnega občinskega predpisa.
(2) V primeru, da za posamezno posebno storitev cena še
ni sprejeta, se uporablja cena, ki velja za posamezno storitev
javne službe.
(3) Cena posamezne posebne storitve ne more biti nižja
od cene posamezne storitve javne službe.
X. VRSTA OBJEKTOV IN NAPRAV POTREBNIH
ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
62. člen
(javni vodovodni in kanalizacijski sistemi)
(1) Javna služba oskrbe s pitno vodo se izvaja na območju občine po omrežju cevovodov ter z njimi povezanih objektov
in tehnoloških naprav (objekti s tehnološko, strojno in elektro
opremo za črpanje in prečrpavanje, čiščenje in hranjenje vode),
ki se povezujejo v sekundarno, primarno in magistralno javno
vodovodno omrežje, s pomočjo katerega se zagotavlja oskrba
naselij ali delov naselij s pitno vodo.
(2) Javna služba odvajanja odpadne vode se izvaja po:
– primarnem kanalizacijskem omrežju javne kanalizacije,
ki ga sestavljajo kanali in jarki ter z njimi povezani objekti in
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tehnološki sklopi, ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij na posameznih območjih naselja, in se zaključi
z navezavo na komunalno ali skupno čistilno napravo;
– po sekundarnem kanalizacijskem omrežju javne kanalizacije, ki ga sestavlja sistem kanalov in jarkov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških sklopov (npr. peskolovi, lovilniki
olj in maščob, črpališča za prečrpavanje odpadne vode ipd.),
ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne
vode v naselju ali njegovem delu, in se zaključi z navezavo na
komunalno čistilno napravo ali skupno čistilno napravo ali z
navezavo na primarno kanalizacijsko omrežje.
(3) Javna služba čiščenja odpadne vode se izvaja v
komunalnih čistilnih napravah za odpadno vodo, ki se odvaja
preko kanalizacijskega omrežja iz območij poselitev.
(4) Z objekti in napravami javne infrastrukture lokalnega
pomena iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena
upravlja upravljavec in jih lahko pod enakimi pogoji določenimi
z zakonskimi in podzakonskim predpisi, s tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi uporablja vsakdo.
(5) Uporaba objektov in naprav javne infrastrukture lokalnega pomena iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega
člena je obvezna na vseh območjih, kjer so vzpostavljeni javni
sistemi oskrbe s pitno vodo ali javni sistemi odvajanja in čiščenja odpadne vode.
(6) Šteje se, da je javni vodovod zgrajen, če je objekt, ki
ga je potrebno oskrbovati s pitno vodo, oddaljen od javnega
vodovoda manj kot 200 metrov.
(7) Šteje se, da je javna kanalizacija zgrajena, če je potrebno za priključitev objekta zgraditi kanalizacijski priključek, ki
ni daljši od 50 metrov na vsak PE obremenitve odpadne vode,
ki nastaja v objektu.
63. člen
(objekti in naprave v lasti uporabnikov javnega vodovoda)
(1) Objekti in naprave, potrebni za izvajanje javne službe
oskrbe s pitno vodo, ki so v lasti uporabnika javnega vodovoda,
so naslednji:
1. interno vodovodno in hidrantno (požarno) omrežje, ki
ga od javnega vodovoda ločuje merilno mesto ali s pogodbo
dogovorjeno mesto,
2. vodovodni priključek,
3. vodomerni jašek ali niša,
4. objekti in naprave vgrajeni za obračunskim vodomerom
ali za pogodbeno dogovorjenim mestom, kot so: interni hidranti,
interni vodomeri, naprave za reduciranje ali dvigovanje tlaka
vode, nepovratni varnostni ventili pri grelnih napravah, vodohrani za sanitarno in požarno vodo, naprave za ogrevanje,
mehčanje, dezinfekcijo vode in druge naprave.
(2) Objekti in naprave iz prvega odstavka tega člena niso
del javnega vodovoda in jih z izjemo vodovodnega priključka
vzdržuje uporabnik javnega vodovoda.
(3) Uporabnik javnega vodovoda je dolžan z objekti in
napravami iz prvega odstavka tega člena gospodariti tako, da
je omogočena nemotena oskrba s pitno vodo.
64. člen
(vodovodni priključek)
Vodovodni priključek vzdržuje upravljavec vodovoda. Pri
izvajanju vzdrževalnih del mora uporabnik upravljavcu vodovoda omogočiti dostop na zemljišče po katerem poteka priključek.
Največja dovoljena dolžina vodovodnega priključka je 50 m.
65. člen
(objekti in naprave v lasti uporabnikov javne kanalizacije)
(1) Objekti in naprave, potrebni za izvajanje javne službe
odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki so v lasti uporabnika
javne kanalizacije, so naslednji:
– interna kanalizacija,
– kanalizacijski priključek,
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– male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo
od 50 PE,
– naprave in objekti za predčiščenje odpadne vode (obstoječe greznice, peskolovi, oljni lovilniki, ipd.).
(2) Objekti in naprave iz prvega odstavka tega člena
niso del javne kanalizacije in so v lasti lastnikov stavb, ki jim
pripadajo. Z njimi upravlja upravljavec stavbe ali lastniki stavbe.
(3) Lastniki ali upravljavci stavbe iz prejšnjega odstavka
morajo na svoje stroške zagotoviti:
– redno vzdrževanje in čiščenje interne kanalizacije in
kanalizacijskih priključkov,
– redno vzdrževanje nepretočnih greznic, obstoječih greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav,
– občasno preverjanje tehnične brezhibnosti kanalizacijskih priključkov, nepretočnih greznic, obstoječih greznic ter
malih komunalnih čistilnih naprav.
XI. PREVZEM OBJEKTOV IN NAPRAV V UPRAVLJANJE
66. člen
(prenos obstoječega vodovoda ali kanalizacije v last občine)
Obstoječi vodovod ali kanalizacija, ki ni v upravljanju izvajalca javne službe in ni v lasti občine, se lahko prenese v last
občine s pogodbo med dosedanjim upravljavcem, lastnikom in
občino. V pogodbi iz prejšnjega stavka se določijo pravice in
obveznosti dosedanjega upravljavca, lastnika in občine.
67. člen
(prenos javnega vodovoda ali javne kanalizacije
v upravljanje upravljavcu)
Za prenos obstoječega javnega vodovoda ali javne kanalizacije v lasti občine v upravljanje bodočega upravljavca morajo
biti izpolnjeni naslednji pogoji:
1. vodovod ali kanalizacija, ki se predaja, mora imeti
vso potrebno dokumentacijo (uporabno dovoljenje, situacijo
omrežja, evidenco priključkov in ostalih elementov na vodu,
vodno dovoljenje),
2. vodovod ali kanalizacija, ki se predaja mora ustrezati
določilom tega odloka in mora glede tehničnih zahtev ustrezati
pravilom stroke,
3. izdelana mora biti evidenca osnovnih sredstev s finančnim ovrednotenjem,
4. izračunana in sprejeta mora biti enotna ali diferencirana
cena, ki upravljavcu omogoča nemoteno upravljanje prevzetih
naprav,
5. na vseh odjemnih mestih vodovoda morajo biti vgrajeni
obračunski vodomeri, ki morajo biti pregledani in žigosani skladno s predpisi urada za meroslovje,
6. postopek prevzema mora biti izveden dokumentirano z
zapisnikom o primopredaji.
68. člen
(prenos novozgrajenega infrastrukturnega sistema)
(1) Prevzem novozgrajenih vodovodnih in kanalizacijskih
objektov ter naprav v last občine se izvede po naslednjem
postopku:
1. po končani gradnji investitor pridobi uporabno dovoljenje,
2. občina prevzame objekte v last na podlagi primopredajnega zapisnika, če je investitor izpolnil naslednje pogoje:
– pridobil uporabno dovoljenje (1. točka prvega odstavka
tega člena),
– predložil projekt izvedenih del in ostalo ustrezno tehnično dokumentacijo, vrednost osnovnih sredstev ter potrdilo
o urejenih lastninskih razmerjih.
(2) Investitor je dolžan predati zgrajeni vodovod ali kanalizacijo občini najkasneje v roku enega meseca po pridobitvi
uporabnega dovoljenja.
(3) Prevzete vodovodne in kanalizacijske objekte ter naprave skladno z določili tega člena preda občina v upravljanje
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bodočemu upravljavcu. Postopek predaje v upravljanje mora
biti izveden dokumentirano z zapisnikom o primopredaji.
XII. VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA
IN ODJEM PITNE VODE IZ HIDRANTOV
69. člen
(odvzem vode iz hidranta)
(1) Hidranti na javnem vodovodu služijo predvsem požarni varnosti, zato morajo biti vedno dostopni in primerno
vzdrževani.
(2) Brez soglasja upravljavca javnega vodovoda se sme
uporabiti pitna voda iz hidranta na javnem vodovodu samo za
gašenje požarov ter izvajanje drugih nalog zaščite, reševanja
in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah.
V teh primerih mora uporabnik javnega vodovoda po uporabi
vode pisno obvestiti upravljavca javnega vodovoda o kraju
uporabe, času odvzema pitne vode, količini porabljene vode in
o morebitnih pomanjkljivostih na hidrantih.
(3) Voda iz hidrantov se lahko izjemoma, vendar samo
ob soglasju upravljavca javnega vodovoda, uporabi tudi za
naslednje namene:
– škropljenje in pranje cest, ulic, trgov,
– zalivanje parkov ter javnih nasadov,
– za javne prireditve,
– za polnjenje cistern za prevoz vode,
– za utrjevanje cestišč ali podobna druga gradbena dela.
(4) V primerih uporabe vode iz tretjega odstavka tega
člena, upravljavec javnega vodovoda in uporabnik skleneta
pogodbo, v kateri se določijo pogoji uporabe in način plačila
stroškov porabljene vode.
(5) Upravljavec javnega vodovoda je dolžan izdati soglasje
za uporabo vode iz hidrantov za v tretjem odstavku tega člena
določene namene, če to dopuščajo razmere na javnem vodovodu.
(6) Uporabnik, ki uporablja vodo iz hidranta za namene iz
tretjega odstavka tega člena mora imeti lasten in tehnično brezhiben hidrantni nastavek z overjenim vodomerom, ki je registriran pri
upravljavcu vodovoda, in je dolžan upravljavca javnega vodovoda
mesečno obveščati o količini porabljene pitne vode.
(7) Uporabnik mora po uporabi hidranta le-tega pustiti
v brezhibnem stanju. V nasprotnem primeru odgovarja uporabnik za vso škodo nastalo zaradi okvare hidranta in stroške
popravila hidranta.
(8) Za uporabo obstoječih hidrantov v internem omrežju,
ki se napajajo iz vodovodnega omrežja mimo vodomera, veljajo
do predelave vodomernega mesta, ki bo zagotavljalo napajanje hidrantov preko vodomera, določbe iz drugega, tretjega in
četrtega odstavka tega člena. Uporabnik je dolžan zagotoviti
dostop do teh hidrantov pooblaščenim predstavnikom upravljavca javnega vodovoda.
70. člen
(vzdrževanje hidrantov)
Izvajalec javne službe vzdržuje javno hidrantno omrežje
in hidrante, ki so priključeni nanj. Stroški za to vzdrževanje so
sestavni del stroškov oskrbe s pitno vodo.
XIII. UKREPI ZA ZMANJŠANJE KOLIČIN PADAVINSKE
VODE ODVEDENE V KANALIZACIJO
71. člen
(določitev ukrepov)
Izvajalec javne službe predpiše v postopku izdaje pogojev
in soglasij h gradnji in priključevanju objektov na javno kanalizacijo investitorju ukrepe za zmanjšanje količine padavinske
vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo v skladu z veljavnimi
predpisi, ki urejajo gradnjo, vodni režim in izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode.
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72. člen
(odvajanje padavinske vode)
Padavinsko vodo s streh in utrjenih površin, na katerih ni
možnosti onesnaženja, je potrebno ponikati v podtalje, če je to
izvedljivo, v nasprotnem pa kontrolirano izpuščati v površinske
odvodnike.
73. člen
(zadrževanje padavinske vode)
(1) Pri načrtovanju novih objektov je potrebno pred priključitvijo padavinske vode na javno kanalizacijo ali pred izpustom
v vodotok predvideti zadrževalni bazen, ki predstavlja objekt za
izravnavanje sunkovitega odtoka.
(2) Zadrževalni bazen iz prvega odstavka tega člena je
potrebno dimenzionirati na ta način, da ob upoštevanju 15
minutnega naliva z enoletno povratno dobo maksimalni odtok
z območja gradnje po izgradnji ni večji, kot je bil pred gradnjo.
XIV. JAVNA POOBLASTILA
74. člen
(javna pooblastila)
(1) Na podlagi tega odloka se izvajalcu javne službe
podeljuje javno pooblastilo, da v okviru izvajanja javne službe
odloča v upravnih zadevah izdaje pogojev in soglasij v skladu
s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
(2) Na podlagi tega odloka se izvajalcu javne službe
podeljuje javno pooblastilo, da v okviru izvajanja javne službe
izdaja smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
in mnenja v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje.
XV. PREKINITEV DOBAVE PITNE VODE IN PREKINITEV
ODVAJANJA ODPADNE VODE
75. člen
(prekinitev in omejitev dobave pitne vode zaradi zdravja ljudi)
(1) Upravljavec javnega vodovoda mora prekiniti z dobavo
pitne vode, omejiti njeno uporabo, ali sprejeti drug ukrep, potreben za varovanje zdravja ljudi, če predstavlja uporaba pitne
vode potencialno nevarnost za zdravje ljudi. Pri izbiri ukrepov
mora upoštevati tveganje za zdravje ljudi, ki bi jih povzročila
prekinitev dobave ali omejitev dobave pitne vode.
(2) V primerih omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode
mora upravljavec vodovoda takoj obvestiti uporabnike in jim
posredovati ustrezna priporočila. V primeru prekinitve dobave
pitne vode, ki traja več kot 24 ur, mora izvajalec javne službe
zagotoviti vsaj minimalno oskrbo s pitno vodo.
76. člen
(omejitev dobave pitne vode zaradi pomanjkanja vode)
V primeru pomanjkanja vode na vodnem viru ali poškodb
na objektih ali opremi javnega vodovoda, zaradi katerih je
ogrožena zmogljivost oskrbe s pitno vodo, lahko upravljavec
vodovoda omeji odvzem pitne vode iz vodovoda, pri čemer
mora upoštevati, da ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred rabo pitne vode za druge namene.
77. člen
(prekinitev iz razlogov na strani uporabnika)
(1) Izvajalec javne službe lahko brez predhodnega obvestila uporabniku prekine dobavo s pitno vodo in odvajanje
odpadne vode, če:
– stanje interne vodovodne napeljave ali vodomernega
mesta ogroža zdravje uporabnikov oziroma kvaliteto vode v
javnem vodovodu,
– stanje interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka
ogroža zdravje uporabnikov,
– je vodovodni ali kanalizacijski priključek izveden brez
soglasja oziroma v nasprotju s soglasjem upravljavca,
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– uporabnik onemogoči predstavniku upravljavca javnega vodovoda odčitavanje ali zamenjavo vodomera ali pregled
priključka in notranjih instalacij,
– uporabnik krši objavljene ukrepe za odpravo vzrokov
neskladnosti in omejitve uporabe pitne vode,
– uporabnik odvaja v javno kanalizacijo odpadno vodo, ki
presega predpisane mejne vrednosti snovi za odvajanje v javno
kanalizacijo, če se s tem zaradi posrednega ali neposrednega
odvajanja odpadne vode v vodo povzroča nevarnost za vodni
vir ali oskrbo s pitno vodo,
– uporabnik odvaja v javno kanalizacijo odpadno vodo v
količinah, ki presega pogoje iz soglasja za priključitev na javno
kanalizacijo, če je zaradi tega moten proces čiščenja odpadne
vode v takšni meri, da obratovanje čistilne naprave ne poteka v
skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode v vodo in javno kanalizacijo in emisijo snovi
pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav,
– uporabnik onemogoča izvajalcu javne službe meritve
količin in onesnaženosti odpadne vode,
– ugotovljeno stanje interne kanalizacije ogroža zdravje
in premoženje prebivalcev v stavbi,
– obstajajo drugih razlogi, ki lahko ogrozijo nemoteno
izvajanje dejavnosti javne službe, če se prekinitev ne bi izvedla.
(2) Izvajalec javne službe lahko prekine dobavo pitne
vode in odvajanje odpadne vode posameznemu uporabniku
na podlagi predhodnega obvestila, v katerem mu mora dati
primeren rok za odpravo vzroka prekinitve, če:
– hišno vodovodno omrežje in druge naprave uporabnika
ovirajo redno dobavo pitne vode drugim uporabnikom,
– uporabnik brez soglasja upravljavca javnega vodovoda
dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo hišno vodovodno omrežje ali če spremeni zmogljivost svojega vodovodnega
priključka,
– uporabnik brez privolitve upravljavca javnega vodovoda
odstrani varnostno objemko na vodomeru ali kako drugače
spremeni izvedbo priključka,
– se uporabnik ne priključi na javno kanalizacijo skladno
s 24. členom tega odloka,
– uporabnik ne prazni greznice skladno z 22. členom
tega odloka,
– uporabnik ne opusti greznice skladno s 24. členom
tega odloka,
– ne omogoči upravljavcu javnega vodovoda vzdrževanja
vodovodnega priključka pod pogoji iz 18. člena tega odloka,
– je namestitev vodomera možna, uporabnik pa ga ne
namesti,
– posega v obračunski vodomer v nasprotju z zahtevami
upravljavca javnega vodovoda iz 17. člena tega odloka,
– kvaliteta odvajanja odpadne vode v javno kanalizacijo
ne ustreza zahtevam zakonskih in podzakonskih predpisov,
– to izhaja iz odločbe pristojnega inšpektorja,
– uporabnik ne poravna zapadlih računov za dobavljeno
pitno vodo ali za storitve javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode,
– uporabniki v večstanovanjskem objektu skladno s
50. členom tega odloka upravljavcu ne sporočijo pravne ali
fizične osebe, ki prejema ter plačuje račune,
– objekt ne izpolnjuje z zakonodajo predpisanih pogojev
za priključitev na vodovodno omrežje.
(3) Prekinitev oskrbe s pitno vodo ali prekinitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode velja za čas do
odprave vzroka prekinitve. Uporabnik mora poravnati stroške
prekinitve in ponovne priključitve.
78. člen
(prekinitev iz razlogov na strani izvajalca javne službe
in višje sile)
(1) Upravljavec ima pravico, da prekine oskrbo s pitno
vodo ali odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode
zaradi:
– izvedbe planiranih vzdrževalnih del na objektih in napravah javnega vodovoda ali javne kanalizacije,
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– odprave nepredvidljive okvare na objektih in napravah javnega vodovoda ali javne kanalizacije,
– višje sile, kot npr. potres, požar, suša, onesnaževanje
vodnih virov, izpad energije in podobno.
(2) Upravljavec mora o predvidenem času in trajanju
prekinitve iz prejšnjega odstavka pravočasno, to jev primeru iz prve alineje prejšnjega odstavka vsaj en dan pred
predvideno prekinitvijo, v primeru iz druge in tretje alineje
prejšnjega odstavka pa najpozneje v roku 24 ur po prekinitvi,
obvestiti uporabnike neposredno, ali preko sredstev javnega
obveščanja ali na drug krajevno običajen način in z objavo
na svoji spletni strani. V primerih iz tretje alineje prejšnjega
odstavka mora izvajalec javne službe postopati skladno s
sprejetimi načrti ukrepov za navedene primere.
(3) Če prekinitev ali omejitev oskrbe s pitno vodo traja
več kot 24 ur mora izvajalec javne službe v tem času zagotoviti vsaj minimalno nadomestno oskrbo s pitno vodo.

XVI. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ODLOKA
IN KAZENSKE DOLOČBE
79. člen
(nadzorni organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja
pristojna občinska inšpekcijska služba.
(2) Pri izvajanju inšpekcijskega nadzora ima organ iz
prejšnjega odstavka poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po
drugih predpisih, še naslednje pravice in dolžnosti:
1. nadzorovati priključevanje na javni vodovod in javno
kanalizacijo, pregledovati dokumentacijo v zvezi s priključevanjem na javni vodovod in javno kanalizacijo in odrediti
odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti,
2. nadzorovati praznjenje, čiščenje in zasutje greznic
ter pregledovati dokumentacijo v zvezi s praznjenjem greznic
in odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti,
3. nadzorovati izvajanje ukrepov v zvezi z odvajanjem
komunalne in padavinske odpadne vode,
4. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena zdravje in
varnost premoženja ljudi, odrediti ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda,
5. nadzorovati delovanje internih čistilnih naprav za komunalno odpadno vodo in kakovost te vode pred izpustom v
kanalizacijo in odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti,
6. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri izdaji
soglasij, ki se nanašajo na oskrbo s pitno vodo ter odvajanje
in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.
(3) Naloge inšpekcijskega nadzora po tem odloku opravljajo inšpektorice in inšpektorji (v nadaljnjem besedilu: inšpektorji) skladno s tem odlokom in z zakonom, ki ureja
inšpekcijski nadzor.
(4) Pristojni organ lokalne skupnosti ima pravico do pogleda v evidence, ki jih vodi izvajalec javne službe, v skladu
z določbami zakona o varstvu osebnih podatkov.
80. člen
(ukrepi inšpektorjev)
Če inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da je kršen ta odlok, ima pravico in dolžnost
odrediti, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku,
ki ga določi.
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81. člen
(globe)
(1) Z globo 1.000 evrov v se kaznuje za prekršek upravljavec javnega vodovoda – pravna oseba, če:
– ravna v nasprotju s 13. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju s 75. členom tega odloka.
(2) Z globo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo 1000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 12. člena tega
odloka;
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 14. člena tega
odloka;
– ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 16. člena tega
odloka;
– ravna v nasprotju s 17. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju s prvim in tretjim odstavkom 24. člena
tega odloka;
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 25. člena tega
odloka;
– ravna v nasprotju z 28. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju z 41. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju z 42. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju s 43. člena tega odloka;
– ravna v nasprotju s 44. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju s 45. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom 69. člena tega odloka.
(4) Z globo 400 evrov se za prekršek iz tretjega odstavka
tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
(5) Z globo 400 evrov se za prekršek iz tretjega odstavka
tega člena kaznuje uporabnik – fizična oseba.
XVII. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
82. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 9/10).
83. člen
(podaljšanje veljavnosti obstoječega predpisa)
Z dnem uveljavitve tega odloka ostane v veljavi Pravilnik o
obračunavanju čiščenja odpadnih voda in grezničnih muljev na
čistilnih napravah na območju Mestne občine Celje (Uradni list
RS, št. 31/10) kolikor ni v nasprotju z določbami tega odloka. Z
določbami tega odloka ga je treba uskladiti v roku enega leta
od uveljavitve tega odloka.
84. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 0302-10/2012
Celje, dne 1. julija 2014
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.
Priloga

Stran

6154 /

Št.

54 / 18. 7. 2014

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
2397.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za gradnjo enodružinskih stanovanjskih
hiš Babno – Ložnica III

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 61. člena
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C,
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in (109/12)), 10., 19. in 115. člena
Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) na
28. redni seji dne 1. 7. 2014 sprejel
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II. OBMOČJE PODROBNEGA NAČRTA
4. člen
(območje podrobnega načrta)

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za gradnjo enodružinskih stanovanjskih hiš
Babno – Ložnica III

(1) Območje podrobnega načrta obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 1718/3, 1718/4, 1718/5, 1718/6, 1718/7,
1718/8, 1718/9, 1718/10, 1715/1 in 1715/2, k.o. Medlog. Površina območja podrobnega načrta znaša 4.210,00 m2.
(2) Za izvedbo navezav podrobnega načrta na obstoječo
in predvideno gospodarsko infrastrukturo bodo potrebni tudi
posegi za zemljišča zunaj podrobnega načrta, kolikor se v
postopku priprave projektne dokumentacije gospodarske javne infrastrukture, na podlagi strokovno preverjenih rešitev, to
izkaže za potrebno.
(3) Na območju podrobnega načrta ni predvidenih odstranitev objektov.

I. UVODNE DOLOČBE

III. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

1. člen
(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) S tem odlokom se sprejeme občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo enodružinskih stanovanjskih hiš Babno
– Ložnica III (v nadaljnjem besedilu: podrobni načrt).
(2) Ta odlok določa:
– območje podrobnega načrta;
– opis prostorske ureditve;
– umestitev načrtovane ureditve v prostor;
– pogoje priključevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro;
– rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine;
– rešitve in ukrepi zavarovanje okolja, naravnih virov in
ohranjanje narave;
– rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom;
– načrt parcelacije;
– etapnost izvedbe prostorske ureditve;
– druge pogoje in zahteve za izvajanje;
– dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in
tehničnih rešitev.

5. člen

2. člen
(sestavni deli podrobnega načrta)
(1) Ta odlok vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) ter
grafični del.
(2) Grafični del odloka vsebuje naslednje grafične načrte:
Kartografski del obsega naslednje vsebine:
– Grafični načrt 1: Izrez iz prostorskega plana Občine
Celje;
– Grafični načrt 2: Geodetski načrt s prikazom območja
urejanja;
– Grafični načrt 3: Zazidalno-ureditvena situacija s prikazom možnih prerezov objektov;
– Grafični načrt 4: Prerezi na območju podrobnega načrta;
– Grafični načrt 5: Zbirna situacija gospodarske javne
infrastrukture;
– Grafični načrt 6: Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje
okolja.
(3) Priloge podrobnega načrta so:
– Geološko poročilo;
– Smernice nosilcev urejanja prostora;
– Mnenja nosilcev urejanja prostora;
– Podatki o lastnikih zemljišč.
3. člen
(izdelovalec podrobnega načrta)
Podrobni načrt je izdelalo podjetje LT svetovanje in cenilstvo, Lidija Tekauc s.p., Cesta Miloša Zidanška 21, 3230
Šentjur, pod številko projekta 13/12.

(predmet podrobnega načrta)
(1) Območje podrobnega načrta se nahaja v Mestni občini
Celje, v naselju Babno, južno od stanovanjske soseske Lava.
(2) Po prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne Občine
Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88,
Uradni list RS, št. 86/01) je območje opredeljeno kot območje
stavbnih zemljišč znotraj območja predvidenega za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti.
(3) Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem podrobnim
načrtom, so:
– nova interna navezovalna cesta;
– individualna stanovanjska gradnja;
– gospodarska javna infrastruktura.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
6. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)
(1) Območje je obdano z obstoječo stanovanjsko pozidavo in se napaja iz obstoječih cestnih povezav. Za dostop
je načrtovana izgradnja interne dovozne ceste (cesta znotraj
ureditvenega območja).
(2) Območje se navezuje na sosednja območja preko
interne ceste po obstoječi občinski cesti, peš komunikacijah in
kolesarskih poteh.
7. člen
(namembnost območja)
S podrobnim načrtom so načrtovane prostorske ureditve za območje gradnje za izgradnjo sedmih stanovanjskih
objektov.
8. člen
(vrste gradenj)
Na območju podrobnega načrta so dopustni naslednji
posegi:
– gradnja novih objektov;
– dozidava;
– nadzidava do s tem odlokom predvidene etažnosti;
– redna vzdrževalna dela, investicijsko vzdrževalna dela;
– rekonstrukcija objektov;
– odstranitve objektov;
– gradnja gospodarske infrastrukture;
– urejanje utrjenih zunanjih površin;
– gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov.
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9. člen

(pogoji za urejanje okolice stanovanjskih objektov)
(1) Znotraj ureditvenega območja je mogoče parcelo
ograditi z živo mejo, žično ali leseno ograjo višine do 1,8 m
v oddaljenosti 0,5 m od cestnega telesa, polne zidane ograje
niso dovoljene.
(2) Na priključku na občinsko cesto se lahko ogradijo
parcele z živo mejo, žično ali leseno ograjo višine do 0,75 m
v območju preglednega trikotnika (preglednost pri vključevanju v promet). Vzorec zasaditve površin ob cesti je potrebno prilagoditi pogojem vzdrževanja cestišča, preglednosti
ceste in priključevanja, namestitve prometne signalizacije
in opreme.
(3) Ob stanovanjskem objektu je dovoljeno izvesti nezahtevne objekte za lastne potrebe in enostavne objekte za
lastne potrebe. Dovoljen faktor zazidanosti parcele je 0,40.
10. člen
(gradbene meje)
Razmestitev objektov je določena z gradbenimi mejami,
črtami, ki jih načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa
se dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost parcele.
11. člen
(pogoji in usmeritve glede lege, velikosti
in oblikovanja objektov)
(1) Objekti so zasnovani sodobno z ravnimi, eno, dvo
ali večkapnimi strehami, brez ali s sodobnimi frčadami, minimalnim naklonom strehe 15°. Dovoljena je gradnja arhitekturno kvalitetnih ter energetsko učinkovitih stanovanjskih
objektov.
(2) Objekti so etažnosti P+ M oziroma P+1. Dovoljeni
tipi gradnje so razvidni iz grafičnih prilog:
– tip I.: etažnost objekta P+M, maksimalna višina
8,50 m, dvokapna streha v naklonu 25-40 %;
– tip II.: etažnost objekta P+N, maksimalna višina
8,50 m, enokapna streha;
– tip III.: etažnost objekta P+N, maksimalna višina
6,80 m, ravna streha.
(3) Mogoča je izvedba kleti, vendar v nepropustni kesonski izvedbi do kote pritličja. Garažo je možno izgraditi
tudi v objektu. Fasade so oblikovane in konstrukcijsko zasnovane sodobno z uporabo enostavnih pravokotnih rastrov,
materiali: omet, beton, steklo ali sodobni obložni materiali,
poenotena uporaba materialov v barvni lestvici primerni urbanemu okolju, ki se obvezno določi v PGD dokumentaciji.
(4) Gabariti objektov so naslednji:
– tlorisne dimenzije novih individualnih objektov se
lahko razvijajo znotraj razmerja stranic 1:1,1 do 1:2;
– gabariti objektov so 11,40 m x 9,50 m ter garažo ali
nadstreškom v velikosti predvidoma 6m x 6m–7m;
– tloris je lahko členjen in razgiban.
(5) Na objektih je dovoljeno postavljati fotovoltaične
elemente, vendar le v ravnini strešin oziroma fasad.
12. člen
(zunanja ureditev)
Dostopi in dovozi do objektov so iz strani dovozne ceste, kjer so predvidene zunanje parkirne in manipulativne površine. Okolice objektov so zatravljene, zasajene z okrasnimi
grmovnicami in nizkim drevjem. Ograje se v preglednem
trikotniku priključka na občinsko cesto postavlja v skladu z
9. členom tega odloka.
13. člen
(zelene površine)
Zelene površine so sestavni del ureditve območja. Trase komunalne infrastrukture je potrebno voditi izven območja
zelenic, pod pešpotmi in dovozov.
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V. POGOJI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
14. člen
(splošni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko
infrastrukturo in grajeno javno dobro)
(1) Vsi objekti znotraj območja podrobnega načrta morajo
biti priključeni na obstoječe in predvideno komunalno in energetsko infrastrukturo omrežje, in sicer minimalno kanalizacijsko, vodovodno in elektroenergetsko omrežje.
(2) Praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po prometnih in intervencijskih površinah, oziroma po
površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje
infrastrukturnih objektov in naprav.
(3) V primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora
lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje
javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec
posameznega komunalnega voda pa mora za to od lastnika
pridobiti pravico graditi.
(4) Pred predvideno gradnjo je treba zakoličiti obstoječo
komunalno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo na
kraju samem.
(5) Trase komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih
objektov, vodov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z
upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od
ostalih naravnih in grajenih struktur.
(6) Dopustne so spremembe tras posameznih infrastrukturnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše izrabe prostora.
(7) Dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo
biti v skladu s programi upravljavcev infrastrukturnih vodov in
morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno
fazo ureditve posameznega infrastrukturnega voda po izdelavi
idejnih rešitev za to območje.
(8) Obstoječe infrastrukturne vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati
in jim povečati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi
možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov.
(9) Dopušča se uporaba alternativnih virov za energetsko
oskrbo objektov (geotermalna, sončna in podobna) v skladu z
predpisi, ki urejajo to področje.
15. člen
(cestno omrežje)
(1) Dostop do objektov je načrtovan z dveh strani. Na severni strani bodo na obstoječo javno pot JP 532970 – Ložnica
pri Celju – od HŠ5 do HŠ36 izvedeni interni priključki. Na novo
se uredi interni cestni priključek na zahodni strani na obstoječo
lokalno cesto številka LZ032641 – od Čopove ulice do Bana
(Lava–Čulk–Babno).
(2) Prečni sklon interne dovozne ceste je 2,0 %. Interna
cesta ni obrobničena tako, da se padavinske vode izlivajo
enakomerno po terenu in v bankinah in zelenicah poniknejo.
(3) Pred asfaltiranjem ceste je potrebno izvesti vse komunalne, energetske in telekomunikacijske vode ter hišne priključke, ki predvidoma potekajo pod asfaltnimi površinami.
16. člen
(parkirne površine)
Za vsak objekt je potrebno zagotoviti minimalno dve parkirni mesti na lastni parceli.
17. člen
(kolesarski in peš promet)
Ob interni navezovalni cesti niso predvidene posebne
površine za kolesarski in peš promet.
18. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Načrtovano je priključevanje na predvideni javni vodovod, in sicer šele takrat, ko se predvideni javni vodovod zgradi
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in preda v last Mestni občini Celje in v upravljanje javnemu
podjetju Vodovod – kanalizacija d.o.o.
(2) Za vsak posamezni objekt je predviden vodovodni
priključek iz cevi polietilen DN/OD 32 mm – 10 bar. Vsak objekt
ima svoj tipski toplotni izoliran vodomerni jašek, ki je lociran
na zemljišču posameznega funkcionalnega zemljišča objekta.
(3) Na projektirano vodovodno omrežje se namesti en
nadzemni hidrant za zagotovitev požarne varnosti. Hidranti
morajo imeti med hidrantnim ventilom in N-kosom vgrajen FF
kos dolžine minimalno 300 mm.

temelje. Predvidena oprema se določi v projektni dokumentaciji
PGD oziroma PZI.
(6) Kabelski jaški so različnih dimenzij, armirano betonski
ali zidani z ustreznimi litoželeznimi pokrovi nosilnosti 250 kN
(po tipizaciji Elektro Celje d.d.). Lokacija jaškov, kot tudi detajli
kabelske kanalizacije se obdelajo v projektni dokumentaciji
PGD in PZI.

19. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Za odvodnjavanje odpadnih vod iz območja podrobnega načrta se zgradi javna kanalizacija. Načrtovano je priključevanje na predvideno javno kanalizacijo, in sicer šele takrat, ko
se predvidena javna kanalizacija zgradi in preda v last Mestni
občini Celje in v upravljanje javnemu podjetju Vodovod – kanalizacija d.o.o. Odvodnjavanje komunalnih odpadnih vod je
predvideno na čistilno napravo Celje.
(2) Interna kanalizacija posameznih objektov, ki poteka
skozi prostore pod nivojem terena, mora biti izvedena brez
priključkov in brez prekinitev, ki bi lahko povzročali povratno
zaplavitev objekta. Odpadne vode iz prostorov pod nivojem
terena mora biti speljane v javno kanalizacijo preko črpališča.
(3) V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki
ustrezajo predpisom o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo ter predpisom o
prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak
iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo
delovanje.
(4) Padavinske vode iz strešin se vodijo preko peskolovov
v ponikovalna polja posameznih objektov.
(5) Odvodnjavanje padavinskih vod za posamezne objekte se predvidi v skladu s predpisi o vodah, in sicer z zadrževanjem in ponikanjem v skladu z Geotehničnim mnenjem o
pogojih ponikanja, ki ga je izdelal Geoeskpert, Igor Resanovič,
številka 18/13.
(6) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju
kanalizacije se morajo upoštevati vsa določila, ki jih vsebujejo
veljavni predpisi in pravilniki o oskrbi z vodo in kanalizacijo ter
o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode.

(1) Na območju podrobnega načrta ni obstoječega telekomunikacijskega omrežja.
(2) Na vzhodni strani predvidene gradnje novih stanovanjih objektov poteka obstoječa TK kabelska kanalizacija, ki je
predvidena kot priključna točka za nove odjemalce TK storitev.
(3) Od obstoječega jaška (priključna točka) se izvede
kabelska kanalizacija 1x cev Ø110 mm do zadnjega jaška TJ7.
Od posameznih jaškov do omaric na fasadi objektov se izvede
kabelska kanalizacija 1x cev Ø50 mm.
(4) Priključevanje objektov na telekomunikacijsko omrežje
se podrobneje obdela v projektni dokumentaciji PGD in PZI.

20. člen
(električno omrežje)
(1) Električna energija za napajanje predvidenih stanovanjskih objektov je na razpolago na NN zbiralkah v predvidenih TP Ložnica naselje. Od TP se do razdelilne merilne omarice PMO-1 v novi kabelski kanalizaciji položi kabel E-AY2Y
4x150+1,5 mm2. Od razdelilne omarice PMO-1 se do priključno
merilne omarice PMO-2 v novi kabelski kanalizaciji položi kabel
E-AY2Y 4x70+1,5 mm2. Prav tako se od omarice PMO-1 za
napajanje omarice PMO-3 in PMO-4 v novi kabelski kanalizaciji
položi kabel E-A2Y 4x70+1,5 mm2. Priključno merilne omarice
PMO-1, PMO-3 in PMO-4 so predvidene za dva priključno
merilna mesta, omarica PMO-2 pa za eno priključno mesto.
(2) Od posameznih omaric PMO do predvidenih stanovanjskih stavb je predviden kabel NY-J 4x10 mm2. Kabelska
kanalizacija se izvede iz cevi DWP Ø110 mm, na lomih tras in
pred omaricami PMO-1-4 se predvidijo kabelski jaški.
(3) Kabelska kanalizacija se zgradi iz obbetoniranih cevi
DWP Ø110 mm. Cevi se položijo na ustrezne plastične distančnike nameščene v odmiku 3 m in se na celotni trasi opremijo z
vlečnimi vrvmi Al-Fe 35/6 mm2, ter obbetonirajo z 10 cm debelo
plastjo betona MB15.
(4) Trase v podrobnem načrtu služijo kot osnova za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI v skladu s pogoji
upravljavca.
(5) Hišni priključki se morajo zgraditi kot kabelski priključek, položen v zemljo ali v kabelsko kanalizacijo. Za NN
priključno merilne omarice se uporabijo prosto stoječe NN
omarice, ki se postavijo na montažne plastične ali betonske

21. člen
(telekomunikacijsko omrežje)

22. člen
(plinovod)
(1) V bližini območja podrobnega načrta poteka nizkotlačno plinovodno omrežje.
(2) Za načrtovane objekte na območju podrobnega načrta
se predvidi priključitev na nizkotlačno plinovodno omrežje za
potrebe ogrevanja z zemeljskim plinom.
(3) Pri projektiranju in izgradnji je potrebno upoštevati parametre iz predpisov o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim tlakom do vključno 16
bar ter tehnične predpise in smernice sistemskega operaterja
plinskega omrežja v Mestni občini Celje.
(4) Plinomeri se postavijo na mesto in način, ki ga določi
distributer. Mesto postavitve plinomerov mora biti vedno dostopno za odčitavanje in nadzor (v fasadnih omaricah).
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
23. člen
(ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Na podlagi Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Celje (Uradni list SRS,
št. 1/81, in Uradni list RS, št. 1/92) zahteva varstveni režim
za spomenik izvedbo predhodnih arheoloških raziskav pred
posegi v prostor.
(2) Na obravnavanem območju se skladno z zakonom,
ki ureja varstvo kulturne dediščine, izvedejo predhodne arheološke raziskave za določitev vsebine in sestave najdišča.
Izkop se izvede strojno do pojava arheoloških ostalin oziroma
ob odsotnosti le-teh do sterilne geološke osnove. Strojni jarek
skupne dolžine 50 metrov in širine ravne bagrske žlice (planerke) naj bo izveden na območju stanovanjskih objektov z
infrastrukturo in dovozne ceste. Mikrolokacijo strojnih jarkov v
skupni dolžini 50 m določita izvajalec predhodnih arheoloških
raziskav in odgovorni konservator arheolog na terenu samem.
(3) Na osnovi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav,
se podajo nadaljnje smernice oziroma kulturnovarstveni pogojih za izvedbo objektov v ureditvenem območju.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
24. člen
(varovanje okolja)
(1) Pri projektiranju in izvedbi objektov je vsak investitor
dolžan upoštevati predpise, ki urejajo mejne vrednostih kazal-
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cev hrupa v okolju, na podlagi katerih sodi območje podrobnega načrta v III. stopnjo varstva pred hrupom, kjer ni dopusten
noben poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa,
saj gre za stanovanjsko območje.
(2) Emisije iz kurilnih naprav, ki se izpuščajo v ozračje, ne
smejo presegati mejnih koncentracij vsebnosti snovi, določenih
v predpisih, ki urejajo emisije snovi v zrak iz malih in srednjih
kurilnih naprav.
(3) Območje podrobnega načrta ni poplavno ogroženo.
Predvideni posegi ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti
na območju obdelave in izven njega. Vpliv načrtovanega posega v prostor ni bistven. Predvideni posegi v primeru poplav
nimajo škodljivega vpliva na vode, vodna in priobalna zemljišča
in ne povečujejo poplavne ogroženosti območja obdelave.
Varovanje vod je potrebno izvajati v skladu z 19. členom tega
odloka.
(4) Odvajanje padavinskih voda z območja obravnave je
potrebno izvesti skladno s predpisi o vodah na tak način, da
bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda
z utrjenih površin oziroma je potrebno zagotoviti zadrževanje
padavinskih voda pred iztokom. Padavinske vode je potrebno
prioritetno ponikati.
(5) Rodovitni del prsti, ki bo odstranjen med gradnjo, je
potrebno ustrezno deponirati ter uporabiti za ureditev zelenic
ter ostalih zelenih površin.
25. člen
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in naprave, ki ustrezajo varnosti objekta in njegovih naprav
pred požarom. Način varovanja pred požarom za objekt in
dobrine se opredeli v projektni dokumentaciji PGD (zasnova
požarne varnosti) in mora biti skladen z določili predpisov s
področja varstva pred požarom.
28. člen
(erozivna in plazovita ogroženost)
Območje podrobnega načrta ni erozivno in plazovito ogroženo.
29. člen
(razlitje nevarnih snovi)
Pri načrtovanju objektov, kjer obstaja možnost razlitja
nevarnih snovi, je treba načrtovati tehnične rešitve in način
gradnje, ki bodo preprečili razlitje nevarnih snovi.
30. člen
(zaščita pred vojnimi in drugimi nevarnostmi)
Za zaščito ljudi in premoženja pred vojnimi in drugimi
nevarnostmi je potrebno kot dopolnilno zaščito izvesti ojačitve
prve plošče.
IX. NAČRT PARCELACIJE

(odpadki)

31. člen

(1) Način zbiranja in odvoz odpadkov mora biti skladen z
določili občinskega odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki in
predpisi, ki urejajo ravnanje z ločenimi frakcijami pri opravljanju
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
(2) Za vsak stanovanjski objekt je potrebno zagotoviti
zbirno mesto za odpadke, to je urejen prostor v ali ob objektu,
kamor se postavijo zabojniki za mešane komunalne odpadke in
odjemno mesto, kjer izvajalec javne službe odpadke prevzame.
(3) Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov. Predvideni
način odvoza odpadkov mora ustrezati tehnologiji zbiranja in
odvažanja odpadkov, ki jo uporablja izvajalec javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki.
(4) Gradbene odpadke, ki nastajajo med gradnjo objekta,
je potrebno deponirati in ravnati z njimi skladno s predpisi, ki
urejajo obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov.

(načrt parcelacije)
Parcelacija območja je razvidna iz grafičnih prilog.
X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
32. člen
(etapnost izvedbe)
V prvi fazi se območje podrobnega načrta v celoti komunalno opremi, v drugi fazi se pristopi k izgradnji stanovanjskih
objektov (1–7).
XI. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
33. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
26. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila
odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih za območje seizmične intenzitete VII. stopnje
Mercalli-Cancani-Sieberg. Pospešek tal je 0,150.
27. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost objektov je zagotovljena z dovozi
za interventna vozila po predvideni interni navezovalni cesti.
Varen umik je možen na zunanje površine, dovozne in parkirne
površine.
(2) Načrtovano je vodovodno in hidrantno omrežje z zagotovljeno zadostno količino vode za gašenje požarov skladno
s predpisi, ki urejajo tehnične normative za hidrantno omrežje
za gašenje požarov. Na vodovodnem omrežju morajo biti nameščeni nadzemni hidranti.
(3) Na osnovi izračuna požarne obremenitve je potrebno
pri projektiranju in izvedbi objektov upoštevati takšne materiale

(1) Morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture
in naprav, nastale zaradi gradnje, mora investitor sanirati na
svoje stroške.
(2) Poleg obveznosti iz predhodnih določil, morajo investitorji in izvajalci:
– pred začetkom del obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter
skupno z njimi zakoličiti obstoječe infrastrukturne vode;
– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa
po obstoječem omrežju cest in poti;
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene
ali poškodovane;
– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo
objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežji, objektov in
naprav;
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje
okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja
in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v
primeru nezgode;
– vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na
podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne
zakonodaje.
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XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH,
OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
34. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri realizaciji podrobnega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se
pri nadaljnjem preučevanju prometnih, tehnoloških, geoloških,
geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so
primernejše s prometno tehničnega, tehnološkega in oblikovalskega vidika, s čemer pa se ne smejo poslabšati prostorske in
okoljske razmere. Odstopanja od tehničnih rešitev ne smejo biti
v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in
organizacije, v delovno področje katerih posegajo ta odstopanja.
(2) Dopustna so naslednja odstopanja:
1. Odstopanja v gabaritih objektov so lahko do +0,2 m.
Objekti so lahko manjših gabaritov do 10 %. Koto pritličja stanovanjskih objektov je mogoče nadvišati za 0,5 m, zunanje
ureditve ne. Toleranc na predvideno etažnost ni.
2. Dovoljena so manjša odstopanja od lege posameznih
objektov, vendar je potrebno upoštevati odmike od sosednjih
gradbenih parcel. Objekte je dovoljeno postavljati bližje sosednjim parcelam, vendar zgolj ob soglasju lastnikov le-teh.
3. Meje parcel namenjenih za gradnjo so določene okvirno, možne so tudi korekcije, vendar pod pogojem, da ne vplivajo na izvedbo podrobnega načrta.
4. Pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju
prostora na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parameter, ekonomsko primernejša investicijska vlaganja in če prestavitve ne
spreminjajo vsebinskega koncepta podrobnega načrta.
XIII. PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
(prenehanje veljavnosti podrobnega načrta)
Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati Odlok o
prostorsko ureditvenih pogojih za območje Babno (Uradni list
SRS, št. 36/88, Uradni list RS, št. 80/09) v delu, ki se nanaša
na območje, ki ga ureja ta odlok.
36. člen
(vpogled v podrobni načrt)
Podrobni načrt je stalno na vpogled pri pristojnih službah
Mestne občine Celje.
37. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
republiške in občinske inšpekcijske službe.
38. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-26/2012
Celje, dne 1. julija 2014
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

2398.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Košnica KO - 4

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 61. člena
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
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70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C,
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in (109/12)), 10., 19. in 115. člena
Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) na
28. redni seji dne 1. 7. 2014 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Košnica KO - 4
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)
(1) S tem odlokom se skladno z Odlokom o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje –
Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86 in 4/88, ter
Uradni list RS, št. 86/01), sprejme Občinski podrobni prostorski
načrt Košnica KO - 4 (v nadaljevanju: OPPN).
(2) OPPN je izdelal IUP d.o.o. Celje, pod številko projekta
254/12.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa območje OPPN, načrtovane prostorske ureditve, umestitev načrtovane ureditve v prostor, rešitve
in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje
okolja in naravnih virov ter za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, zasnovo projektnih rešitev in pogojev priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno
dobro, etapnost izvedbe prostorskih ureditev in dopustna odstopanja.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v grafičnem delu OPPN, ki je skupaj z obveznimi prilogami sestavni
del tega odloka.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(predmet OPPN)
(1) Predmet OPPN je izgradnja stanovanjskih objektov s
pripadajočo gospodarski infrastrukturo.
(2) Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem OPPN, so:
– umestitev stanovanjskih objektov,
– prometna ureditev območja, dovozi, dostopi,
– ureditev gospodarske javne infrastrukture in priključevanja nanjo.
4. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN obsega parcele in dele parcel št.:
522/35 – del, 522/37, 522/45, 522/46, 522/53, 522/54, 522/55,
522/56, 522/57, 522/58, 522/59, 522/65, 522/66, 522/67,
528/1, 528/2, 528/3, 528/4, 528/5, 528/6, 528/8, 528/9, 528/10,
528/11, 532/1, 532/12, 532/13, k.o. Košnica.
(2) Na severu in vzhodu je območje OPPN v veliki meri
omejeno z gozdnim robom. Po vzhodni strani ureditvenega
območja poteka odprti jarek. Na zahodu meji območje na obstoječo pozidavo in na jugozahodu in jugu na trajno varovana
kmetijska zemljišča. Meja območja OPPN je prikazana v grafičnem delu OPPN.
(3) Območje zemljišč predstavlja v naravi travnik v naklonu, dovozno cesto in nekaj izgrajenih pomožnih objektov.
Površina območja OPPN meri cca. 1,8 ha.
(4) Z uveljavitvijo Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Celje (OPN) bo mogoča gradnja na parc. št. 522/67
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in 522/66-del k.o. Košnica in skladno z določili tega odloka, ki
so sedaj kmetijska zemljišča (razvidno iz grafične priloge). Do
sprejema OPN gradnja na teh parcelah ni mogoča.
5. člen
(posegi zunaj območja OPPN)
Zaradi izvedbe navezav na obstoječo gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro so potrebni posegi tudi
na zemljišča izven območja urejanja. Posegi zunaj območja
OPPN:
– elektroenergetsko omrežje: parc. št. 693, 522/49, 679/1,
522/35,
– cesta: 522/35,
– komunikacijsko omrežje: parc. št. 522/35, 679/1,
– vodovod: parc. št. 522/81, 522/77, 522/39, 532/10, vse
k.o. Košnica.
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11. člen
(tlorisni in višinski gabariti objektov)
(1) Umestitev objektov je določena s tlorisnimi in višinskimi gabariti. Stanovanjski objekti so predvideni v dveh gabaritnih
tipih. Predvidenih je dvajset objektov.
(2) Okvirni tlorisni gabariti predvidenih objektov so:
– objekti 5, 7, 15 do 18: 6,00 m x 10,00 m,
– objekti 1 do 4, 6, 8 do 14, 19, 20: 7,00 m x 11,00 m.
(3) Etažnost objektov je določena s številom etaž nad
terenom. Objekti na višjih legah so lahko podkleteni in so etažnosti klet (K) + pritličje (P)+ mansarda (M), medtem ko objekti
na nižjih legah (vzdolž neimenovanega vodotoka) ne smejo biti
podkleteni in so etažnosti pritličje (P) + mansarda. Absolutna
kota pritličja: ±0,00 je podana za vsak objekt v grafičnem delu
OPPN.
12. člen

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
6. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)
(1) Območje OPPN se nahaja južno od mesta Celja, v
naselju Košnica. Ureditveno območje Košnica je opredeljeno kot
primestno stanovanjsko naselje in je strnjeno pozidano ob lokalni
cesti (LC 032310). Območje OPPN je umeščeno ca. 130 m vzhodno od lokalne ceste.
(2) Glavno prometno žilo v naselju Košnica predstavlja
lokalna cesta LC 032310 na katero se preko obstoječe ne-kategorizirane dovozne ceste navezuje območje OPPN.

(oblikovanje objektov)
(1) Tlorisna zasnova podolgovata pravokotna oblika. Fasade objekta morajo biti izvedene iz trajnih in kakovostnih
materialov, oblikovane sodobno in skladnih geometrijskih oblik.
Barve fasade so v svetlih toplih barvnih tonih ali lesene. Prepovedane so žive in kričeče barve.
(2) Streha je dvokapnica z naklonom 35–45°. Maksimalna
višina kolenčnega zidu je 1,20 m. Strešine morajo biti v istem
naklonu, možni so tudi določeni manjši ravni deli strehe. Šotoraste strehe niso dopustne. Barva strešne kritine osnovne
strehe: opečnato rdeča.
13. člen

7. člen

(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

(namembnost območja)

(1) Dopustna je gradnja ali ohranitev nezahtevnih in enostavnih objektov: nadstrešnica ali garaža za dva avtomobila,
lopa, drvarnica, zimski vrt, škarpa in podporni zid, objekte
gospodarske javne infrastrukture (prometne, komunalne in
energetske). Na vsaki zemljiški parceli za gradnjo je dopustno
postaviti samo dve vrsti nezahtevnih in enostavnih stavb.
(2) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti postavljeni
v podrejenem položaju glede na glavno stavbo na zemljiški parceli in oblikovani skladno z glavnim objektom. Dovoljena višina
je samo ena etaža. Strehe pomožnih objektov so praviloma
enake kot nad osnovno stavbo, če se s tem doseže skladnost
pozidave na gradbeni parceli. Strehe drugih oblik in nižjega
naklona (enokapna, ravna) se lahko uredijo, v primeru steklenjakov, zimskih vrtov ali če je zaradi funkcionalnosti osnovnega
objekta na parceli taka streha bolj primerna.
(3) Škarpe in podporni zidovi smejo z vsemi svojimi tehnični elementi segati do sosednje parcelne meje ob pridobljenem soglasju lastnika sosednje parcele. Od ceste morajo biti
odmaknjeni minimalno, 0,50 m. Obloženi morajo biti z avtohtonim kamnom ali ozelenjeni, ne smejo presegati maksimalne
višine 1,5 m. Kjer je možno, naj se linijske poteze podpornih
zidov prekine z živico.
(4) Vsi odmiki morajo upoštevati določila 34. člena tega
odloka.

Z OPPN je predvidena stanovanjska namembnost. Na
območju se nahajajo obstoječi pomožni gospodarski objekti, ki
se ohranjajo skladno z določili tega odloka.
8. člen
(dopustni posegi)
Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi pod
pogoji določil tega odloka:
– gradnja enostanovanjskih stavb – prostostoječih hiš
(novogradnja, dozidave),
– vzdrževanje objektov,
– rekonstrukcije objektov,
– gradnje objektov in naprav gospodarske infrastrukture,
– prometne ureditve,
– urejanje zunanjih in zelenih površin,
– gradnja (kot tudi ohranitev obstoječih) enostavnih in
nezahtevnih objektov samo za lastne potrebe (garaža, drvarnica, nadstrešek, zimski vrt, ograje, škarpe in podporni zidovi,
pomožni infrastrukturni objekti, ki so sestavni del prometne in
komunalne ter energetske ureditve).
9. člen
(predvidene odstranitve)
Na območju OPPN so predvidene odstranitve pomožnih
gospodarskih objektov v primeru izgradnje novih objektov.
10. člen
(zasnova)
Z urbanistično arhitekturno zasnovo območja se določi
umestitev objektov, prometnih in zelenih površin. Strmine pobočja definirajo zasnovo postavitve stanovanjskih objektov.
Urbanistična zasnova območja izhaja lastništva parcel, velikosti
in oblike parcel, konfiguracije terena in izgrajene ceste. Umestitev objektov se prilagaja obstoječemu terenu. Obstoječa trasa
ceste se rekonstruira in uredi na podlagi prometno tehničnih
predpisov.

14. člen
(ureditev zunanjih in zelenih površin)
Pogoji za urejanje okolice objekta so:
– stanovanjski objekti znotraj območje OPPN se navezujejo na obstoječo cestno telo, ki se rekonstruira in dimenzionira
za nosilnost intervencijskega vozila. Na izteku ceste je predvideno obračališče, ki je zaradi pomanjkanja prostora umeščeno
južno ali kot opcija v hrib, nasproti objekta 14 in 15,
– dovozne površine okrog predvidenih objektov se utrdijo
in se namenijo manipulaciji,
– zunanje površine okrog predvidenih objektov se ohranijo zelene in se mestoma zasadijo z nižjimi drevesnimi in
grmovnimi vrstami,
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– morebitni podporni zidovi, ne smejo presegati maksimalne višine 1,5 m. Kjer je možno, naj se linijske poteze
podpornih zidov prekine z živico,
– med sosedska ograja je lahko lesena, sajena (živa
meja) ali žična in je višine maksimalno 1,5 m. Ob uvozu
so pomaknjene 1 m v notranjost parcele. V križiščih ograje
ne smejo ovirati preglednega trikotnika. Polne ograje niso
dovoljene,
– vsi odmiki morajo upoštevati določila 34. člena tega
odloka.
IV. POGOJI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
15. člen
(splošni pogoji glede priključevanja objektov na
gospodarsko infrastrukturo in grajeno javno dobro)
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture na območju OPPN so:
– pred predvideno gradnjo se zakoliči obstoječa komunalno, energetsko in komunikacijsko infrastruktura,
– trase komunalnih, energetskih, komunikacijskih
objektov, vodov in naprav morajo biti medsebojno usklajene
z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov
od ostalih naravnih in grajenih struktur,
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti
v skladu s programi upravljavcev infrastrukturnih vodov in
morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno
fazo ureditve posameznega infrastrukturnega voda po izdelavi idejnih rešitev za to območje,
– obstoječe infrastrukturne vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečati zmogljivost v skladu s prostorskimi in
okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov,
– dopušča se uporaba alternativnih virov energije za
energetsko oskrbo objekta (geotermalna, sončna ipd.) v
skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
16. člen
(cestno omrežje)
(1) Obravnavano območje se nahaja v varovalnem
pasu kategorizirane občinske lokalne ceste št. LC 032310,
Celje Partizanska cesta–Košnica in javne poti št. JP 538561
Košnica do hiš HŠ 28J.
(2) Dostop do območja bo preko lokalne ceste in nekategorizirane obstoječe dovozne ceste do območja obravnave
OPPN.
(3) Dostopno cesto za napajanje predvidenih in obstoječih objektov je potrebno urediti v širini minimalno 3,50 m
od križišča s kategorizirano občinsko lokalno ceste št. LC
032310, Celje Partizanska cesta–Košnica do obračališča.
Odcepni kraki dovozne ceste za napajanje več kot dveh hiš,
morajo biti širine minimalno 3,50 m.
(4) Križišče dovozne ceste na LC bo izvedeno z odvzemom prednosti. Križišče dovozne ceste in LC 032310,
je potrebno urediti na način da bo zagotovljeno varno vključevanje na lokalno cesto. Posebno pozornost je potrebno
zagotoviti »STOP« pregledni razdalji.
(5) Parkirišč za potrebe javnega parkiranja ob dovozni
cesti na obravnavanem območju ne bo. Vsa potrebna parkirna mesta se morajo zagotavljati v sklopu parcel predvidenih
in obstoječih hiš.
17. člen
(parkirne površine)
Parkiranje bo urejeno v sklopu zemljiških parcel posameznega investitorja.
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18. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Gradnja na območju obravnavanega OPPN se nahaja
v območju vodovodnega sistema Celje, zato lastna oskrba z
vodo ni dovoljena.
(2) Za oskrbo objektov z vodo je potrebno dograditi vodovodni sistem, ki bo navezan na obstoječi javni vodovod
PVC/DN 90 mm. Predvidena dograditev vodovoda mora ustrezati zahtevam požarne varnosti.
(3) Za potrebe požarne varnosti so predvideni nadzemni
hidranti. Kapaciteta obstoječega in predvidenega vodovoda
zagotavlja obratovanje dveh hidrantov hkrati na obravnavanem
območju. Razporeditev hidrantov zagotavlja enakomerno pokritje obravnavanega območja.
(4) Predvideni javni vodovod DN 80 mm bo izgrajen iz
duktilne litine z neizvlečnimi spoji, ki je proti izvleku zavarovan
z varovalnim obročem. Za predvideni vodovod manjšega premera od 80 mm, naj se uporabijo polietilenske cevi. Predvideni
vodovod bo po izgradnji predan v upravljanje družbi Vodovod-
Kanalizacija, d.o.o..
(5) Za potrebe priključitve objektov na vodovodno omrežje se izvedejo tipski zunanji toplotno izolirani vodomerni jaški. Priključki na objekte se izvedejo iz polietilenskih cevi
DN/OD32 mm – 10 bar.
(6) Tlačna črta v vodovodnem omrežju na obravnavanem
območju je v normalnih razmerah od 308 m do 318 m nadmorske višine, kar pomeni, da je v vodovodnem omrežju nekoliko
previsok tlak. Na območju predvidene pozidave si bo moral
vsak investitor na lastne stroške vgraditi napravo za znižanje
tlaka na interni instalaciji za znižanje tlaka.
(7) Priključitev novozgrajenega vodovoda na obstoječ
javni vodovod izvede upravljavec javnega vodovoda Vodovod-kanalizacija, d.o.o., na stroške investitorja, ko bo javni
vodovod zgrajen in predan v upravljanje družbi Vodovod-Kanalizacija, d.o.o..
19. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Na obravnavanem območju ni izgrajene javne kanalizacije.
(2) Obravnavano območje bo imelo ločen sistem kanalizacije.
(3) Vsi predvideni objekti na obravnavanem območju
OPPN morajo biti priključeni na sistem javne kanalizacije do
31. decembra 2015. Po tem datumu čistilna naprava ni več
dovoljena.
(4) Za odvod komunalnih odpadnih vod iz objektov je
predvidena fekalna kanalizacija, ki se zaključi z lokalno čistilno
napravo, iz katere se vode odvodnjavajo v obstoječi odprti odvodnik. Fekalna kanalizacija s čistilno napravo in pridobljenim
uporabnim dovoljenjem mora biti izgrajena pred izdajo soglasja
za priključitev za prvi objekt iz obravnavanega območja. V
primeru izgradnje kanalizacije širšega območja Košnice po
idejnem projektu Ekologika d.o.o. (št. načrta PRO K13034,
september 2013) se čistilna naprava na obravnavanem območju ne izvede, fekalni kanal pa bo na obravnavanem območju
v mešani rabi.
(5) Za odvod meteornih odpadnih vod je predvidena meteorna kanalizacija, ki bo odvajala meteorne vode v obstoječi
površinski odvodnik. Meteorna kanalizacija bo pred izpustom
v obstoječi površinski odvodnik imela izgrajen zadrževalnik
meteornih vod. Meteorna kanalizacija z zadrževalnikom meteornih vod in pridobljenim uporabnim dovoljenjem mora biti
izgrajena pred izdajo soglasja za priključitev za prvi objekt iz
obravnavanega območja.
(6) Razpršeno odvajanje površinskih vod s streh in drugih
utrjenih površin ni dovoljeno.
(7) Površinske vode s povoznih površin se speljejo preko
ustreznih elementov za urejeno odvodnjavanje v meteorno
kanalizacijo.
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(8) Tipi cevi za izgradnjo kanalizacije naj bodo minimalne
togosti SN 8. Revizijski jaški naj bodo iz predfabriciranih montažnih elementov, premera 1000 mm z gumijastim tesnilom in
redukcijskim kosom 1000/600 mm. Dimenzije jaškov 800 mm
so dovoljene samo za globine manjše od 1.00 m. Revizijski
jaški naj bodo opremljeni s prezračevalnimi pokrovi ustrezne
nosilnosti, z vgrajenim protihrupnim vložkom.
20. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Energija za napajanje predvidenih stanovanjskih
objektov v območju OPPN je na razpolago na nizkonapetostnih
zbiralnicah obstoječe TP KOŠNICA, s tem, da je potrebno pred
priključitvijo objektov na distribucijsko preurediti nizkonapetostne zbiralnice obstoječe TP KOŠNICA in po potrebi glede na
priključno moč zamenjati obstoječi transformator v transformatorski postaji iz 250kVA na 400kVA.
(2) Iz transformatorske postaje TP KOŠNICA je potrebno
za napajanje objektov položiti nov dovodni kabel.
(3) Izdelana je strokovna podlaga – Idejna zasnova elektrifikacije in komunikacijskega omrežja (izdelal Remcola-Remchem, d.o.o., Žalec, št. 37/12, avgust 2013), ki je osnova za
izdelavo projektne dokumentacije.
21. člen
(javna razsvetljava)
Javna razsvetljava se izvede ob cesti. Razsvetljava mora
ustrezati določilom predpisov, ki urejajo svetlobno onesnaženje
okolja. Vgradijo se varčne sijalke.
22. člen
(omrežje elektronskih komunikacij)
(1) Za priključitev novih objektov na obstoječe komunikacijsko omrežje se izgradi novo TK kanalizacijo. Uporabijo
se PVC cevi premera 110 ali 125 mm in PEHD cevi premera
50 mm ter vmesni kabelski jaški.
(2) Ob cestah je vrisan koridor za novo KRS, prilagojeno
končnemu stanju pozidave.
(3) Priključevanje objektov se podrobneje obdela v PGD,
PZI dokumentaciji.
23. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Na obravnavanem območju OPPN-ja ni izgrajenega
plinovodnega omrežja.
(2) Skladno z energetsko zasnovo in programom plinifikacije Celja je za obravnavano območje predvidena energetska
oskrba z navezavo na obstoječo plinovodno omrežje zemeljskega plina. V primeru, da distribucijsko omrežje zemeljskega plina ne bo dograjeno, je dopustna oskrba predvidenih
stanovanjskih objektov z energijo iz drugih okolju prijaznih
energetskih virov.
24. člen
(ogrevanje in učinkovita raba energije)
(1) Predviden vir ogrevanja bo plin, sončni kolektorji ali
toplotna črpalka in drugi viri ogrevanja skladno s sprejetimi
odloki MOC, ki se nanašajo na učinkovito rabo energije in
varstvo zraka.
(2) Pri projektiranju in gradnji novih objektov se upošteva
normative in predpise, ki urejajo učinkovito rabo energije in
uporabo obnovljivih virov energije in upoštevajo varstvo zraka.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
25. člen
(ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine)
Območje OPPN se ne nahaja na območju varovanj.
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VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
26. člen
(varstvo zraka)
(1) Za zmanjševanje onesnaževanja zraka s prašnimi delci zaradi del v času gradnje in izpusti plinov gradbenih strojev in
transportnih vozil, mora investitor zagotoviti, da izvajalec med
gradnjo izvaja naslednje ukrepe za varstvo zraka:
– vlaženje materialov, nezaščitenih površin in dovoznih
poti v vetrovnem in suhem vremenu,
– preprečevanje raznosa materialov z gradbišč.
(2) Predvideni objekti ne smejo predstavljati možnosti
povečanja onesnaženja zraka. Za potrebe po toplotni energiji
se naj uporabljajo obnovljivi viri energije ter ekološko nesporni
viri. S tem bo kvaliteta zraka ostala na sprejemljivi ravni.
27. člen
(varstvo voda)
Varstvo kakovosti voda se zagotavlja z gradnjo kanalizacijskega omrežja.
28. člen
(varstvo tal)
(1) Posegi v tla se izvedejo na način, da se prizadene čim
manj talne površine.
(2) Pri gradnji se uporabljajo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le takšne vrste materialov,
za katere obstajajo dokazila o neškodljivosti za okolje. Pri
gradnji se humus odstrani in pravilno deponira. Viške zemljine
se uporabi pri urejanju zelenic.
29. člen
(varstvo pred hrupom)
Območje OPPN sodi v II. območje varstva pred hrupom.
Za to območje veljajo mejne dnevne ravni hrupa 55 dBA in
mejne nočne ravni 45 dBA. Ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom morajo biti izvedeni v skladu
z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi. Predvideni
objekti oziroma njihovo obratovanje in uporaba po končani
gradnji ne smejo presegati predpisane mejne ravni hrupa.
30. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)
Javna in druga razsvetljava se uredi tako, da ne povzroča
svetlobnega onesnaževanja. Vse svetilke se izvedejo tako, da
je svetloba usmerjena izključno v tla.
31. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Za vsak objekt se zagotovi zbirno mesto za odpadke.
Pri ravnanju z odpadki je investitor dolžan upoštevati veljavne
predpise, ki urejajo področje ravnanja z odpadki.
(2) Način zbiranja in odvoz odpadkov se izvaja v skladu
z določili, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki v občini.
Posode za odpadke se postavi na ekološko tehnično brezhiben
prostor, lahko tudi v objekt. Lokacija, kjer se odpadki zbirajo, se
uredi tako, da je dostopna vozilom za odvoz odpadkov.
32. člen
(ohranjanje narave)
Na območju OPPN ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI,
VARSTVO PRED POŽAROM
33. člen
(varstvo pred poplavo)
(1) Območje OPPN po evidencah ARSO ni poplavno
ogroženo, na jugu meji na neimenovani potok. Vsi posegi so
od zgornjega roba brežine potoka odmaknjeni 5 m.
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(2) Odvajanje padavinskih vod se uredi skladno z zakonodajo, ki ureja področje voda, da bo v čim večji možni meri
zmanjšan odtok padavinskih vod z utrjenih površin z zadrževanjem skladno z določili 19. člena tega odloka.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

34. člen
(odmiki od vodotokov)
(1) Vsi posegi v prostor (objekti, zunanje ureditve objektov, ograje …) morajo biti od meje vodnega zemljišča neimenovanega vodotoka, to je od zgornjega roba brežine, oddaljeni
minimalno 5.00 m. Izjema velja za primere, ki jih določa 37. člen
Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02– ZGO-1,
2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 in 40/14).
(2) Na vodnem ali priobalnem zemljišču posegi oziroma gradnja niso dovoljeni, razen v primerih, ki jih določa Zakon o vodah.

Načrtovane prostorske ureditve se lahko izvajajo v več
etapah. Prva etapa obsega izgradnjo gospodarske javne infrastrukture, druga etapa pa izgradnjo posameznih objektov, ki je
lahko razdeljena na več podetap.

35. člen
(varstvo pred potresom)
Obravnavano območje spada v VII. stopnjo potresne
ogroženosti po EMS. Pri načrtovanju objektov je potrebno
upoštevati določila predpisov, ki urejajo potresno odporno gradnjo. Upošteva se projektni pospešek tal v (g) 0,150, s tem da
je potrebno v tem primeru upoštevati še koeficient tal, glede na
izvedbo temeljenja objektov.
36. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost se zagotovi z dovozi za intervencijska
vozila po obstoječem in predvidenem omrežju cest. Varen umik
se zagotovi na zunanje zelene površine in interne prometne površine. Zunanje stene in strehe stavb se načrtuje in gradi tako, da
se izpolni zahteve glede požarne varnosti v stavbah in ob upoštevanju odmika prepreči širjenje požara na sosednje parcele.
(2) Voda za gašenje požarov se zagotovi iz načrtovanega
vodovodnega in hidrantnega omrežja. Hidrantno omrežje se
načrtuje skladno s predpisi, ki urejajo gradnjo hidrantnega
omrežja.
(3) Skladno s predpisi, ki urejajo zasnove in študije požarne varnosti, se v projektni dokumentaciji izdela zasnova
požarne varnosti.
37. člen
(erozivna in plazovita ogroženost)
(1) Za območje OPPN je bil izdelan projekt Geološko-geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti tal ter pogojih gradnje
in odvodnjavanja, ki ga je izdelal Geosvet, Samo Marinc s.p.;
štev. proj. 18-6/2013; 6. 6. 2013. Pri načrtovanju objektov se
upošteva pogoje geološkega poročila.
(2) Obravnavano območje leži na precej razgibanem pobočju, ki vpada proti vzhodu pod naklonom od 10 do mestoma
30 stopinj, v glavnem pa so nakloni okrog 15 stopinj. Na vznožju preide v relativno izravnano dolinsko dno, kjer na skrajnem
vzhodnem delu poteka struga manjšega potoka.
(3) V fazi priprave projektne dokumentacije (PGD, PZI) se
izdela način temeljenja in obtežbe za vse predvidene objekte
in okoliško ureditev in izvesti dodatne obdelave že pridobljenih
podatkov ter natančno določiti način temeljenja in predvideti
posedke, glede na poznane zasnove in obtežbe objektov.
(4) Pri načrtovanju objektov in komunalne infrastrukture,
kot tudi pri vseh zemeljskih delih, mora sodelovati geolog.
Vsa zemeljska dela, ki se bodo izvajala za potrebe ureditve
celotnega kompleksa, izvedba temeljenja objektov in površin
zunanje ureditve predvidenih za asfaltiranje, se morajo izvajati
pod stalnim nadzorom geomehanika.
(5) Zaradi visokega nivoja podtalnice izgradnja v zemljino
vkopanih kletnih etaž objektov od št. 1 do 7 ni dovoljena.
38. člen
(obramba)
Na območju OPPN ni obstoječih ali načrtovanih območij
ali objektov za obrambo in zaščito.

39. člen
(etapnost)

IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
40. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Za zagotavljanje varnosti in kakovosti bivalnega okolja
med gradnjo in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje
obveznosti:
– morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture
in naprav, nastale zaradi gradnje, mora investitor sanirati na
svoje stroške,
– pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe
infrastrukturne vode,
– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa
po obstoječem omrežju cest in poti,
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene
ali poškodovane,
– v času gradnje zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje
okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja
in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v
primeru nezgode,
– vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na
podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne
zakonodaje.
X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
41. člen
(merila in pogoji za parcelacijo)
Zemljiška parcela namenjena gradnji obsega obstoječo in
predvideno parcelno stanje. Za izvedbo ceste ali dovozov se v
minimalnem delu spreminja obstoječa parcelacija.
XI. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV
42. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri nadaljnjem načrtovanju objektov je dovoljeno
zmanjšanje tlorisnih gabaritov stavb ter zmanjšanje etažnosti.
(2) Dopustna so odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom:
– spremembe tlorisnih gabaritov objekta do + 1,00 m,
ob upoštevanju opredeljenih odmikov od javne gospodarske
infrastrukture in zemljiških parcelnih mej,
– spremembe tlorisnih gabaritov objektov št. 8, 10 in 11 do
+ 3,00 m v vzdolžni smeri,
– pri umeščanju stanovanjskega objekta št. 16 na zazidljivi dela zemljiške parcele,
– pri umeščanju stanovanjskega objekta na parc.
št. 532/1, k.o. Košnica,
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– pri umeščanju čistilne naprave in obračališča na druge
zemljiške parcele, ob predhodno izdelani projektni dokumentaciji.
(3) Dopustna so odstopanja od posameznih tehničnih
rešitev gospodarske infrastrukture, če se pri nadaljnjem podrobnejšem načrtovanju poiščejo primernejše rešitve, ki pa
ne smejo vplivati na izvedbo podrobnega načrta in ne smejo
poslabšati prostorskih in okoljskih razmer.
(4) Dovoljena so manjša odstopanja od lege posameznih
objektov ter ostalih ureditev, vendar je potrebno upoštevati minimalne odmike od sosednjih parcel in načrtovano komunalno
infrastrukturo. Objekte je dovoljeno postavljati tudi bližje tem
parcelam, vendar zgolj ob soglasju lastnikov le-teh.
(5) Odstopanja so dopustna, če ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN in arhitekturne zasnove ter ne poslabšujejo prostorske in okoljske razmere.
XII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI
PODROBNEGA NAČRTA
43. člen
(prenehanje veljavnosti OPPN)
OPPN preneha veljati, ko je izveden, o čemer s sklepom
odloči Mestna občina Celje. Merila in pogoji za enoto urejanja
prostora, v katero sodi območje OPPN, se po prenehanju njegove veljavnosti določijo v hierarhično višjem prostorskem aktu
tako, da se smiselno povzamejo merila in pogoji za posege v
prostor iz tega odloka.
XIII. PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE
44. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka v obsegu meja OPPN,
navedenega v 4. členu odloka, prenehajo veljati določila Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Košnice (Uradni list
SRS, št. 10/89, in Uradni list RS, št. 80/09) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih
za območja, ki se urejajo z odloki o PUP Babno, PUP Zahodno
Ostrožno, PUP Lopata, PUP Lokrovec, Lahovniška hosta in Zg.
Hudinja-Lahovna, PUP Sp. Dobrova, PUP Bežigrad-Bukovžlak
in Vrhe, PUP Teharje, PUP Košnica, PUP Šmartno v Rožni dolini,
PUP Trnovlje pod in nad avtocesto in Šmarjeta ob Hudinji, PUP
Prekorje in Škofja vas, PUP Začret, PUP Stegujev-Habjanov
hrib in Osenca-Severno Zvodno, PUP Pečovnik in Celjska koča
in PUP Ljubečna (Uradni list RS, št. 80/09) v delu, ki se nanaša
na območje OPPN Košnica – KO 4.
45. člen
(vpogled)
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih
službah Mestne občine Celje.
46. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
republiške in občinske inšpekcijske službe.
47. člen
(veljavnost odloka)
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-23/2012
Celje, dne 1. julija 2014
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

Uradni list Republike Slovenije
2399.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o koncesiji izvajanja gospodarske javne
službe na področju urejanja pokopališč
ter pokopališke in pogrebne dejavnosti na
Mestnem pokopališču v Celju in pokopališču
Teharje

Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) ter 10., 19. in 115. člena Statuta
Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je Mestni svet
Mestne občine Celje na 28. redni seji dne 1. 7. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o koncesiji izvajanja gospodarske javne službe
na področju urejanja pokopališč
ter pokopališke in pogrebne dejavnosti
na Mestnem pokopališču v Celju
in pokopališču Teharje
1. člen
(1) V Odloku o koncesiji izvajanja gospodarske javne službe na področju urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne
dejavnosti na Mestnem pokopališču v Celju in pokopališču
Teharje (Uradni list RS, št. 112/04, v nadaljevanju: odlok) se v
šesti alineji 3. člena črta beseda »manjša«.
(2) Na koncu devete alineje se namesto pike vstavi vejica.
(3) Doda se nova deseta alineja, ki se glasi:
»– redno in zimsko vzdrževanje parkirišč na območju
pokopališč.«.
2. člen
V prvem odstavku 8. člena odloka se črta besedilo »izvedenega skladno z določili Zakona o javnih naročilih (Uradni list
RS, št. 39/00, 102/00, 30/01, 33/03 in 2/04),«.
3. člen
V 9. členu odloka se za besedilom »objekte in naprave«
doda besedilo »ter dokumentacijo (registri ipd.)«.
4. člen
(1) Tretja alineja 11. člena odloka se spremeni tako, da
se glasi:
»– da pravna oseba in njen zastopnik zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju
(Uradni list RS, št. 12/13 in 19/14) nista v kazenskem postopku
in nista bila obsojena za ta kazniva dejanja,«.
(2) Na koncu šeste alineje se namesto pike vstavi vejica.
(3) Doda se nova sedma alineja, ki se glasi:
»– da nima neporavnanih zapadlih obveznosti do Mestne
občine Celje in do države iz naslova davkov in prispevkov za
socialno varnost.«.
5. člen
(1) Prva alineja drugega odstavka 12. člena odloka se
spremeni tako, da se glasi:
»– da je ekonomsko in finančno sposoben skladno s pogoji razpisa, pri čemer morajo biti v ta namen določeni pogoji
sorazmerni,«.
(2) V četrti alineji drugega odstavka se znesek »1.000.000
SIT« nadomesti z zneskom »15.000 EUR«, pika na koncu alineje pa se nadomesti z vejico.
(3) Na koncu drugega odstavka se doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– da ima zavarovano odgovornost iz naslova dejavnosti.«.
(4) Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Tehnični pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
– da razpolaga s primernimi poslovnimi prostori za sprejem strank na območju Mestne občine Celje, in to v bližini
mestnega središča (oddaljeno največ 5 km),
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– da ima ves čas trajanja koncesijskega razmerja na
razpolago vsaj en avtomobil – furgon s hladilnimi napravami
za prevoz pokojnikov,
– da ima ves čas trajanja koncesijskega razmerja na razpolago ustrezno vozilo za odvoz smeti s priključkom za zimsko
pluženje snega,
– da ima ves čas trajanja koncesijskega razmerja na
razpolago stroj za kopanje grobnih jam,
– da ima ves čas trajanja koncesijskega razmerja na
razpolago škropilnico za škropljenje poti,
– da ima ves čas trajanja koncesijskega razmerja na
razpolago tudi ostala tehnična sredstva, ki so potrebna za
izvajanje dejavnosti.«.
(5) Besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da se
glasi:
»(4) Kadrovski pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
– da ima ves čas trajanja koncesijskega razmerja pogodbeno razmerje vsaj z eno osebo z najmanj srednjo strokovno
izobrazbo za delo s strankami,
– da ima ves čas trajanja koncesijskega razmerja pogodbeno razmerje vsaj z eno osebo z najmanj srednjo izobrazbo
kot vodja pokopališča ter pogrebnih svečanosti,
– da ima ves čas trajanja koncesijskega razmerja
pogodbeno razmerje z vsaj eno osebo z vozniškim dovoljenjem ter opravljenim izpitom za upravljanje s strojno
mehanizacijo,
– da ima ves čas trajanja koncesijskega razmerja pogodbeno razmerje z vsaj tremi osebami za opravljanje pogrebnih
svečanosti ter vzdrževanja pokopališč.«.
6. člen
Besedilo 1. točke drugega odstavka 13. člena odloka se
spremeni tako, da se glasi:
»1. Višina letne koncesijske dajatve:
– 25.000 EUR ali več
– 23.000 EUR do 24.999 EUR
– 21.000 EUR do 22.999 EUR
– 19.000 EUR do 20.999 EUR
– 17.000 EUR do 18.999 EUR
– 15.000 EUR do 16.999 EUR

40 točk
30 točk
20 točk
15 točk
10 točk
5 točk«.

KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.

2. člen
Drugi odstavek 17. člena odloka se spremeni tako, da
se glasi:
»(2) Kraj, dan in čas pogrebne svečanosti določita upravljalec in naročnik pogreba sporazumno. Pogrebi so od ponedeljka do petka praviloma od 14. do 16. ure, v poletnem času
pa do 19. ure, s polurnim zamikom. Če se pričakuje daljša
pogrebna slovesnost, se ta čas po dogovoru z naročnikom
pogreba ustrezno podaljša. V ožjem družinskem krogu z žaro
so pogrebi od 11. do 12. ure.«.
3. člen
Druga alineja 25. člena odloka se spremeni tako, da se

glasi:

»– sprotno voditi evidenco umrlih, najemnikov grobov in
kataster komunalnih naprav na pokopališču ter kopijo te dokumentacije do 28. 2. tekočega leta za preteklo koledarsko leto v
elektronski in pisni obliki predati koncedentu,«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 354-9/2012
Celje, dne 1. julija 2014
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

2401.

Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) ter 10., 19. in 115. člena
Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je
Mestni svet Mestne občine Celje na 28. redni seji dne 1. 7.
2014 sprejel
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1. člen
V Odloku o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem
pokopališču in pokopališču Teharje Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 47/07, v nadaljevanju: odlok) se spremeni tretji
odstavek 7. člena tako, da se glasi:
»(3) Gradbena in kamnoseška dela se lahko izvajajo le od
ponedeljka do petka, poleti od 7. do 17. ure in pozimi od 8. do
16. ure. Koncesionar določi termine izvajanja kamnoseških
in gradbenih del z namenom nemotene izvedbe pogrebnih
svečanosti. V času od 15. oktobra do 10. novembra gradbena in kamnoseška dela niso dovoljena. Izvajalec gradbenih
in kamnoseških del mora odpadni in odvečni material sproti
odstraniti s pokopališča na primerno urejeno deponijo izven
pokopališča.«.

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o pokopališkem in pogrebnem redu
na Mestnem pokopališču in pokopališču
Teharje Mestne občine Celje

Stran

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o pokopališkem in pogrebnem redu
na Mestnem pokopališču in pokopališču Teharje
Mestne občine Celje

Št. 354-9/2012
Celje, dne 1. julija 2014

2400.
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Sklep o določitvi subvencioniranja cene
storitev počitniških kolonij za zdravstveno
in socialno ogrožene predšolske otroke in
učence s stalnim prebivališčem v Mestni
občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi
osnovnih šol na območju Mestne občine Celje

Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN in 57/11), 16. in 17. člena Odloka o koncesiji za
gospodarsko javno službo za izvajanje počitniških kolonij za
zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence
s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje (Uradni list RS,
št. 25/13) ter 10., 19. in 124. členom Statuta Mestne občine

Stran
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Uradni list Republike Slovenije

Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je Mestni svet Mestne občine
Celje na 28. redni seji dne 1. 7. 2014 sprejel

SKLEP
o določitvi subvencioniranja cene storitev
počitniških kolonij za zdravstveno in socialno
ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim
prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve
poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju
Mestne občine Celje
1. člen
Mestna občina Celje bo v skladu z določili 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11)
ter 16. in 17. člena Odloka o koncesiji za gospodarsko javno
službo izvajanje počitniških kolonij za zdravstveno in socialno
ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem
v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 25/13) subvencionirala cene storitev izvajanje počitniških kolonij za zdravstveno
in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim
prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v
naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje. Izvajanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka vključuje naslednje
programe:
1. program za kolonije socialno ogroženih predšolskih
otrok in učencev (v nadaljevanju: program socialnih kolonij
oziroma program A),

Programi

Program socialnih
kolonij
Program
zdravstvenih
kolonij
Program poletnih
šol v naravi
SKUPAJ

Stroški
Stroškovna
prevoza
cena
(Celje–Baška
(v EUR)
–Celje)

Prihodki od
izvajanja
programov
(starši, ZZZS
in šole)

2. program za zdravstvene kolonije predšolskih otrok in
učencev (v nadaljevanju: program zdravstvenih kolonij oziroma
program B),
3. program za poletne šole v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje (v nadaljevanju: program poletnih
šol v naravi oziroma program C).
2. člen
Kot osnove za določitev subvencije cene za leto 2014 so
polne cene izvajanja programov gospodarske javne službe,
zmanjšane za prihodek, glede na planirano število otrok in
učencev po posameznih programih:
1. cena storitev, ki je opredeljena v potrjenem programu
izvajanja gospodarske javne službe za leto 2014, znaša za:
– programa A in B:
44,00 EUR na osebo na dan;
– program C:
32,85 EUR na osebo na dan;
2. cena prevoza: 35,00 EUR/osebo (povratno potovanje);
3. trajanje posameznega programa za:
– programa A in B:
10 dni
– program C:
5 dni;
4. planirano število otrok in učencev:
– program A:
177 otrok in učencev;
– program B:
161 otrok in učencev;
– program C:
405 učencev.
3. člen
Ob upoštevanju v proračunu MOC za leto 2014 določene
postavke za izvajanje programov gospodarske javne službe,
se določi višina subvencije do polne cene in obseg subvencioniranja, ki za leto 2014 znaša:

Višina
subvencije
Planirano
cene MOC
število otrok
za programe
in učencev
in prevoz
skupaj (v EUR)

Letna vrednost
Letna vrednost
subvencije
subvencije
po proračunu
po proračunu
MOC za leto
MOC za leto
2013 brez
2013 z DDV
DDV
(v EUR)
(v EUR)

440,00

35,00

0,00

475,00

177

76.201,16

84.075,00

440,00

35,00

164,20

310,80

161

45.697,53

50.038,80

131,40

35,00

150,00

16,41

405
743

6.069,45
127.968,14

6.646,05
140.759,85

4. člen
(1) Mestna občina Celje bo subvencije do polne cene nakazovala koncesionarju Celeia d.o.o. oziroma njegovi Poslovni
enoti Celje na podlagi zahtevkov, ki morajo vsebovati:
– podatke o dejanskem številu predšolskih otrok in šolarjev, ki so v posameznem terminu koristili storitve posameznega
programa;
– višino subvencije po posameznem uporabniku storitev
in navedba programa oziroma storitve;
– obdobje, za katerega se obračunava subvencija (navedba terminov oziroma obratov);
– skupni znesek subvencije.
(2) V primeru, da se število uporabnikov po posameznih
programih spremeni (poveča ali zmanjša), se lahko koncesionarju priznajo takšne spremembe, vendar le do višine sredstev,
ki so za to namenjena v proračunu.
(3) Če se rezervirana namenska sredstva iz proračuna
MOC za tekoče leto ne porabijo v celoti po predpisanem
kriteriju, se lahko pri obeh programih kolonij odstotek neto
povprečne plače v RS za upravičence do polne subvencije
oziroma za upravičence do delne subvencije, ustrezno poveča

in sicer do porabe celotnega preostanka neporabljenih namenskih sredstev.
5. člen
Z začetkom veljave tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi subvencioniranja cene storitev počitniških kolonij za
zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence
s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 20/14).
6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 603-8/2014
Celje, dne 1. julija 2014
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

Uradni list Republike Slovenije
2402.

Št.

Sklep št. 01/2014 o ukinitvi statusa zemljišč
javnega dobra

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 23. člena
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 –
ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1,
20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr in 110/13) ter 10.,
19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS,
št. 106/13) na 28. redni seji dne 1. 7. 2014 sprejel

SKLEP
št. 01/2014 o ukinitvi statusa zemljišč
javnega dobra

nine:

1. člen
Ukine se status javnega dobra za naslednje nepremič-

Parcelna številka
692/9
692/10
1384/14

Površina m2
64
54
34

Katastrska občina
1078 – Lisce
1078 – Lisce
1072 – Šmiklavž

2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti
status javnega dobra in postanejo last Mestne občine Celje,
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, matična številka 5880360.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Stran
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2. člen
(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN SL 04)
OPPN SL 04 določa mejo ureditvenega območja, funkcijo
in lego območja, pogoje za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje objektov z okolico, pogoje za komunalno in
prometno urejanje območja, okoljevarstvene ukrepe, parcelacijo, obveznosti investitorja in izvajalcev, dovoljena odstopanja
ter nadzor nad izvajanjem odloka.
3. člen
(pomen izrazov)
Gradbena meja (GM) – je črta, ki jo novogradnje ne smejo
preseči, lahko pa se je dotikajo z zunanjo linijo fasade ali pa so
odmaknjene od nje v notranjost.
4. člen
(vsebina OPPN SL 04)
OPPN SL 04 vsebuje tekstualni in grafični del ter priloge.
A. SPLOŠNI IN UVODNI DEL
B. BESEDILO ODLOKA
C. BESEDILO OPPN SLIVICE (poročilo)
D. KARTOGRAFSKI DEL Z GRAFIČNIMI NAČRTI
E. PRILOGE
F. SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
G. ODLOČBO O CPVO
H. IZJAVA ODGOVORNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA, DA JE OPPN IZDELAN V SKLADU S PROSTORSKIMI AKTI IN DRUGIMI PREDPISI
5. člen
(sestavni deli OPPN)

Št. 3502-116/2013
Celje, dne 1. julija 2014
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

CERKNICA
2403.
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Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za del območja SL 04 SS v naselju
Slivice

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO. 1b, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12
ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) in 17. člena
Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski
svet Občine Cerknica na 25. redni seji dne 3. 7. 2014 sprejel

ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za del območja SL 04 SS v naselju Slivice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski
načrt, v nadaljevanju OPPN SL 04, ki ga je izdelala družba
KOLEKTOR KOLING d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija, pod številko 007/2012.

A. SPLOŠNI IN UVODNI DEL
Naslovna stran
Kazalo vsebine
B. BESEDILO ODLOKA OPPN SL 04
C. BESEDILO OPPN SL 04 – poročilo
D. KARTOGRAFSKI DEL Z GRAFIČNIMI NAČRTI
1. Grafični Izsek iz OPN Občine Cerknica M 1:1000
2. Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem
M 1:500
3. Območje OPPN z bodočim parcelnim stanjem
M 1:500
4. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
M 1: 1000
5. Zazidalna situacija – M 1:500
6. Zazidalna situacija – prikaz izrabe površin M 1:500
7. Zakoličbena situacija M 1: 500
8. Prikaz ureditev poteka omrežij in priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter
grajeno javno dobro M 1:500
9. Prikaz prometne ureditve M 1:500
10. Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja,
naravnih virov in ohranjanje narave M1:500
11. Prikaz ureditev potrebnih za obrambo in varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z
varstvom pred požarom M 1:500
12. Prikaz situacije z označenimi značilnimi prerezi
M 1:500
13. Prikaz značilnih prerezov 01, 02, 03 M 1:500
14. Prikaz značilnih prerezov 04, 05, 06 M 1:500
15. Prikaz značilnih prerezov 07, 08 M 1:500
16. Prikaz značilnih prerezov B01, B02, B03 M 1:500
17. Prikaz značilnega vzdolžnega prereza M 1:500
18. Oblikovanje objektov
19. Informativni 3D prikaz novogradnje

Stran
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E. PRILOGE OPPN SL 04
1. Povzetek za javnost
2. Izvleček iz prostorskega akta – prikaz stanja
prostora
– Izsek iz tekstualnega dela OPN Občine Cerknica
– Izsek iz grafičnih prilog kartografskega dela OPN
Občine Cerknica
3. Smernice nosilcev urejanja prostora
4. Poročilo o izvedbi predhodnih arheoloških raziskav
5. Sklep o začetku priprave OPPN SL 04
F. 1. SEZNAM NOSILCEV UREJANA PROSTORA
2. Mnenja nosilcev urejanja prostora
G. ODLOČBA O CPVO
H. IZJAVA ODGOVORNEGA PROSTORSKEGA
NAČRTOVALCA, DA JE OPPN IZDELAN
V SKLADU S PROSTORSKIMI AKTI IN DRUGIMI
PREDPISI
II. UREDITVENO OBMOČJE OPPN
(ureditveno območje)
Ureditveno območje OPPN SL 04 se nahaja na jugovzhodnem robu naselja Unec. Obsega parcelo 1728/1, k.o.
Unec. Površina ureditvenega območja je 7916.00 m2. Z
OPPN SL 04 se urejajo posegi v prostor na tej parceli. Meja
ureditvenega območja je razvidna iz grafičnih prilog:
– Grafični izsek iz OPN Občine Cerknica
– Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem
– Območje OPPN z bodočim parcelnim stanjem
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
7. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)
Območje OPPN Slivice je v Občinskem prostorskem
načrtu (OPN) opredeljeno kot območje stanovanjskih površin
z oznako prostorske enote SL 04 SS, za katero je predvidena izdelava OPPN – občinskega podrobnega prostorskega
načrta. Predmet tega OPPN – ja je samo del tega območja,

8. člen
(dopustni posegi)
Na obravnavanem območju so, v okviru določil OPN za
območje SS, dopustni sledeči posegi:
– ureditev stanovanjske soseske enodružinskih stanovanjskih hiš
– gradnja povezovalne stanovanjske ceste
– gradnja gospodarske infrastrukture.
9. člen
Splošno
Območje OPPN SL 04 je Občinskem prostorskem načrtu (OPN) opredeljeno kot območje stanovanjskih površin z
oznako prostorske enote SL 04 SS, za katero je predvidena
izdelava OPPN – občinskega podrobnega prostorskega načrta. Predmet tega OPPN – ja je samo del tega območja, v
okviru parcele št. 1728/1, k.o. Unec.
Namenska raba prostora
Osnovna namenska raba: stavbno zemljišče v ureditvenem območju SS – območje stanovanjskih površin
Podrobnejša namenska raba: stanovanjska – enodružinske stanovanjske hiše,
Dejavnost: dejavnost gospodinjstev
Vrste dopustnih gradenj:
– gradnja novih objektov – enostanovanjske stavbe
– gradnja gospodarske infrastrukture
Vrste dopustnih objektov:
Na območju OPPN je dovoljena gradnja stanovanjskih
objektov – enodružinskih stanovanjskih hiš in gradnja gospodarske infrastrukture. V skladu s pravilnikom o klasifikaciji
objektov je dopustno naslednje:

11100

Stavbe
Stanovanjske stavbe
Enostanovanjske stavbe
Enostanovanjske stavbe
Enostanovanjske stavbe

22221

Gradbeni inženirski objekti
Ceste
Lokalne ceste in ulice, pešpoti in cone za pešce
Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
Distribucijski cevovodi, distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska
omrežja
Distribucijski cevovodi za vodo in pripadajoči objekti
Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo

22231
22232
22240

Cevovodi za odpadno vodo, čistilne naprave
Cevovodi za odpadno vodo
Čistilne naprave
Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja

11
111
1110

2
211
2112
22
222
2222

2223

2224

v okviru parcele št. 1728/1, k.o. Unec. Zasnova pozidave
OPPN SL 04 vključuje možnost povezave z ostalimi deli
površine, ki je v OPN opredeljena kot območje stanovanjske
gradnje. Zasnova je razvidna iz grafične priloge – Zazidalna
situacija št. 5.
Območje OPPN je del naselja Slivice, ki skupaj z Uncem predstavlja eno izmed dveh ruralnih jeder na tem področju in se preko cestnih povezav navezuje na Rakek in Cerknico v smislu oskrbnih in upravnih funkcij, kar je razvidno
iz grafične priloge – Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi
območji št. 4.

(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)

6. člen

1

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
Ureditev stanovanjske soseske
S predvidenim OPPN se določa ureditev dela območja,
na jugovzhodnem robu naselja Slivice, kot manjšo stanovanjsko sosesko z 12 individualnimi enodružinskimi stanovanjskimi
hišami in povezovalno stanovanjsko cesto.
Ureditev zunanjih površin
Proste površine, v okviru ureditvenega območja, vključujejo zunanje površine predvidenih novogradenj, kar predstavlja
ureditev okolice individualnih stanovanjskih hiš kot dvorišča,
vrtovi, sadovnjaki in ureditev javnih površin, kar predstavlja
ureditev povezovalne stanovanjske ceste in ureditev okolice
čistilne naprave.
10. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
Gradbene linije
Gradnja v območju OPPN SL 04 je možna samo znotraj
gradbenih linij v tem primeru znotraj gradbenih mej.
Gradbene meje so določene v odmiku 6,00 m od ceste
in sledijo liniji ceste.
Širina ceste je 5,00 m + 0,50 m obojestranske bankine.
Odmik objektov – 6,00 m od gradbene meje je na parcelah 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11in 12 v vzdolžni smeri objekta (daljša
stranica pravokotnika).
Odmik objektov – 6,00 m od gradbene meje je na parcelah 5, 6, in 7 pa je v prečni smeri objekta (krajša stranica
pravokotnika).
Novogradnja eno družinskih stanovanjskih hiš
S predvidenim OPPN je dana možnost za gradnjo 12 enodružinskih hiš v okviru območja SL 04 SS. Velikost parcel je
razvidna iz grafične priloge 3 – Območje OPPN z bodočim
parcelnim stanjem v M 1:500. Vse gradbene parcele so večje
od 500 m2, parcela za gradnjo ceste je cca 1300 m2 parcela za
gradnjo čistilne naprave je cca 70 m2.
Vsi novo predvideni objekti so locirani znotraj gradbenih
mej, s katerimi je določen odmik vseh novogradenj v pasu
6,00 m od vozišča povezovalne ceste.
Širina nove ceste je 5,00 m + 0,50 m obojestranske
bankine.
Objekti so lahko K+P+M, z delno ali v celoti zakopano
kletno etažo. Višina kolenčnega zidu v mansardi je 1,00 m.
Znotraj gradbenih mej je možna gradnja prizidkov in nadstreškov za parkiranje osebnih avtomobilov znotraj gradbenih
mej. Zazidana površina ne sme presegati 30 % zemljiške parcele.
Oblikovanje objektov
Stanovanjski objekti so prostostoječi, enostanovanjski.
Obsegajo: klet, pritličje, mansardo. Višina kolenčnega
zida v mansardi je 1,00 m. Streha je simetrična dvokapnica,
naklona 40°–45°. Maksimalna širina kapi je 1,00 m. Dovoljena
je vgradnja strešnih oken in gradnja frčad, ki so lahko oblikovane kot dvokapnice s slemenom pravokotnim na sleme objekta
z enakim naklonom in kritino kot osnovna streha. Frčade so
lahko tudi enokapne z naklonom do 10° ali ravne in obdelane
v pločevini.
Kritina je opečni zareznik. Dovoljena je namestitev fotovoltaičnih celic in sončnih kolektorjev, ki morajo biti vgrajeni v
strešino.
Možna je gradnja pasivnih in nizko energijskih hiš.
Dovoljena je gradnja nadstreškov za parkiranje osebnih
avtomobilov z ravno ali ozelenjeno streho ali kot terasa.
Tlorisne dimenzije objektov so:
varianta A = 7,00 m x 11,00 m,
odstopanje ±10 % v vzdolžni smeri
varianta B = 7,00 m x 11,00 m
odstopanje ±10 % v vzdolžni in prečni smeri
varianta C = 8,00 m x 12,00 m
odstopanje ±10 % v vzdolžni in prečni smeri.
Objekti se s koto dovoza (pritličje, oziroma klet) prilagajajo
višinski koti ceste.
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Dovoljena so odstopanja ±10 cm. Objekti so lahko
K+P+M, z delno ali v celoti zakopano prvo etažo v teren.
Zunanja podoba predvidenih objektov naj sledi tipiki
krajevne arhitekture v vseh bistvenih elementih oblikovanja z
modernim nadihom sedanjega časa.
Dovoljena barva fasad je lestvica pastelnih barv skladnih
z naravnimi barvami – svetlo rumena, svetlo oranžna, svetlo
opečnata in peščena ter naravno bela. (lestvica RAL DESIGN,
oziroma barva istega odtenka RAL 0407005 do RAL 0407050,
0507040, 0508030, 0607010 do 0607060).
Odmiki
Vse stanovanjske hiše morajo biti locirane tako, da se
na gradbeni parceli upošteva minimalni odmik od parcelne
meje – 4,00 m. Pomožni objekti, kot so terase, in nadstreški
za osebne avtomobile, so lahko locirani bližje parcelni meji,
vendar ne bližje kot v odmiku 1,50 m. Stopnice in ostale utrjene površine za gibanje v okviru zunanje ureditve lahko segajo
do parcelne meje.
Ograje in podporni zidovi se lahko gradijo do parcelne
meje, vendar tako, da se pri gradnji ne posega v sosednje
zemljišče. Ob mejah s cestnim telesom je minimalni odmik
ograj in podpornih zidov 1,00 m.
Objekti gospodarske javne infrastrukture se lahko postavijo do meja sosednjih zemljišč, vendar tako,da se z gradnjo
ne posega v sosednje zemljišče. Vsi posegi v okviru izgradnje
zunanje ureditve se lahko izvajajo tudi na meji, če se lastniki
zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem sporazumejo (pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč).
Zunanje površine
Predvidena je gradnja povezovalne stanovanjske ceste
v obliki zanke, ki se navezuje na obstoječo lokalno dovozno
cesto. Promet bo dvosmeren. Parkirne površine za osebne
avtomobile so predvidene na posameznih parcelah v okviru
zunanje ureditve. Enako je z ureditvijo zelenih površin na
vsaki parceli, ki se uredijo kot okrasno zelenjavni vrtovi in
sadovnjaki. Na treh parcelah (št. 2, št. 3 in št. 4) je del zelenih površin kategoriziran kot zaščitene zelene površine in je
nezazidljiv.
Na parcelnih mejah je dovoljena gradnja opornih zidov
max. višine 1,50 m.
Prav tako je dovoljena postavitev kovinskih ali lesenih
ograj, ki ne smejo presegati višine 1,20 m. Ograje ne smejo
ogrožati preglednosti prometa.
Dovoljena je zasaditev žive meje z avtohtonimi rastlinami na parcelnih mejah do višine 1,20 m.
Širina nove ceste je 5,00 m + 0,50 m obojestranske
bankine.
Nezahtevni objekti
V območju urejanja je dovoljena, v sklopu obstoječih
objektov, gradnja in ureditev naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov:
– pomožni infrastrukturni objekti:
– pomožni cestni objekti: objekti za odvodnjavanje,
objekti javne razsvetljave,
– pomožni energetski objekti: nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje,
– mala čistilna naprava,
– pomožni komunalni objekti: vodovodni priključek na
javno vodovodno omrežje, kanalizacijski priključek na javno
kanalizacijsko omrežje,
– v okviru zunanje ureditve, na posameznih parcelah, je
dovoljena gradnja opornih zidov do višine 1,50 m in postavitev
vrtnih in dvoriščnih ograj ter zasaditev žive meje z avtohtonimi
rastlinami do višine 1,20 m. Ograje, oporni zidovi in živa meja
ne smejo ovirati preglednosti na stanovanjski cesti,
– gradnja enostavnih objektov za lastne potrebe, kot so
pokrita parkirna mesta oziroma nadstreški znotraj gradbenih
mej.
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IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE
INFRASTRUKTURE TER OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA
OBJEKTOV NANJO
11. člen
Splošno
Novozgrajeni objekti se bodo priključili na obstoječo komunalno in energetsko infrastrukturo v okolici območja po
navodilih smernic upravljalcev.
Podatki o obstoječi infrastrukturi so pridobljeni iz baze
podatkov posameznih upravljavcev. Pred izvedbo je potrebno
na terenu določiti natančno lego posameznih vodov. Predmetni
podrobni prostorski načrt podaja samo konceptualne rešitve.
Natančne rešitve je potrebno obdelati v projektni dokumentaciji, ki mora upoštevati pogoje posameznih upravljavcev in
usmeritve tega načrta. Zaradi tega so dopustna odstopanja od
rešitev v načrtu (trase, zasnove), ki so strokovno in ekonomsko
opredeljene in se z njimi strinjajo posamezni upravljavci.
12. člen
(pogoji za prometno urejanje)
Dovoz in dostop
Dovoz in dostop bo urejen iz obstoječe lokalne dovozne
ceste tako, da se bo zgradila povezovalna stanovanjska cesta
v obliki zanke in bo omogočila dovoz in dostop do vsake stanovanjske hiše. Na vzhodni strani območja je potrebno predvideti
priključek za nadaljevanje stanovanjske ceste za ostalo območje predvidene pozidave. Uredi naj se tudi ustrezna prometna
signalizacija.
Parkiranje in manipulativne površine
Dovozna stanovanjska cesta bo asfaltirana in grajena v
obliki zanke, kar bo omogočilo zadovoljiv pretok prometa, ki
bo dvosmeren.
V okviru posameznih parcel je potrebno urediti minimalno
3PM za stanovanjsko enoto.
Dostava in intervencija
Dostava v času gradnje in nadalje za potrebe gospodinjstev bo urejena preko povezovalne stanovanjske ceste.
Ta cesta bo tudi služila kot interventna pot za posredovanje v slučaju požara ali drugih nesreč (reševalno vozilo, gasilsko vozilo, policijsko vozilo, vozilo za interventno vzdrževanje,
ipd). Nekako v sredini zanke povezovalne stanovanjske ceste
je predvidena površina za gasilce (7,00 m x 12,00 m).
13. člen
(pogoji za komunalno, energetsko
in telekomunikacijsko urejanje)
Splošno
Predmetni podrobni prostorski načrt podaja samo konceptualne rešitve za izvedbo komunalne, energetske in ostale
infrastrukture. Natančne rešitve je potrebno obdelati v projektni
dokumentaciji, ki mora upoštevati pogoje posameznih upravljavcev in usmeritve tega načrta. Zaradi tega so dopustna
odstopanja od rešitev v načrtu (trase, zasnove), ki so strokovno
in ekonomsko opredeljene in se z njimi strinjajo posamezni
upravljavci.
Obravnavano območje je delno komunalno opremljeno,
zato je potrebno pri priključitvi predvidene gradnje upoštevati
vse komunalne vode na območju. Pri pripravi projektov za
gospodarsko infrastrukturo v območju OPPN mora projektant
sodelovati z njenimi upravljavci.
Gospodarska infrastruktura se praviloma izvede v cestnem telesu. V fazi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se upoštevajo predpisani odmiki med posameznimi vodi
v vertikalnem in horizontalnem smislu.
Vodovodno omrežje
Za vsak objekt, zgrajen v območju OPPN, je potrebno
pridobiti soglasje za priključitev s strani upravljavca vodovoda.
Kanalizacija (sanitarna, meteorna)
Za vsak objekt, zgrajen v območju OPPN, je potrebno pridobiti soglasje za priključitev s strani upravljavca kanalizacije.
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Elektroenergetsko omrežje
Elektrika
Objekti v območju OPPN SL 04 bodo napajani iz TP 20/04
kV Unec vas na parc. *195, k.o. Unec – 1660. Na ureditvenem
območju ni prisotnih elektroenergetskih vodov tamkajšnjega
upravljalca Elekto Ljubljana d.d., zato bo potrebno zgraditi nov
nizkonapetostni (NN) izvod obstoječe TP postaje Unec vas.
Pred izdelavo posameznih delov projektne dokumentacije
za pridobitev gradbenega dovoljenja mora investitor, v skladu z veljavno zakonodajo, pridobiti soglasje za priključitev, v
katerem bodo natančno določeni tehnični pogoji in parametri
priklopa predmetne EE infrastrukture za predvideno gradnjo.
Za vsak objekt, zgrajen v območju OPPN SL 04, je potrebno pridobiti soglasje za priključitev s strani upravljavca
električnega omrežja.
Energetsko omrežje
Ogrevanje objektov naj sledi ciljem Lokalnega energetskega koncepta Občine Cerknica. Kot energent naj se uporabi
biomasa in obnovljivi viri energije.
Telekomunikacijsko omrežje
Za vsak objekt, zgrajen v območju OPPN SL 04, je potrebno pridobiti soglasje za priključitev s strani upravljavca
TK omrežja.
Javna razsvetljava
Na območju OPPN SL 04 je delno urejena javna razsvetljava, ki naj se prilagodi bodoči ureditvi v soglasju s pristojnim
upravljavcem.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE
14. člen
(varovanje okolja)
Splošno
V času gradnje je treba upoštevati okoljevarstvene ukrepe
za zmanjšanje negativnih vplivov.
Ohranjanje narave
Na območju predmetnega OPPN SL 04 se od območij
z naravovarstvenim statusom nahaja le Osrednje območje
življenjskega prostora velikih zveri (evid. št. 80000) (Uredba
o ekološko pomembnih območjih, Uradni list RS, št. 48/04),
vendar niso izdane posebne smernice in potrebno pridobivanje
naravovarstvenega mnenja. Pri načrtovanju stanovanjske soseske je potrebno upoštevati le določila 36. člena ZON.
Varstvo voda in podtalnice
V območju OPPN SL 04 morajo biti upoštevani splošni
predpisi in pravni akti s področja upravljanja z vodami.
Urejeno mora biti odvajanje in čiščenje padavinskih in
komunalnih odpadnih voda v skladu z veljavnimi predpisi, to
pomeni, da mora biti priključeno na javni kanalizacijski sistem.
Dovoljena je gradnja male čistilne naprave z odtokom
v obstoječo meteorno kanalizacijo, kot začasna rešitev. Ko
bo zgrajen sistem javne kanalizacije z odvodom na centralno
čistilno napravo, je potrebno izvesti priključek na ta sistem.
Projektna dokumentacija za posamezne objekte, za pridobitev soglasja upravljavca, mora vsebovati ustrezne projektne
rešitve za odvajanje odpadnih voda s priloženimi detajli.
V času gradnje je dovoljena postavitev kemičnih stranišč.
Varstvo pred hrupom
Obravnavano območje spada v območje površin za gradnjo enodružinskih stanovanjskih hiš, kar pomeni, da je v
skladu s predpisom, ki določa mejne vrednostih kazalcev hrupa v okolju, razvrščeno v II. območje varstva pred hrupom.
Dejavnost v območju OPPN ne sme povzročati obremenitve s
hrupom nad mejnimi vrednostmi kazalcev hrupa za II. območje.
Varstvo pred onesnaženjem zraka
Ogrevanje objektov naj sledi ciljem Lokalnega energetskega koncepta Občine Cerknica. Kot energent naj se uporabi
biomasa in obnovljivi viri energije.
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Ravnanje z odpadki
Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov bo na obravnavanem območju urejen skladno z občinskim odlokom. Število,
tip in vrsto posod za zbiranje odpadkov iz gospodinjstev določi
upravljavec odvoza odpadkov. Za zbiranje ločenih frakcij odpadkov (papir in steklo) bo v okviru pozidave urejen ekološki otok.
V okviru posameznega objekta bodo nameščene posode
za ločeno zbiranje embalaže, splošnih odpadkov in bioloških
odpadkov iz gospodinjstev. Za biološke odpadke je tudi možna
izbira kompostnik v okviru vrta.
Za vsak objekt, ki bo zgrajen v območju OPPN SL 04 in
bo povzročitelj ostankov komunalnih odpadkov, bo na podlagi
njegovega PGD projekta izdelano soglasje za priključitev pristojne komunalne službe.
15. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Na obravnavanem območju OPPN se nahaja naslednja
enota kulturne dediščine: EŠD 10981 Unec – Antično grobišče.
Na območju so bile izvedene predhodne arheološke raziskave.
Rezultati predhodnih raziskav so bili na pretežnem delu parcele 1728/1, k.o. Unec negativni, razen na severozahodnem
delu območja na vrhu vzpetine, kjer so bile odkrite arheološke
ostaline iz mlajših obdobij.
16. člen
(dodatne arheološke raziskave)
Na podlagi izsledkov predhodnih arheoloških raziskav je
potrebno na delu območja, ki je hkrati tudi kategorizirano, kot
varovana zelena površina, pred komunalno ureditvijo izvesti
dodatne arheološke raziskave. To je severozahodni del parcele
št. 2, 3 in 4. Zahteva je razvidna iz grafične priloge Zazidalna
situacija št.5. Investitor gradnje na teh treh parcelah bo moral
na podlagi dodatnih arheoloških raziskav pridobiti Kulturno
varstveno soglasje.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
17. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi nesrečami)
Splošno
Za območje urejanja ni predvidenih ukrepov za obrambo.
Upoštevane morajo biti smernice v zvezi z naravnimi in drugimi
nesrečami. Opredeliti in upoštevati je treba vse naravne omejitve (poplavnost, visoka podtalnica, erozivnost, plazovitost)
in temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje. Opredeliti je potrebno projektni pospešek tal (potresna varnost) ter
temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje. Opredeliti
je potrebno ali obstaja možnost razlitja nevarnih snovi in temu
primerno predvideti način gradnje.
Iz uradnih evidenc ni razvidno, da je območje OPPN SL
04 poplavno ogroženo. Prav tako ni razvidno, da je v tem območju prisotna nevarnost visoke podtalnice, plazov in erozije.
Požarna zaščita
V okviru zaščite pred požarom mora biti, v skladu z veljavnimi predpisi na področju varstva pred požarom, na območju
zagotovljena varnost v smislu odmikov od meje parcel in med
objekti ter potrebnih protipožarnih ločitev, z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte, upoštevani morajo biti
predpisi za gradnjo hidrantnega omrežja in upoštevani predpisi
za zagotavljanje neoviranih in varnih dovozov, dostopov ter
delovnih površin za intervencijska vozila. Pri projektiranju posameznih objektov je potrebno upoštevati Tehnične smernice o
požarni varnosti v stavbah in glede na značaj stavbe, v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, izdelati potrebne elaborate.
Intervencijske poti in površine
V okviru zunanje ureditve mora biti zagotovljena površina
za intervencijsko gasilsko vozilo in dovoz za ostala intervencijska in reševalna vozila.
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Hidrantno omrežje
Voda za gašenje požara mora biti zagotovljena iz novozgrajenega vodovoda za oskrbo območja OPPN Slivice.
VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
TER DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN SOČA
18. člen
(etapnost)
Gospodarska infrastruktura v območju OPPN SL 04 mora
biti zgrajena pred začetkom gradnje stanovanjskih hiš, katerih
gradnja je lahko izvedena postopno v več fazah.
– Prva etapa: izgradnja cestne, komunalne, energetske in
ostale infrastrukture v skladu z OPPN. Prva etapa se zaključi
s predajo komunalne infrastrukture upravljavcu, v skladu z
določbami v Pogodbi o opremljanju, ki se jo občina sklene z
investitorjem.
– Druga etapa: izgradnja stanovanjskih objektov.
19. člen
(dovoljena odstopanja)
OPPN v pisnem in kartografskem delu prikazuje okvirne
velikosti tlorisnih površin znotraj gradbenih mej in določa maksimalne višinske gabarite predvidenih novogradenj, obenem pa
tudi določa odmike od prometnih površin in odmike med objekti.
V smislu dovoljenih odstopanj so mišljeni tudi izven gabaritni elementi stavb (napušči, nadstreški, balkoni, diferenčne
stopnice, vetrolovi ipd. …)
Kot dovoljena odstopanja so dovoljene:
– spremembe tlorisnih dimenzij znotraj območja določenih
gradbenih mej in znotraj območja določenih višinskih gabaritov
objektov,
– na podlagi ustrezne projektno tehnične dokumentacije
so dopustna odstopanja pri prometnem, komunalnem in energetskem opremljanju, če to pogojujejo primernejši obratovalni
parametri ali bolj ekonomična investicijska vlaganja, v kolikor te
spremembe in dopolnitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN in so za izvedbo le teh pridobljena ustrezna soglasja.
Gradnja izven okvirjev gradbenih mej ni dovoljena.
Spremembe, dovoljene z odstopanji, ne smejo ovirati
realizacije OPPN in morajo biti v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki se nanašajo na posege v prostor in
varovanje okolja.
20. člen
(obveznosti investitorja in izvajalca)
Obveznost investitorja in izvajalca je izgradnja objektov v
skladu z določili OPPN Slivice. Izvajalec mora v času gradnje
skrbeti, da povzroči čim manj prekomernega hrupa in prahu. V
času gradnje je potrebno zagotoviti strokovni nadzor nad izvajanjem. Morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture
in naprav, nastale v času gradnje, mora investitor sanirati pred
pridobitvijo uporabnega dovoljenja. Za časa gradnje mora biti
omogočen neoviran dostop do sosednjih objektov.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
22. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OPPN SL 04)
Po realizaciji Občinskega podrobnega prostorskega načrta v celoti, ostanejo v veljavi določila glede namembnosti
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objektov, dopustne gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov
ter merila glede dopustne pozidanosti zemljišča namenjena
gradnji.
Na stavbah in komunalni infrastrukturi so dopustna redna
in investicijsko vzdrževalna dela.
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št. 48/12, 58/13, 1/14) sprejme Občinski podrobni prostorski
načrt Center Cerknica CE-01/1 (v nadaljnjem besedilu: OPPN
Center Cerknice).
(2) OPPN Center Cerknice je izdelalo podjetje Arealine
d.o.o., pod št. proj. U 15/2007 in U 10/2013.«

23. člen

4. člen
V 3. členu se v prvem odstavku zbriše besedilo:
»iz 19. člena ZPNačrta (Uradni list RS, št. 33/07).«
V drugem odstavku se korigira prva alineja tako, da se

(vpogled v OPPN SL 04)
Akt je na razpolago za ogled na Občini Cerknica in na
Upravni enoti Cerknica.
24. člen
(uveljavitev OPPN SL 04)
Določila tega odloka začnejo veljati 15 dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0005/2012
Cerknica, dne 9. julija 2014
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

2404.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
– CENTER CERKNICE CE-16C in CE-18C –
krajše SD OPPN CE-01/1

Na podlagi 57. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C,
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8)
in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10)
je Občinski svet Občine Cerknica na 25. redni seji dne 3. 7.
2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu –
CENTER CERKNICE CE-16C in CE-18C – krajše
SD OPPN CE-01/1
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolnjuje grafični in tekstualni del Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
– Center Cerknice CE-16C in CE-18C (Uradni list RS, 81/09)
(v nadaljevanju: OPPN Center Cerknica)
2. člen
V celotnem besedilu OPPN Center Cerknica se spremeni:
– ime ureditvenega območja, ki se glasi:
»CE-01/1«
– imena urejevalnih enot, ki se glasijo:
»CE 01/1-C1 – Staro jedro,
CE 01/1-C2 – Tabor J,
CE 01/1-C3 – Partizanska cesta,
CE 01/1-S1 – Gerbičeva ulica,
CE 01/1-S2 – Notranjska cesta,
CE 01/1-S3 – Tabor Z,
CE 01/1-C4 – Osrednje mestno jedro,
CE 01/1-C5 – Čabranska ulica,
CE 01/1-C6 – Cesta 4. maja,
CE 01/1-Z1 – Ločica.«
3. člen
Besedilo 1. člena se preoblikuje tako, da se glasi:
»(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica (Uradni list RS,

glasi:

»Izvleček iz Občinskega prostorskega načrta Občine Cerknica.«.
5. člen
V 4. členu v točki 5 se v drugi alineji zbriše besedilo:
»ali pa ovira normalne pretoke prometnega skeleta.«
V točki 5 se doda tretja alineja, ki se glasi:
»– Poleg nadomestne gradnje za potrebe intenziviranja je
potrebno načrtovati glede na dostopnost, preglednost in normalne prometne pretoke tudi odstranitve objektov. V območju
varovanja naselbinske dediščine so odstranitve dovoljene s
soglasjem pristojne strokovne službe.«
V točki 8 se v podtočki a. v prvi alineji zbriše besedilo:
»štiri-krako križišče z levo zavijalnimi pasovi«
V 4. členu v točki 8 se v podtočki a doda besedilo:
»– Cesta 4. maja – Čabranska ulica – Partizanska cesta
– novo krožišče.«
Podtočka b se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»b. Ohranja se enosmerna ulica z enostranskim vzdolžnim parkiranjem – Partizanska J–S.«
Vrine se podtočka c, ki se glasi:
»c. Ureditev napajalnih ulic osrednjega dela z umirjenim
prometom omejene hitrosti (30 km):
– Notranjska – Tabor SZ–V,
– ob severnem obzidju Tabora Z–V.«
Podtočka c se spremeni v podtočko d, kateri se doda
besedilo:
»Dopolnitev mestnih ulic za stanovalce z omejeno hitrostjo (30 km).«
Podtočka d se spremeni v podtočko e.
6. člen
V 5. členu se točka 1 spremeni tako, da se glasi:
»(1) Območje OPPN Center Cerknica sovpada z enoto
urejanja iz veljavnega Občinskega prostorskega načrta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 48/12, 58/13, 01/14) in sicer
CE-01/1.«
7. člen
V 6. členu v točki 1 na koncu se zbriše besedilo:
»Gospodarski objekti niso dovoljeni.«
Namesti izbrisanega se doda besedilo:
»Gospodarski objekti so dovoljeni samo na zalednih lokacijah osnovnih objektov, vezanih na dvorišče, ki niso vezani
na javni prostor.«
V 6. členu v točki 2 se zbriše besedilo:
»Pomožni in gospodarski objekti so dovoljeni v okviru
zemljišč eno in dvostanovanjske gradnje.«
V 6. členu v točkah 3, 4, 5 in 6 se zbriše besedilo:
»Pomožni in gospodarski objekti so pogojno dovoljeni,
kot dopolnitev stanovanjskega programa in izpolnjujejo pogoje: zagotovljen interen dostop, nimajo komunalnih priključkov,
nimajo vplivov na okolje, ne poslabšujejo osončenja sosednjih
objektov in ne predstavljajo požarne ogroženosti sosednjih
objektov;«
V 6. členu v točki 7 se zbriše besedilo:
»Postavitev pomožnih objektov ne sme zmanjšati prehodnosti javnih površin.
Pomožni objekti so pogojno dovoljeni, kot urbana oprema.
Za objekt Cesta 4. maja 51 je predvidena nadomestna
gradnja na podlagi predhodno izdelanih variantnih rešitev arhitekture.«
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V 6. členu v točki 8 se zbriše besedilo:
»Lege objektov nadaljujejo gradbene linije.
Pomožni objekti so pogojno dovoljeni kot urbana oprema. Postavitev pomožnih objektov ne sme zmanjšati prehodnosti javnih površin.«
V 6. členu v točki 9 se zbriše besedilo:
»Lege objektov nadaljujejo gradbene linije.
Pomožni objekti so pogojno dovoljeni kot dopolnitev
stanovanjskega programa in izpolnjujejo pogoje: zagotovljen
interen dostop, nimajo vplivov na okolje, ne poslabšujejo
osončenja sosednjih objektov in ne predstavljajo požarne
ogroženosti sosednjih objektov;«
8. člen
V 7. členu se točka 1 spremeni tako, da se glasi:
»Na celotnem območju OPPN Center Cerknica ni dovoljena proizvodna dejavnost. Dovoljene niso tudi servisne
dejavnosti, ki za svoje delovanje potrebujejo zunanje deponije, manipulativne površine (kamionski dovozi), na zunanjih
površinah (dvoriščih) zbirajo nevarne odpadke in skladišča.
Znotraj območja se lahko umeščajo dejavnosti, ki so okoljevarstveno sprejemljive za mešano bivalno okolje.«
V 7. členu se točka 2 preoblikuje tako, da se glasi:
»Podrobna predvidena namenska raba osnovnih objektov je opredeljena v tabeli 9. člena tega odloka ter v grafičnem
delu karta št. 04.1..«
9. člen
Doda se 7.a člen, ki se glasi:
»(vrste dovoljenih pomožnih objektov)
(1) V območju OPPN so dopustni tudi pomožni objekti,
ki niso opredeljeni v grafičnem delu odloka, pod pogoji, ki
sledijo.
(2) V območju varovanja naselbinske dediščine je dovoljena postavitev pomožnih objektov skladno s pogoji in
soglasji pristojne strokovne službe.
(3) V celotnem obravnavanem območju so dovoljeni
pomožni objekti do skupne tlorisne velikosti 30 m2 (enostaven
oziroma nezahteven objekt), kot dopolnitev stanovanjskega
programa kot so:
– nadstrešek,
– vetrolov in podobni objekti.
Navedeni pomožni objekti so dopustni le kolikor ne izstopajo iz uličnega niza.
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(4) V enotah urejanja s pretežno namensko rabo S so
dovoljeni pomožni objekti do skupne tlorisne velikosti 50 m2
(enostaven oziroma nezahteven objekt) kot so:
– garaža, nadstrešek, drvarnica, pokrita skladišča za lesena goriva,
– lopa, uta, senčnica,
– zimski vrt in podobni objekti.
Locirani so lahko na zalednih delih parcel in imajo zagotovljen interen dostop ter nimajo komunalnih priključkov.
(5) V enotah urejanja z javnim in skupnim programom kot
so CE 01/1-C1 (Staro jedro), CE 01/1-C2 (Tabor J), CE 01/1C4 (Osrednje mestno jedro) CE 01/1-C5 (Čabranska ulica),
CE 01/1-C6 (Cesta 4. maja) in CE 01/1-Z1 (Ločica) je poleg
dovoljenih objektov iz tretjega odstavka dovoljena postavitev
urbane opreme skupne površine ureditve do 40 m2:
– urbana oprema (razen kioskov),
– oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah,
– igralo na otroških igriščih,
– spominsko obeležje,
– gostinski vrt.
(6) Postavitev pomožnih objektov ne sme zmanjšati prehodnosti in preglednosti javnih površin.
(7) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 1,5 metra, kjer lokacija meji
na zemljišče v javni lasti, pa mora biti odmaknjen minimalno
2 m. Manjši odmiki so dovoljeni v primerih, če so za njih pridobljena pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč.
(8) Za posege na območjih varstva ali posege na meji
območij varstva, je potrebno pridobiti soglasje pristojnih služb.«
10. člen
V 8. členu se v točki 1 na koncu zbriše besedilo:
»Notranja preureditev prometnega režima omrežja dvosmernih in enosmernih cest ima širši vpliv.«
Točka 3 se preuredi tako, da se glasi:
»– izvedba novega križišča na Cesti 4. maja (R 212/odsek
1118) s Cesto v Dolenjo vas z vključevanjem tangiranih cest in
priključkov,
– izvedba novega krožišča na Notranjski cesti (R 643/odsek 1362) z vključevanjem tangiranih cest in priključkov,
– izvedba novega krožišča na Cesti 4. maja (R 212/odsek
1118) »Cesta 4. maja 47« z vključevanjem tangiranih cest in
priključkov.«
11. člen
V 9. členu se v 1. točki dopolnijo naslednji razdelki tabele,
tako, da se glasijo:

»
Obstoječi objekt
Partizanska 23

Pogoji ZVKDS:

Partizanska 24

Partizanska 26

Obstoječa raba

Predvidena raba

Obstoječi
Predvideni
višinski gabariti višinski gabariti
P+N
P+N+M (N)

Predvideni posegi na objektih

celovita prenova
Poslovno
z ohranjanjem arhitekturnih
stanovanjski
elementov
objekt
Enota stavbne dediščine: 23667 Cerknica – Hiša z vrtom Partizanska 23
Objekt ima izjemno pomembno lego na osrednjem trgu pred Taborom. Nujno potrebna je njegova celovita
obnova – predvsem fasad s poudarkom na ohranitvi vseh fasadnih arhitekturnih dekorativnih členov –
okenskih okvirjev, parapetov, fasadnega okrasja iz ometa, kamnitega portala ter profiliranih delilnih in
podstrešnih zidcev. Stavbno pohištvo v nadstropju je bilo v preteklosti neustrezno nadomeščeno – ob
prenovi je potrebno upoštevati obliko prvotnega stavbnega pohištva, ki je še ohranjeno v delu pritličja na
vzhodni fasadi – predeljene steklene površine in dvojna okna. Fasadni omet mora biti obnovljen
v zaglajeni obliki in obarvan z barvo, ki bo določena na osnovi sondiranja restavratorjev ZVKDS, OE
Ljubljana. Ohranja se opečna kritina. Nujna je revitalizacija namembnosti pritličja z javnim programom.
Potrebno je obnoviti železno kovano ograjo na kamnitem podstavku, ki ograjuje majhen vrt severno ob
hiši in ponovno urediti ustrezno zasaditev na njem (zelenjavni ali okrasni vrt).
P+N+M
P+N+M
sanacija prenove
stanovanje
Poslovno
po kulturno-varstvenih
stanovanjski
smernicah
objekt
K+P+N
K+P+N
celovita prenova
stanovanje
poslovno
z ohranjanjem arhitekturnih
stanovanjski
elementov po
objekt
kulturno-varstvenih smernicah
stanovanje +
poslovni prostori
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Obstoječi objekt
Tabor 24
Tabor 39

Pogoji ZVKDS:

Tabor 42
Jurčkov Tabor
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Obstoječa raba

Predvidena raba

stanovanje +
gospodarsko posl.

poslovno stan.
objekt

Obstoječi
Predvideni
višinski gabariti višinski gabariti
P+N
P+N+M

stanovanje

Predvideni posegi na objektih
celovita prenova z
ohranjanjem arhitekturnih
elementov po kulturnovarstvenih smernicah
ohranjanje arhitekturnih
elementov

poslovno stan.
K+P+N+dM
K+P+N+dM
objekt
Enota stavbne dediščine: #23482 Cerknica – Hiša Tabor 39
Potrebna je obnova fasadnih ometov z ohranitvijo vse obstoječe fasadne dekoracije iz ometa (okenski
parapeti, karnise, delilni zidci, šivani robovi) in barvanje fasade z barvo, ki bo določena na osnovi
sondiranja restavratorjev ZVKDS, OE Ljubljana. Stavbno pohištvo je ustrezno, neustrezna so novodobna
okenska senčila, nameščena na oknih v nadstropju severne fasade (ustreznejša bi bila njihova notranja
namestitev). Ustrezno so obnovljena lesena vhodna vrata. Ohranja se opečna kritina. Ustrezna bi bila
ureditev pritličja z javnim programom.
stanovanja
objekt z javnim
P+2N+M
P+2N+M
prenova na podlagi
programom
konservatorsko
-restavratorskega načrta
prizidek včasih
P
rušitev
poslovni prostor
začasni in
montažni objekti za potrebe
pomožni obj.
prireditev
locirani na trgu
V 2. točki se dopolnijo naslednji razdelki tabele, tako,
da se glasijo:

«

»
Obstoječi objekt

Obstoječa raba

Predvidena raba

Tabor 2
pustna hiša

poslovni obj.

-

Partizanska 13

Partizanska 15
Pogoji ZVKDS:

Obstoječa raba

Predvidena raba

stara hiša (prazna)

poslovno
stanovanjski
objekt

javen program

objekt z javnim
programom

Partizanska 30

Obstoječi
Predvideni
višinski gabariti višinski gabariti
P+M
P+M

K+P+N+M

K+P+N+M

stanovanje

Predvideni posegi na objektih
celovita prenova
z ohranjanjem arhitekturnih
elementov po kulturnovarstvenih smernicah
celovita prenova
z ohranjanjem arhitekturnih
elementov po kulturnovarstvenih smernicah
ohranjanje arhitekturnih
elementov po kulturnovarstvenih smernicah
ohranjanje arhitekturnih
elementov

poslovno
P+M
P+N+M
stanovanjski
objekt
stanovanje
poslovno
P+N
P+N+M
stanovanjski objekt
Enota stavbne dediščine: #23481 Cerknica – Hiša Partizanska cesta 15
Ob morebitni obnovi fasadnega ometa se upošteva obstoječe stanje – grobi omet z ohranjenimi
secesijskimi dekorativnimi elementi v vogalih nadstropja pod napušči. Ob morebitni menjavi strešne
kritine bi bila ustreznejša opečna kritina. V preteklosti je bila neustrezna (brez potrebnih kulturnovarstvenih pogojev) menjava stavbnega pohištva na celotnem objektu. Potrebna je njegova sanacija
– okna v nadstropju – v štiri polja predeljena stekla po principu 1/3 zgoraj in 2/3 spodaj in v pritličju
na osnovi ohranjene fotodokumentacije. Potrebna je obnova lesenih vhodnih vratnic. Ustrezna bi bila
revitalizacija namembnosti pritličja z javnim programom. Dvoriščno fasado je potrebno preoblikovati –
odstraniti neustrezne nadstreške in vetrolovno steno.
V 5. točki se dopolnijo naslednji razdelki tabele, tako,
da se glasijo:

»
Obstoječi objekt

rušitev
«

Partizanska 8

Partizanska 9
glasbena šola

Predvideni posegi na objektih

V 3. točki se dopolnijo naslednji razdelki tabele, tako,
da se glasijo:

»
Obstoječi objekt

Obstoječi
Predvideni
višinski gabariti višinski gabariti
P+M
-

Obstoječa raba
stanovanje
gosp. posl.
s prizidki

Predvidena raba
poslovno
stanovanjski
objekt
gospodarski
objekt

Obstoječi
Predvideni
višinski gabariti višinski gabariti

Predvideni posegi na objektih

P+N+M

P+N+M

celovita prenova z ohranjanjem
arhitekturnih elementov po
kulturno-varstvenih smernicah

P+M

P+M

Rušitev ali rekonstrukcija

«
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Obstoječi objekt

Obstoječa raba

Predvidena raba

Predvideni posegi na objektih

Partizanska 31

gosp. posl.
s prizidkom

Obstoječi
Predvideni
višinski gabariti višinski gabariti

-

P

-

Rušitev ali rekonstrukcija

Notranjska 27

stanovanje

dK+P+dM

K+P+M

gosp. poslopje
Notranjska 33b
silos

P

vP+N

P

-

sanacija prenove po kulturnovarstvenih smernicah
št. 33b – rekonstrukcija brez
povečanja tlorisnih gabaritov
ali nadomestna gradnja
12.00 x 17.40 m
Rušitev ali rekonstrukcija
do višine obstoječega silosa
št. 33c – rekonstrukcija brez
povečanja tlorisnih gabaritov,
odmik do regionalne ceste se ne
sme zmanjšati ali nadomestna
gradnja 14.00 x 10.50 m
št. 33d – dopolnilna nova
gradnja 20,00 x 9,00 m
– pogojna rekonstrukcija,
– možna je izvedba balkona
na ulični prečni fasadi tako, da
se poudari horizontalna vez
med pritličjem in mansardo po
celi širini hiše (lahko izidava
obložena s kritino) in se enotno
obdela zatrep (barva, obloga).

gosp.posl.

gosp. poslopje
ali
poslovno stanov.
objekt

P

-

stanovanjski
objekt

-

P+N

P+M

P+N

P

P

Pogojna rekonstrukcija

P

P

Pogojna rekonstrukcija

P+M

P+N

P+M

P+N

Notranjska 33c

Notranjska 33d

stanovanjski
objekt
gosp. poslopje
ali
poslovno stanov.
objekt
-

Stanovanjski
objekt

stanovanje

vP+M

Tabor 32
gosp. posl.
gosp. posl.
Tabor 33

stanovanja (4)

Tabor 34

stanovanje

Gospodarski
objekt
Gospodarski
objekt
stanovanjski
objekt
poslovno
stanovanjski
objekt

sanacija prenove po kulturnovarstvenih smernicah
nadomestna gradnja ali
rekonstrukcija s celovito
prenovo z ohranjanjem
arhitekturnih elementov po
kulturno-varstvenih smernicah

«

V 5. točki se briše naslednji razdelek tabele:
»
Partizanska 30

gosp. posl.

-

P

-

rušitev
«

V 6. točki se dopolnijo naslednji razdelki tabele, tako,
da se glasijo:
»
Obstoječi objekt

Predvidena raba

stan. prazno

stanovanjski
objekt

P+dM

P+N

celovita prenova
z ohranjanjem arhitekturnih
elementov po kulturnovarstvenih smernicah

gosp.posl.

gospodarski
objekt

P+dM

P+dM

rekonstrukcija po kulturno
varstvenih smernicah

Tabor 23

Tabor 25

Tabor 26

Tabor 29

Obstoječi
Predvideni
višinski gabariti višinski gabariti

Obstoječa raba

Predvideni posegi na objektih

večstanovanjski
objekt

poslovno
stanovanjski
objekt
P+N+M
(skladiščnoenergetski tehnol.
objekt)

K+P+N+M

revitalizacija, možnost
nadomestne gradnje

gosp. posl.

gospodarski
objekt

P

-

rušitev

župnišče

poslovni objekt

P+N+dM

P+N+dM

celovita prenova z
ohranjanjem arhitekturnih
elementov

Stran

6176 /

Št.

Pogoji ZVKDS:

54 / 18. 7. 2014

Uradni list Republike Slovenije

Enota stavbne dediščine: #235008 Cerknica – Župnišče
Na objektu župnišča je potrebno obnoviti fasadni omet v zaglajeni obliki z barvo, ki bo določena na osnovi
sondiranja restavratorjev ZVKDS, OE Ljubljana. Ohranjajo se
okenske karnise iz ometa nad okni v nadstropju, polkrožen podstrešni venec na čelnih fasadah in
profiliran na vhodni fasadi ter delilni zidec med pritličjem in nadstropjem. Potrebno je sanirati neustrezno
nadomeščeno stavbno pohištvo na okenskih odprtinah: ob vhodnem portalu v pritličju in v nadstropju
čelne ter zadnje fasade. Ob morebitni potrebni zamenjavi ostalega stavbnega pohištva na objektu je
potrebno upoštevati obstoječo obliko. Očisti in zaščiti se kamniti vhodni portal z lesenimi vratnicami.
Kovinsko električno omarico ob portalu se prebarva v fasadni barvi. Ohranja se opečna kritina.
«
V 7. točki se dopolnijo naslednji razdelki tabele, tako,
da se glasijo:

»
Obstoječi objekt

Obstoječa raba

Predvidena raba

Cesta
4. maja 51

poslovni prostori

-

Obstoječi
Predvideni
višinski gabariti višinski gabariti
dK+P+N+M
-

Predvideni posegi na objektih
rušitev objekta in izvedba
krožišča

«

V 8. točki se dopolnijo naslednji razdelki tabele, tako,
da se glasijo:
»
Obstoječi objekt
Čabranska 7a

Obstoječa raba
poslovni obj.
-

Predvidena raba

Obstoječi
Predvideni
višinski gabariti višinski gabariti

poslovni objekt
(skladiščno
P+1N
– energetski
tehnološki objekt)
poslovni objekt
-

stanovanjsko
poslovni ob.
stanovanjskoposlovni ob.
gospodarski
objekt

P+N

K- vkopano
parkirišče,
(del parkirišč na
nivoju terena)
P+2N
P+N+M

-

P+N

parkirišče in
zelene površine

-

110
Cesta v Dolenjo
vas 1

stanovanjsko
poslovni ob.
106
107
gospodarski

110
Meletov vrt

P+1N

P

Predvideni posegi na objektih
revitalizacija, možnost
nadomestne gradnje
novogradnja
K 37,00 x 21,00 m
P 24,30 x 10,00 m
2N 24,30 x 21,00 m
-

novogradnja
9.00 X 8.00 m
P
107- nadomestna
16.60 X 8.00 m
ali manjše po merilih za
nezahtevne in enostavne
objekte
parkirišče,
novogradnja parkirišča
na nivoju terena na parc. št. 777 in 782/1 –del
na parc. št. 42/5 obe k.o. Cerknica so zelene
in 2864/2, obe
površine – ZD.
k.o. Cerknica

V 9. točki se dopolnijo naslednji razdelki tabele, tako,
da se glasijo:

«

»
Obstoječi objekt

Obstoječa raba

Predvidena raba

Cesta
4. maja 47

poslovno
poslovno
stanovanjski
stanovanjski objekt
objekt

Obstoječi
Predvideni
višinski gabariti višinski gabariti
P+N+dM
P+N+M

12. člen
V 10. členu se točka 2 preoblikuje tako, da se glasi:
»(2) Pri gradnji je potrebno obvezno upoštevati:
– zasnovo izrabe funkcionalnega zemljišča,
– orientacije objektov sledijo obstoječi strukturi območja
in so podane v ureditveni situaciji,
– odmik od sosednjih objektov,
– geometrijo osnovnih stavbnih mas:
a) v primeru, da je prečna stranica stavbe orientirana na
ulico prečno, je potrebno novo gradnjo orientirati v isto smer,
b) v primeru, da je vzdolžna stranica stavbe orientirana
na ulico vzdolžno, je potrebno novo gradnjo orientirati prav
tako v isto smer,
c) isto načelo velja tudi za slemena.

Predvideni posegi na objektih
celovita prenova z ohranjanjem
arhitekturnih elementov po
kulturno-varstvenih smernicah
«

– Višine gabaritov so določene v 9. členu tega odloka.
– Gradbene linije ohranjajo preglednost in prepoznavnost
uličnih nizov.
– Pri vseh posegih v območju urejanja CE 01/1-C6 lege
objektov nadaljujejo gradbene linije.
– Ohranjajo se merska razmerja tlorisnih zasnov in fasad.
Če je objekt podolgovat v razmerju prečne in vzdolžne stranice,
potem je nova gradnja ali rekonstrukcija tudi podolgovata in
ohranja isto razmerje, v odstopanju 10 %.
– Objekti, ki imajo razpoznavne osi fasade: za objekte
veljajo določila v tabeli 9. člena tega odloka.«
Dodajo se točke 3, 4 in 5, ki se glasijo:
»(3) Za obstoječe objekte je dopustna rušitev, tudi če ni
predvidena v grafičnem delu, kadar je objekt v slabem grad-
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beno tehničnem stanju. Za odstranitev objektov v evidenci
pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine je potrebno
pridobiti soglasje pristojne službe.
Na mestu odstranjenega objekta se zgradi nov objekt po
določilih tega odloka.
(4) Posamezni dotrajani objekti, ki niso v grafičnem delu
označeni kot rušitev, se lahko odstranijo brez nadomestitve z
novim objektov v primeru, da:
– je zaradi varnosti nujno potrebno sprostiti zemljišče, ali
da se zagotovi prometna preglednost,
– odstranijo se lahko dotrajani pomožni objekti.
Objekta ni možno odstraniti v primeru, če:
– so v objektu prostori z javnim programom,
– odstranitev objekta predstavlja vrzel v uličnem nizu.
(5) Pri vseh posegih v zemeljske plasti je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
ZVKDS OE Ljubljana.«
13. člen
11. člen se preoblikuje tako, da se glasi:
»(1) Arhitekturno oblikovanje temelji na ustreznem razmerju obstoječih objektov in predvidenih objektov ter ureditev.
– V grafičnih prilogah so podani maksimalni tlorisni gabariti za novogradnje, višinski gabariti so podani z etažnostjo.
– Novi objekti morajo biti podolgovati v razmerju vsaj
1:1,2 (1,3) ali več. Kolikor gre za rekonstrukcijo objekta, ki ima
drugačno razmerje, veljajo odstopanja v obsegu 10 %.
– Kolikor prostorske danosti obstoječe pozidave dopuščajo, so lahko gabariti tudi členjeni. Členitev fasade je mogoča do
vidne ulične gradbene linije.
– Strehe sledijo oblikovanju okoliških objektov in so praviloma simetrične dvokapnice z naklonom od 36º do 40º. Nakloni
so lahko izjemoma manjši, kadar gre za dozidavo k objektu, ki
ima manjši naklon in se prizidava prilagodi osnovnemu objektu
ali gre za rekonstrukcijo objekta z obstoječim manjšim naklonom.
– Odstopanja oziroma izjeme so dopustne še na novogradnjah poslovnih objektov ali manjših delih sestavljenih
objektov, kjer so dovoljene tudi ravne strehe ali strehe z nizkim
naklonom, skrite za oblikovanim vencem.
– Barve kritine so opečno rdeča in bakreno rjava. V mansardnih delih je možno izvesti frčade, ki sledijo členitvi fasad.
(2) Sekundarni objekti (pomožni objekti in prizidave) so
objekti tlorisnih gabaritov do 50 m2. Objekti so lahko izvedeni
kot prizidki h glavnemu objektu (stavba s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem) ali od njega oddaljeni vsaj 3,00 m.
– Sekundarni objekti morajo biti oblikovani skladno z
oblikovanjem in materiali osnovnega objekta.
– Strehe morajo biti izvedene na enak način kot nad
osnovno primarno stavbo, razen v primeru pohodne strehe
(terase), ko je pomožni objekt oziroma sekundarna gradnja
postavljena kot prizidek ob fasadi.
– Večnamenske odprte nadstrešnice morajo imeti enako
streho kot osnovni objekt ali pa popolnoma nevtralno ravno
streho oziroma z nizkim naklonom, skritim za oblikovanim
vencem.
– Oblikovanje nadstreška se prilagodi arhitekturi okoliških
objektov. Nadstreški mersko ne presegajo okoliških objektov.
(3) Fasade morajo biti izdelane enotno in morajo oblikovno slediti tipološkim kvalitetam širšega prostora. Investitor
lahko izbere barvo v spektru svetlih naravnih tonih do temnejših peščenih in zemeljskih tonih. V projektni dokumentaciji se
določi barva fasade. Pri določitvi barve je potrebno uporabiti
RAL barvno lestvico.
Polkrožni izzidki ali erkerji nepravih kotov ter stolpiči v
smislu historiziranja niso dovoljeni.
(4) Novogradnja je predvidena na prostih površinah. Novogradnja nujno upošteva namensko rabo urejevalske enote,
nadaljuje koncept pozidave. V grafičnih prilogah je definirana
postavitev z odmikom od prometnic. Tlorisni in višinski gabariti
so podani v razpredelnici 9. člena tega odloka. Prevladujejo
enostavni pravokotni volumni, lahko tudi sestavljeni.
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(5) Dopolnilna gradnja pomeni boljšo izkoriščenost zazidljivih površin in je namenjena dopolnitvi obstoječe rabe zemljišč ob
upoštevanju funkcij urejevalske enote. V načrtu je opredeljena
kot razvojna možnost v primeru potrebe lastnika zemljišča. Dovoljeni so tudi manjši pomožni objekti do velikosti 50 m2, ki niso
vrisani v grafiki, v skladu s 7.a členom tega odloka.
(6) Predvidene so tudi nadomestne gradnje, ki so načrtovane za objekte v slabem gradbeno- tehničnem stanju oziroma
njihova namenska raba ne podpira funkcije urejevalske enote ali
pa ovira normalne pretoke prometnega skeleta. Kjer je dovoljena
odstranitev obstoječega objekta ali njegovega dela ter novogradnja objektov na mestu odstranjenega objekta (nadomestna
gradnja), je nujno ohranjanje stavbne mase, oblikovanje pa
mora slediti prepoznavnosti območja. Nadomestni objekt ali del
objekta lahko velikostno odstopa od obstoječega objekta od +15
do –30 % osnovnih tlorisnih dimenzij, pri čemer je potrebno nujno
zagotoviti predpisane odmike do sosednjih objektov.
(7) Gradnja parkirišč in podzemnih objektov:
– parkirišče Center PC-1; vkopano parkirišče, grajeno v
fazah:
1. faza

101.20 m X 18.50 m, (pod Cesto 4.
Maja),
2. faza
20.20 m X 18.50 m, (med občino in
pošto),
3. faza 32.80 + 28.30 m X 18.50 m (za občino –
Čabranska),
4. faza
18.70 m X 18.50 m (za pošto –
Čabranska).
– parkirišče Tabor PC-2; vkopano parkirišče (sestavljen
tloris):
49.20 m X 18.10 m +
21.80 – 28.90 m X 18.10 m +
23.90 m X 12.10 m;«
14. člen
V 12. členu v točki 4 se doda besedilo, tako, da se točka

glasi:

»(4) Celovita prenovo z ohranjanjem arhitekturnih elementov se izvaja na objektih, ki poleg tipološke zasnove še ohranjajo
posamezne arhitekturne elemente dediščine. Prenova se izvaja
po pogojih pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.«
Točka 5 se briše.
Točka 8 se spremeni tako, da se glasi:
»Pogojna rekonstrukcija je po tem odloku namenjena
raznolikim obstoječim gospodarskim objektom. Rekonstrukcije
so dovoljene na objektih, ki izpolnjujejo pogoje:
– nimajo negativnih vplivov na okolje,
– ne poslabšujejo osončenja sosednjih objektov in zemljišč,
– ne predstavljajo požarne ogroženosti sosednjih objektov.«
Doda se točka 9, ki se glasi:
»(9) Oblikovna prenova ali oblikovna sanacija je predvidena na objektih, kjer objekti ne sledijo tipologiji kvalitetnim
okoliškim objektom.
9.1) Gre za izvedbo del, pri kateri se prostornina objekta
ne spremeni za več kot 20 %.
Med dela štejemo vse posege v nosilno konstrukcijo
stavbe in tiste posege, s katerimi spremenimo zunanji videz
objekta.
9.2) Med takšna dela sodi podiranje sten, večanje odprtin,
vgradnja večjih oken ali vrat, vgradnja armiranobetonskih plošč,
spreminjanje lokacije stopnišč, poseganje v strešno konstrukcijo, izdelava novega ovoja stavbe, dozidava balkonov in lož,
nadstrešnic, lahko tudi obešene fasade (prezračevanje), venci,
odzračevanje, instalacije in podobno.«
15. člen
V 13. členu se v točki 1 pri drugi alineji dopolni besedilo
tako, da se glasi:
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»– Zelenice ob južni strani ulice se uredi kot reprezentančne zelene površine, izvedejo se grede s cvetočimi nizkimi
grmovnicami ali drevoredom (na primer »kroglasti javor«).«
16. člen
14. člen se preoblikuje tako, da se glasi:
»(ograje in podporni zidovi)
(1) Dovoljena je postavitev naslednjih ograj in podporni
zidov kot enostavnih in nezahtevnih objektov:
– medsosedska ograja,
– varovalna ograja,
– igriščna ograja,
– oporni zid,
– podporni zid z ograjo.
(2) Medsoseska ograja je praviloma postavljena na posestno mejo na zaledni strani v skupni višini do 1,60 m. Ograja
na ulično stran je pogojno dovoljena, če se zagotovi predpisan
odmik od prometnih površin (cesta, hodnik za pešce, kolesarska steza, javne in vzdrževalne poti) in preglednost na odsekih
uvozov iz funkcionalnih zemljišč objektov. Ulična ograja je transparenta ali ozelenjena do skupne višine 1,0 m.
Odmik ograje:
2.1) Ograje (razen ograj ob javnih cestah, pri katerih se
odmik glede na kategorijo ceste določi v skladu s prometno-tehničnimi predpisi) se lahko postavijo do meja sosednjih
zemljišč, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje
zemljišče. Lahko se gradijo tudi na meji, če se lastniki zemljišč,
ki jih razmejujejo, o tem sporazumejo (pisna overjena soglasja
lastnikov sosednjih zemljišč).
2.2) V primeru, da ograjo postavljamo na zemljišče, ki
meji z zemljiščem v lasti občine ali javnim dobrim, je minimalni
odmik 2.00 m. Ob soglasju lastnika ali upravljalca je odmik
lahko tudi manjši.
(3) Oporni zidovi nad vidno višino 1,50 m se izvedejo
terasasto z vmesnimi zasaditvami ali ureditvami.
Odmik opornega zidu:
3.1) Oporni zidovi (razen opornih zidov ob javnih cestah,
pri katerih se odmik glede na kategorijo ceste določi v skladu s
prometno-tehničnimi predpisi) se lahko postavijo 1,5 m od meja
sosednjih zemljišč. Lahko se lahko gradi tudi na meji, če se
lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem sporazumejo (pisna
overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč).
3.2) V primeru, da oporni zid postavljamo na zemljišče, ki
meji z zemljiščem v lasti občine ali javnim dobrim, je minimalni
odmik 2.00 m, s soglasjem pristojne službe občinske uprave
lahko tudi manj. Ob soglasju lastnika ali upravljalca je odmik
lahko tudi manjši.
3.3) Obstoječi oporni zidovi se lahko sanirajo in nadomestijo na posestni meji brez soglasja mejaša. Dela potekajo iz
investitorjeve strani.
(4) Funkcionalna ograja ob igriščih je lahko izvedena do
višine 2,0 m kot enostaven objekt.«

– enostanovanjske stavbe
– dvostanovanjske stavbe
– večstanovanjske stavbe in gradnja v nizu
– vrtci, šole, stavbe za izobraževanje
– športne površine igrišč
– prireditveni prostori, dvorane
– cerkve
– trgovski lokali
– gostinski lokali
– hotelski in objekti za kratkotrajno nastanitev
– poslovni objekt s strankami
– poslovni objekt brez strank

17. člen
Doda se nov 14.a člen, ki se glasi:
»(objekti in naprave za obveščanje in oglaševanje)
(1) Objekti za obveščanje in oglaševanje so dopustni v
vseh urejevalskih enotah v skladu z Odlokom o plakatiranju
in oglaševanju v Občini Cerknica, pri čemer je za postavitev
potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor.
(2) Objekti za obveščanje in oglaševanje se ob državnih
cestah v naselju lahko postavljajo le izven preglednega polja,
pregledne berme, preglednostnega prostora in območja vzdolž
vozišča ceste, predpisanega za postavitev prometne signalizacije.
(3) Postavljanje elektronskih prikazovalnikov ob državnih
cestah je prepovedano. Svetlobne vitrine se lahko ob državnih
cestah v naselju postavljajo zunaj vozišča državne ceste.
(4) Soglasje za postavitev objektov iz drugega in tretjega
odstavka tega člena, katerih gradnja je predvidena v območju
državne ceste, izda direkcija na podlagi predloženega elaborata za postavitev objekta za obveščanje in oglaševanje, razen v
primeru obvestila, namenjenega izboljšanju prometne varnosti.
(5) Za pridobitev soglasja je potrebno izdelati elaborat za postavitev objekta za obveščanje in oglaševanje, ki je
strokovno-tehnični elaborat, s katerim so določeni: lokacija in
prikaz objekta za obveščanje in oglaševanje ter način njegove
postavitve, opredeljena pregledna polja, preglednostni prostori
cestnih priključkov in križišč, pregledne berme v območju lokacije
objekta ter drugi tehnični podatki, ki se nanašajo na objekt ali
njegovo lokacijo, s soglasjem Direkcije RS za ceste. Investitor
na svoje stroške postavi objekt za obveščanje in oglaševanje.«
18. člen
V 15. členu v točki 1 se doda besedilo, ki se glasi:
»– "Prometna študija za mesto Cerknica – končno poročilo", ki jo je izdelalo podjetje "Prometni institut Ljubljana d.o.o."
v Ljubljani, aprila 2013
– "Prometni model za mesto Cerknica – končno poročilo
", ki jo je izdelalo podjetje "Prometni institut Ljubljana d.o.o." v
Ljubljani, aprila 2013
– "Priprava prometnega modela in prometne študije za
mesto Cerknica – predlog končnega poročila; elaborat – idejna
zasnova križišč", ki jo je izdelala Univerza v Mariboru, Fakulteta
za gradbeništvo, Maribor, v aprilu 2013.«
V točki 3 se doda besedilo, ki se glasi:
»– Obstoječa enosmerna cesta je Partizanska ulica z bočnimi parkirnimi mesti na vzhodni strani, skupne širine 5,50 m.
– Napajalne ceste so predvidene širine vsaj 3,50 m, v
kolikor to omogoča obstoječe stanje.«
Točka 4 se zbriše.
19. člen
V 17. členu se preuredi točka 3 tako, da se glasi:
»(3) Za potrebe parkiranja stanovanjskih objektov se parkirne površine predvidi ob objektih na gradbenih parcelah investitorjev. Minimalne dimenzije parkirišča so 2.5 x 5 m. Izhodišča za
izračun zadostnega števila parkirnih mest pri posameznih objektih:

2 PM,
4 PM,
2,5 PM na stanovanjsko enoto,
2 PM/ oddelek + 1 PM / 2 zaposlena,
1 PM / 250 m2 površine igrišč,
1 PM / 5 sedežev,
1 PM / 20 sedežev,
1 PM / 30 m² koristne površine
– najmanj 2 PM,
1 PM / 4 sedeže – najmanj 3 PM,
1 PM / 2 sobi in 1 PM / 6 sedežev,
1 PM / 30 m² – najmanj 2 PM;
1 PM / 2 zaposlena.«

Uradni list Republike Slovenije
Doda se točka 7, ki se glasi:
»(7) Za potrebe posameznih investitorjev se lahko zgradijo manjša parkirišča do velikosti 5 PM, tudi če niso varisana
v grafičnem delu tega OPPN-ja. Kolikor se takšna parkirišča
locirajo na območja predvidenih zelenih površin, se v ureditev
parkirišč vključi zasaditev najmanj 1 funkcionalno drevo na
3 PM, oziroma na 5 PM 2 drevesi.«
20. člen
V 19. členu se doda točka 6, ki se glasi:
»(6) Objekti gospodarske javne infrastrukture ter parterne
ureditve (tlakovanja in podobno) se lahko postavijo oziroma
urejajo do meja sosednjih zemljišč, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje zemljišče.«
21. člen
V 22. členu se dodata prvi dve točki, ki se glasita:
»(1) Obravnavano območje obsega zemljišče in objekte
na katerih se nahajajo elektroenergetski vodi v lasti oziroma
upravljanju podjetja Elektro Ljubljana d.d., ki so namenjeni
oskrbi z električno energijo obstoječih odjemalcev v območju
urejanja, kakor tudi na sosednjih območjih.
(2) Pred pričetkom kakršnih koli posegov v prostor je
potrebno v pristojnem nadzorništvu Cernica naročiti zakoličbo,
umike in ustrezno mehansko zaščito elektroenergetskih vodov
in naprav, kjer je to potrebno ter zagotoviti nadzor pri vseh
gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav
s strani upravljavca distribuscijskega omrežja, kar mora biti
zajeto v varnostnem načrtu.«
V 3. Točki se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»V primeru gradenj in rekonstrukcij omrežja bo celoten
nizkonapetostni razvod izveden v območju napajalnih cest.«
22. člen
Za 22. členom se doda nov 22.a člen, ki se glasi:
»(tehnični pogoji električnega omrežja)
(1) Predviden poseg v prostor na območju obravnavane
prostorske ureditve, v neposredni bližini obstoječih NN vodov,
je dovoljen skladno s tehničnimi normativi in standardi ter
veljavno tipizacijo podjetja Elektro Ljubljana d.d.. Posebno
pozornost je potrebno posvetiti mehanskim zaščitam zemeljskij
vodov na odsekih, ki bodo potekali pod povoznimi površinami.
(2) Za posege v varovane pasove obstoječe elektroenergetske infrastrukture in za napajanje predvidenih objektov, je
poleg zgornje točke potrebno za posamezne objekte znotraj
območja urejanja še:
a. Krožišče Cesta 4 maja, Čabranska ul., Patrizanska
Prostorske ureditve na območju Ceste 4. maja posegajo
v varovalni pas obstoječih NN kabelskih vodov. Pred pričetkom
rušenja objekta, je potrebno odstraniti obstoječi nizkonapetostni kabelski priključni vod in PMO, ki se nahaja na objektu
predvidenim za rušenje. Na parceli 36/1, k.o. Cerknica, je
potrebno predvideti NN razdelilno omaro, v katero se vpeljejo
obstoječi nizkonapetostni kabelski vodi, ki služijo za napajanje
obstoječih odjemalcev sosednjih objektov.
b. Odstranitev objekta Tabor 2 (Pustek)
Pred pričetkom rušenja je potrebno odstraniti obstoječi
nizkonapetostni kabelski priključni vod, ki se nahaja na objektu
predvidenim za rušenje.
c. Dodatna izgradnja parkirnih mest na območju avtobusne postaje
Prostorske ureditve na območju avtobusne postaje posegajo v varovalni pas obstoječih NN kabelskih vodov in jih je
potrebno po potrebi zaščititi s PVC cevmi.
d. Rušenje objekta Tabor 26 in izgradnja nadomestnega
objekta
Prostorske ureditve na območju objekta Tabor 26 posegajo v varovalni pas obstoječih NN nadzemnih vodov. Obstoječe
nadzemne vode je pred rušenjem omenjenga objekta potrebno
umakniti na varno oddaljenost. Na parc. št. 191, k.o. Cerknica
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se postavi nov betonski drog (BD), na katerega se napnejo
obstoječi nadzemni kabelski vodi za napajanje obstoječih odjemalcev sosednjih objektov.
(3) Zemeljski vodi, ki bodo potekali pod povoznimi površinami in bodo namenjeni napajanju predvidenih in obstoječih
objektov na obravnavanih območjih, naj se uvlečejo v PVC
cevi.
(4) V priključno merilno kabelsko omarico predvidenih
objektov je potrebno vgraditi prenapetostne odvodnike razreda
1 in izvesti ustrezno ozemljitev, za katero je potrebno izvesti
kontrolne meritve.
(5) Po trasi priključnega nizkonapetostnega zemeljskega
voda je potrebno položiti ozemljitveni valjanec Fe-Zn 4 X 25 mm.«
23. člen
V celoti se spremeni 25. člen tako, da se glasi:
»(1) Na območju OPPN-ja se ogrevanje rešuje individualno. Nekateri večji objekti imajo skupinske kotlovnice, ki
se bodo posodabljale. Možna je izgradnja novih kotlovnic do
velikosti 30 m2.
(2) Možna je izgradnja daljinskega toplovodnega omrežja. Skladno z novelacijami Lokalnega energetskega koncepta
Občine Cerknica in izvajanjem le tega, se načrtuje izgradnja
skupinskih kotlovnic (toplarne) ter energetskih podpostaj izven
ali v območju obravnave. Predvideno pa je tudi napajanje
objektov v centralnem delu Cerknice.«
24. člen
Doda se nov 25.a člen, ki se glasi:
(raba energije v stavbah)
(1) V skladu z veljavnim pravilnikom se v stavbah mora
zagotoviti najmanj 25 % moči za gretje, prezračevanje, hlajenje
in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri energije.
(2) Nove stavbe je potrebno načrtovati in graditi kot energetsko varčne objekte, pri čemer je treba prilagoditi zasnove
objektov ter uporabljati ustrezne materiale, ki zagotavljajo primerno energetsko učinkovitost.
(3) Na obravnavanem območju je obvezna uporaba obnovljivih virov energije, za več objektov ali objekte splošnega
družbenega pomena se lahko uporabi tudi zemeljski plin.
(4) Možna je postavitev naprav in delov naprav za ogrevanje oziroma hlajenje kot so:
– toplotne črpalke, uporabo podtalnice in zemeljske energije, itd.;
– sončni kolektorji za proizvodnjo tople vode in sončne
celice za proizvodnjo električne energije, na strehi objekta,
v istem naklonu kot je streha in od strehe odmaknjeni največ
40 cm.
(5) Upravljalec naprave, ki je vir emisije snovi v zrak,
mora skladno z veljavno zakonodajo zagotavljati izpolnjevanje
zahtev iz okoljevarstvenih pogojev in soglasja.«
25. člen
V 26. členu se v točki 1 na koncu briše besedilo:
»Predvidena je ena skupna lokacija ekološkega otoka za
obravnavano območje, kot je razvidno v grafičnih prilogah.«
26. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Območje je evidentirano z večjo koncentracijo enot kulturne dediščine. Pri izvedbi OPPN-ja je kot najpomembnejši
kriterij upoštevan pogoj, da načrtovana gradnja in posegi ne
bodo kvarno vplivali na kulturne vrednote objektov v sožitju z
bivalnim okoljem.«
27. člen
V 28. členu se spremeni točka 1, ki se glasi:
»(1) Celotno območje leži znotraj enote arheološke dediščine EŠD 65 Cerknica – Arheološko najdišče
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Cerknica, zato se upoštevajo naslednje smernice:
– pred vsakim posegom v tla (novogradnje, rekonstrukcije, obnove, rušitve, vzdrževalna dela, ipd.) je potrebno opraviti
predhodne arheološke raziskave;
– obseg potrebnih predhodnih arheoloških raziskav določi
ZVKDS OE Ljubljana;
– na podlagi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav
se določi obseg in način zaščitnih arheoloških raziskav, ki morajo potekati po določilih veljavne zakonodaje;
– po določilu veljavne zakonodaje mora arheološke raziskave zagotoviti investitor.«
28. člen
V 29. členu se v točki 4 zbrišeta druga in tretja alineja.
29. člen
V celoti se zbriše 30. člen.
30. člen
V celoti se zbriše 31. člen.
31. člen
V celoti se zbriše 32. člen.
32. člen
V celoti se zbriše 33. člen.
33. člen
V celoti se zbriše 34. člen.
34. člen
V 39. členu se v točki 4 doda besedilo, ki se glasi:
»Za drevesne naravne vrednote naj se pri načrtovanju in
izvajanju predvidenih posegov upošteva varstveni režim iz Odloka o razglasitvi dreves in drevoredov za naravne znamenitosti
(Uradni list RS, št. 2/92, 126/04, 1/08).«
35. člen
Vsebina ostalih členov ostaja nespremenjena.
36. člen
Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so se začeli
pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah prostorskih aktov Občine Cerknica, veljavnih v času vloge za izdajo
gradbenega dovoljenja.
37. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi. Tekstualni in grafični del
odloka se objavi na spletni strani Občine Cerknica.
Št. 350-1/2013
Cerknica, dne 3. julija 2014
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

2405.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje urejanja GJ 08 na Gorenjem
Jezeru

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11
– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US:
U-I-43/13-8) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list
RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 25. redni
seji dne 3. 7. 2014 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje urejanja GJ 08 na Gorenjem Jezeru
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga načrta)
(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica (Uradni list RS,
št. 48/12, 58/13, 1/14) sprejme Občinski podrobni prostorski
načrt za območje urejanja GJ 08 na Gorenjem Jezeru (v nadaljnjem besedilu: OPPN GJ 08).
(2) OPPN GJ 08 je izdelalo podjetje Arealine d.o.o., pod
št. projekta U 21/2013.
2. člen
(vsebina in sestava načrta)
(1) OPPN GJ 08 vsebuje besedilo odloka, grafični del in
obvezne priloge.
(2) OPPN GJ 08 besedilo odloka določa:
I. Splošne določbe,
II. Opis prostorskih ureditev,
III. Ureditveno območje OPPN z mejo ureditve,
IV. Umestitev načrtovanih ureditev v prostor,
V. Rešitve načrtovanih objektov in površin,
VI. Zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno
javno dobro,
VII. Pogoje in usmeritve za vodnogospodarsko urejanje,
VIII. Pogoje priključevanja na komunalno, energetsko in
drugo infrastrukturo,
IX. Rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne
dediščine,
X. Rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov
in ohranjanja narave,
XI. Rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
XII. Začasna namembnost zemljišč,
XIII. Etapnost izvajanja,
XIV. Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev,
XV. Obveznosti investitorjev,
XVI. Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN,
XVII. Končne določbe.
(3) Grafični del:
1. Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela Občinskega prostorskega načrta – OPN Občine Cerknica (Uradni list
RS, št. 48/12, 58/13),
2. Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim
stanjem,
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji – vpetost v območje,
4. Delitev območja OPPN na enote urejanja,
5.a Ureditvena situacija,
5.b Zazidalna situacija,
5.c Značilni prerezi,
6. Prikaz ureditve – potek omrežij in priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo,
7. Prikaz ureditve za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
8. Načrt parcelacije,
9. Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja in naravnih virov.
(4) Obvezne priloge:
– Izvleček iz Občinskega prostorskega načrta Občine
Cerknica,
– Prikaz stanja – geodetski posnetek obstoječega stanja,
– Smernice in mnenja,
– Obrazložitev in utemeljitev OPPN-ja,
– Povzetek za javnost.
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II. OPIS PROSTORSKIH UREDITEV
3. člen
(1) V veljavnem Občinskem prostorskem načrtu (OPN)
je območje na jugovzhodnem robu naselja Gorenje Jezero,
opredeljeno kot vstopni del v naselje, ki zaokrožuje naselje tudi
s pozidavo na južni strani lokalne ceste.
(2) Novo opredeljeno kot razvojno območje stavbnih zemljišč z oznako enote urejanja prostora (EUP) GJ 08/2 obdaja
že pozidan del z oznako GJ 08/1. Predmet tega odloka je
obravnava obeh EUP s skupnim imenom GJ 08. Obe območji
sta namenjeni stanovanjskim površinam.
(3) V območju obdelave GJ 08/2 so pretežno nepozidane
površine, ki so namenjene kompleksni individualni stanovanjski
gradnji, kot so prostostoječe hiše z največ dvema stanovanjema na stavbo.
(4) V območju GJ 08/1 je območje obstoječe domačije z
urbanističnim tipom pozidave po terenu in arhitekturnim tipom
tradicionalne prostostoječe hiše.
(5) Izhodišča prostorskih ureditev OPPN GJ 08:
– celovit pristop k urejanju nove stanovanjske soseske,
– povezava obstoječe gradnje z novimi strukturami,
– racionalno in učinkovito umeščanje objektov z dopolnilnim prometnim skeletom,
– prenova in ureditev obstoječe prometne infrastrukture,
– ureditev skupnih površin območja,
– racionalna infrastrukturna opremljenost.
(6) Izboljšanje prometne infrastrukture
Obstoječe prometne površine zagotavljajo dostop do območja novogradenj in obstoječe gradnje. Območje novogradnje
GJ 08 se primarno naveže na lokalno cesto LC 041043 Gorenje
Jezero – Dane. Obstoječa domačija ima dovoz zagotovljen
iz obstoječe javne poti, ki v nadaljevanju kot poljska pot služi
vsem lastnikom zemljišč gravitacijskega območja.
(7) Ureditve odprtih zelenih površin
Obravnavano območje leži na robu naselja, kar pomeni,
da so v zaledju predvidene pozidave proste površine, oziroma
zeleno zaledje naselja, za pasiven oddih in sprostitev stanovalcev. Glede na dobro dostopnost zelenega zaledja naselja in
osrednjih površin naselja Gorenje Jezero se v okviru ureditve te
manjše stanovanjske soseske ne načrtujejo posebne ureditve
javnih površin.
(8) Racionalna infrastrukturna opremljenost
Obstoječi objekti domačije so priključeni na infrastrukturo.
Predvideni posegi, gradnja in ureditev po tem OPPN-ju potrebujejo razširitev in posodobitev infrastrukture. Ob posegih v
prometne površine se sočasno izvede tudi rekonstrukcija ali
nadomeščanje obstoječih vodov gospodarske javne infrastrukture. V okviru soseske se uredi ekološki otok.
III. UREDITVENO OBMOČJE OPPN Z MEJO UREDITVE
4. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Območje urejanja OPPN GJ 08 vključuje dve enoti
prostorskega urejanja EUP in, sicer
– GJ 08/1 obstoječa domačija
– GJ 08/2 nova obcestna pozidava.
(2) Območje OPPN GJ 08/1 zajema zemljišča parc.
št. *68, 782, 783/8, 783/9 – del in 968 – del (cesta), vse k.o.
Gorenje Jezero (1633).
(3) GJ 08/2 zajema zemljišča parc. št. 783/9 in 968 – del,
vse k.o. Gorenje Jezero (1633).
(4) Vplivno območje je namenjeno skupnemu obračališču
parc. št. 766 – del, vse k.o. Gorenje Jezero (1633).
(5) Skupna velikost območja, ki se ureja z OPPN meri
1,48 ha z vplivnim zemljiščem v velikosti 220 m2.
5. člen
(namenska raba)
(1) Skladno z Občinskim prostorskim načrtom (OPN) je
v obeh enotah obravnave prostor namenjen stanovanjskim
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površinam z dovoljeno gradnjo prostostoječih hiš z dovoljenimi
spremljajočimi dejavnostmi (SS). Enodružinsko ali individualno
gradnjo predstavljajo prostostoječe stanovanjske hiše, ki obsegajo do dve stanovanjski enoti v stavbi na gradbeni parceli.
(2) Poleg bivanja so v območju dovoljene dopolnilne
dejavnosti:
pisarniške in poslovne dejavnosti osebnih storitev, druge
storitvene dejavnosti, turizem, trgovina, garaže, skladišča, in
druge nestanovanjske kmetijske stavbe, ki nimajo povečanih
negativnih vplivov na okolje.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR
6. člen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev
s sosednjimi območji)
(1) Območje OPPN GJ 08 leži ob lokalni cesti na vzhodu
naselja Gorenje Jezero. Nad lokalno cesto je v padajoč teren
vpeta redkejša pozidava počitniških hišic. Južno pod cesto leži
obstoječa gručasta domačija, odmaknjena od naselja in lokalne ceste. Z načrtovano novo stanovanjsko gradnjo se zapolni
vmesen zaraščen prostor južno od lokalne ceste.
(2) Območje tega OPPN-ja se navezuje na sosednje planske celote GJ 04/1 (SKs) in GJ 07 (SP) – počitniško naselje.
(3) Za potrebe izgradnje stanovanjske soseske se izvedejo preuredite in rekonstrukcije prometnic in odprtih skupnih
prostorov. Vplivi na sosednja območja so minimalni, ker se
nadaljuje namenska raba prostora, ki za okoliško pozidavo
pomeni boljšo dostopnost in opremljenost širšega prostora.
Z izgradnjo novih infrastrukturnih vodov pa se izboljša stanje
obstoječe redke pozidave širšega območja.
(4) Neposredno so vplivi na samih mejah OPPN-ja, in sicer:
– delna rekonstrukcija obcestnega pasu lokalne ceste LC
041043 Gorenje Jezero – Dane (parc. št. 783/6/, k.o. Gorenje
Jezero – 1633),
– rekonstrukcija prečne dovozne ceste, ki prečka parc.
783/9, k.o. Gorenje Jezero – 1633,
– izvedba korigiranega priključka iz prečne dovozne ceste
na poljsko pot na zahodni strani območja,
– rekonstrukcija jugozahodne poti (parc. št. 986, k.o.
Gorenje Jezero – 1633) v zahodno povezovalno cesto v smeri
proti osrednjemu delu naselja in rekonstrukcija poljske poti od
priključka v smeri proti Danam.
7. člen
(vrste gradenj)
Vrste dopustnih gradenj in posegov v skladu s pogoji tega
odloka so:
– odstranitev objektov ali dela objektov,
– redna in investicijska vzdrževalna dela in rekonstrukcija
objektov,
– gradnja novih objektov,
– dozidave in nadzidave že legalno zgrajenih objektov
do velikosti določene s tem odlokom oziroma do dovoljenega
faktorja zazidanosti,
– sprememba namembnosti v delu stanovanjskih stavb z
namensko rabo dovoljeno s tem odlokom,
– gradnja, rekonstrukcija in vzdrževalna dela prometnih in
zunanjih površin, komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih objektov ter naprav,
– postavitev pomožnih objektov,
– urejanje utrjenih in zelenih površin;
8. člen
(opis rešitev načrtovanih prostorskih ureditev)
(1) Zasnova nove soseske poleg prostorskih danosti upošteva vse obstoječe komunikacije, na katere se navezuje.
Vodilni prometni skelet predstavljata lokalna cesta na zgornji
strani in na spodnji strani po javni poti do območja GJ 08/1, ki
se nadaljuje v poljsko pot.
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(2) V osrednjem delu obravnavanega območja je obstoječa gručasto postavljena domačija, ki je v veljavnem OPN-ju
v enoti GJ 08/1.
(3) Na robu obstoječe pozidave strnjenega naselja do
prečne dovozne ceste so proste površine kot nadaljevanje
naselja imenovane GJ 08/2-A.
Oznaka
GJ 08/1

Opis
Obstoječa domačija

GJ 08/2-A

Območje navezave na naselje

GJ 08/2-B

Novogradnja v obcestnem nizu

(4) Proste površine vzdolž med lokalno cesto in obstoječo potjo so namenjene pozidavi v uličnem nizu z oznako GJ
08/2-B.
(5) Enote urejanja:
Za potrebe podrobnega načrtovanja se območje GJ 08
deli na urejevalne enote:

Program
Stanovanjska pozidava z dopolnilnim kmetijskim
programom;
Stanovanjska pozidava z dopolnilnim poslovnim
programom;
Stanovanjska pozidava z dopolnilnim storitvenim
programom (storitvene dejavnosti, trgovina, turizem).

Št. gr. parc.
1 PG
2 PG
12 PG

Urejevalne enote so razvidne iz grafičnih načrtov št. 04
»Delitev na podrobne enote urejanja«.
V. REŠITVE NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN
9. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
OZNAKA OBMOČJA
GJ 08 /1
Vrste stavb po klasifikaciji

Spremljajoče dopustne
stavbe
Tip zazidave

Stopnja izkoriščenosti
zemljišča za gradnjo
Tlorisni gabariti

GABARITI IN POGOJI OBLIKOVANJA
Stanovanjska pozidava – enodružinske hiše – SS
Urbanistični tip: » U1/2/3 – pozidava po terenu«
Primarno se ohranja obstoječa pozidava. Dozidave, rekonstrukcije in spremembe namembnosti so
dovoljene kot dopolnitev programa domačije in stanovanjske soseske.
1110 Enostanovanjske stavbe,
1121 Dvostanovanjske stavbe,
1242 Garažne stavbe,
12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe;
12713 Stavbe za spravilo pridelka do velikosti stanovanjske hiše
Tip ”A1/1/1” – tradicionalna prostostoječa hiša
Obstoječi objekti gručaste domačije so vpeti v padajoči teren.
To so prosto stoječi objekti v okviru domačije, merila objektov prilagojena celoti in oblikovanju
dvoriščnih in manipulacijskih površin, višine do 3 etaže nad terenom oziroma P+N+M;
Obstoječi objekti: So1 – stanovanjska hiša,
Go1- garažni objekt,
Gpo1- strojna lopa,
Gpo2- gospodarski objekt,
Gpo3- gospodarski objekt.
Maksimalni faktor zazidanosti = 0,35
Minimalni delež zelenih površin = 30 %
So1 tip – hiša na podeželju ali tradicionalna hiša
– lociranje objektov je razvidno iz grafičnih podlag,
– obstoječi stanovanjski objekt podolgovate zasnove, v izmeri 11,40 x 9,15 m s prizidanimi deli,
– maksimalen obseg hiše (lahko sestavljen gabarit) se lahko v vzdolžni smeri podaljša, in sicer
proti severu za 1,60 m in proti jugu za 4,70 m,
– znotraj danega maksimalnega oboda stanovanjskega objekta, ki je označen v grafičnih prilogah,
se objekt lahko višinsko lomi oziroma sestavi iz višinsko različnih delov,
– sestavljeni stavbni volumen ne sme presegati dane maksimalne višine in zahtevanih odmikov;
– odprte nadstrešnice, ki služijo kot funkcionalna dopolnitev, morajo biti arhitekturno usklajene z
osnovnim stanovanjskim objektom ter ostalimi objekti znotraj območja,
– Go1 garažni objekt ohranja obstoječe gabarite.
– Gpo1 gospodarski objekt (strojna lopa in spravilo pridelkov)
Objekt se lahko podaljša v vzdolžni smeri. Z večjimi prenovitvenimi deli se objekt prestavi proti
zahodni meji.
– Gpo2 in Gpo3 so obstoječi pomožni objekti, ki se lahko ohranijo v obstoječih gabaritih. Prenova
ali nadomestitev objektov se lahko izvede za namen in v obsegu določenem v tem odloku.
10. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

OZNAKA OBMOČJA
GJ 08 /2-A

Gabariti in pogoji oblikovanja
Stanovanjska pozidava – enodružinske hiše – SS
Urbanistični tip: »U2/2- pozidava po terenu«, ki sledi orientaciji slemen obstoječih objektov v naselju
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OZNAKA OBMOČJA

Gabariti in pogoji oblikovanja

Vrste stavb po klasifikaciji

Dozidave, rekonstrukcije in spremembe namembnosti so dovoljene kot dopolnitev programa
stanovanjske soseske.
1110 Enostanovanjske stavbe,
1121 Dvostanovanjske stavbe,
1242 Garažne stavbe,

Spremljajoče dopustne
stavbe
(velja kot delež v
okviru stavbnega tipa v
nadaljevanju)

1211 Stavbe za kratkotrajno nastanitev do 50 % koristne površine celotnega objekta ali
1220 Pisarniške stavbe do 30 % koristne površine celotnega objekta ali
12520 Pokrite skladiščne površine do 70 % koristne površine ene etaže.

Tip zazidave

Tip ”A1/1/3” – sodobna prostostoječa hiša
Postavitev in velikost sledi vzorcu poselitve obstoječega dela naselja. Vzorec pozidave se nadaljuje,
kjer so objekti z vzdolžno stranico postavljeni vzporedno z lokalno cesto. Dvoriščne in manipulacijske
površine so na dovozni strani, višine do 3 etaže nad terenom oziroma (K)+P+M;
Načrtovani objekti: Sa1 – stanovanjska hiša,
Sa2 – stanovanjska hiša,
Ga1 – garažno gospodarski objekt,
Ga2 – garažni objekt.

Stopnja izkoriščenosti
zemljišča za gradnjo

Maksimalni faktor zazidanosti = 0,35

Tlorisni gabariti

– predlagani izhodiščni gabariti: 12.00 m x 9.00 m s toleranco ± 1,00 m v obe smeri (prilagoditev lege
glede na elektroenergetski koridor),
– lociranje objektov je razvidno iz grafičnih podlag,
– objekti so lahko tudi medetažni, tako da sledijo konfiguraciji terena in funkcionalnim rešitvam
programa in v maksimalnih višinah ne presegajo določenega vertikalnega gabarita,
– sestavljeni stavbni volumen ne sme presegati dane maksimalne višine in zahtevanih odmikov;
– odprte nadstrešnice (G), ki služijo kot funkcionalna dopolnitev, morajo biti arhitekturno usklajene z
osnovnim stanovanjskim objektom ter ostalimi objekti znotraj območja,
– večje nadstrešnice se projektno obdelajo kot manj zahteven objekt;

Minimalni delež zelenih površin = 30 %

11. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
OZNAKA OBMOČJA

Gabariti in pogoji oblikovanja

GJ 08 /2-B

Stanovanjska pozidava – enodružinske hiše – SS
Urbanistični tip: »U2/2« – postavitev objektov glede na komunikacijo s prevladujočo orientacijo
slemen.
Določen je obcestni niz z regulacijsko linijo in odklonom slemen glede na os lokalne ceste proti
zahodu.

Vrste stavb po klasifikaciji

Dozidave, rekonstrukcije in spremembe namembnosti so dovoljene kot dopolnitev stanovanjske
soseske.
1110 Enostanovanjske stavbe,
1121 Dvostanovanjske stavbe,
1242 Garažne stavbe,

Spremljajoče dopustne
stavbe
(velja kot delež v
okviru stavbnega tipa v
nadaljevanju)

1211 Stavbe za kratkotrajno nastanitev do 50 % koristne površine celotnega objekta ali
1220 Pisarniške stavbe do 30 % koristne površine celotnega objekta ali
1230 Trgovske stavbe in druge storitvene dejavnosti, skupaj do 60 % koristne površine pritličja ene
etaže.

Tip zazidave

Tip ”A1/1/3” – sodobna prostostoječa hiša
Stanovanjske hiše skupaj z garažnim aneksom ali nadstrešnico so postavljene v ulični niz. Gradbena
črta je 6.20 m od roba ceste. Na gradbeno črto se postavi vogal obodnega zidu (konstrukcijskega
stebra) garažnega objekta ali nadstrešnice. Garažnemu objektu v isti smeri sledi stanovanjski objekt.
Na vhodni strani se formira dvorišča oziroma manipulacijske površine. Dovozi do objektov so iz
lokalne ceste. Obvezno je potrebno upoštevati izhodiščni vogal objekta na gradbeni črti ter smer
vzdolžne stranice oziroma slemena stanovanjske hiše.
Postavitev objektov je razvidna iz grafičnih prilog.
Višine objektov je do 3 etaže nad terenom oziroma (K)+P+M;
Načrtovani objekti: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11 in S12:
– stanovanjske hiše,
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11 in G12:
– garažni objekti,

Stopnja izkoriščenosti
zemljišča za gradnjo

Maksimalni faktor zazidanosti = 0, 35
Minimalni delež zelenih površin = 30 %
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Gabariti in pogoji oblikovanja

Tlorisni gabariti

– predlagani izhodiščni gabariti: 12.00 m x 9.00 m s toleranco ± 1,00 m v obe smeri, razen objekta
S5 (manjši objekti- glej grafiko),
– objekti so lahko tudi medetažni, tako da sledijo konfiguraciji terena in funkcionalnim rešitvam
programa in v maksimalnih višinah ne presegajo določenega vertikalnega gabarita,
– lociranje objektov je razvidno iz grafičnih podlag, kjer je označena gradbena črta in smer
stanovanjskih hiš,
– znotraj danega maksimalnega oboda stanovanjskega objekta, ki je označen v grafičnih prilogah,
– sestavljeni stavbni volumen ne sme presegati dane maksimalne višine in zahtevanih odmikov;
– odprte nadstrešnice, ki služijo kot funkcionalna dopolnitev, morajo biti arhitekturno usklajene z
osnovnim stanovanjskim objektom ter ostalimi objekti znotraj območja,
– večje nadstrešnice se projektno obdelajo kot manj zahteven objekt;
12. člen
(splošni dopustni posegi)
V celotnem območju urejanja so dovoljene gradnje
objektov sledeče klasifikacije:
21410 Podporne in oporne konstrukcije,
21120 Ceste in javne poti,
21110 Cestni priključki, prometne površine, počivališča,
parkirišča
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.
13. člen
(spremembe namembnosti)
V objektih so dovoljene spremembe namembnosti za
spremljajoče dopustne dejavnosti, navedene v razpredelnici
9., 10. in 11. člena tega odloka.
14. člen
(pogoji oblikovanja objektov)
Gradnja objektov, vključno z enostavnimi objekti morajo
biti skladna, vključena v krajino, pri čemer se upoštevajo
pogoji: poleg tlorisne organizacije, vertikalnih gabaritov, še
nagib strešin, orientacijo stavb, vrsto gradiva in barve fasad.

Zasnova objekta

– preprosto asketsko oblikovana zunanjščina,
– enostaven pravokoten tloris (razlika med stranicama naj bo najmanj 3,00 m),
– glede na značaj terena je možno izvesti zamik fasade nad kletjo (nekoliko širši gank po celotni
dolžini fasade, ki se ga ne nadkriva s podaljšanjem strešine).
– oblikovanje enostavnih in nezahtevnih objektov mora biti enovito. Strehe so lahko dvokapnice
enakega naklona in kritine kot osnovni objekt ali kot ravna streha (z minimalnim naklonom) skrita
za zaključkom z atiko.

Etažnost

– višinski gabarit za tip zazidave je maksimalno (K)+P+M, v vsakem primeru je maksimalen gabarit
visok 3 etaže nad terenom, kjer je spodnja etaža (K) vpeta v padajoč teren in je kota pritličja lahko
maksimalno 0,50 m nad raščenim terenom najbolj vkopanega dela objekta;
– pri sestavljenem objektu so posamezni deli lahko nižji,
– objekti so lahko tudi medetažni, tako da sledijo konfiguraciji terena in funkcionalnim rešitvam programa in v maksimalnih višinah ne presegajo določenega vertikalnega gabarita,
– vse naprave na objektu / prezračevanje ipd. / morajo biti znotraj maksimalnega gabarita;
– G – garažni objekti in pomožni objekti so lahko pritlični

Strehe

– simetrična dvokapna streha,
– naklon strešin je med 35° in 45°,
– sleme je vzporedno z daljšo stranico objekta,
– streha z visokim čelom, ki je zidan ali obložen z lesom (čopi niso dovoljeni),
– kritina je opečnato rdeče barve,
– v mansardnem delu je možno izvesti frčado v osi objekta, ostali deli mansarde se lahko osvetljujejo
z okni v ravnini strešine,
– energetske sprejemnike (kolektorje in sončne celice) je možno namestiti na ploskev strešine;
– streha, ki se oblikuje kot simetrična dvokapnica, je lahko v kombinaciji z ravnimi strehami (terase),
ki so lahko pohodne ali ozelenjene. Ravna streha lahko obsega največ 30 % površine strehe osnovne
stanovanjske stavbe.
– strehe G-garažnih objektov in drugih pomožnih objektov so lahko dvokapnice enakega naklona in
kritine kot osnovni objekt ali kot ravna streha (z minimalnim naklonom) skrita za zaključkom z atiko
ali kot zelena streha.
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– Prednost naj imajo naravni materiali.
– Fasade morajo biti zasnovane po enotnem konceptu, zadnja plast mora biti izdelana v zglajenem
zidarskem ometu.
– Avtor objekta izbere barvno kompozicijo v spektru, ki je kompatibilen z objekti v okolici in sicer v
spektru svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih tonov. Barve ne smejo biti vpadljive.
– V območju urejanja GJ 08/2 so dovoljene barve po RAL lestvici: 1001, 1002, 1003; 1013, 1014,
1015; 7032, 7035, 7044; 9001, 9002; 1011 redčena s 50 % bele, 8025 redčena s 50 % bele.
– V območju urejanja GJ 08/1 so dovoljene barve po RAL lestvici: 1013, 1014, 1015; 1001, 1002;
– Varianta 1: enostavna in transparentna, pri čemer naj bodo vsaj v delu oblikovane kot latvenik in
zasajene s popenjavkami.
– Varianta 2: nadstrešek se izvede le kot enostavna pergola,
– Varianta 3: enostavne konstrukcije, kjer je streha priključena strehi osnovnega objekta s slemenom
pravokotno na sleme osnovnega objekta.

15. člen
(višinska umestitev nove gradnje)
Višinske kote so določene na podlagi prostorskih danosti
in obstoječe lokalne ceste, na katero se objekti navezujejo.
Zaradi konfiguracije terena se višinsko umeščanje pri vseh
objektih navezuje na koto priključka, na katerega se navezuje
dovoz s parkiriščem in vhodom v objekt. Zato so v karti 5.c
grafičnega dela odloka navedene izhodiščne kote cestnega priključka. Toleranca višinske kote cestnega priključka je ± 50 cm.

(4) Odmiki od cest, na katere se navezujejo stanovanjske
hiše, so podani z odmikom najbližjega vogala (točka regulacije), ki je na regulacijski liniji v grafičnem delu. Odmiki objektov
od gradbenih parcel so tudi podani v grafičnem delu.
(5) Gradnja pomožnih objektov v obcestnem pasu, na SV
delu stanovanjske hiše ni dovoljena, kakor tudi ne ob meji s
sosednjimi parcelami z manjšim odmikom od 2,00 m.
(6) Delitev območja na gradbene parcele, razporeditev
in postavitev objektov na gradbeno parcelo znotraj območja
zazidljivosti ter tlorisni gabariti, so razvidni iz grafičnih prilog.

16. člen
(gradnja pomožnih objektov)
(1) Na parcelah, namenjenih gradnji stanovanjskih hiš so
v vseh enotah urejanja dopustni pomožni objekti:
– pomožni objekti za lastne potrebe (majhne stavbe in
stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave), ki se lahko gradijo
le na zaledni strani stanovanjske hiše oziroma na JZ delu
gradbene parcele.
– ograje, škarpe in podporni zidovi,
– urbana oprema in pomožni objekti v javni rabi,
– male komunalne čistilne naprave (zmogljivost do 50 PE
ali zmogljivost od 50 d 200 PE),
– rezervoar za vodo do vključno 100 m3,
– priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture,
– kolesarske, peš in podobne poti,
– objekti za akumulacijo vode in namakanje,
– objekti za oglaševanje izven cestnega telesa lokalne
ceste in v skladu z občinskem odlokom o oglaševanju.
(2) Na celotnem območju so dovoljeni pomožni infrastrukturni objekti.
(3) Postavitev pomožnih objektov mora biti skladna z
uredbo, ki ureja razvrščanje objektov glede na zahtevnost
gradnje. Upošteva se faktor zazidanosti parcele namenjene
gradnji (FZ) 0.4, kjer je potrebno sešteti vse objekte, in sicer
načrtovane, ki so izrisani v grafiki tega dokumenta ter pomožne
ali začasne, ki se jih locira naknadno.

18. člen
(zunanje ureditve)
(1) Proste površine ob objektih so namenjene zagotavljanju primernega števila parkirnih in odstavnih mest za osebna
vozila ter ureditvi teras, atrijev in parkovnih ureditev.
(2) Ograje v uličnem nizu so enotno oblikovane, in sicer
na klasično zidanem podstavku (kamen) višine do 0,50 m
je lahko nameščena transparentna ograja do skupne višine
1,10 m nad nivojem ceste pred objektom.
(3) Ograje, ki ločujejo zasebne vrtove so lahko izvedene
kot enostavni leseni plotovi do 1,00 m, kot živa meja zasajena
z listavci, ali ograja do maksimalne skupne višine 1,50 m nad
nivojem raščenega terena.
(4) Zasaditev in ograje ob cestnih priključkih ne smejo ovirati preglednosti za vključevanje v promet na napajalnih cestah.
(5) Raščen teren je razgiban, zato je možna gradnja
opornih zidov praviloma do višine 1,50 m. Vsi podporni zidovi
morajo biti izvedeni v kamnu (v celoti ali kot obloga) in globoko
zastičeni, tako da dajo vtis suhozida (pravokotni kamni v vertikalnem rastru) ter dodatno ozelenjeni. Manjše višinske razlike
med gradbenimi parcelami (do 60 cm) se lahko izvedejo kot
utrjene brežine, zasajene z ustrezno vegetacijo.
(6) Večje višinske razlike se uredijo terasasto z vmesno
zasaditvijo in z opornimi zidovi do višine 1,50 m.

17. člen
(postavitev objektov)
(1) Postavitev posameznih objektov sledi konfiguraciji
terena, kjer je daljša stranica praviloma vzporedna plastnicam.
Enovita zasnova naselja se navezuje na osnovani cestni skelet
tako, da so definirane orientacije objektov. V delu obcestne
pozidave je določena regulacijska linija. Na regulacijsko linijo
se postavi vogal (regulacijska točka) garažnega objekta ali
nadstrešnice. Odklon orientacije objekta (vzdolžna fasada) od
regulacijske linije je v odklonu proti jugu, razvidno iz grafičnih
prilog.
(2) Poleg tega je možno na osnovnem vzdolžnem delu
stanovanjskega objekta izvesti še dodaten del v pravokotni
smeri, ki ne presega maksimalno dovoljenega tlorisnega oboda
objekta. Velikost vseh objektov (načrtovanih stanovanjskih,
garažnih in eventuelnih pomožnih) ne sme presegati faktorja
zazidanosti parcele namenjene gradnji.
(3) Dovozi do objektov in vhodi so orientirani glede na
priključevanje na cestno omrežje. Kote dovozov se prilagodijo
napajalni cesti.

19. člen
(utrjene in zelene površine)
(1) Urejanje odprtih (utrjenih in zelenih) površin mora
upoštevati značilnosti širšega prostora. Zasnova stanovanjske
soseske načrtuje kot javne površine vse prometne površine in
površine ekološkega otoka.
(2) Potrebno je ohraniti gozdno zasaditev na severozahodnem robu soseske (izven območja urejanja na parceli št. 717,
k.o. Gorenje Jezero).
(3) Večji del površin znotraj območja urejanja so zelenice
ob objektih znotraj gradbenih parcel. Pri urejanju teh zelenih
površin se na mestih, kjer je to mogoče, ohrani obstoječa avtohtona drevnina, predvsem starejša, večja drevesa. Potrebno
je vzdrževanje vrtov ob stanovanjskih hišah vključno z ograjami
ter zidovi. Dovoljena je uporaba tudi drugih drevesnih in grmovnih vrst, ne samo avtohtonih, kar velja tako za prosto-stoječe
rastline, skupine in žive meje.
(4) Na vrtnih delih se priporoča uporabo visokodebelnih
sadnih vrst (vzpostavitev sadovnjakov na robu poselitvenega
območja) kot značilen prehod med grajenimi strukturami in
odprtim prostorom kulturne krajine).
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VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
20. člen
(cestno omrežje)
(1) Osnovne prometne rešitve slonijo na prostorskih danostih in stanju prometnega skeleta. Zasnova upošteva sistem
rastočega – razloženega naselja.
(2) Glavno napajanje območja je obstoječa lokalna cesta
št. 041043 (Gorenje Jezero – Dane). Poleg tega je za napajanje celotnega območja potrebna rekonstrukcija obstoječe
dovozne poti, kot priključka na lokalno cesto.
(3) Priključni del poti se rekonstruira v dvosmerno prečno
povezovalno cesto. Severozahodni del poti se rekonstruira v
dvosmerno zahodno povezovalno cesto – povezava na obstoječi del naselja. Jugovzhodni del poti se izvede kot dovoz do
domačije (na parc. št. 782, k.o. Gorenje Jezero) in od tu naprej
kot poljska pot. Širine prometnic so podane v grafiki.
(4) V obravnavanem območju se ne načrtuje izgradnja
javnih parkirnih mest. Za potrebe soseske se uredi na posameznem zemljišču investitorja primerno število parkirnih ali
odstavnih mest.
(5) Investitor oziroma izvajalec del si mora pred pričetkom
del, pogojenih z izgradnjo komunalnih priključkov (prekopi ...)
pridobiti potrebno soglasje – dovoljenje pristojne službe občinske uprave za ceste.
21. člen
(1) Na JZ obcestnem pasu lokalne ceste LC 041043
Gorenje Jezero – Dane se uredi infrastrukturni koridor širine
2,20 m, ki je namenjen površinam za peš in kolesarski promet.
Uvozi na parcele imajo izveden poglobljen robnik.
(2) Prečna in zahodna povezovalna cesta, ki sta dvosmerni, sta načrtovani za hitrost 30 km/h in širino voznih pasov
2,25 m.
(3) Vse prometnice so načrtovane z obojestransko izvedbo bankine v širini 0,75 m. Vse ceste so predvidene v asfaltni
izvedbi do dovoza do domačije. Poljska peš pot bo v dobro
vzdrževani makadamski izvedbi z urejenim odvodnjavanjem.
(4) Odvod meteornih vod z vozišča in povoznih površin je
predviden preko lovilcev olj ter speljan v ponikanje.
(5) Prepovedano je nameščati ali odlagati na ali ob cesti
les, opeko, odpadni ali kateri drug material.
(6) Načrtovane ceste v območju morajo omogočiti neposreden in nemoten dostop s specialnimi komunalnimi vozili v
dnevnem času in v vseh vremenskih razmerah. Izvedba povoznih površin mora prenesti osne obremenitve komunalnega
vozila, ki veljajo za lokalne ceste.
22. člen
(mirujoči promet)
(1) Izhodišča za izračun zadostnega števila parkirnih mest
pri posameznih objektih:
stanovanjske stavbe
skupaj minimalno

3 PM na stanovanjsko enoto
3 PM na enodružinsko hišo,
6 PM za dvostanovanjsko hišo.

(2) Za potrebe dopolnilne dejavnosti je potrebno zagotoviti
na zemljišču investitorja:
Trgovski lokali
Stavbe za kratkotrajno
nastanitev

1 PM / 30 m² koristne površine
– najmanj 2 PM
1 PM / na sobo ali apartma

– najmanj 2PM
Poslovni objekt
1 PM / 30 m²
– najmanj 1PM
Pokrite skladiščne površine – najmanj 1PM za večja vozila
(3) Na tlakovanih površinah ob objektih morajo investitorji
zagotoviti potrebne dostope do objektov in uvoze na parcele,
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manipulacijske površine za obračanje osebnih vozil ter dostope
za intervencijska vozila v skladu s požarnimi predpisi.
VII. POGOJI IN USMERITVE ZA VODNOGOSPODARSKO
UREJANJE
23. člen
(varstvo voda)
(1) V obravnavanem območju in v vplivnem območju ni
vodotoka ali drugih površinskih vod. Posledično območje ni
ogroženo zaradi poplav. Poplavno območje Cerkniškega jezera je od območja obdelave oddaljeno cca 110,00 m. Najnižja
višinska kota raščenega terena obravnavanega območja je
577,50 m n.m.
(2) Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da
ne pride do poslabšanja stanja voda in da se ne onemogoči
varstva pred škodljivim delovanjem voda.
(3) Padavinske odpadne vode iz streh objektov je potrebno ponikati. Pri tem morajo biti ponikovalnice locirane izven
vpliva povoznih in manipulativnih površin, možnost ponikanja
predvidenih vodnih količin pa računsko dokazana.
(4) Odvajanje padavinskih odpadnih voda iz asfaltiranih
manipulativnih površin oziroma dvorišč je nujno projektirati
preko peskolova in ustrezno dimenzioniranega lovilca maščob
in olj.
VIII. POGOJI PRIKLJUČEVANJA NA KOMUNALNO,
ENERGETSKO IN DRUGO INFRASTRUKTURO
24. člen
(splošno)
(1) Pri pripravi je potrebno upoštevati smernice za normalno in kvalitetno izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb:
oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih vod in
ravnanje s komunalnimi in njim podobnimi odpadki.
(2) Za vso gospodarsko javno infrastrukturo je potrebno
izdelati projekte PGD, PZI, ter pri tem upoštevati zahteve upravljavcev posameznih vodov, komunalne koridorje ter predpisane odmike in zaščitne ukrepe.
(3) Ureditve javne gospodarske infrastrukture se morajo
izvajati na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja in ustreza obrambno-zaščitnim zahtevam v skladu s predpisi, ki urejajo
to področje.
(4) Vse sekundarno razvodno omrežje gospodarske javne
infrastrukture mora biti medsebojno usklajeno in izvedeno v
kabelski podzemni izvedbi in speljano vzporedno s potekom
prometnic. Trase kabelskega vodovodnega, elektroenergetskega, telekomunikacijskega omrežja in javne razsvetljave so
pretežno speljane v infrastrukturnem koridorju ob lokalni cesti.
(5) Vse stavbe je potrebno obvezno priključiti na vso javno
gospodarsko infrastrukturo.
(6) Po končani gradnji vseh komunalnih vodov je potrebno
dostaviti geodetski elaborat upravljavcu distribucijskega omrežja novozgrajenih komunalnih vodov pred izdajo uporabljenega
dovoljenja.
(7) Obstoječe in novozgrajene stavbe se priključijo na
gospodarsko javno infrastrukturo. Posamezen investitor lahko
zagotovi minimalno komunalno oskrbo na način, ki omogoča
samooskrbo objekta in sledi napredku tehnike. Za samooskrbne projekte se v projektni dokumentaciji (PGD) obdela
alternativni način, ki izkazuje zadnje stanje tehnike. Vetrnice za
proizvodnjo elekrične energije v naselju niso dovoljene.
25. člen
(vodovod)
(1) Obstoječi objekti domačije so priključeni na javno
vodovodno omrežje z obstoječimi priključki. Ob domačiji je
hidrant 90 DN.
(2) Območje obstoječe gradnje GJ 08/1 ter načrtovani
objekti v območju GJ 08/2A se lahko oskrbujejo s priključki na
obstoječi javni vodovod.
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(3) Območje GJ 08/2B je potrebno opremiti z novim javnim vodovodnim omrežjem oziroma urediti oskrbo s pitno vodo
za sanitarne potrebe in požarno zaščito.
(4) Iz obstoječega javnega vodovoda na parc. št. 783/5
k.o. Gorenje Jezero (lokalna cesta) se dogradi krak vodovoda
za napajanje uličnega niza objektov ter krožno povezavo na
načrtovan vodovod po projektu št. 35/11, ki ga je izdelal Izvir –
Plan d.o.o. v marcu 2012. Točka priključka (TH1) je na parcelni
meji med parcelama št. 781/1 in 977, obe k.o. Gorenje Jezero.
(5) Pri projektiranju in izvedbi vodovoda in priključkov
morajo biti upoštevane smernice JP Komunala Cerknica d.o.o.,
ki so v prilogah tega odloka.
(6) Vsi objekti, katerih namembnost je povezana s porabo
pitne vode morajo biti priključeni na javno vodovodno omrežje,
razen v primeru, da se investitor odloči za tehnično in tehnološko primerno napajanje kot samooskrba objekta. V primeru
priključitve na javno vodovodno omrežje, mora biti le-to urejeno
v skladu s sledečimi pogoji:
– Vsaka posamezna stavba mora biti opremljena s samostojnim vodovodnim priključkom, ki mora praviloma potekati po
zemljiščih lastnika stavbe.
(7) Za vodovodne priključke, dimenzije do DN 50 se uporabijo cevi iz polietilena z minimalno trdnostjo 10 Mpa, priključki
enaki ali večji do DN 89 pa morajo biti izdelani z nodularne
litine. V primeru, da se vgradi priključna cev iz polietilena mora
biti vgrajena v zaščitni PVC ali PE cevi (minimalni premer zaščitne cevi pri cevovodu DN 50 je DN 5 cm) in tlačne stopnje
minimalno PN 6. Praviloma je potrebno cevovod projektirati v
javnih površinah.
(8) Z izgradnjo oskrbovalnega vodovoda in sekundarnega
omrežja posamezne faze se izvedejo tudi vsi priključki objektov
in vgradijo vodomerni jaški. Za določanje lokacije hišnih priključkov morajo biti predhodno znane meje posameznih parcel
in znana situacija zunanje uredite objektov.
(9) Novozgrajeni objekti se bodo priključevali na javni
vodovod pod pogoji upravljavca vodovoda.
(10) Vsa montažna dela vodovoda izvaja upravljavec
vodovoda.
26. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) V obravnavanem območju OPPN ni javnega kanalizacijskega omrežja. Območje OPPN, s katerim se ureja razširitev
naselja Gorenje Jezero je potrebno opremiti z individualnimi
malimi čistilnimi napravami (MČN) za čiščenje komunalnih
odpadnih vod. Odvod prečiščene vode gre v podtalje preko
ponikovalnice.
(2) MČN skupaj s ponikovalnico mora biti locirana na
zemljišču lastnika zemljišča ali investitorja gradnje objektov.
(3) Odvodnjavanje padavinske odpadne vode (strešne,
drenažne ali zaledne) je potrebno reševati preko ponikovalnih
jarkov, preko ponikovalnih drenažnih cevovodov ali s ponikovalnicami v okviru investitorjevih gradbenih parcel.
(4) Padavinsko vodo iz vseh povoznih površin je potrebno
predhodno očistiti z lovilci olj (maščob in peska) pred ponikanjem.
27. člen
(električno omrežje)
(1) Znotraj obravnavanega območja je locirana obstoječa
transformatorska postaja TP Gorenje Jezero. Predvidene prostorske ureditve segajo v varovalni pas obstoječega srednjenapetostnega (v nadaljevanju SN) prostozračnega daljnovoda, ki
napaja obstoječo transformatorsko postajo TP Gorenje Jezero
in nizkonapetostnega (NN) prostozračnega voda (0,4 kV), namenjenega napajanju obstoječega objekta na parc. št. *68,
k.o. Gorenje Jezero. TP Gorenje Jezero s pripadajočim radialnim NN omrežjem napaja na omenjenem območju obstoječe
odjemalce z električno energijo znotraj in zunaj ureditvenega
območja.
(2) Za izvedbo gradnje objektov je potrebno izvesti pokablitev obstoječega SN 20 kV daljnovoda. Pokablitev se izvede
od TP Gorenje Jezero do novega končnega stojnega mesta
(drog) na jugovzhodnem robu obravnavanega območja na
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parceli št. 766, k.o. Gorenje Jezero, ki pomeni prehod SN nadzemnega voda v zemeljski vod.
(3) Obstoječi priključek obstoječih objektov znotraj obravnavanega območja se rekonstruira s kabelsko izvedbo in priključi na nov NN vod.
(4) Za napajanje predvidenih objektov z električno energijo bo potrebna izgradnja novega NN elektroenergetskega voda,
lociranega v infrastrukturnem koridorju ob lokalni cesti.
(5) Trasa novega kabelskega voda za predvideno izgradnjo NN voda je načrtovana v infrastrukturnem koridorju vzdolž
lokalne ceste.
(6) Vsa projektiranja in gradnje je potrebno izvesti v skladu z elektroenergetskim soglasjem za priključitev, ki ga je
potrebno predhodno pridobiti od pristojnega upravljavca distribucijskega omrežja (Elektro Ljubljana – okolica d.d.).
(7) Merilno priključne omarice morajo biti postavljene na
stalno dostopnem mestu. Vsa odjemna mesta morajo biti opremljena s števci z dajalnikom impulzov.
(8) Odjemalci z nemirnim odjemom si morajo zagotoviti
lastni tokokrog iz transformatorske postaje oziroma ustrezno
odpraviti povratne vplive na omrežje.
Za primer rezervnega in zanesljivejšega napajanja zahtevnejših porabnikov, si mora odjemalec zagotoviti rezervni vir
napajanja oziroma sistem brezprekinitvenega napajanja.
28. člen
(izvedbeno tehnični pogoji priključevanja na elektro omrežje)
(1) Pokablitev obstoječega SN 20 kV daljnovoda se izvede od obstoječe TP Gorenje Jezero pa do novega končnega
droga na parc. št. 766, k.o. Gorenje Jezero z zemeljskim
vodom tipiziranega prereza Al 70 mm2. Izvesti je potrebno
mehanske zaščite zemeljskih vodov predvsem na odsekih,
ki bodo pod povoznimi površinami. Izvedba del, ki tangirajo
obstoječa oporišča sN 20 kV daljnovoda se morajo izvajati skladno z veljavno zakonodajo in predpisi – minimalna oddaljenost
obstoječih drogov od roba poljske poti 1 m.
(2) Za napajanje predvidenih objektov je potrebno zgraditi nov NN zemeljski vod iz obstoječe TP 20/0,4 kV Gorenje
Jezero, ki jo je potrebno ustrezno predelati z dograditvijo novega nizkonapetostnega stikalnega bloka oziroma zamenjavo
obstoječega. Kabelski vod mora biti izveden z zemeljskim vodom minimalnega tipiziranega prereza Al 4 x 70 + 2,5 mm2. V
omenjen zemeljski vod se vključi tudi obstoječi objekt na parc.
št. *68, k.o. Gorenje Jezero.
(3) Na stalno dostopnem mestu ob dovozih do načrtovanih objektov, se postavijo priključno merilne omarice (PMO), ki
omogočajo vgradnjo dveh oziroma večjega števila merilnih mest.
(4) V priključno merilne omarice načrtovanih objektov je
potrebno vgraditi prednapetostne odvodnike razreda 1 in izvesti ustrezno ozemljitev, za katero je potrebno izvesti kontrolne
meritve.
(5) Vsi zemeljski vodi, ki bodo potekali pod povoznimi
površinami in bodo namenjeni pokablitvi SN omrežja in napajanju predvidenih objektov, naj se uvlečejo v njim namenjeno
kabelsko kanalizacijo s kabelskimi jaški ustreznih dimenzij.
(6) Po trasi priključnega nizkonapetostnega zemeljskega
voda je potrebno položiti ozemljitveni valjanec fe. Zn 4x25 mm.
(7) Pri izvedbi vseh del tako na SN, NN in priključkih je
potrebno upoštevati veljavno zakonodajo ter tipizacijo podjetja
Elektro Ljubljana d.d.
29. člen
(javna razsvetljava)
V ureditvenem območju OPPN je sočasno z ureditvijo
obodnih cest predvideno podaljšanje in rekonstrukcija obstoječe javne razsvetljave, ki poteka ob lokalni cesti.
30. člen
(TK omrežje)
(1) V območju OPPN-ja je obstoječe telefonsko omrežje.
Optični vod poteka po obravnavanem zemljišču ob lokalni cesti.
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(2) Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati
trase obstoječega TK omrežja in predhodno pridobiti soglasje
Telekoma Slovenije d. d., oziroma upravljavca TK vodov k
projektnim rešitvam.
(3) Obstoječe TK vode je možno tudi prestaviti in pri tem
predvideti izvedbo kabelske kanalizacije do priključne točke
KK in kablov.
(4) Obstoječi objekti imajo TK priključke, katere je potrebno ustrezno zaščititi oziroma prestaviti po navodilih predstavnika skrbniške službe na kraju samem.
(5) Za predvideno območje je potrebno izvesti projekt
optičnih TK priključkov posameznih objektov na omrežje Telekoma Slovenije d.d.
(6) Notranja telekomunikacijska instalacija naj se izvede
s tipiziranimi materiali in elementi. Potrebno je zagotoviti električno napajanje (vtičnica 220V).
31. člen
(CaTV omrežje)
V območju urejanja ni izvedenega CaTV omrežja. Načrtuje se kabelski CaTV razvod v območju napajalnih cestah.
Koaksialni kabli bodo pod asfaltnimi površinami zaščiteni z
zaščitnimi cevmi. Razdelilne omarice bodo razporejene tako,
da vsaka pokriva del območja.
32. člen
(toplovodno omrežje, ogrevanje)
(1) Ob območju OPPN-ja ni predvidena gradnja centralnega toplovodnega omrežja, zato se ogrevanje rešuje individualno. Ogrevanje objektov mora slediti ciljem Lokalnega
energetskega koncepta. Kot energent se uporabi obnovljive
vire energije.
(2) Sistem ogrevanja, se opredeli v PGD projektih. Ogrevanje objektov in sanitarne vode je možno s trajnostnimi in tudi
alternativnimi viri energije kot so:
– kurišča na biomaso,
– toplotne črpalke, uporabo podtalnice in geotermalne
energije,
– sončni kolektorji za proizvodnjo tople vode in sončne
celice za proizvodnjo električne energije.
(3) Poleg tega je potrebno načrtovati in graditi energetsko
varčne objekte, pri čemer je treba izbirati primerne zasnove
objektov ter uporabljati ustrezne materiale.
33. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Komunalne odpadke je potrebno zbirati v zabojnike in
odvažati na komunalno deponijo skladno z Odlokom o ravnanju
s komunalnimi odpadki v občini. Komunalne odpadke, ki bodo
nastajali na območju, je potrebno zbirati ločeno v posamezne frakcije v kontejnerjih na določenih mestih in odvažati na
deponijo oziroma v predelavo. Posode za zbiranje odpadkov
bodo tipske.
(2) Vse ostale odpadke zbira vsak objekt znotraj svoje
gradbene parcele.
(3) Eventuelne nevarne odpadke je potrebno oddajati
pooblaščenim zbiralcem in jih ni dovoljeno začasno skladiščiti
zunaj objektov. Urejeno mora biti na način, kot ga določajo
veljavni predpisi.
(4) Ravnanje z odpadki je potrebno izvajati v skladu s
pravilnikom o ravnanju z odpadki.
(5) Za vse objekte je potrebno na zemljišču investitorja
urediti ustrezen plato za posode za prevzem ločeno zbranih
odpadkov (biološki in embalaža) ter mešanih odpadkov. Prevzemno mesto za odpadke ne sme biti oddaljeno od mesta
praznjenja zabojnikov več kot 15,00 m. Plato za posode za
odpadke mora biti tlakovan z nezdrsno obdelavo in ne sme
imeti ovir do mesta praznjenja (stopnice, dvignjeni robniki ali
druge ovire).
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IX. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
34. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Na obravnavanem območju OPPN GJ 08 Gorenje Jezero je evidentirana enota kulturne dediščine ali njeno vplivno
območje, in sicer:
– kulturna krajina Cerkniškega jezera EŠD 16286,
– v neposredni bližini se nahaja še naslednja enota kulturne dediščine: – Gorenje Jezero – Naselbina hrastene njive
(arheološko najdišče) EŠD 16210.
(2) 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 nadzora nad posegi. Lastnik
zemljišča/ investitor/ odgovorni vodja del naj o dinamiki gradbenih del pisno obvesti ZVKDS OE Ljubljana vsaj 10 dni pred
pričetkom zemeljskih del.
35. člen
(varstvo narave)
(1) Na obravnavanem območju OPPN GJ 08 Gorenje
Jezero so evidentirana naravovarstveno pomembna območja:
– lokalno zavarovano območje Notranjski regijski park,
– območje NATURA 2000 SCI Notranjski trikotnik, SI
3000232,
– ekološko pomembno območje – osrednje območje
življenjskega prostora velikih zveri, ID 80000,
– ekološko pomembno območje Notranjski trikotnik,
ID 31300.
(2) EPO Notranjski trikotnik (id. št. 31300) in SCI Notranjski trikotnik (SI 3000232)
Morebitno zasajevanje zunanjih površin naj se izvaja le z
avtohtonimi rastlinskimi vrstami. S tehničnimi in drugimi ukrepi
naj se zagotovi ohranitev kraškega podzemlja. Na območju naj
se ne izvaja posegov, ki bi povzročili onesnaženje kraškega
podzemlja in znižanje kakovosti podzemnih habitatov.
(3) EPO Osrednje območje življenjskega prostora velikih
zveri (id.št. 80000) in SCI Notranjski trikotnik (SI 3000232)
Organskih odpadkov, ki bi lahko privabili velike zveri, naj
se ne odlaga. Odlaganje odpadkov naj se uredi tako, da bo dostop rjavemu medvedu onemogočen. Za osvetljevanje zunanjih
površin naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila, ki ne
oddajajo svetlobe nad vodoravnico oziroma Naj se namestijo
svetila za samodejen vklop/izklop.
X. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE
36. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Ta prostorski načrt, glede na občutljivost za škodljive
učinke hrupa, določa enotno stopnjo varstva pred hrupom, ki
so določene za zmanjševanje onesnaževanja okolja s hrupom
za posamezne površine.
(2) Skladno z določili Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05 in 34/08) se
območje razporedi v III. stopnjo varstva pred hrupom, ki je
določena za površine podrobnejše namenske rabe prostora, na
katerih so dopustni z vidika hrupa manj moteči posegi v okolje:
– na območju stanovanjskih površin: urbana strnjena
stanovanjska pozidava (SSe).
(3) Mejne vrednosti kazalcev hrupa za III. območje varstva
pred hrupom znašajo Lnoč – 50 dBA oziroma Ldan – 60 dBA.
(4) Obremenjevanje okolja s hrupom ne sme presegati
mejnih vrednosti hrupa. Pri gradbenih delih se zagotavlja da:
– so vsi gradbeni stroji in delovne naprave tehnično brezhibni ter ustrezajo standardom kakovosti glede emisij hrupa;
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– se dela in prevoz opravljajo le podnevi, zvečer in ponoči
ter ob nedeljah in praznikih pa samo izjemoma oziroma pri
neodložljivih opravilih.
37. člen
(varstvo zraka)
(1) Zrak, ki se spušča v ozračje, ne sme presegati mejnih
količin vsebnosti snovi, določenih z Uredbo o emisiji snovi v zrak
iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 34/ 07).
(2) Za zagotovitev nižje stopnje onesnaženosti zraka je
zaželeno objekte oskrbovati z alternativnimi viri energije.
(3) Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje
ukrepe za varstvo zraka:
– predpise v zvezi z emisijami gradbene mehanizacije in
transportnih sredstev;
– preprečevanje prašenja odkritih delov gradbišča;
– vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin;
– preprečevanje raznosa materiala z gradbišča.
38. člen
(varstvo voda)
(1) Upoštevati je potrebno pogoje upravljavca za odvod
sanitarnih in meteornih voda.
(2) Varstvo voda bo urejeno z izgradnjo individualnih
malih čistilnih naprav.
(3) Meteorne odplake s strešin bodo vodene preko peskolovov v ponikovalnice.
(4) Meteorne odplake s prometnih površin bodo speljane v
meteorno kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev
olj in nadalje v podtalje.
(5) Na območju niso dovoljene poslovne dejavnosti, pri
katerih bi lahko prišlo do onesnaževanja voda, zato na tem
področju niso predvideni nobeni okoljevarstveni ukrepi. Zagotoviti je potrebno izpolnjevanje pogojev, ki so določeni v Uredbi
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov
onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).
39. člen
(varstvo tal)
(1) Plodno zemljo, ki bo odstranjena pred gradnjo objektov in prometne, komunalne ter energetske infrastrukture in
omrežja zvez, je treba deponirati in jo uporabiti za ureditev
nasipov ter zelenic. Začasne deponije rodovitne prsti je potrebno izvesti v kupih, visokih do 1,20 m tako, da se ohrani njena
plodnost in količina. Pri tem ne sme priti do mešanja živice in
mrtvice, do onesnaževanja in erozije.
(2) Nenevarni odpadki, ki bodo nastali ob pripravi zemljišč
in gradnji objektov naj se predajo izvajalcu javne službe odlaganja odpadkov na registrirano odlagališče nenevarnih odpadkov.
(3) Pri gradnji naj se uporabljajo transportna sredstva in
gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter materiali, za katera
obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S transportnih in gradbenih površin je potrebno preprečiti emisije prahu in
gradbenih materialov ter odtekanje vod v podtalnico. Pri ravnanju z odpadnimi vodami se uporabljajo določila opredeljena v
poglavju komunalne in energetske infrastrukture.
XI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
40. člen
(požarna varnost)
(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe OPPN-ja ne sme poslabšati. Pri gradnji in vzdrževanju je
potrebno upoštevati pasivne in aktivne ukrepe varstva pred
požarom. V OPPN-ju so upoštevani in prikazani prostorski,
gradbeni in tehnični ukrepi varstva pred požarom, zlasti pa so
zagotovljeni:
– pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja iz objektov, kar zagotavlja zadostno število ustrezno razmeščenih izhodov, ki vodijo do zunanjih evakuacijskih poti in na predvidena
zunanja zbirna mesta, ki niso v coni nevarnosti;
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– potreben odmik med objekti ali potrebna protipožarna
ločitev;
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila
so za celoten kompleks zagotovljene z ustreznimi dostopi, zadostno nosilnostjo vozišč in ustreznim režimom prometa, širino
poti, uvozno izvoznimi radii na uvozih do objektov in možnost
obračanja intervencijskih vozil na koncu poti (SIST DIN 14090,
površine za gasilce na zemljišču);
– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje se zagotovijo
z že izvedenim zunanjim hidrantnim omrežjem.
(2) Vsi intervencijski dostopi, predvidene tehnične rešitve
požarne zaščite ter sistem zunanjega hidrantnega omrežja so
razvidni iz grafičnih prilog. Ukrepi in zahteve v zvezi s požarno
zaščito se smiselno uporabijo tudi v primeru drugih nesreč, kot
so katastrofalni potres ali vojna.
(3) Za zagotavljanje požarne varnosti je potrebno upoštevati načrtovano prometno in komunalno ureditev. Ureditev
glavnih poti v parkih se izvede na način, da je omogočen intervencijski dostop z odmikom dreves.
(4) V sklopu projektne dokumentacije se prikažejo rešitve:
– zagotavljanje zadostne oskrbe z vodo za gašenje,
– poti za varen umik ljudi in premoženja, zadostno število
dostopov, dovozov in delovnih površin za intervencijska vozila.
(5) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom
za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu –
zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v
elaboratu – študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni
objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne
varnosti.
41. člen
(naravne omejitve)
(1) Območje ni izpostavljeno eroziji ali plazovitosti.
(2) Naselje Gorenje Jezero spada v VI. cono potresne
ogroženosti, kar pomeni, da je potrebno pri statičnem izračunu
upoštevati projektni gravitacijski pospešek tal 0,175 g.
(3) Priprava temeljnih tal, izkopi ali kakršnikoli posegi
v prostor se izvedejo pod nadzorom geologa-geomehanika,
ki bo upošteval dejansko stanje terena in prilagodil globino
izkopa-posega.
XII. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
42. člen
(1) Vsa zemljišča znotraj OPPN se lahko uporabljajo
za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega
odloka. V primeru kakršnegakoli posega v obstoječe objekte,
novogradnje, ali dopolnilne gradnje ali ureditve na zemljišču,
so obvezna določila tega odloka tako glede namenske rabe
kot ostalih pogojev.
(2) Kolikor se zemljišče v primarni rabi uporablja v kmetijske ali gozdarske namene, je na zemljišču možno postaviti vse
pomožne kmetijske in gozdarske objekte vključno z ograjami.
XIII. ETAPNOST IZVAJANJA
43. člen
(1) Ureditve, zasnovane v predmetnem OPPN-ju, se lahko izvajajo v več etapah v daljšem časovnem obdobju. Etapna
gradnja je možna v sklopu s potrebami in finančnimi možnostmi
investitorjev. Posamezne etape gradnje morajo biti funkcionalno zaključene celote in jih je možno združevati. Osnova za
gradnjo posamezne faze je izvedba dovozne ceste (lahko tudi
v makadamski izvedbi) ter minimalna komunalna opremljenost
zemljišča. Minimalna komunalna opremljenost zemljišč je vodovod, mala čistilna naprava ter elektroenergetski priključek.
(2) Glede na možnost dolgoročnega etapnega izvajanja je
potrebno za vsako posamezno fazo izvesti celovito komunalno
opremo in jo predati v upravljanje ali lastništvo občini.
(3) Območje urejanja je deljeno na 3 podrobne urejevalske enote, kjer ima GJ-08/1 zgrajene objekte s pripadajočo
infrastrukturo. V enoti GJ 08/2A so vodi že ne zemljišču, zato
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je ta del opredeljen kot I. faza izvajanja novogradenj. Enota GJ
08/2B pa je opredeljena kot II. faza.
(4) Gradnja stanovanjskih objektov je dovoljena tudi na
neopremljenih stavbnih zemljiščih, če se sočasno z gradnjo
objektov zagotavlja tudi opremljanje stavbnih zemljišč po pogodbi med investitorji in Občino Cerknica ali če se investitor
odloči za gradnjo objekta v samooskrbi, ki z alternativnimi
načini zagotavlja minimalno komunalno oskrbo.
XIV. DOPUSTNA ODSTOPANJA
OD NAČRTOVANIH REŠITEV
44. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju
prometnih, geoloških, geomehanskih, hidroloških in drugih razmer ter na podlagi podrobnejših programskih in oblikovalskih
izhodišč najdejo tehnične rešitve, ki so racionalnejše in primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in
okoljski pogoji.
Dopustne so tolerance:
– pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju
prostora na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parameter, ekonomsko primernejša investicijska vlaganja in če se prestavitve ne
spreminjajo vsebinskega koncepta načrta.
(2) V grafičnih prilogah (Zazidalna situacija) so gabariti
novo načrtovanih objektov podani izhodiščno, tlorisne velikosti
9,00 X 12,00 m in z označbo maksimalnega tlorisnega gabarita
z izzidanimi deli (zunanje mere = 11,00 X 14,00 m). Objekt z
oznako S5 je brez izzidanih delov maksimalno velik 7,00 X
10,00 m.
(3) Objekti so lahko poljubno manjši, s tem da ohranjajo
podolgovato tlorisno zasnovo. Tolerance samih objektov so
možne v območju, ki ga označujejo meje parcel namenjene
gradnji in regulacijske linije. Postavitev samih objektov mora
slediti izhodiščem v grafičnih prilogah.
(4) Z uporabo toleranc se ne smeta spreminjati vpliv
objektov in naprav na sosednje parcele ter načrtovani videz
območja. Prav tako se ne smejo poslabšati bivalne in delovne
razmere obravnavanega območja.
XV. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
45. člen
(1) Poleg obveznosti iz predhodnih določil morajo investitorji in izvajalci:
– pred začetkom del obvestiti upravljavce prometne,
komunalne, energetske, telekomunikacijske infrastrukture in
upravljavce voda ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe infrastrukturne vode;
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,
– uporabljati materiale, za katera obstajajo dokazila o
njihovi neškodljivosti za okolje,
– v času gradnje ali obnove objektov in ureditev zagotoviti
ustrezno odvijanje motornega in peš prometa po obstoječem
omrežju cest in poti,
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene
ali poškodovane,
– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo
objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in
naprav,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje
okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja
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in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v
primeru nezgode.
(2) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami k OPPN-ju za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja
prostora, na podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju
veljavne zakonodaje.
XVI. USMERITVE ZA DOLOČANJE MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHAJU VELJAVNOSTI OPPN
46. člen
Po realizaciji s tem OPPN načrtovanih prostorskih ureditev in gradenj je pri določanju nadaljnjih meril in pogojev
potrebno upoštevati usmeritve in načela kontinuitete arhitektonskega, kulturno varstvenega in urbanističnega urejanja kot
je opredeljeno v tem odloku.
XVII. KONČNE DOLOČBE
47. člen
OPPN GJ 08 je skupaj z odlokom stalno na vpogled
občanom, podjetjem in drugim pravnim osebam na sedežu
Občine Cerknica.
48. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
49. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3500-7/2013
Cerknica, dne 9. julija 2014
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

2406.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za del
območja urejana BG 19/1 (osrednji del)
v Begunjah pri Cerknici

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
– ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12,
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) in
17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list. RS, št. 58/10)
župan Občine Cerknica sprejema

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja urejana BG
19/1 (osrednji del) v Begunjah pri Cerknici
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Območje urejanja občinskega podrobnega prostorskega
načrta za del območja enote urejana prostora z oznako BG
19/1 (osrednji del) se nahaja med obstoječo stanovanjsko
sosesko na JV, predvideno sosesko na J in odprtim prostorom
na S in V. Na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu
– OPN (Uradni list št., RS 48/12, 58/13, 1/14) ima določeno namensko za stanovanjsko gradnjo (SS – območje eno in dvostanovanjskih stavb). Za enoto je predvidena izdelava OPPN, zato
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so nam lastniki zemljišč oziroma investitorji na območju podali
pobudo za izdelavo le-tega in Občina Cerknica je z dopisom
št. 3500-1/2014, z dne 9. 5. 2014 sprejela pobudo.
Območje ima v naselju ugodno lego in je že od leta 2004
v prostorskih aktih opredeljeno za stanovanjsko gradnjo in bo
predvidoma zagotovilo potrebne površine za individualno stanovanjske gradnjo naselja Begunje pri Cerknici za naslednjih
8–10 let, skupaj s še nerealizirano sosesko na J območja.
2. člen
(območje urejanja in predmet občinskega podrobnega
prostorskega načrta)
Ureditveno območje OPPN obsega zemljišča s parc.
št. 1214/5, 1214/8, 1214/35, 1222, 1214/14, 1214/31, 2096/2
– del, 1214/30 – del k.o. Begunje pri Cerknici in meri cca.
1,75 ha, dostop je z javne poti (št. 541921) Begunje – Zalar. Na
območju se glede na preveritev prostorskih možnosti območja
predvideva cca. 12 individualnih stanovanjskih hiš.
Predmet OPPN je določitev izvedbenih pogojev za izgradnjo naselja in sicer za same stanovanjske stavbe in potrebno
gospodarsko javno infrastrukturo ter ostale ureditve.
Vsebina OPPN bo izdelana skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07), ob upoštevanju:
– OPN,
– strokovnih podlag,
– smernic nosilcev urejanja prostora.
3. člen
(celovita presoja vplivov na okolje)
V fazi pridobivanja smernic bo ministrstvo pristojno za
okolje (sektor za celovito presojo vplivov na okolje) opredelilo,
ali bo potrebno izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje.
4. člen
(strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi strateškega prostorskega akta občine, prikaza stanja prostora,
izdelane idejne zasnove in programske širitve območja ter investicijskih namer uporabnikov prostora in javnega interesa, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora.
Uporabi se obstoječe strokovne podlage pripravljavca, ki
so bile izdelane za potrebe priprave OPN.
5. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. faza – sklep o začetku postopka
2. faza – izdelava osnutka 15
3. faza – pridobivanje smernic in odločbe CPVO ter usklajevanje smernic 30
4. faza – izdelava dopolnjenega osnutka in priprava gradiva za javno razgrnitev 30
5. faza – javna razgrnitev in javna obravnava 30
6. faza – priprava stališč do pripomb, 1. obravnava na
OS 15
7. faza – izdelava predloga, 30
8. faza – posredovanje in pridobivanje mnenj 30
9. faza – priprava usklajenega predloga in gradiva za OS,
predstavitev na OS 20
10. faza – priprava končnega akta 10
11. faza – objava v Uradnem listu RS
Terminski plan ne vključuje časa postopka CPVO. Kolikor
bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili
veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur
se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave OPPN.
Terminski plan ne vključuje dodatnih usklajevanju z nosilci
urejanja prostora.
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6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci
urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora po področjih:
1. varstvo okolja:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje,
Sektor za CPVO, Dunajska 22, Ljubljana.
2. varstvo voda:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja srednje Save, Einspielerjeva 6, p.p.
2608, 1000 Ljubljana.
3. varstvo kulturne dediščine:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova10, 1000 Ljubljana.
4. varstvo narave:
Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva
10, p.p. 1503, 1001 Ljubljana.
5. varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami:
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične
ukrepe, Vojkova c. 61, Ljubljana.
6. področje oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja
odpadnih voda ter ravnanje z odpadki na lokalni ravni:
JP Komunala Cerknica d.o.o., Notranjska cesta 44, 1380
Cerknica.
7. cestno omrežje
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica
8. telekomunikacije
Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljub
ljana.
9. električno omrežje
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana.
Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:
10. Krajevna skupnost Begunje.
Če se v postopku priprave OPPN načrta ugotovi, da je
potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti
v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo
v postopku. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim
odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati
smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v
30 dneh od prejema poziva.
7. člen
(obveznost financiranja)
Pripravljavec OPPN je:
– Občina Cerknica, Cesta 4. Maja 53, 1380 Cerknica.
Pobudniki oziroma naročniki OPPN so:
– Franc Keršmanc, Orešje 29, 8220 Šmarješke Toplice,
– Danijela Petrovčič, Dolenja vas 96, 1380 Cerknica,
– Andrej Milavec, Petrova 90, 10000 Zagreb.
Izdelovalca, ki je registriran za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, izbere in financira naročnik OPPN.
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije ter na svetovnem spletu.
Št. 3500-1/2014
Cerknica, dne 7. julija 2014
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.
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2407.

Odlok o določitvi in načinu izvajanja izbirne
gospodarske javne službe za dobavo toplote
v Občini Dobrepolje«

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06, 38/10),
21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – UPB2, 14/10 in 84/10), 33. člena Energetskega
zakona, uradno prečiščeno besedilo, EZ UPB 2, Uradni list
RS, št. 27/07 s spremembami, 37/11 Odl. US: U-I-257/09-22,
17/14 – EZ-1 in Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni
list RS, št. 127/06) in 14. člena statuta Občine Dobrepolje
(Uradni list RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine Dobrepolje
na 24 redni seji dne 23. 6. 2014 sprejel

ODLOK
o določitvi in načinu izvajanja izbirne
gospodarske javne službe za dobavo toplote
v Občini Dobrepolje«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet urejanja)
(1) Ta odlok ureja način izvajanja izbirne gospodarske
javne službe za dobavo toplote v Občini Dobrepolje« na zaključenem območju vseh javnih stavb na Vidmu v Občini Dobrepolje kot sledi:
– organizacijsko zasnovo izvajanja te gospodarske javne
službe po vrsti in številu izvajalcev,
– pogoje za zagotavljanje storitev gospodarske javne
službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso ter
pravice in obveznosti izvajalcev te gospodarske javne službe,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– način financiranja gospodarske javne službe,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
gospodarske javne službe,
– druge elemente, ki so pomembni za razvoj in opravljanje
dejavnosti gospodarske javne službe.
(2) Ta odlok je v delu, ki se nanaša na predmet in pogoje
za opravljanje gospodarske javne službe iz prvega odstavka
tudi podlaga za podelitev koncesije.
2. člen
(Javna služba)
(1) Dejavnost upravljanja, dobave toplote in oskrbe s toplo
vodo se skladno s tem odlokom na zaključenem območju vseh
javnih stavb na Vidmu, Občine Dobrepolje, določi in opravlja
kot izbirna gospodarska javna služba in obsega:
– upravljanje, obratovanje in razvoj kotlovnice,
– priključevanje uporabnikov na kotlovnico,
– prenos toplotne energije do uporabnikov.
(2) Naloge iz prve alineje prejšnjega odstavka obsegajo
upravljanje, razvoj in vzdrževanje kotlovnice, razvoj oskrbe s
toplotno energijo, odgovornost za varnost in zanesljivost funkcioniranja kotlovnice, izvajanje potrebnih meritev ter preizkusov
delovanja kotlovnice.
(3) Naloga iz druge alineje prvega odstavka tega člena
obsega izgradnjo vseh elementov kotlovnice, ki so potrebni za
možnost prenosa toplotne energije do uporabniških naprav.
(4) Naloga iz tretje alineje prvega odstavka tega člena
obsega obratovanje in s tem povezano zagotavljanje in prodajo
toplotne energije uporabniku skladno s tarifnim sistemom.
(5) Izvajalec javne službe mora poleg nalog prvega odstavka tega člena izvajati tudi vse druge naloge in dejavnosti,
ki so z javno službo neločljivo povezane.
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3. člen
(Način izvajanja javne službe)
Izbirna gospodarska javna služba za dobavo toplote iz
kotlovnice (v nadaljevanju: javna služba) se opravlja na podlagi
podelitve koncesije pravni osebi (v nadaljevanju: koncesionar).
4. člen
(Obseg opravljanja javne službe)
Javna služba se v občini opravlja na zaključenem območju javnih stavb na Vidmu, Občine Dobrepolje.
5. člen
(Uporabnik storitev javne službe)
(1) Uporabnik storitve javne službe je vzgojno izobraževalni zavod JVIZ OŠ Dobrepolje, ki sklene s koncesionarjem
ustrezno pogodbo o zagotavljanju dobave toplote iz kotlovnice.
(2) Uporabniki storitve so lahko še druge javne stavbe
na Vidmu v Občini Dobrepolje, ki sklenejo ustrezno pogodbo z
uporabnikom storitve iz prvega odstavka tega člena.
II. KONCESIJA
6. člen
(Predmet koncesije)
(1) Predmet koncesije je javna služba, v obsegu, določenem v 2. in 4. členu tega odloka.
(2) V okviru prvega odstavka tega člena koncesionar izvaja javno službo s kotlovnico in napravami, ki jih bo zgradil sam.
7. člen
(Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)
(1) Koncesionar je lahko pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije.
(2) Za koncesionarja je lahko izbrana oseba, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
– da je registriran oziroma da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti in ima pridobljene licence za opravljanje energetske dejavnosti: distribucija toplote in proizvodnja toplote,
– da je finančno in poslovno usposobljen in da razpolaga
z ustreznimi finančnimi viri za izvedbo investicije,
– da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi,
ki omogočajo izvedbo koncesijske pogodbe,
– da je izvedel vsaj dva referenčna projekta s področja
izvajanja koncesije daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v
ustrezni višini in dobo trajanja najmanj 10 let, ki sta bila sklenjena ali v izvajanju v obdobju zadnjih petih let pred objavo
razpisa,
– da predloži celovit projekt izgradnje kotlovnice in toplotnega omrežja za območje izvajanja javne službe, načrt
vzdrževanja kotlovnice in toplotnega omrežja,
– da predloži predlog vgradnje strojnih instalacij in priključitev kotlovnice na omrežje in javno infrastrukturo ter načrt
vzdrževanja,
– da predloži predlog sistema cen javne službe, skladen
z zakonom in drugimi predpisi.
8. člen
(Soglasje)
V okviru svoje pristojnosti izda koncedent pooblastilo
koncesionarju za vodenje postopkov pridobitve gradbene dokumentacije in gradbenega dovoljenja.
9. člen
(Obveznost in splošni pogoji izvajanja javne službe)
(1) Javno službo mora koncesionar izvajati neprekinjeno
in jo lahko začasno ali trajno prekine le v primerih določenih z
zakonom.

54 / 18. 7. 2014 /

Uradni list Republike Slovenije

Št.

(2) Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz kotlovnice, ki sodi v okvir izvajanja javne službe, se sprejmejo skupaj
s koncesijsko pogodbo.

(Podelitev koncesije)

10. člen
(Vrsta in obseg javne službe)
(1) Koncesionar pridobi izključno pravico izvajanja javne
službe na območju iz 4. člena tega odloka. Na podlagi te izključne pravice ima koncesionar pravico in dolžnost priključiti
na omrežje uporabnike iz 5. člena tega odloka.
(2) Koncesionar pridobi tudi izključno pravico gradnje in
upravljanja s kotlovnico in toplotnim omrežjem na območju iz
4. člena tega odloka.
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16. člen
(1) O izbiri koncesionarja odloči koncedent z odločbo v
upravnem postopku. Pred izdajo odločbe o izbiri pridobi pristojni upravni organ predlog komisije, imenovane na podlagi
15. člena tega odloka.
(2) V postopku na prvi stopnji odloča občinska uprava, na
drugi stopnji pa župan.
17. člen
(Organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)
Na podlagi dokončne odločbe o izbiri sklene koncendent
z izbranim koncesionarjem koncesijsko pogodbo.

11. člen
(Začetek in čas trajanja koncesije)
(1) Začetek in čas trajanja koncesije se določita v koncesijski pogodbi, pri čemer čas trajanja koncesije ne sme biti
krajši od 15 let. Koncesionar je dolžan pričeti z izvajanjem
koncesije v roku, določenem v koncesijski pogodbi.
(2) Po preteku časa trajanja koncesije se lahko pod pogoji,
določenimi v koncesijski pogodbi, koncesija lahko podaljša za
obdobje, ki se določi v koncesijski pogodbi. Koncesija se lahko
po preteku časa trajanja na podlagi dodatka h koncesijski pogodbi podaljša tudi do dokončne izbire novega koncesionarja.
(3) Postopek za izbiro novega koncesionarja mora biti
pričet najmanj 1 leto pred iztekom roka, za katerega je bila
podeljena prejšnja koncesija, v veljavo pa stopi najprej ob
izteku tega roka.
III. IZBIRA KONCESIONARJA
12. člen
(Javni razpis)
Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa. Javni
razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
13. člen
(Merila za izbiro koncesionarja)
(1) Koncesionarja se izbere na podlagi naslednjih meril:
– ponujene višine cene za toplotno energijo,
– roka za izgradnjo kotlovnice in vseh naprav, potrebnih
za začetek izvajanja koncesije,
– reference ponudnika s področja pogodbene oskrbe z
energijo oziroma proizvodnje in distribucije toplote,
– ostalih pogojev opredeljenih v razpisni dokumentaciji.
(2) Merila se v razpisni dokumentaciji podrobneje opredelijo in ovrednotijo. Določi se tudi način izračuna doseženega
števila točk.
14. člen
(Obvezne sestavine ponudbe)
Ponudbi za pridobitev koncesije morajo biti priloženi vsi
dokumenti, ki jih zahteva razpisna dokumentacija, zlasti pa:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 7. člena tega odloka,
– dokazila, da razpolaga z zadostno finančno sposobnostjo za investiranje v izgradnjo kotlovnice in vseh ostalih naprav,
kot izhaja iz njegovega projekta,
– garancijo za resnost ponudbe.
15. člen
(Strokovna komisija)
Koncedent imenuje tričlansko komisijo za vodenje razpisa, sestavljeno iz dveh članov občinske uprave in strokovnjaka
s področja energetskega svetovanja. Glede sestave komisije
se uporabljajo tiste določbe zakona, ki urejajo splošni upravni
postopek, ki se nanašajo na izločitev uradne osebe.

IV. RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE
18. člen
(Objekti in naprave za izvajanje javne službe)
(1) Koncesionar je dolžan izgraditi kotlovnico s pripadajočimi napravami, ki so potrebne za kvalitetno izvajanje javne
službe v obsegu iz 4. člena tega odloka. Obseg obveznosti in
način financiranja izgradnje kotlovnice in naprav se določi v
koncesijski pogodbi.
(2) Kotlovnica in naprave iz prejšnjega odstavka, ki jih
zgradi koncesionar, so za čas podeljene koncesije v lasti koncesionarja.
(3) Pri načrtovanju, vzdrževanju in gradnji kotlovnice in
naprav je koncesionar dolžan ravnati z načelom najboljše dosegljive tehnologije, predvsem pri izbiri rešitev, ki naj v največji
možni meri prispevajo k varovanju okolja ter zagotavljajo varnost in zanesljivost delovanja kotlovnice.
(4) V postopku pridobivanja dovoljenj iz prejšnjega odstavka je s koncesionarjem dolžan sodelovati koncedent v okviru zakonskih omejitev in zmogljivosti svojih strokovnih služb.
19. člen
(Vzdrževanje in preskušanje kotlovnice in naprav)
(1) Koncesionar je dolžan investicijsko in tekoče skrbeti
za vzdrževanje kotlovnice in naprav in z njim povezane infrastrukture tako, da je zagotovljeno nemoteno ter varno izvajanje
javne službe.
(2) Koncesionar mora v najkrajšem možnem času poskrbeti za odpravo okvar, nepravilnosti in drugih pomanjkljivosti,
ki se pojavijo na kotlovnici in napravah. Uporabnik je dolžan
koncesionarja nemudoma obvestiti o vseh okvarah ali nepravilnostih na kotlovnici in napravah in na napeljavi ter napravah
znotraj objektov, ki bi lahko vplivali na varnost ali nemoteno
izvajanje javne službe.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKA
20. člen
(Uporaba storitev javne službe)
(1) Z uporabniki je koncesionar dolžan skleniti ustrezne
pogodbe o dobavi toplote.
(2) V primeru kršitve obveznosti koncesionarja iz prejšnjega odstavka lahko uporabniki zahtevajo, da pristojni organ
občine z upravno odločbo odloči o njegovi pravici in naloži
koncesionarju ustrezno ravnanje.
21. člen
(Prekinitev izvajanja storitev javne službe)
(1) Koncesionar lahko prekine izvajanje javne službe uporabnikom v primerih določenih z zakonom.
(2) O prekinitvi izvajanja javne službe koncedent odloči z
upravno odločbo.
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(3) O pritožbi zoper odločbo iz prejšnjega odstavka
odloča župan.
VI. POSLOVANJE IN FINANCIRANJE
22. člen
(Prenos objektov in naprav)
Koncedent prenese skladno z določili koncesijske pogodbe koncesionarju v upravljanje vse že zgrajene objekte
in naprave, potrebne za izvajanje javne službe.
23. člen
(Poslovanje koncesionarja)
Koncesionar mora pri svojem poslovanju:
– za izvajanje javne službe voditi račun, ki je ločen od
ostalih dejavnosti koncesionarja,
– pripraviti, revidirati in objaviti letne računovodske
izkaze na način, kot to zahteva zakonodaja.
24. člen
(Financiranje)
Izvajanje koncesije se opravlja na podlagi lastnih prihodkov koncesionarja ter morebitnih sredstev koncedenta,
ki jih ta pridobi za namen izvajanja javne službe.
25. člen
(Sistem cen)
(1) Dobavljena toplota se obračunava na podlagi sistema cen.
(2) Pri oblikovanju sistema cen iz prejšnjega odstavka
mora koncesionar upoštevati določbe Energetskega zakona, njegovih dopolnitev in sprememb ter drugih področnih
predpisov.
26. člen
(Koncesijska dajatev)
Koncesionar ni dolžan plačevati koncesijske dajatve
koncedentu, ker bo zgradil ustrezno infrastrukturo z lastnimi
viri.
27. člen
(Zavarovanje)
Koncesionarja se v koncesijski pogodbi zaveže, da
bo kot dober gospodar sklenil z zavarovalnico zavarovalne
pogodbe za zavarovanje infrastrukture, naprav in rizikov,
povezanih z izvajanje dejavnosti, ki je predmet te koncesije.
VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
28. člen
(Nadzor nad izvajanjem koncesij)
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja pristojna
služba koncedenta (v nadaljevanju: služba). Koncesionar
mora v primeru zahteve pristojni službi kadarkoli posredovati informacije o poslovanju in omogočiti delavcem službe
vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem
koncesije.
(2) Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesij, izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem
času koncesionarjev. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga
podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.
(3) Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in
službe.
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VIII. PRENEHANJE KONCESIJE
29. člen
(Prenehanje koncesijskega razmerja in koncesijske
pogodbe)
(1) Koncesijsko razmerje med koncesionarjem in koncedentom preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije,
– s sporazumnim prenosom koncesije,
– v primeru stečaja koncesionarja.
(2) Koncesijska pogodba preneha veljati:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– s sporazumno razvezo ali
– z razdrtjem.
30. člen
(Odvzem koncesije)
(1) Koncedent lahko odvzame koncesijo:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v
rokih, določenih s koncesijsko pogodbo,
– če koncesionar neupravičeno prekine izvajanje javne
službe za več kot 5 dni zaporedoma,
– če je koncesionar večkrat ali huje kršil določbe zakonov, predpisov, koncesijske pogodbe ali dovoljenj, izdanih na
podlagi zakona,
– zaradi ponovljenih in dokumentiranih primerov neučinkovitih storitev, ogrožanja varnosti ljudi in premoženja ali
nepravilnega vzdrževanja kotlovnice in naprav,
– če koncesionar ni vodil svojega poslovanja skladno s
23. členom tega odloka,
– če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za podelitev
koncesije,
– če je v javnem interesu, da se dejavnosti oskrbe s
toploto prenehajo izvajati kot koncesionirana gospodarska
javna služba.
(2) V primerih iz druge, tretje, četrte in šeste alinee prejšnjega odstavka lahko koncedent odvzame koncesijo šele, če
koncesionar po pisnem opozorilu ponovi kršitve.
(3) V primerih iz prvega odstavka lahko koncedent prevzame izvajanje javne službe v režijo ali pa zanjo predvidi
drug način izvajanja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
31. člen
(Odkup koncesije)
(1) Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da
koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet
koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil za
namen izvajanja javne službe.
(2) Podrobnejša vprašanja odkupa iz prejšnjega odstavka se uredijo s koncesijsko pogodbo.
32. člen
(Prenos koncesije)
(1) Opravljanje javne službe lahko koncesionar prenese
na drugo osebo samo v soglasju s koncedentom.
(2) Opravljanje javne službe lahko koncedent v času
trajanja koncesijske pogodbe prenese na drugo osebo.
33. člen
(Lastništvo naprav po prenehanju)
Vse naprave, ki jih koncesionar namesti v okviru in v
času izvajanja koncesije, preidejo s prenehanjem koncesijske
pogodbe v last koncedenta.
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IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
34. člen
(Začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2014
Dobrepolje, dne 23. junija 2014
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

DRAVOGRAD
2408.

Navodila o možnosti plakatiranja v času
volilne kampanje za lokalne volitve 2014
na območju Občine Dravograd

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08
– Odl. US: U-I-295/07-8, 11/11, 28/11 Odl. US: U-I-67/09-27,
Up-316/09-19 in 98/13) in 10. člena Odloka o plakatiranju v
Občini Dravograd (Uradni list RS, št. 90/11), Občina Dravograd obvešča organizatorje volilne kampanje, da je določila
pogoje in lokacije za postavitev panojev na območju Občine
Dravograd, na katerih je možno nameščati plakate z volilno
propagandnimi sporočili v času volilne kampanje za lokalne
volitve 2014 na območju Občine Dravograd in izdaja

NAVODILA
o možnosti plakatiranja v času volilne kampanje
za lokalne volitve 2014 na območju Občine
Dravograd
1. Za organizatorje volilne kampanje je Občina Dravograd
določila pogoje in lokacije za postavitev panojev na območju
Občine Dravograd, na katerih je možno nameščati plakate z
volilno propagandnimi sporočili.
Lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi
sporočili je dovoljeno na naslednjih brezplačnih plakatnih mestih:
– javna zelena površina pred Traberg centrom, parc.
št 485/1, k.o. Dravograd,
– javna zelena površina, parc. št. 1365/7, k.o. Dravograd
– »Hattenberger«,
– Avtobusna postaja Dravograd, ob glavni cesti, parc.
št. 1365/6, k.o. Dravograd,
– Avtobusna postaja Mariborska cesta, parc. št. 1033,
k.o. Dravograd,
– brežina pri Zdravstvenem domu Dravograd, parc.
št. 891, k.o. Dravograd,
– javna zelena površina med trgovino in igriščem na Robindvoru, parc. št. 960/1, k.o. Dravograd,
– Zadruga Trbonje, parc. št. 20/13, k.o. Trbonje
– nasproti Trgovine »Interokno« v Šentjanžu, parc.
št. 794/1, k.o. Šentjanž pri Dravogradu,
– Avtobusna postaja Črneče, parc. št. 385/2, k.o. Črneče,
– parkirni prostor v središču Libelič, nasproti trgovine,
parc. št. 333/2, k.o. Libeliče.
Plakatiranje se mora izvajati v skladu z določili Zakona
o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07,
103/07 – ZPolS-D, 105/08 – Odl. US: U-I-295/07-8, 11/11,
28/11 – Odl. US: U-I-67/09-27, Up-316/09-19 in 98/13). Upoštevati je treba tudi ostalo zakonodajo, ki ureja to problematiko,
predvsem z vidika varnosti in obremenjevanja okolja in omejenosti plakatnih mest.
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2. Občina brezplačno, tudi brez plačila komunalne takse, v
skladu z načelom enakopravnosti, dovoljuje vsem organizatorjem
volilne kampanje lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili na območju Občine Dravograd na za to posebej določenih plakatnih mestih tako, da njihovo število in skupna
površina posameznemu organizatorju volilne kampanje omogoča
vsaj osnovno informiranje volivcev v občini o volilnem vprašanju.
Organizatorji volilne kampanje lahko pridobijo dovoljenje
za plakatiranje na predvidenih lokacijah na Občini Dravograd,
na podlagi pisne vloge.
Brezplačni oglasni panoji bodo razdeljeni na oštevilčeno
mrežo polj. Posamezno polje je naslednje velikosti: širina 0,70 m
in višina 1,00 m.
Mesto namestitve plakatov za posameznega organizatorja
volilne kampanje, se določi z javnim žrebom, ki bo v sejni sobi
Občine Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, v sredo, dne
27. 8. 2014, ob 15. uri.
Organizatorji volilne kampanje so dolžni do ponedeljka,
dne 25. 8. 2014, do 15. ure, občinski upravi Občine Dravograd,
pisno sporočiti namero za sodelovanje v volilni kampanji za lokalne volitve 2014 (volitve občinskih svetnikov in/ali volitve župana).
Za vloge, prispele po tem datumu, se nadaljnji vrstni red
organizatorjev volilne kampanje pri nameščanju plakatov na
predvidenih lokacijah, določi glede na datum prejema pisne vloge. Kolikor prispeta dve ali več vlog na isti dan, šteje abecedni
vrstni red po organizatorju kampanje.
Za označbo posameznih lokacij, postavljanje panojev in
nadzor izvajanja plakatiranja v času volilne kampanje je pooblaščeno Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.
Organizatorji volilne kampanje sami namestijo plakate na
plakatna mesta.
3. Plakatiranje zunaj plakatnih mest, določenih s temi navodili, se lahko izvaja v skladu z določili 9. člena Zakona o volilni
in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 –
ZPolS-D, 105/08 – Odl. US: U-I-295/07-8, 11/11, 28/11 – Odl.
US: U-I-67/09-27, Up-316/09-19 in 98/13).
Soglasje izda občinska uprava Občine Dravograd na podlagi predhodne vloge organizatorja volilne kampanje.
V primeru, da namerava organizator volilne kampanje
posegati na območje, ki ni v lasti Občine Dravograd, si mora
ustrezno dovoljenje pridobiti od lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč. Za nameščanje
teh plakatov se komunalna taksa ne zaračuna.
4. Organizatorji volilne kampanje so dolžni najpozneje v
15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse plakate in druge
oglaševalske vsebine s plakatnih mest. V primeru neupoštevanja navedenega, bo plakate na stroške organizatorja volilne
kampanje odstranil pooblaščeni predstavnik Občine Dravograd.
5. Izvajanje plakatiranja pod pogoji iz teh navodil nadzoruje pooblaščeni predstavnik Javnega komunalnega podjetja
Dravograd d.o.o.
6. Navodila začnejo veljati z dnem sprejema. Objavijo se
v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine
Dravograd, www.dravograd.si in na oglasni deski organa.
Št. 041-0002/2014
Dravograd, dne 11. julija 2014
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

GRAD
2409.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Grad

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 – ZLV-H in 83/12 – ZLV-I)
ter 16. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99,
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12/00 in 24/01) je Občinski svet Občine Grad na 35. redni seji
dne 4. julija 2014 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
skovec pri Krškem, Podbočje, Raka, Rožno - Presladol, Senovo, Senuše, Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna, Veliki Podlog,
Veliki Trn in Zdole bodo v nedeljo 5. oktobra 2014.

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Grad

II.
Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči volilni roki za
volilna opravila, se šteje 21. julij 2014.

1.
Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije
člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali drugih diplomiranih pravnikov.

III.
Volitve se izvedejo v skladu z Odlokom o določitvi števila
članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve
v svete krajevnih skupnosti v občini Krško (Uradni list RS,
št. 107/12).

2.
V občinsko volilno komisijo Občine Grad se imenujejo:
1. Marjana Štrtak Kovač, Grad 68A, 9264 Grad – predsednica komisije,
2. Tatjana Sukič, Puconci 20A, 9201 Puconci – namestnica predsednice,
3. Gabrijel Semler, Grad 32A, 9264 Grad – član,
4. Zlatica Farič, Kruplivnik 44, 9264 Grad – namestnica
člana,
5. Anton Cör, Kovačevci 31, 9264 Grad – član,
6. Matej Gumilar, Radovci 82, 9264 Grad – namestnik člana,
7. Andreja Ferko, Vidonci 133, 9264 Grad – članica,
8. Viljem Hajdinjak, Dolnji Slaveči 17, 9264 Grad – namestnik članice.

IV.
Za izvedbo volitev skrbijo Občinska volilna komisija Krško
in volilne komisije krajevnih skupnosti.

3.
Sedež občinske volilne komisije je na sedežu Občine
Grad, Grad 172, 9264 Grad.
4.
Naloge in način dela občinske volilne komisije so določene z Zakonom o lokalnih volitvah.
5.
Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri leta.
6.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
veljati pa začne z dnem sprejema.
Št. 033-1609/2014-OS/1
Grad, dne 14. julija 2014
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.

KRŠKO
2410.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju občine Krško

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in
83/12) ter 35. in 112. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS,
št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14)

RAZPISUJEM
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju občine Krško
I.
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Brestanica,
Dolenja vas, Gora, Koprivnica, mesta Krško, Krško polje, Le-

Št. 041-5/2014-O302
Krško, dne 14. julija 2014
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

LITIJA
2411.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo
občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija
in Šmartno pri Litiji«

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani
(Uradni list RS, št. 48/10), 16. člena Statuta Občine Ivančna
Gorica (Uradni list RS, št. 59/11 in 98/13), 16. člena Statuta
Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in
12/11) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni
list RS, št. 33/03 in 106/03) ter tretjega odstavka 49.a 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 in 40/12 – ZUJF) in
drugega odstavka 2. člena Zakona o občinskem redarstvu
(Uradni list RS, št. 139/06) so Občinski svet Občine Dol pri
Ljubljani na 18. redni seji dne 18. 6. 2014, Občinski svet
Občine Ivančna Gorica na 34. redni seji dne 24. 4. 2014,
Občinski svet Občine Litija na 23. redni seji dne 16. 4. 2014
in Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 23. redni seji
dne 24. 4. 2014 sprejele

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija
in Šmartno pri Litiji«
1. člen
11. člen Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri
Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji« (Uradni list
RS, št. 4/11 in 54/11) se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
Skupno upravo vodi vodja skupne uprave, ki ga po predhodno pridobljenem soglasju drugih županov občin ustanoviteljic v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih izmed direktorjev

Uradni list Republike Slovenije
občinskih uprav oziroma tajnikov občin ustanoviteljic ali izmed
zaposlenih v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu imenuje
in razrešuje župan sedežne občine.
Vodja skupne uprave je vodja skupne uprave kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.
Vodja skupne uprave ima status uradnika na položaju.
Vodja skupne uprave mora imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo (prva stopnja) in najmanj 5 let delovnih izkušenj.«
2. člen
Ta odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah
ustanoviteljicah.
Župan sedežne občine skupne občinske uprave ta odlok objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, in sicer v
15 dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki
bo o tem odloku odločal zadnji. Župani občin ustanoviteljic
v svojih uradnih glasilih objavijo sprejem in veljavnost tega
odloka.
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2010-2
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.
Št. 061-0003/2014-1
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič
Po pooblastilu župana
Marija Zajec l.r.
Podžupanja
Št. 007-0005/2010-13
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.
Št. 037-003/2004-26
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

2412.

Razpis rednih volitev članov sveta mestne
skupnosti Litija in v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Litija

Na podlagi 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 97/07 – UPB, 45/08 in 83/12)

RAZPISUJEM
redne volitve članov sveta mestne skupnosti
Litija in v svete krajevnih skupnosti na območju
Občine Litija
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Breg-Tenetiše, Dole pri Litiji, Gabrovka, Hotič, Jevnica, Kresnice, Konjšica,
Polšnik, Ribče, Sava, Spodnji Log, Vače in v svet mestne skupnosti Litija, bodo v nedeljo 5. oktobra 2014.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 21. julij 2014. Zadnji rok za oddajo
kandidatur je sreda, 10. september 2014 do 19. ure.
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3. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija, na
voliščih pa volilni odbor.
4. Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-1/2014
Litija, dne 15. julija 2014
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

LJUBNO
2413.

Sklep o financiranju političnih strank v Občini
Ljubno

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – UBP1, 103/07 ter 99/13) ter 17. člena
Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – UPB) je
Občinski svet Občine Ljubno na 26. redni seji dne 10. 7. 2014
sprejel

SKLEP
o financiranju političnih strank v Občini Ljubno
1. člen
Politična stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma
kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz
proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.
V volilnih enotah, kjer se voli več kot eden svetnik, se
število glasov volivcev za posamezno stranko izračuna tako,
da se število prejetih glasov za posamezno stranko v takšni
volilni enoti deli s številom članov sveta lokalne skupnosti, ki
se volijo v tej volilni enoti.
2. člen
Stranka pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti,
če je dobila najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti, ki ga dobimo, če
število veljavnih glasov v vseh volilnih enotah delimo s številom
mest v občinskem svetu. Pri izračunu veljavnih glasov se upošteva prejšnji člen.
3. člen
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih
strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno
proračunsko leto. Ta sredstva ne smejo presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima lokalna skupnost zagotovljenih po predpisih,
ki urejajo financiranje občin in s katerimi zagotovi izvajanje
ustavnih in zakonskih nalog za to leto.
Sredstva se strankam nakažejo enkrat letno, predvidoma
do konca junija tekočega leta.
4. člen
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-08/2014
Ljubno, dne 10. julija 2014
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.
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Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Ljubno

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 11/11 in 98/13) in
17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11) je Občinski svet Občine Ljubno na 26. redni seji dne 10. 7. 2014 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Ljubno
1. člen
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta
in župana v Občini Ljubno.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v
občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira,
lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega
upravičenca v občini.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane
občinskega sveta, ki so jim pripadli mandati za člane občinskega
sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v
višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in Računskemu sodišču.
4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR
na dobljeni glas.
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki
kandidirata v drugem krogu, upravičena do povrnitve stroškov
le na osnovi dobljenih glasov v drugem krogu.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za
volitve v občinski svet ali za volitve župana, se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Ljubno v roku 30 dni po predložitvi poročila o zbranih in
porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in
Računskemu sodišču.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na občinskem
svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-03/2014-2
Ljubno, dne 10. julija 2014
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

2415.

Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega
javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US: Up-2925/07-15,

Uradni list Republike Slovenije
U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09,
14/10 – Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 – Odl.
US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF) in 8., 15., 17. člena Statuta
Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – UPB) je Občinski svet
Občine Ljubno na 26. redni seji dne 10. 7. 2014 sprejel

SKLEP
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljiščih s parc. št. 1725/3 – pot v izmeri 249 m2, vpisana pri ZKV
št. 356, k.o. Ter.
II.
Zemljišču parc. št. 1725/3, k.o. Ter preneha status javnega dobra. Parc. št. 1725/3 se odpiše od vl. št. 356, k.o. Ter in
se vpiše v vložek št. -------- iste k.o., kjer je vknjižena lastninska
pravica na ime Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno
ob Savinji, matična št. 5883733.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati z dnem objave.
Št. 007-07/2014
Ljubno, dne 10. julija 2014
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

MEDVODE
2416.

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju
Občine Medvode

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 –
ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), četrtega odstavka
149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A,
48/12, 57/12 in 92/13), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list
RS, št. 88/12) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list
RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/13) je Občinski
svet Občine Medvode na 28. seji dne 10. 6. 2014 sprejel

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo na območju
Občine Medvode
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
Ta odlok ureja način opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbo s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju Občine Medvode (v nadaljevanju:
občina), tako, da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne
službe,
– vrsto in obseg javnih dobrin javne službe,
– pogoje za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način oblikovanja cen
storitev javne službe,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
javne službe,
– druge elemente v zvezi z izvajanjem javne službe.
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2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. pitna voda je voda v skladu s predpisom, ki ureja pitno
vodo,
2. obdelava vode je filtriranje, čiščenje in dezinfekcija
vode iz vodnega vira, ki je namenjen oskrbi s pitno vodo,
3. odjemno mesto je mesto spoja interne vodovodne
napeljave z obračunskim vodomerom; odjemno mesto je tudi
mesto, kjer se izvaja odjem vode iz javnega vodovoda,
4. sekundarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi
povezani tehnološki objekti, kot so objekti za dvigovanje ali
zmanjševanje tlaka v omrežju in za obdelavo vode na sekundarnem vodovodu, ki je namenjeno za neposredno priključevanje stavb na posameznem poselitvenem območju. V sekundarni vodovod je vključeno tudi vodovodno omrežje, vključno
z zunanjimi hidranti, in vodovodno omrežje za vzdrževanje
javnih površin. Gradbeni inženirski objekti in oprema sekundarnega vodovoda so občinska gospodarska javna infrastruktura.
Priključki stavb na sekundarni vodovod niso objekti oziroma
oprema javne infrastrukture,
5. primarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi povezani tehnološki objekti, kot so za obdelavo vode, vodohrani
in črpališča. ki so namenjeni transportu pitne vode od enega
ali več vodnih virov do sekundarnega vodovoda. Gradbeni
inženirski objekti in oprema primarnega vodovoda so občinska
gospodarska javna infrastruktura,
6. transportni vodovod je del vodovoda, na katerem ni
priključkov neposrednih porabnikov pitne vode in je namenjen
za transport vode na večje razdalje od vodnih virov do primarnega vodovoda,
7. lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo je oskrba prebivalcev s pitno vodo na podlagi vodnega dovoljenja, izdanega v
skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, na območjih,
kjer se storitve javne službe ne izvajajo,
8. zasebni vodovod je vodovod, ki je v zasebni lasti in
namenjen lastni oskrbi s pitno vodo,
9. javni vodovod je vodovod, ki je kot občinska gospodarska javna infrastruktura namenjen izvajanju javne službe;
del javnega vodovoda je tudi zunanje hidrantno omrežje za
gašenje požarov, ki je neločljivo hidravlično povezano z javnim
vodovodom,
10. magistralno vodovodno je omrežje, objekti in naprave,
ki služijo več občinam ali regiji (zajetja, vodnjaki, črpališča,
naprave za čiščenje in pripravo vode, prečrpališča, vodohrani,
transportni vodovodi),
11. oskrbovalno območje je eno ali več poselitvenih območij skupaj, ki ga s pitno vodo oskrbuje posamezni vodovod,
12. zunanje hidrantno omrežje za gašenje požarov je
zunanje hidrantno omrežje v skladu s predpisom, ki ureja
tehnične normative za hidrantno omrežje za gašenje požarov;
hidranti na javnem vodovodu, ki so namenjeni izključno obratovanju vodovoda, niso del zunanjega hidrantnega omrežja za
gašenje požarov,
13. interno vodovodno omrežje in naprave je tisto, ki je v
lasti uporabnika,
14. vodovodni priključek je priključna garnitura s spojno
cevjo od sekundarnega vodovodnega omrežja do vključno
obračunskega vodomera z vsemi vgrajenimi elementi,
15. gradbiščni priključek na javni vodovod je priključek
na javni vodovod, ki se lahko izvede za čas gradnje stavbe ali
gradbeno inženirskega objekta v skladu z izdanim gradbenim
dovoljenjem; rok trajanja gradbiščnega priključka sovpada s
trajanjem gradnje stavbe ali gradbeno inženirskega objekta,
vendar najdlje do začetka uporabe stavbe ali gradbeno inženirskega objekta,
16. priključno mesto je mesto na vodovodu, kjer je izveden priključek; na posamezno priključno mesto je lahko priključeno več uporabnikov pitne vode, če je v skladu z določbami
predpisa, ki ureja področje stanovanj zagotovljena porazdelitev
stroškov med njimi,
17. obračunski vodomer je vodomer, s katerim se meri
poraba pitne vode iz javnega vodovoda,
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18. interni vodomer je vodomer, ki je nameščen za obračunskim vodomerom in uporabnikom služi za interno porazdelitev stroškov porabe vode ter ga upravljavec ne vzdržuje in ne
uporablja za obračun porabljene vode,
19. upravljavec javnega vodovoda je pravna oseba, ki jo
v skladu s predpisi, ki urejajo javno službo, občina določi ali
izbere za izvajalca javne službe,
20. upravljavec zasebnega vodovoda je pravna ali fizična
oseba, s katero imajo lastniki zasebnega vodovoda sklenjeno
pogodbo o upravljanju,
21. obstoječe poselitveno območje je naselje in območje,
ki je z ustreznim prostorskim aktom, uveljavljenim najpozneje
do 31. decembra 2005, določeno za širitev naselja,
22. predvideno poselitveno območje je v skladu s predpisi
s področja urejanja prostora določeno območje za širitev naselja, razen območij iz prejšnje točke,
23. kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca
o objektih gospodarske javne infrastrukture,
24. zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je
evidenca zbirnih podatkov o omrežjih in objektih gospodarske
javne infrastrukture, ki jo vodi Geodetska uprava Republike
Slovenije na podlagi zakona, ki ureja urejanje prostora,
25. tehnični pravilnik je Pravilnik za projektiranje, tehnično
izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema, ki ga sprejme pristojni organ izvajaleca javne službe.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
Občina zagotavlja javno službo v obliki javnega podjetja
(v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) na območju
občine, v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
Izvajalec javne službe je KOMUNALA KRANJ, javno podjetje, d.o.o.
Izvajalec javne službe opravlja javno službo v skladu s
programom oskrbe s pitno vodo. Predlog programa oskrbe
s pitno vodo pripravi izvajalec javne službe za obdobje štirih
koledarskih let in ga posreduje občini v uskladitev najpozneje
do 31. oktobra v koledarskem letu pred začetkom njegove uveljavitve. Ko je program usklajen z občino, ga odgovorna oseba
izvajalca javne službe potrdi.
4. člen
Občina zagotavlja javno službo na poselitvenih območjih.
Z javnim vodovodom mora biti opremljeno tudi območje
poselitve z manj kot 50 prebivalci s stalnim prebivališčem in
gostoto poselitve manjšo ali enako pet prebivalcev s stalnim
prebivališčem na hektar, razen če se na območju poselitve
izvaja lastna oskrba s pitno vodo ali samooskrba s pitno vodo
v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, in sta hkrati
izpolnjena naslednja pogoja:
1. da se iz posameznega zasebnega vodovoda oskrbuje
manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in
2. da je letna povprečna zmogljivost posameznega zasebnega vodovoda manjša od 10 m3 pitne vode na dan.
Na območjih poselitve, kjer se izvaja lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo, pa nista izpolnjena pogoja iz prejšnjega
odstavka, lahko občina podeli koncesijo v skladu s predpisi.
III. VRSTA IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
5. člen
Javna služba obsega naslednje storitve:
– oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne službe v
skladu s predpisi, standardi in normativi, ki urejajo pitno vodo
in oskrbo s pitno vodo,
– obveščanje uporabnikov javne službe o izvajanju javne
službe o njihovih obveznostih in izvajanju javne službe,
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– redno vzdrževanje javnega vodovoda,
– redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih hidrantov za gašenje požarov v skladu s predpisi, ki urejajo
varstvo pred požari,
– redno vzdrževanje priključkov na javni vodovod,
– vodenje evidenc v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo
s pitno vodo,
– poročanje v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno
vodo,
– izdelavo programa oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo,
– izvajanje notranjega nadzora in drugih nalog, določenih
v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
– monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode
iz zajetja za pitno vodo,
– monitoring količine iz zajetja za pitno vodo odvzete vode
v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno vodo
in monitoring iz zajetja za pitno vodo odvzete vode za drugo
rabo, ki ni oskrba s pitno vodo, če se ta odvzema iz javnega
vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja ali koncesije,
– označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje drugih
ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena območja,
– občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda,
– izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov
na javnem vodovodu v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami,
– izdelavo programa ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaženja,
– redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene
na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb
na območju javnega vodovoda,
– priključevanje novih uporabnikov javne službe,
– podajanje predlogov za načrtovanje razvoja sistema
oskrbe s pitno vodo (strokovne podlage, analize, študije, mnenja) ter načrtovanje objektov za koriščenje in spremljanje količin in kakovosti vodnih virov,
– modeliranje kakovosti pitne vode v vodovodnih sistemih,
– izvajanje upravljavskega nadzora pri novogradnjah
omrežja, objektov in naprav javnega vodovoda v skladu s
predpisi, ki urejajo graditev objektov, investitor ali izvajalec del
pa je dolžan kriti stroške nadzora,
– izvajanje nadzora nad projektiranjem omrežja, objektov
in naprav javnega vodovoda,
– vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture in
priključkov na javni vodovod,
– pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz hidrantnih
omrežij za gašenje požarov zaradi obračuna storitev javne službe,
– nadzorovanje izvajalcev del pri gradnji druge gospodarske javne infrastrukture na vplivnem območju javnega vodovoda,
– druge naloge iz tega odloka in drugih predpisov.
Storitve iz prejšnjega odstavka je dolžan izvajati izvajalec
javne službe.
V zvezi z opravljanjem storitev javne službe je izvajalec
javne službe dolžan opravljati tudi naloge na podlagi javnih
pooblastil v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
6. člen
Oskrba s pitno vodo na območju občine se zagotavlja:
1. iz javnih vodovodov iz centralnega sistema za oskrbo
s pitno vodo,
2. iz javnih vodovodov iz lokalnih sistemov za oskrbo s
pitno vodo,
3. iz zasebnih vodovodnih sistemov,
4. kot lastna oskrba s pitno vodo.
7. člen
Območja, kjer se opravlja oskrba s pitno vodo s storitvami javne službe in območja, kjer se opravlja lastna oskrba
prebivalcev s pitno vodo, so prikazana na topografski karti, ki
je priloga in sestavni del tega odloka.
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IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE OSKRBE
S PITNO VODO
8. člen
Pogoji za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo so:
1. javni vodovod in priključitev na javni vodovod,
2. izpolnjevanje obveznosti izvajalca javne službe,
3. javna pooblastila izvajalca javne službe.
1. Priključitev na javni vodovod
9. člen
Priključitev stavbe ali gradbeno inženirskega objekta, če
se v njemu zadržujejo ljudje, ki leži znotraj območja javnega
vodovoda, kjer se izvaja javna služba (v nadaljnjem besedilu:
gradbeno inženirski objekt), na javni vodovod je obvezna na
območju, kjer je javni vodovod zgrajen.
Na območjih, kjer se gradi javni vodovod, je priključitev
stavb ali gradbeno inženirskih objektov na javni vodovod obvezna v roku šestih mesecev po končani gradnji vodovodnega
omrežja. Izvajalec javne službe mora bodočega uporabnika
obvestiti, da je priključitev njegove stavbe ali gradbeno inženirskega objekta na javni vodovod obvezna in mu določiti pogoje
za izdajo soglasja k priključitvi.
Priključek na javni vodovod se izvede praviloma za vsako
stavbo ali gradbeno inženirski objekt posebej, lahko pa ima
stavba ali objekt tudi več priključkov.
Kolikor je posamezna stavba ali gradbeno inženirski
objekt od javnega vodovoda oddaljen več kot 150 m, priključitev za javni vodovod za uporabnika ni obvezna.
10. člen
Priključitev na javni vodovod je dovoljena samo s soglasjem, ki ga izda izvajalec javne službe v skladu z določili tega
odloka in v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Če
razpoložljive zmogljivosti vodnih virov in vodovodnega sistema
ne dopuščajo novih priključitev, se soglasje ne izda.
Priključek na javni vodovod izvede izvajalec javne službe
skladno z izdanim soglasjem na stroške uporabnika ali investitorja.
Za vsako spremembo izvedbe priključka na javni vodovod
mora uporabnik ali investitor ponovno pridobiti soglasje izvajalca javne službe.
11. člen
Priključek stavbe ali gradbenega inženirskega objekta na
javni vodovod je cevovod od javnega vodovoda do odjemnega
mesta in njegova oprema.
Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje cevovodov in druge
opreme priključka stavbe na javni vodovod mora zagotoviti
lastnik stavbe. Priključek stavbe na javni vodovod je v lasti
lastnika stavbe.
Upravljavec javnega vodovoda mora vzdrževati priključek
stavbe na sekundarni vodovod, lastnik ali najemnik stavbe pa
mora preverjanje izvedbe in delovanje cevovoda in opreme
priključka stavbe na sekundarni vodovod ter njegovo vzdrževanje dopustiti.
Upravljavec javnega vodovoda mora voditi evidence o
stavbah in opremi priključkov stavb na sekundarni vodovod in
trasah teh priključkov.
12. člen
Začasna priključitev na javni vodovod je dovoljena samo s
soglasjem, ki ga izda izvajalec javne službe v skladu z določili
tega odloka.
Začasni priključek na javni vodovod izvede izvajalec javne
službe skladno z izdanim soglasjem na stroške uporabnika ali
investitorja.
13. člen
Gradbiščni priključek na javni vodovod je dovoljen samo s
soglasjem, ki ga izda izvajalec javne službe v skladu z določili
tega odloka.
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Gradbiščni priključek na javni vodovod izvede izvajalec
javne službe skladno z izdanim soglasjem na stroške investitorja.
14. člen
Po izvedbi priključka na javni vodovod, začasnega priključka ali gradbiščnega priključka in izdelavi geodetskega
posnetka, se priključek na javni vodovod, začasni priključek ali
gradbiščni priključek evidentira v katastru javnega vodovoda, ki
ga vzdržuje izvajalec javne službe. Po končanih delih se uporabnika oziroma investitorja evidentira v evidenci uporabnikov,
ki jo vzdržuje izvajalec javne službe.
Priključek na javni vodovod, vključno z obračunskim vodomerom, vzdržuje izvajalec javne službe na stroške uporabnika
oziroma investitorja. Stroški vzdrževanja so zajeti v omrežnini.
Meja med priključkom na javni vodovod in interno vodovodno napeljavo uporabnika je priključni sklop na iztoku iz
vodomera. Priključni sklop vzdržuje izvajalec javne službe.
15. člen
Brez soglasja izvajalca javne službe uporabnik ne sme
dovoliti priključitve stavb ali gradbeno inženirskih objektov drugih uporabnikov na svojo interno vodovodno napeljavo ali na
priključek na javni vodovod.
16. člen
Ukinitev priključka na javni vodovod je dovoljena, če se
priključena stavba ali gradbeno inženirski objekt poruši. Uporabnik mora posredovati izvajalcu javne službe pisno vlogo za
ukinitev priključka na javni vodovod.
Ukinitev priključka na javni vodovod izvede izvajalec javne
službe v skladu z izdanim soglasjem za ukinitev priključka na
javni vodovod na stroške uporabnika.
17. člen
Ukinitev začasnega priključka na javni vodovod je dovoljena po izteku dveh let od izdaje soglasja k začasni priključitvi
na javni vodovod ali na podlagi pisne vloge, ki jo uporabnik
posreduje izvajalcu javne službe, ko uporabnik začasnega
priključka ne potrebuje več.
Ukinitev začasnega priključka na javni vodovod izvede izvajalec javne službe po uradni dolžnosti, ko poteče veljavnost
soglasja k začasni priključitvi ali v skladu z izdanim soglasjem k
začasni ukinitvi priključka na javni vodovod na stroške uporabnika.
18. člen
Ukinitev gradbiščnega priključka na javni vodovod je dovoljena, ko se prične stavba ali gradbeno inženirski objekt uporabljati. Uporabnik mora posredovati izvajalcu javne službe pisno vlogo za ukinitev gradbiščnega priključka na javni vodovod.
Ukinitev gradbiščnega priključka na javni vodovod izvede
izvajalec javne službe v skladu z izdanim soglasjem k ukinitvi
gradbiščnega priključka na stroške uporabnika.
19. člen
Izvajalec javne službe ukine priključek na javni vodovod,
začasni priključek ali gradbiščni priključek, tako da:
– fizično odstrani priključni sklop na javni vodovod,
– spremeni status priključka v katastru,
– spremeni status uporabnika v evidenci uporabnikov.
20. člen
Javni vodovod in priključek na javni vodovod z vodomernim mestom morajo biti vedno dostopni izvajalcu javne službe.
Na njih ni dovoljeno postaviti in zgraditi ničesar brez soglasja
izvajalca javne službe.
21. člen
Vodovodni priključek je potrebno obnoviti:
– če dejansko stanje priključka kaže na stopnjo dotrajanosti, ki povzroča okvare in vodne izgube ali ogroža varnost
oskrbe s pitno vodo,
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– če je priključek zgrajen iz zdravstveno neustreznih
materialov,
– v primeru obnove javnega vodovoda, ko se izvajajo vsa
obnovitvena dela javne infrastrukture,
– če obstoječi priključek tlačno ne ustreza normativom,
– oziroma najkasneje, ko doseže starost 50 let.
Redna menjava in umerjanje vodomerov se izvaja skladno z veljavno zakonodajo.
2. Prekinitev dobave pitne vode
22. člen
Upravljavec javnega vodovoda uporabniku prekine dobavo pitne vode v naslednjih primerih:
– če je bil priključek na javno vodovodno omrežje izdelan
brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem upravljavca javnega
vodovoda ali brez nadzora ter prevzema s strani upravljavca
javnega vodovoda,
– če interna hišna instalacija uporabnika ni tehnično ustrezna in je zaradi te instalacije ogrožena kakovost pitne vode v
omrežju javnega vodovoda,
– če uporabnik brez soglasja upravljavca javnega vodovoda dovoli priključitev drugega uporabnika na svoje interno
omrežje,
– če notranje instalacije in naprave uporabnika ovirajo
redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik oviranja
noče odstraniti,
– če uporabnik brez privolitve upravljavca javnega vodovoda odstrani pečatno plombo (na vodomeru, hidrantu itd.) ali
kako drugače spremeni način izvedbe priključka,
– če uporabnik brez soglasja upravljavca javnega vodovoda opravlja posege v naprave in objekte, ki jih ima v upravljanju
upravljavec javnega vodovoda,
– če uporabnik krši navodila, priporočila in predpise o
varčevanju z vodo v izrednih primerih (redukcije),
– če uporabnik ne dopusti upravljavcu javnega vodovoda
opravljati nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu in priključku stavbe,
– če uporabnik ne dovoli upravljavcu javnega vodovoda
vgraditve ali zamenjave vodomera,
– če uporabnik onemogoča upravljavcu javnega vodovoda odčitavanje in pregled vodomera ter interne instalacije in
internega hidrantnega omrežja,
– če je prostor, kjer se nahaja vodomer, nedostopen ali
tako zanemarjen, da ni mogoče odčitati ali zamenjati vodomera,
– če uporabnik ne plača računa za dobavo vode, kakor je
določeno v 27. členu,
– če uporabniki v več stanovanjski stavbi ne uredijo medsebojnih razmerij in zaradi tega ne plačujejo porabljene vode,
– če uporabniku preneha veljavnost začasnega priključka.
Dobava vode se prekine do odprave vzroka prekinitve.
Za vnovično vzpostavitev dobave vode mora uporabnik plačati
vse nastale stroške odklopa, priklopa ali poskusa odklopa po
ceniku upravljavca javnega vodovoda.
Na zahtevo uporabnika, da se mu začasno prekine dobava vode, je upravljavec javnega vodovoda po prejemu pisnega
zahtevka uporabnika to tudi dolžan storiti. Stroške prekinitve
dobave in vnovične priključitve pitne vode plača uporabnik po
ceniku upravljavca javnega vodovoda.
23. člen
Upravljavec javnega vodovoda ima pravico prekiniti dobavo vode zaradi načrtovanih vzdrževalnih ali investicijskih del
na omrežju, odprave okvar ali zaradi višje sile.
Za načrtovana vzdrževalna in investicijska dela mora preko lokalnih sredstev javnega obveščanja, na krajevno običajen
način ali neposredno obvestiti uporabnike o prekinitvi vode vsaj
2 dni pred prekinitvijo dobave vode.
V primeru prekinitve dobave vode zaradi višje sile, kot so
potres, požar, suša, onesnaženje vodnih virov, izpad energije,
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velike okvare in podobno, ima upravljavec javnega vodovoda
pravico in dolžnost izdati navodila za racionalizacijo porabe
vode ter brez povračila škode prekiniti ali zmanjšati dobavo
vode. V primeru omejitev ima oskrba prebivalstva s pitno vodo
prednost pred rabo vode za druge namene.
V izrednih primerih in na podlagi strokovnega mnenja
pristojnih institucij je upravljavec javnega vodovoda dolžan
obveščati uporabnike o izvajanju posebnih ukrepov glede uporabe vode.
3. Omejitev oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovoda
24. člen
Izvajalec javne službe lahko uporabnikom omeji oskrbo s
pitno vode iz javnega vodovoda v primeru pomanjkanja pitne
vode ali poškodb javnega vodovoda, zaradi katerih je lahko
ogrožena zmogljivost oskrbe s pitno vodo, pri čemer mora
upoštevati, da ima oskrba s pitno vodo prednost pred drugimi
rabami vode.
V primeru omejitve oskrbe s pitno vodo izvajalec javne
službe o predvidenem času in trajanju omejitve oskrbe s pitno
vodo uporabnike obvesti takoj, ko je to mogoče na krajevno
običajen način in z objavo na svoji spletni strani.
4. Meritve količin porabljene pitne vode in obračunavanje
storitev javne službe oskrbe s pitno vodo
25. člen
Izvajalec javne službe meri količino porabljene pitne vode
v kubičnih metrih z obračunskimi vodomeri.
Upravljavec javnega vodovoda mesečno zaračunava
uporabniku porabljeno vodo določeno na osnovi povprečne
mesečne porabe vode v zadnjem obračunskem obdobju. Obračunsko obdobje je obdobje med zadnjima odčitkoma. Najmanj
enkrat letno, ob menjavi obračunskega vodomera ali ob odčitku
obračunskega vodomera opravi upravljavec javnega vodovoda
obračun porabljene vode za posameznega uporabnika. Upravljavec javnega vodovoda mesečno zaračunava uporabnikom
ter stanovalcem v večstanovanjskih stavbah porabljeno vodo
na podlagi dejanske porabe, zabeležene na obračunskem vodomeru. Upravljavec javnega vodovoda v soglasju z uporabnikom lahko določi tudi drugače.
Račun iz drugega odstavka tega člena mora vsebovati
vse z zakonom predpisane elemente.
26. člen
Če je več uporabnikov priključenih na isti obračunski
vodomer, so dolžni uporabniki izvajalcu javne službe sporočiti,
kdo je prejemnik računov za porabljeno pitno vodo. Izvajalec
javne službe lahko izdaja račune tudi posameznim uporabnikom, če več kot polovica uporabnikov, priključenih na isti
obračunski vodomer, podpiše delilno razmerje.
Če zaradi okvare obračunskega vodomera ni mogoče ugotoviti dejanske porabe pitne vode, izvajalec javne službe upošteva pri obračunu vode povprečno količino porabljene pitne vode v
obdobju dvanajstih mesecev pred nastankom okvare.
Vodomeri na interni napeljavi uporabnika so namenjeni za
interno porazdelitev stroškov. Teh vodomerov izvajalec javne
službe ne vzdržuje in ne odčitava.
27. člen
Storitve javne službe se obračunavajo v skladu z določili
veljavnega predpisa o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
28. člen
Uporabnik je dolžan plačati račun do dneva zapadlosti
računa. Kolikor uporabnik računa ne plača v roku, ga izvajalec javne službe pisno opomni na neplačilo. Če uporabnik
obveznosti ne poravna v celoti v 15 dneh po prejemu pisnega
opomina, v katerem mora biti izrecno opozorjen na posledice
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neplačila, mu lahko upravljavec javnega vodovoda prekine
dobavo vode.
Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima pravico vložiti pisni ugovor pri upravljavcu javnega vodovoda v
osmih dneh od prejema računa. Upravljavec javnega vodovoda
je dolžan na pisni ugovor uporabnika pisno odgovoriti v roku
15 dni od prejema ugovora in v tem roku ne sme prekiniti dobave vode. Kolikor uporabnik računa ne poravna niti v 15 dneh
po prejemu pisnega odgovora, se mu izda pisni opomin, v
katerem ga opozori tudi na možnost prekinitve dobave vode.
Če tudi takrat uporabnik računa ne poravna, se mu sedmi dan
po prejemu opomina lahko prekine dobava vode. Dobava vode
se lahko prekine samo v primeru, ko s prekinitvijo ne posega v
pravice drugih uporabnikov.
5. Skladnost in zdravstvena ustreznost pitne vode
29. člen
Izvajalec javne službe izvaja notranji nadzor skladnosti z
mejnimi vrednostmi parametrov (v nadaljnjem besedilu: skladnost) in zdravstvene ustreznosti pitne vode v javnem vodovodu in druge naloge, določene v predpisih, ki urejajo pitno vodo.
Rezultati monitoringa in notranjega nadzora pitne vode morajo
biti javno dostopni.
30. člen
Uporabnik lahko zahteva izredni nadzor skladnosti in
zdravstvene ustreznosti pitne vode na lastnem odjemnem mestu. V primeru, da je pitna voda na odjemnem mestu skladna s
predpisi, lahko izvajalec javne službe izstavi uporabniku račun
za opravljeno storitev.
6. Javna pooblastila izvajalca javne službe
31. člen
Izvajalec javne službe opravlja na območju občine naslednja javna pooblastila:
– izdaja projektne pogoje, smernice in mnenja, vse v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora,
– izdaja soglasja k projektnim rešitvam,
– izdaja soglasja za priključek.
Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev listin iz prejšnjega
odstavka naslednjo dokumentacijo:
a) k vlogi za pridobitev projektnih pogojev:
– idejno zasnovo,
– situacijo obstoječega stanja,
– situacijo v merilu 1:500 z vrisanimi objekti ter vsemi
komunalnimi napravami in objekti, ki se ali se bodo nahajali
na lokaciji,
– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s
predvideno potrošnjo vode,
– strokovno poročilo o vplivih na okolje v primerih, ko je
to določeno s predpisi.
b) k vlogi za soglasje k projektnim rešitvam in na projektno
dokumentacijo:
– vodilno mapo,
– načrt strojne (vodovodne) napeljave,
– načrt zunanje ureditve,
– načrt s predmetom soglašanja,
– izkaz požarne varnosti.
c) za soglasje za priključitev stavbe ali inženirskega objekta, ki je v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja:
– idejno zasnovo,
– situacija obstoječega stanja,
– situacija z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s
predvideno potrošnjo vode.
d) za soglasje za priključitev obstoječih stavb oziroma
drugih inženirskih objektov:
– gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti
stavbe ali inženirskega objekta,
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– projekt vodovodnega priključka,
– projekt interne vodovodne inštalacije ali potrdilo upravljavca o pregledu interne inštalacije,
– pri notarju overjeno pogodbo o služnosti ali pri notarju
overjeno soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal vodovodni priključek oziroma sodno odločitev, ki nadomesti soglasje,
– dokazilo o zagotavljanju odvajanja odpadnih voda v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode, v kolikor je to predpisano.
e) za soglasje za začasni priključek, katero se lahko izda
za obdobje največ dveh let:
– situacijo (po potrebi z vrisanim objektom) v merilu 1:1000
ali 1:500,
– upravno dovoljenje oziroma drug ustrezen dokument
(odločbo ipd.),
– opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi vode in
času trajanja priključka,
– projekt vodovodnega priključka,
– pri notarju overjeno pogodbo o služnosti ali pri notarju
overjeno soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal vodovodni priključek, oziroma sodno odločitev, ki nadomesti soglasje,
ali vpisano služnostno pravico,
– dokument o lastništvu in dovoljenje za poseg v prostor;
– soglasje za prekop javnih površin in križanja z drugimi
komunalnimi vodi (po potrebi), preko katerih bo potekal vodovodni priključek.
f) za soglasja za ukinitev priključka:
– situacijo z vrisano stavbo ali inženirskim objektom in
vodovodnim priključkom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– potrdilo pristojnega organa o odstranitvi stavbe ali spremembi namembnosti stavbe.
g) za soglasje k spremembam:
– projekte in opise, ki se nanašajo na spremembe.
Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe se uporablja
točka d) tega člena, gradbenega dovoljenja pa ni potrebno predložiti, če je bil objekt zgrajen pred letom 1967.
Izvajalec javne službe sodeluje pri tehničnih pregledih
objektov.
Stroški za izvajanje nalog iz tega člena se krijejo iz proračunskih sredstev občine.
32. člen
Pri izdaji soglasja iz prejšnjega člena tega odloka mora
izvajalec javne službe določiti:
– minimalni odmik novogradnje od vodovodnega omrežja,
– pogoje in navodila za zaščito vodovodnega omrežja proti
vplivom novogradnje,
– traso, globino, dimenzijo priključnih cevi in priključno
mesto na javno omrežje,
– lokacijo, obliko in velikost vodomernega jaška,
– dimenzijo vodomera in tip,
– tehnične pogoje za križanje podzemnih komunalnih in
drugih vodov z vodovodom,
– pogoje zunanje ureditve objektov na mestu, kjer je predvidena trasa vodovodnega priključka,
– posebne zaščitne ukrepe za objekte, ki so locirani na
vplivnem območju podtalnice, zajetij vodnih virov ali na območjih
predvidenih za zajem pitne vode,
– posebne pogoje v primeru neustreznega tlaka vode,
– ostale pogoje, ki so določeni s Tehničnim pravilnikom.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
1. Pravice uporabnikov
33. člen
Uporabnik ima na podlagi soglasja izvajalca javne službe
pravico:
– priključitve na javni vodovod,
– spremeniti dimenzijo priključka, traso priključka, vodomerno mesto,

Št.

54 / 18. 7. 2014 /

Stran

6203

– izvesti dodatna dela na priključku na javni vodovod,
– povečati ali zmanjšati odvzem pitne vode,
– ukinitve priključka na javni vodovod.
2. Obveznosti uporabnikov
34. člen
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
– za priključitev na javni vodovod ter za vse posege na
objektih in napravah pridobiti soglasje upravljavca,
– redno vzdrževanje internega omrežja, vodomernega
mesta in internega hidrantnega omrežja,
– zaščita vodomernega mesta in vodomera pred zmrzovanjem in fizičnimi poškodbami,
– upravljavcu omogočiti dostop do vodomernega mesta
ob vseh vremenskih pogojih,
– upravljavcu omogočiti pregled ustreznosti priključka
stavbe in interne vodovodne inštalacije,
– skrbeti mora za dostopnost in vidnost zasuna na svojem
vodovodnem priključku,
– upravljavcu omogočiti vzorčenje pitne vode na katerikoli
pipi internega vodovodnega omrežja,
– obveščanje upravljavca o okvarah na javnem vodovodu
in priključku stavbe, ter omogočanje izvedbe odprave okvare
in obnove,
– dopusti obnavljanje vodovodnega priključka in poskrbeti
za ustreznost vodomernega mesta skladno z zahtevami upravljavca, tem odlokom in Tehničnim pravilnikom,
– povrnitev škode povzročene na javnem vodovodu, ki je
povzročena zaradi del v zvezi z njihovim objektom, ali zaradi
motenj, ki bi jih povzročil z nenormalnim odvzemom vode ali
povratnim učinkom na kvaliteto vode v javnem vodovodu,
– pisno obveščanje upravljavca o spremembi naslova,
lastništva in drugih spremembah na stavbi ali inženirskem
objektu, ki imajo vpliv na odvzem in obračun vode, v roku 15
dni od nastanka spremembe, ki je možna po poravnavi vseh
zapadlih obveznosti,
– urejanje medsebojnih delitev stroškov, kadar imajo obračun preko skupnega obračunskega vodomera in sporočajo
upravljavcu naslovnika in plačnika računov,
– izvrševanje varčevalnih in ostalih ukrepov v primeru
višje sile ali upravičene prekinitve dobave pitne vode,
– priključitev na javno vodovodno omrežje ob upoštevanju pogojev in soglasja upravljavca ter izjave o opravljenem
upravljavčevem nadzoru izgradnje vodovodnega priključka in
prevzemu v upravljanje ob podpisani pogodbi.
35. člen
Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrževanja
javnih vodovodov in priključkov na javni vodovod mora lastnik
zemljišča, preko katerega je potreben prehod za dostop do
vodovodnega omrežja, objektov ali priključka na javni vodovod,
izvajalcu javne službe dovoliti prehod. Izvajalec javne službe
je dolžan izvesti dela tako, da povzroči čim manjšo škodo in
po opravljenih delih vzpostaviti zemljišče v prvotno stanje in/ali
povrniti nastalo škodo.
3. Odvzem pitne vode iz javnih hidrantov
36. člen
Hidranti na javnem omrežju služijo za gašenje požarov
in izvajanje drugih nalog zaščite in reševanja ob naravnih in
drugih nesrečah, zato morajo biti vedno dostopni, v brezhibnem
stanju in redno vzdrževani. Javne hidrante vzdržuje izvajalec
javne službe na stroške občine.
Odjem pitne vode iz hidrantov na javnem vodovodu je,
razen za gašenje požarov in izvajanje drugih nalog zaščite in
reševanja ob naravnih in drugih nesrečah, dopusten le na podlagi predhodnega soglasja izvajalca javne službe, ki vsebuje
pogoje odjema pitne vode, način obračuna ter plačilo stroškov
za porabljeno pitno vodo. Za takšen odvzem vode se sklene
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dogovor (o uporabi in poravnavi stroškov za porabljeno vodo),
v katerem je določen tudi način plačila.
37. člen
Brez soglasja izvajalca javne službe se sme odvzemati
pitna voda iz hidranta na javnem vodovodu samo za gašenje
požarov, izvajanje drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter
zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah. V teh primerih poveljstvo javne gasilske službe vsake tri mesece sporoča
izvajalcu javne službe podatke o količini odvzete pitne vode iz
hidrantov na javnem vodovodu.
Gasilska društva za namen pripravljenosti na nesreče
lahko izvajajo gasilski preventivni pregled hidrantnega omrežja.
Pri tem izvedejo vizualni pregled stanja hidrantnega priključka
in izvedejo poskusni priklop na hidrant. O ugotovljenih pomanjkljivostih gasilska društva obvestijo izvajalca javne službe.
38. člen
Uporabnik mora po uporabi hidranta na javnem vodovodu
zagotoviti brezhibno stanje hidranta. Stroške odprave okvare
ali poškodbe hidranta, nastale med njegovo uporabo, nosi
uporabnik.
Določbe prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo
za okvare ali poškodbe, ki nastanejo pri gašenju požarov in pri
izvajanju drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih
ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah.
Interni hidranti so del internega vodovoda objekta in morajo biti priključeni na vodovodno omrežje za odjemnim mestom.
Vzdržuje jih uporabnik vode. Ob vsaki uporabi vode iz hidranta
je uporabnik dolžan nemudoma poročati upravljavcu javnega
vodovoda, in sicer o vzroku uporabe, času uporabe in porabljeni količini vode.
4. Uporaba priključka na javni vodovod
39. člen
Uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati, popravljati ali
kakorkoli posegati v priključka na javni vodovod in obračunskega vodomera.
40. člen
Uporabnik lahko poleg redne kontrole zahteva tudi izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera, če meni, da
meritev redne kontrole ni pravilna. Če se pri izredni kontroli
točnosti obračunskega vodomera ugotovi, da ta izkazuje porabo pitne vode izven dopustnih odstopanj, nosi stroške izredne
kontrole točnosti vodomera izvajalec javne službe, v nasprotnem primeru pa uporabnik.
41. člen
Uporabnik ne sme prekiniti dobave pitne vode drugemu
uporabniku ali s svojim ravnanjem onesnažiti pitne vode v
interni vodovodni napeljavi.
42. člen
Stroške prve nabave in vgradnje obračunskega vodomera
ter stroške celotne izvedbe novega priključka na javni vodovod
nosi uporabnik.
Če uporabnik povzroči okvaro obračunskega vodomera,
krije stroške njegovega popravila ali zamenjave.
43. člen
Stroške okvar nastalih na internem vodovodnem omrežju
nosi uporabnik, razen če so okvare nastale po krivdi izvajalca
javne službe.
5. Obveznosti izvajalcev del
44. člen
Izvajalci vzdrževalnih del in gradnje objektov druge gospodarske infrastrukture ter lastniki ali uporabniki zemljišč,
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v katerih poteka javni vodovod, morajo pri uporabi zemljišč,
vzdrževanju ali gradnji infrastrukture zagotoviti, da ne pride do
poškodb javnega vodovoda in priključkov na javni vodovod.
Pred pričetkom vzdrževalnih del ali gradnje iz prejšnjega
odstavka mora izvajalec del iz prejšnjega odstavka o nameravanem izvajanju del najmanj trideset dni pred začetkom del
pisno obvestiti izvajalca javne službe in pridobiti podatke o
poteku javnega vodovoda z namenom uskladitve teh del.
Izvajalci del iz prvega odstavka tega člena morajo po
zaključku vzdrževalnih del ali gradnje na svoje stroške vzpostaviti javni vodovod ali priključek na javni vodovod v prvotno
stanje tako, da vsa dela opravijo pod nadzorom izvajalca javne
službe in zemljišča vrnejo v prvotno stanje. Stroške nadzora
nosi izvajalec del.
V primeru nastalih poškodb javnega vodovoda ali priključka na javni vodovod pri izvajanju del iz prvega odstavka tega
člena je izvajalec del iz prvega odstavka tega člena dolžan
naročiti popravilo ali odpravo poškodb pri izvajalcu javne službe
in poravnati vse stroške popravila ali odprave poškodb.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
45. člen
Javna služba se financira iz:
– cene storitev javne službe,
– proračunskih sredstev občine,
– drugih virov.
Cene storitev javne službe se določa skladno s predpisi,
ki urejajo oblikovanje cen storitev javne službe. Cene predlaga
izvajalec javne službe z elaboratom o oblikovanju cen storitev
javne službe, ki ga predloži občinskemu svetu v sprejem oziroma potrditev.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV POTREBNIH
ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
46. člen
Za izvajanje javne službe se uporablja infrastruktura javne
službe lokalnega pomena.
Infrastruktura javne službe lokalnega pomena na območju
občine je sistem cevovodov ter z njimi povezanih objektov in
tehnoloških naprav (objekti s tehnološko, strojno in elektro
opremo za zajem vode, črpanje in prečrpavanje, čiščenje in
hranjenje vode), ki se povezujejo v sekundarno omrežje, primarno omrežje ali transportno omrežje, s pomočjo katerih se
zagotavlja oskrba naselij ali delov naselij s pitno vodo kot to
določajo predpisi, ki urejajo javno službo.
Objekti in naprave, namenjeni za izvajanje javne službe,
so javno dobro.
Infrastruktura iz prvega odstavka tega člena, s katero
upravlja izvajalec javne službe, obveznosti izvajalca javne službe glede upravljanja te infrastrukture in druga z infrastrukturo
povezana vprašanja se podrobneje uredijo v pogodbi, ki jo
skleneta občina in izvajalec javne službe.
Izvajalec javne službe mora ravnati z infrastrukturo javne
službe lokalnega pomena v skladu s predpisi.
47. člen
Izvajalec javne službe prevzame novozgrajeni javni vodovodni sistem v najem in upravljanje, ko je pridobljeno uporabno
dovoljenje in je izdelan izračun stroškov najema in upravljanja
vodovodnega sistema, ki se prevzema.
Postopek prevzema v najem in upravljanje mora biti izveden in dokumentiran z zapisnikom o primopredaji, ki vsebuje
dokumentacijo, evidence, knjigovodske podatke, blagajniške
podatke, listine o lastništvu, podatke o terjatvah in dolgovih in
ostale poslovne zadeve.
Najem in upravljanje novozgrajenih javnih vodovodnih
sistemov se uredi s pogodbo.
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VIII. SKLENITEV POGODBE O USTANOVITVI
SLUŽNOSTNE PRAVICE VZDRŽEVANJA
IN OBNAVLJANJA OBSTOJEČEGA JAVNEGA VODOVODA
48. člen
Pred izdajo soglasja k projektnim rešitvam ali soglasja za
priključitev ali soglasja k priključitvi se med izvajalcem javne
službe in prosilcem za izdajo teh soglasij sklene pogodba o
ustanovitvi služnostne pravice vzdrževanja in obnavljanja obstoječega javnega vodovoda, v primeru, če se ugotovi, da javni
vodovod poteka po zemljišču, ki je v lasti prosilcev teh soglasij.
IX. NADZOR
49. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja občinska uprava Občine Medvode. Nadzor je lahko reden ali izreden.
Izredni nadzor se izvede na podlagi zahteve uporabnikov.
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, katerih kršitev
je opredeljena kot prekršek, opravlja inšpektorat občine, kolikor
zakon ne določa drugače.
X. DOLOČBE O SANKCIJAH
50. člen
Z globo 1000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba:
1. upravljavec javnega vodovoda, če ne zagotovi izvajanje
določil tega odloka,
2. izvajalec del, ki pred začetkom del ne pridobi soglasja
upravljavca javnega vodovoda, ter po zaključku na vodovodnem omrežju in napravah ne vzpostavi prvotnega stanja,
3. upravljavec zasebnega vodovoda, če ne zagotovi izvajanja določil tega odloka,
4. investitor, ki na vodovodnih napravah gradi, postavlja
objekte ali nasipa material, ki lahko povzroči poškodbe na vodovodu ali ovira njegovo delovanje in vzdrževanje ali če spreminja niveleto terena nad vodovodom brez soglasja upravljavca
javnega vodovoda in pod pogoji, ki jih le-ta določi.
Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
Z globo 200 EUR se za prekršek iz tretje točke tega člena
kaznuje posameznik.
51. člen
Z globo 800 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, če
1. se ne priključi na javni vodovod v skladu z določili 9. in
10. člena tega odloka;
2. ne omogoči dostopa izvajalcu javne službe do javnega
vodovoda in vodovodnega priključka z vodomernim mestom;
3. ne pridobi soglasja izvajalca javne službe v skladu z
določilom 31. člena tega odloka,
4. ne zagotovi izvajalcu javne službe dostopa za opravljanje del na svojem zemljišču v zvezi z javnim vodovodom,
5. ne zagotovi izvajalcu javne službe dostopa do interne
vodovodne napeljave zaradi pregleda, odvzemanja vzorcev
vode ali meritve tlaka na omrežju,
6. izvajalcu javne službe ne zagotovi dostopa zaradi vzdrževanja, obnove, odčitavanja ter pregleda ali zamenjave obračunskega vodomera,
7. izvajalcu javne službe ne zagotovi dostopa zaradi izvajanja rednih vzdrževalnih del na vodovodnem priključku,
8. ne upošteva varčevalnih ukrepov iz objav v primeru
motenj pri oskrbi s pitno vodo,
9. ne dovoli obnove vodovodnega priključka,
10. ne uredi vodomernega mesta v skladu z zahtevami
izvajalcu javne službe,
11. ne dovoli prehoda za dostop do vodovodnega omrežja,
12. če uporabi vodo iz hidranta na javnem vodovodu v
nasprotju z določili drugega odstavka 36. člena tega odloka,
13. če prestavi, zamenja ali popravi obračunski vodomer
brez soglasja upravljavca javnega vodovoda,
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14. če ne vgradi obračunskega vodomera v skladu z
določili tega odloka.
Z globo 250 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega
člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik.
Z globo 250 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega
člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
Z globo 250 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega
člena kaznuje posameznik.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
52. člen
Podrobnejša vsebina o tehnični izvedbi in uporabi objektov
in naprav za izvajanje javne službe je opredeljena v Pravilniku za
projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega
sistema, ki ga sprejme pristojni organ izvajaleca javne službe.
Tehnični pravilnik se uskladi z določbami tega odloka v
roku 3 mesecev od uveljavitve tega odloka.
53. člen
Občinski svet bo v roku šestih mesecev od uveljavitve
tega odloka sprejel poseben predpis, s katerim bodo urejeni
način in pogoji za prenos zasebnih vodovodov v last občine.
54. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o oskrbi
s pitno vodo (Uradni list SRS, št. 11/1987).
55. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-52/2013-7
Medvode, dne 10. junija 2014
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

NAKLO
2417.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje urejanja NA4-Nakloob avtocesti

Na podlagi 61. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12,
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12), Sklepa o začetku postopka
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza (Uradni list
RS, št. 59/12) in 12. ter 78. člena Statuta Občine Naklo (Uradni
list RS, št. 88/07, 29/12) je Občinski svet Občine Naklo na
23. redni seji dne 21. 5. 2014 sprejel

ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje urejanja NA4-Naklo-ob avtocesti
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
1. S tem odlokom se ob upoštevanju določil Strategije
prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in
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33/07 – ZPNačrt) in Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Naklo (Uradni list RS, št. 11/10, 48/10) sprejme
Občinski podrobni prostorski načrt za območje urejanja NA4-Naklo-ob avtocesti, ki se nahaja v enoti urejanja NA4(*), v
nadaljevanju OPPN.
2. OPPN je izdelalo podjetje ALFA ARS, d.o.o., Stritarjeva
ulica 8, Kranj pod številko U-1044/11, v maju 2014.
2. člen
(namen OPPN)
Namen OPPN je določitev podrobne lokacije in pogojev
za gradnjo 13 stanovanjskih hiš z garažami ali brez ter enostavnimi in nezahtevnimi objekti, pripadajočo infrastrukturo,
dostopnimi potmi in zunanjo ureditvijo ter začasnim dostopom
za čas gradnje.

Uradni list Republike Slovenije
(del), 311/16 in 311/17 in 656/1 (del) vse k.o. Naklo, kateri želijo
zgraditi 13 prostostoječih stanovanjskih objektov z garažami ali
brez. Ker širitev (novogradenj) ni možna brez posegov na območje, ki se ureja z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Naklo se predlaga 1. faza izvedbe OPPN NA4-Naklo-ob
avtocesti, ki je bila podana s strani investitorjev poleg pobude za
pričetek postopka novega OPPN.
III. Ureditveno območje je prikazano v grafičnem načrtu
(kartografski del; Območje podrobnega načrta z obstoječim
parcelnim stanjem).
IV. Pri pripravi OPPN za ureditveno območje NA4–Naklo-ob
avtocesti – 1. faza, so bile dosledno upoštevane določbe Odloka
o Občinskem prostorskem načrtu Naklo (Uradni list RS, št. 11/10,
48/10), v nadaljevanju OPN.
5. člen

3. člen

(predvideni posegi v območju OPPN)

(vsebina OPPN)

(1) Območje OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza se
nahaja na severno-vzhodnem delu roba naselja Naklo med
obstoječo zazidavo in avtocesto E61 Kranj–Jesenice in obsega
dele ali celotna zemljišča parc. št. 305/1, 305/2 (del), 306/7,
306/8, 308/9 (del), 308/12 (del), 309/1 (del), 310/10, 310/11
(del), 311/16 in 311/17 in 656/1 (del) vse k.o. Naklo, ki v naravi
predstavljajo ravna, nepozidana stavbna zemljišča, katera so
na severu omejena z avtocesto E61 Kranj – Jesenice, na jugo-zahodnem delu z obstoječim in zaključenim delom naselja
Naklo, na jugo-vzhodnem delu pa z lokalno cesto Naklo–Cegelnica.
(2) Velikost območja OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti –
1. faza je cca 8 278,00 m2.

OPPN vsebuje besedilo in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja OPPN, lego, zasnovo, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditve ter okoljevarstvene ukrepe.
a. Besedilni del obsega;
I. Uvodne določbe
II. Opis prostorske ureditve
III. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
IV. Zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo
V. Rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine
VI. Rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov
in ohranjanja narave
VII. Rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključno z varstvom pred požarom
VIII. Etapnost izvedbe prostorske ureditve
IX. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
X. Končne določbe
b. Kartografski del obsega;
1. Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela izvedbenega prostorskega akta s prikazom prostorske ureditve na
širšem območju
2. Izsek iz kartografskega dela izvedbenega prostorskega
akta s prikazom enot urejanj prostora in gospodarske javne
infrastrukture na širšem območju
3. Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim
stanjem
4. Ureditveno situacijo
5. Prikaz ureditev glede omrežij in priključevanja objekta
na gospodarsko javno infrastrukturo
c. Priloge obsegajo;
– Izvleček iz strateških prostorskih aktov
– Prikaz stanja prostora
– Seznam strokovnih podlag
– Smernice in menja nosilcev urejanja prostora
– Obrazložitev in utemeljitev
– Povzetek za javnost.

6. člen
(ureditve izven območja OPPN)
(1) Izven območja OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti –
1. faza bodo obdelane vse predvidene potrebne prometne,
energetske in komunalne ureditve na pripadajočih površinah,
za potrebe povezave s širšim območjem, ki so potrebne za
njihovo nemoteno izvedbo in rabo.
(2) Vse predvidene potrebne prometne, energetske in
komunalne ureditve na pripadajočih površinah, za potrebe povezave s širšim območjem bo mogoče izvesti tudi za območje
OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 2. faza.
7. člen
(predvideni posegi v območju OPPN)
V območju OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza je
predvidena:
– Gradnja samostoječih eno- ali dvostanovanjskih objektov treh različnih tipov s pripadajočimi garažami ali brez in
zunanjo ureditvijo (dostopi do zemljišč in objektov, funkcionalne površine – dvorišča, manipulativne površine in parkirišča,
zelene površine).
– Gradnja javne infrastrukture.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTORU
8. člen

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

(vplivi in povezave s sosednjimi območji)

4. člen

(1) Zemljišča namenjena predvideni ureditvi tj. zemljišča
s parc. št. 305/1, 305/2 (del), 306/7, 306/8, 308/9 (del), 308/12
(del), 309/1 (del), 310/10, 310/11 (del), 311/16 in 311/17 in
656/1 (del) vse k.o. Naklo, v naravi predstavljajo ravno travnato
površino, ki se po svojem namenu nahajajo znotraj območja
stavbnih zemljišč.
(2) Območje OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza leži
na severno-vzhodnem delu naselja Naklo.
(3) Nova zazidava se bo navezovala na Grogovo ulico na
jugovzhodni strani, in na Staro cesto (del objektov), kot lokalno
povezovalno ulico (slepa ulica) na severozahodni strani.

(ureditveno območje in opis ureditve)
I. Območje OPPN obsega zemljišča parc. št. parc.
št. 305/1, 305/2 (del), 306/7, 306/8, 308/9 (del), 308/12 (del),
309/1 (del), 310/10, 310/11 (del), 311/16 in 311/17 in 656/1 (del)
vse k.o. Naklo, s skupno površino cca 8 278,00 m2.
II. Pobudo za pripravo OPPN za ureditveno območje
NA4–Naklo-ob avtocesti – 1. faza so podali lastniki zemljišč
v obravnavanem območju parc. št. 305/1, 305/2 (del), 306/7,
306/8, 308/9 (del), 308/12 (del), 309/1 (del), 310/10, 310/11

Uradni list Republike Slovenije
(4) Gospodarska javna infrastruktura je izvedena v robu
cestišča javne ceste Grogove ulice oziroma parc. št. 619/1,
k.o. Naklo in bo na novo izvedena po delu zemljišč območja
OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza, do posameznih
objektov.
(5) Ravno tako bo iz javne ceste Grogova ulica oziroma
parc. št. 619/1 k.o. Naklo izvedena dostopna pot do posameznih objektov. Del objektov (objekti tipa C) se bodo navezovali
do dela javne ceste po Stari cesti – slepa ulica.
(6) Nova pozidava se bo v tlorisnih in višinskih gabaritih,
razmerjih in oblikovanju fasad objektov zgledovala po tipologiji
obstoječih objektov.
9. člen
(rešitve načrtovanih objektov in površin)
(1) Predvidena je pozidava v območju OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza, ki bo predstavljala tri različne tipe enoali dvedružinskih klasično ali montažno grajenih stanovanjskih
objektov, podkletenih, delno podkletenih ali nepodkletenih z
izkoriščenim ali neizkoriščenim podstrešjem.
(2) Ob stanovanjskih objektih je mogoča gradnja garaže
ali drugega enostavnega ali nezahtevnega objekta na podlagi
Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje
(Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13) oziroma zakonodaje,
ki bo nadomestila navedeno uredbo.
(3) Znotraj območja urejanja je mogoča tudi izgradnja
potrebne infrastrukture.
(4) OPPN se pripravi ob upoštevanju usmeritev iz državnih in občinskih strateških prostorskih aktov. Glede vsebine,
priprave in sprejema OPPN se upoštevajo predpisi o prostorskem načrtovanju.
10. člen
(vrste dopustnih gradenj in rešitev)
deli:

Predvidena pozidava v območju podrobnega načrta se

– na gradnjo osnovnih objektov – stanovanjskih objektov
tipa A, B in C
– gradnjo garaže ali enostavnih in nezahtevnih objektov
v skladu z določbami Uredbe o razvrščanju objektov glede na
zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13)
oziroma zakonodaje, ki bo nadomestila navedeno uredbo.
11. člen
(gradnja osnovnega stanovanjskega objekta)
(1) Območje bo pozidano s prostostoječimi individualnimi
objekti – hišami treh tipov;
– tip A – tlorisnih dimenzij 8,00 m x 12,00 m,
– tip B – tlorisnih dimenzij 8,00 m x 11,00 m,
– tip C – tlorisnih dimenzij 8,00 m x 12,00 m.
(2) Deli tlorisa v okvirju maksimalnih gabaritov so lahko
členjeni (erkerji, izzidki, niše). Višina pritličja nad raščenim
terenom lahko sega največ +0,50 m. Etažnost bo največ K + P
+ M (klet, pritličje, mansarda).
(3) Strehe nad stanovanjskimi objekti so simetrične dvokapnice, slemena vzporedno z daljšo stranico objekta, v naklonu od 38° do 42°. Ravna streha je dopustna nad delom objekta
v primeru pohodne strehe (terasa, balkon).
(4) Odpiranje strešin stanovanjskih objektov je dovoljeno
v obliki frčad. Višina slemena frčad mora biti nižja od slemena
osnovne streh. Strehe frčad in prizidkov se praviloma oblikujejo
v enakem naklonu kot osnovna strešina (naklon strehe, vrsta
kritine).
(5) Frčade stanovanjskih hiš se lahko oblikuje z modernimi arhitekturnimi elementi (ravna streha). Deli stavb, v
posameznih etažah kot so balkoni, lože – podaljški prostorov,
oblikovni poudarki so lahko zamaknjeni do 1,50 m.
(6) Prizidave in nadzidave k osnovnemu stanovanjskemu
objektu ne smejo presegati maksimalnih gabaritov stanovanjskega objekta in števila stanovanjskih enot.
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(7) Višina slemena stanovanjskih objektov lahko segajo
največ 8,50 m nad koto raščenega terena.
(8) Višina kapi strešine mora biti vsaj 3,40 m nad koto
raščenega terena.
(9) Barve fasad so lahko bele ali v svetlih tonih spektra
zemeljskih barv.
(10) Barva kritine naj bo sivih tonih.
(11) Prepovedane so močne kontrastne žive barve fasad.
(12) Deli fasad se lahko obdelajo v različnih naravnih
materialih (les, kamen).
(13) Ob stanovanjskih objektih se uredijo zadostne površine za mirujoči promet, manipulativne površine in površine za
dostop. Naštete površine morajo biti tlakovane ali asfaltirane,
dvoriščne površine urejene v protiprašni izvedbi ter preostale
površine ozelenjene in urejene v obliki zelenic in drugih oblikah
zelenih površin.
(14) Na gradbeni parceli je potrebno zagotoviti zadostno
število parkirnih mest.
(15) Ob dnevnih prostorih se lahko oblikuje večja terasa
za bivanje na prostem ali drug objekt v skladu z Uredbo o
razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list
RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13) oziroma zakonodaje, ki bo nadomestila omenjeno uredbo.
(16) Na delu zemljišča, ki je neposredno povezan z bivalnimi prostori v pritličju stanovanjskega objekta se lahko uredi
terasa, ki je lahko nadkrita ali zasenčena s pergolo ali markizo.
12. člen
(gradnja drugih objektov na zemljiški parceli)
(1) Pri vseh tipih stanovanjskih objektov je možnost postavitve garaže maksimalnih dimenzij 6,00 m x 6,40 m, ki se
fizično lahko navezuje na stanovanjsko hišo ali pa predstavljajo
samostojni objekt.
(2) Ob osnovnem stanovanjskem objektu, navezujoč nanj
ali ne, je dovoljena gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov
v skladu z določbami Uredbe o razvrščanju objektov glede na
zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13)
oziroma zakonodaje, ki bo nadomestila omenjeno uredbo.
(3) Strehe nad ostalimi objekti imajo lahko položnejši naklon, oziroma minimalni naklon (ravna streha) ali zaobljeni profil.
13. člen
(odmiki)
(1) Odmiki stanovanjskih objektov od parcelnih meja morajo biti vsaj 4,00 m (zid stanovanjske hiše) in 1,50 m za garažo
ali enostaven in nezahtevni objekt zgrajen na podlagi Uredbe
o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni
list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13) oziroma zakonodaje, ki bo
nadomestila omenjeno uredbo.
(2) Manjši odmik je mogoč le ob pisnem soglasju mejaša.
14. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
(1) Pri oblikovanju objektov je treba zagotoviti usklajenost
z obstoječo pozidavo v okolici.
(2) Pri določanju lege objektov na zemljiščih je upoštevana ureditev dovoza in vhoda na zemljišče ter ustrezni bivalni
pogoji v in ob objektu.
(3) Del zemljišča med cesto in stanovanjskimi objekti bo
utrjen (tlakovan ali asfaltiran). Na njem bosta zagotovljeni vsaj
dve parkirni mesti na posamezno stanovanjsko enoto oziroma
stanovanjski objekt, upoštevajoč parkirna mesta v garaži oziroma pod nadstreškom, če ju objekt ima. Kolikor se parkirna
mesta za potrebe parkiranja stanovalcev zagotavljajo v garaži
ali pod nadstreškom, je potrebno zagotoviti tudi parkirno mesto
za obiskovalce.
(4) Preostali del gradbene parcele bo urejen kot zelenica
oziroma vrt.
(5) Na zemljišču posameznih stanovanjskih objektov je
dovoljena gradnja garaž in enostavnih in nezahtevnih objektov
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v skladu z določbami Uredbe o razvrščanju objektov glede na
zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13)
oziroma v skladu z vsakokratno zakonodajo, ki omenjeno uredbo nadomesti.
15. člen
(ureditev okolice)
(1) Utrjene površine namenjene dostopu, dovozu, parkirišču in manipulativnim površinam bodo utrjene ter izvedene v
ustreznih naklonih z urejenim odvodnjavanjem in opremljene z
lovilci olj, oblikovane brez arhitekturnih ovir.
(2) Po zaključku del je investitor dolžan odstraniti vse
začasne objekte (gradbiščna baraka), odvečni gradbeni in izkopani material odpeljati na ustrezno deponijo, plodno zemljo
pa uporabiti za ponovno ureditev zelenih površin.
16. člen
(lega objekta na zemljišču)
(1) Lega stanovanjskega objekta je prikazana v kartografskem delu s prilogo ureditvene situacije.
(2) Odmiki stanovanjskega objekta od parcelnih meja
morajo biti v skladu z ureditveno situacijo oziroma v okviru
dopustnih odstopanj, pod pogojem, da so usklajeni s predpisi
s področja graditve objektov in varstva pred požarom.
17. člen
(parcelacija)
1. Pripadajoča zemljišča območja OPPN NA4–Naklo-ob
avtocesti – 1. faza in predmetne gradnje in vseh ureditev povezanih z njimi so identične meji OPPN. Območje OPPN obsega
zemljišča parc. zemljišča s parc. št. 305/1, 305/2 (del), 306/7,
306/8, 308/9 (del), 308/12 (del), 309/1 (del), 310/10, 310/11
(del), 311/16 in 311/17 in 656/1 (del) vse k.o. Naklo.
2. Za namen predvidene gradnje je že izvedena parcelacija sedanjih zemljiških parcel, glede na priloženo situacijo
OPPN–Naklo-ob avtocesti – 1. faza.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTA NA GOSPODARSKO JAVNO
INFRASTURKTURO
18. člen
(skupni pogoji)
(1) Obstoječe komunalne, energetske in telekomunikacijske vode, ki se nahajajo v neposredni bližini območja OPPN
NA4–Naklo-ob avtocesti – 1. faza je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmogljivost v
skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov in pod pogojem, da so posegi v soglasju
z njihovimi upravljavci.
(2) Poleg s tem odlokom določenih ureditev komunalne
opreme je dovoljena tudi gradnja drugih vodov gospodarske
infrastrukture in priključitev nanjo, kolikor jih je treba zgraditi
zaradi potreb predmetnega območja ali sistemskih potreb pod
pogoji soglasodajalcev.
(3) Pri izgradnji komunalne infrastrukture je potrebno upoštevati predpisane minimalne razdalje približevanja in križanja komunalnih vodov ter njihove varovalne pasove po veljavnih predpisih
in zakonodaji in pogojih soglasodajalcev. Gradnja infrastrukturnih
objektov in naprav mora potekati medsebojno usklajeno.
(4) Predvideni objekti v območju OPPN NA4–Naklo-ob
avtocesti – 1. faza se morajo priključiti na gospodarsko javno
infrastrukturo.
(5) V okviru strokovnih podlag za območje OPPN NA4
– Naklo – ob avtocesti – 1. faza v občini Naklo je potrebno
izdelati zasnovo projektnih rešitev prometnega, komunalnega
in energetskega omrežja v skladu z izdanimi smernicami.
(6) Obravnavano območje bo urejeno z naslednjo promet
no, komunalno in energetsko infrastrukturo:
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– Cesta z odvodnjavanjem
– Vodovod
– Kanalizacija
– Elektrika
– Javna razsvetljava
– Telefon
– Plinovod.
19. člen
(cestno in prometno omrežje)
(1) V območju OPPN NA4–Naklo-ob avtocesti – 1. faza
se zgradi dostopna pot do posameznih stanovanjskih objektov.
(2) Prometna ureditev znotraj območja OPPN je načrtovana v skladu z izdanimi smernicami Občine Naklo, št.:
3505-0005/2011-36/112 z dne 17. 1. 2013. Promet se bo po
območju odvijal dvosmerno. Zasnova temelji na zahtevah
Odloka o občinskih cestah (UVG, št.: 19/99, Uradni list RS,
št. 55/08, 29/12). Predvidene ceste ustrezajo kriterijem za
javno pot v skladu s 7. členom Pravilnika o projektiranju cest
(Uradni list RS, št. 91/05) in 91. člena Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Naklo) Uradni list RS, št. 11/10,
48/10).
(3) Prometna ureditev je razdeljena na tri odseke in sicer
cesti »A« in »B« se nahajata v južnem delu območja in se preko obstoječega že zgrajenega kraka priključujeta na Grogovo
ulico, ki poteka južno od območja. Cesta »C«, ki poteka severno od zgornjih treh objektov se priključuje preko obstoječega
že zgrajenega priključka na Staro cesto.
(4) Cesta »A« je širine 4,00 m, v katero je vključena tudi
enostranska asfaltirana mulda, širine 0,50 m. Predvidena je še
obojestranska bankina, širine 0,50 m, tako da je skupna širina
cestišča 5,00 m. Cesti »B« in »C« sta širine 3,50 m, vključno z
enostransko povozno asfaltno muldo širine 0,50 m. Predvidena
je še obojestranska gramozna bankina širine 0,25 m. Skupna
širina cestišča je 4,00 m.
(5) Vzdolžni nagib je v mejah od 1,00 %–1,50 %. Prečni
nagib proti asfaltirani muldi je enostranski 2,50 %.
(6) Horizontalni radiji so R = 5,00 m, priključni radii za
stanovanjske objekte so R = 2,00 m.
(7) Do vsakega objekta je zagotovljen tudi dovoz za intervencijska vozila.
(8) Cesta »A« poteka iz južne smeri, kot nadaljevanje
obstoječega dovoza in se na območju med šestimi objekti
obrne proti vzhodu, kjer se zaključi na meji območja OPPN z
možnostjo nadaljevanja proti vzhodu.
(9) Cesta »B« je nadaljevanje ceste »A« od krivine proti
severu in napaja dva stanovanjska objekta.
(10) Cesta »C« ni vezana na ostali dve cesti, ampak se
samostojno priključuje na obstoječ dovoz na zahodu.
(11) Skladno z določili OPPN bo potrebno na slepih priključkih zagotoviti obračanje vozil. Zasnova cest »A« in »B«
omogoča obračanje vozil na križišču, kjer se cesta »A« obrne
proti vzhodu, cesta »B« pa se nadaljuje proti severu. Na tem
mestu bodo lahko obračala vsa vozila, tako osebna, kot smetarska in intervencijska. Na koncu vsakega od krakov pa bo
možno obračanje tudi na dvoriščih posameznih objektov, zato
so kraki cest toliko podaljšani, da je mogoče obračanje in čelno
vključevanje na glavne občinske ceste.
(12) Asfaltirano vozišče z muldo ima sledeč zgornji ustroj:
– 3 cm = AC 8 surf B 70/100 A3
– 6 cm = AC 22 base B 50/70 A3
– 40 cm tamponski drobljenec TD 32
Me zgornjega ustroja ≥ 100 MPa.
(13) Vozišče je obojestransko omejeno z armirano betonskimi lamelami, ki so prereza 5x25 cm, so izdelane montažno
v betonu C25/30 in položene v betonski temelj C8/10.
(14) Meteorne vode z vozišča so vodene preko asfaltirane
mulde v požiralnike, ki imajo vtoke preko LTŽ mreže, so brez
dna, tako da ima vsak tudi funkcijo ponikovalnice. V kolikor se
ob gradnji ugotovi, da so tla slabo prepustna, se ob požiralnikih
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zgradi še dodatne ponikovalnice z večjo ponikalno površino.
Del vode bo poniknil tudi v gramoznih bankinah.
(15) Požiralniki so iz poliestrskih cevi f 45cm, mreže so
težke izvedbe (tip D).
(16) Skupaj je predvidenih devet (9) požiralnikov.
20. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Na poti (Grogova ulica), parc. št. 619/1 k.o. Naklo
(2096), ob robu cestišča, je predvideno mesto priključevanja
javnega voda elektrovoda, v dolžini cca 322 m.
(2) Mesto priključitve na javni vod bo na trafo postaji številka TP 0051 Naklo Šola. NN izvod iz TP 0051 Naklo Šola, bo
potekal do prostostoječe omarice na zemljišču parc. št. 312/1
k.o. Naklo (2096).
(3) Obravnavano območje trinajstih stanovanjskih hiš bo
priključeno na obstoječe NN omrežje. Priključna točka novega
kablovoda za priključitev obravnavanih objektov je obstoječa
prosto stoječa razdelilna omarica na zemljišču parc. št.: 312/1,
k.o. Naklo. Iz te omare bo izveden nov izvod do razdelilnih oziroma merilnih omar lociranih na parcelnih mejah posameznih
objektov. Vse razdelilne oziroma merilne omare so locirane
tako, da so dostopne iz javnih površin. Vse novo predvideno
NN omrežje bo izvedeno v kabelski kanalizaciji.
(4) Na območju gradnje se zgradijo kabelski jaški 1,2 x
1,2 x 1,2 m, BC100 ali BC80.
(5) Na območju gradnje se zgradi kabelska kanalizacija
iz 2XPVC110 cevi oziroma 1XPE80 cev do posameznih gradbenih parcel na območju obdelave.
21. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Za potrebe predvidenega območja OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza se izvede vod javnega vodovoda.
(2) Območje obdelave bo napajano iz javnega vodovodnega omrežja. Omrežje se napaja iz vrtine v Dupljah in iz virov
v Občini Tržič. Glavni razdelilni vodohram se nahaja nad vasjo
Zgornje Duplje (Arhovo gradišče). V primeru večje porabe vode
pa se lahko napaja direktno iz vrtine. Predvideno območje bo
priključeno na javno omrežje na treh mestih.
(3) Severni trije objekti, ki ležijo ob cesti »C« se bodo
napajali preko priključkov, ki se bodo priključevali direktno na
že obnovljen vodovod proti Cegelnici.
(4) Ostali objekti pa se bodo priključevali na nov sekundarni vodovod, ki se bo na jugu, na Grogovi ulici priključeval
na obnovljen vodovod, ki poteka po tej cesti, na zahodu pa na
obstoječ sekundarni vodovod, ki se s hidrantom zaključuje ob
objektih Stara cesta 14 in 20. Poleg tega bo krak novo predvidenega sekundarnega vodovoda potekal še do konca ceste
»A« na vzhodu, kjer se bo ob morebitni kasnejši širitvi tega
dela naselja lahko podaljšal v to območje. Ta del vodovoda se
bo zaključil z nadtalnim hidrantom, ki bo služil kot blatni izpust.
(5) Zasnova omrežja in dimenzioniranje
Izračun potrebnih količin vode:
Stanovanjske enote 13
13 x 5 = 65 oseb
Ker gre za strnjeno naselje vzamemo 170 l/osebo/dan
65 x 170 = 11.050 l/dan = 11,05 m3/dan
Poraba:
11.050
Qs =
= 0,128 l/sek
24 x 3.600
Qmax = 0,128 x 1,5 x 1,2 x 1,5 = 0,346 l/sek
Qpož = 10,00 l/sek
Qpot = Qsr + Qpož = 0,346 + 10,00 = 10,346 l/sek
(6) Sekundarni vodovod po območju OPPN bo izveden v
ceveh iz nodularne litine f 100 mm. Skupna dolžina vodovodov
premera 100 mm znaša 201 m. Hišni priključki bodo izvedeni v
ceveh PEHD DN 32/12.5 in bodo na vsej dolžini uvlečeni v zaščitne cevi PEHD DN 63/12.5. Odcepi hišnih priključkov bodo
izvedeni z navrtnim zasuni in vgradbenimi garniturami. Hišni
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priključki bodo izvedeni na zemljišča posameznih objektov. Na
najbližjem možnem mestu, ki mora biti stalno dostopno in izven
povoznih površin so predvideni tipski »termo« vodomerni jaški.
(7) Odcepi sekundarnega vodovoda z glavnega vodovoda
so zgrajeni preko T kosov, ovalnih zasunov, ki so lahko vgrajeni
z vgradbenimi garniturami in varovalnimi cestnimi kapami, ali
pa v AB revizijskih jaških.
22. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Mimo obravnavanega območja poteka obstoječe distribucijsko plinsko omrežje. Po obravnavanih cestah se predvideva gradnja novega plinskega omrežja dimenzije DN63
oziroma DN75. Vsak posamezni priključnik se bo lahko individualno priključil na predvideno distribucijsko plinsko omrežje.
Plinovodno omrežje se bo na obstoječe omrežje priključevalo
ločeno in sicer za območje ob cestah »A« in »B« ter ločeno za
objekte ob cesti »C«.
(2) Območje ob cestah »A« in »B« se bo na obstoječe
distribucijsko omrežje priključilo na zemljišču (dostopna cesta)
parc. št.: 308/8, k.o. Naklo, območje ob cest »C« pa na zemljišču (dostopna cesta) parc. št.: 306/2 k.o. Naklo. Omrežje v
cesti »A«, na vzhodnem delu, bo ustreznih dimenzij, da se bo
lahko nadaljevalo tudi ob morebitni širitvi območja.
23. člen
(fekalna kanalizacija)
(1) FEKALNA KANALIZACIJA
I. Sistem odvodnjavanja
a. Predviden je ločen sistem odvodnjavanja komunalnih,
tehnoloških in padavinskih voda kar pomeni sledeče;
– Vse komunalne odpadne vode v kanalizacijo in s tem v
centralno čistilno napravo Kranj.
– Padavinske vode z utrjenih površin v kanalizacijo in v
ponikanje.
– Padavinske vode s streh v kanalizacijo na zemljišču
investitorja in v ponikanje.
b. Eventualne tehnološke odpadne vode je potrebno v
objektih voditi ločeno ter pred odtokom v kanalizacijo obdelati
do stopnje, ki jo zahtevajo predpisi za priključitev v javno kanalizacijo.
c. Odpadne komunalne vode se v kanalizacijskem omrežju vodi v javno kanalizacijo občine Naklo in s tem v CČN Kranj.
d. Padavinska voda z utrjenih površin se odvaja v ponikanje v območju OPPN. Vse padavinske vode s parkirišč se
vodijo skozi lovilce olj.
e. Padavinska voda s streh se z ločeno kanalizacijo odvaja v ponikanje v območju posameznih parcel znotraj OPPN.
II. Zasnova in opis omrežja
a. Kanalizacija komunalnih odpadnih vod
Ocena odtočnih količin
Stanovanjske enote 13
13 x 5 = 65 oseb
Srednji dnevni odtok 65 x 0.005l/s/osebo = 0,325 l/s
Tuja voda 50 % = 0,325 x 0,5 = 0,163 l/s
Qmax = 2 x 0,325 + 0,163 = 0,813 l/s
Kanal Ø25 0,5 % 50 % polnjenje
b. Vsa kanalizacija v območju OPPN je gravitacijsko speljana do Grogove ulice. Kanalizacija se priključi v obstoječ ločen javni kanal v Grogovi ulici. Priključni kanal poteka v dolžini
182 m izven območja urejanja OPPN v občinski cesti v podvozu
pod državno cesto.
c. Vsi kanali so premer 250 mm, priključki posameznih
objektov premer 150 mm. Skupna dolžina omrežja v območju
je 1245 m, izven območja pa 28 m. Globina kanalov omogoča
gravitacijski odvod z višine pritličja vseh objektov. Za morebitne
odtoke iz kleti objektov je zagotovljeno dovajanje do globine
1,50 m.
d. Kanali morajo biti zgrajeni iz materialov in na način, ki
zagotavlja vodotesnost zgrajenega sistema vključno z jaški.
Ustrezne so vse cevi iz umetnih mas (PVC, PE, poliester in
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drugo) minimalne togosti SN8 s tovarniško izdelanimi jaški iz
umetnih snovi.
III. Kanalizacija padavinskih vod utrjenih površin
a. Odvod padavinskih vod s cest je urejen s ponikanjem.
Požiralniki so locirani v muldi, morebitne ponikalnice pa so
locirane v gramoznih bankinah.
b. Pri računskem nalivu 240 l/s/ha (postaja Brnik t = 15 min
povratna doba 10 let) je količina odtoka pri posameznih požiralnikih od 3 l/s do 5 l/s.
c. Kanali so notranji premer 15 cm z minimalnim padcem
dna 0.5 %.
d. Predvidene so plitve ponikalnice premer 0,8 m z globino dna 1,5 m pod dotokom kanala. Skupaj je 9 požiralnikov
in 9 ponikalnic. Količine padavinskih vod bodo manjše, ravno
tako je v navedenem primeru razpršeno ponikanje, zato ni bila
opravljena posebna geološka presoja, ki bi posebej določala
globino ponikanja padavinskih voda.
IV. Kanalizacija padavinskih vod streh
a. Padavinske vode s streh se odvajajo ločeno v ponikanje na območju zemljišča posameznih objektov. Odtok v
posamezno ponikalnico je od 4 do 7 l/s.
b. Kanali so notranjega premera 15 do 20 cm z minimalnim padcem dna 0.5 %. Možno je vgraditi vse vrste cevi iz
umetnih mas minimalne togosti SN8.
24. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Obravnavano območje bo priključeno na telekomunikacijsko omrežje. Predvidena je priključitev na telekomunikacijskega operaterja Telekom Slovenije d.d., ki ima ob obravnavanem območju že zgrajeno obstoječe TK obrežje ustreznih
kapacitet za pokrivanje novo predvidenih priključnikov.
(2) Novo predvideno omrežje za napajanje območja
obravnavanega OPPN je priključno mesto na objektu Stara
cesta 24 (parc. št. 308/5, k.o. Naklo). Od predvidenega priključnega mesta bo zgrajena nova kabelska kanalizacija v katero
bodo vgrajeni TK kabli. Na parcelni meji, na stalno dostopnem
mestu iz javnih mest so predvidene priključne omarice.
(3) Na območju gradnje se zgradi kabelska kanalizacija
iz 2XPVC110 cevi oziroma 1XPE80 cev do posameznih gradbenih parcel na območju obdelave.
(4) Na območju gradnje se zgradijo kabelski jaški 1,2 x
1,2 x 1,2 m, BC100 ali BC80.
25. člen
(javna razsvetljava)
(1) Obravnavano območje bo opremljeno z javno razsvetljavo, ki bo priključena na že obstoječo javno razsvetljavo.
(2) Predvidene svetilke morajo biti skladne s predpisanimi
svetilkami enotno določenimi za celotno občino Naklo in bodo
nameščene na kandelabre višine 5 m. Kandelabri bodo pritrjeni
na betonske temelje, ki se jih locira na ustreznih mestih. Za
napajanje javne razsvetljave se predvidi kabel NYY-J 4x10+2,5
mm2, ki bo položen v kabelski kanalizaciji in bo potekala skupaj v isti trasi z NN kabelsko kanalizacijo. V same svetilke je
vgrajena redukcijska naprava, ki omogoča z omejevanjem
svetlobnega toka in moči s pomočjo redukcijske naprave v času
manjšega prometa oziroma v nočnih urah.
(3) Lokacije kandelabrov so ob vozišču na zunanjem delu
gramozne bankine v medsebojni razdalji cca 30 m. Za zaščito
pred udarom električnega toka se predvidi sistem TN-C – samodejni odklop napajanja.
(4) Svetilke se bodo napajale iz obstoječe javne razsvetljave. Priključitev bo izvedena pri obstoječi svetilki na Grogovi ulici.
(5) Na območju gradnje se zgradi kabelska kanalizacija
iz 1XPVC110.
26. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Vsi objekti znotraj območja OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza, bodo priključeni na ravnanje z odpadki v Občini
Naklo, pod pogoji izvajalca javne službe ravnanja z odpadki.
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(2) Lastniki objektov, v katerih bodo nastajali odpadki,
bodo pred priključitvijo objekta v sistem ravnanja z odpadki
pridobili mnenje oziroma soglasje o priključitvi od izvajalca
javne službe ravnanja z odpadki.
(3) Pri postavitvi zabojnikov ob objektih ter načinu vključitve in odvoza komunalnih odpadkov iz obravnavanega območja
urejanja prostorskega načrta za območje OPPN NA4-Naklo-ob
avtocesti – 1. faza, je upoštevan Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Naklo, ter vsa zahtevana zakonodaja iz
področja odpadkov.
27. člen
(začasni objekti)
(1) Zaradi lažje gradnje prometne, komunalne in energetske infrastrukture je predvidena izvedba začasne dostopne poti
do obravnavanega območja. Predvideva se izgradnja dostopne
poti širine 3,00 m.
(2) Pot bo potekala po zemljiščih parc. št.: 620/4, 309/1 in
308/12, vse k.o. Naklo. Zemljišče parc. št.: 620/4 k.o. Naklo je
v naravi pot, zemljišča parc. št. 309/1 in 308/12 obe k.o. Naklo
pa sta v naravi kmetijsko zemljišče.
(3) Izvedba začasne dostopne poti bo izvedena z odstranitvijo plodne zemljine (humusa) in deponiranje humusa na
začasni deponiji, za kasnejšo rekultivacijo.
(4) Na mesto odstranjenega humusa se vgradi gramozno
nasutje granulacije zrn (0–63 mm) z utrjevanjem. Po zaključku
gradnje se ves pripeljani nasipni gramoz odstrani in odpelje na
deponijo gradbenih materialov, predhodno deponirana plodna
zemljina pa se iz začasne deponije pripelje nazaj na mesto
izkopa oziroma začasne dostopne poti.
28. člen
(faznost gradnje javne infrastrukture)
Predvideno infrastrukturo se zgradi v več fazah na podlagi
načrta komunalne infrastrukture.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULUTNE DEDIŠČINE
29. člen
(varovanje kulturne dediščine)
(1) Območje OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza se
ne nahaja v območju varovanja kulturne dediščine.
(2) Območje OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza se
ne nahaja v območju varovanja vaškega jedra.
(3) V območju urejanja ni objekta ali območij dediščine.
Dediščina, ki leži izven območja urejanja, rešitve pa nanjo
ne bodo imele negativnega vpliva je registrirano arheološko
najdišče Naklo – Gradišče na Štuclju nad Pivko (EŠD 5149).
Konglomeratni pomol je s treh strani prepadno odsekan, proti
vzhodu pa zavarovan z obrambnim nasipom in jarkom. V južnem delu so ohranjeni ostanki kvadratnega stolpa, vrzel v zidu
nakazuje vhod (6.–7. stoletje).
(4) Pri načrtovanju OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti –
1. faza je bilo upoštevano načelo trajnostnega prostorskega
razvoja. Prostorska ureditev območja je v celoti upoštevala
javno korist varstva kulturne dediščine, rešitve so prilagojene
celostnemu ohranjanju kulturne dediščine.
(5) Z ureditvijo območja se ne bo na nikakršen način
posegalo v območja in posamezne dele kulturne dediščine
kraja. Z nameravani rešitvami se zagotavlja varovanje pred
poškodbami ali uničenjem kulturne dediščine, v času gradnje
in v času obratovanja objektov.
(6) Pri načrtovanju območja OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza so bili upoštevani;
– Varstveni režim, ki velja za kulturne spomenike, vključno
z njihovimi vplivnimi območji.
– Varstveni režim, ki velja za varstvo kulturne dediščine.
– Varstveni režim, ki velja za registrirano arheološko najdišče.
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(7) Višina objektov v načrtovanem območju OPPN
NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza ne bo tako visoka, da bi
zakrivala pogled na EŠD 5149 Gradišče na Štuclju nad Pivko.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE
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(4) V planu je določeno mesto trajnega deponiranja in
odlaganja okolju neškodljivih snovi (izkopani material) – individualno deponiranje na zemljiščih investitorjev. V bližini območja
OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza se ne nahajajo priobalna in vodna zemljišča, brežine in pretočni profili.
(5) Zagotovljeno je preventivno preprečevanje obremenitve obrežnih ekosistemov, onesnaženja vod in okolja.

30. člen

32. člen

(varovanje tal)

(ohranjanje narave)

(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da bodo prizadete čim
manjše površine tal. Z začasne prometne in gradbene poti ter
deponije se uporabijo infrastrukturne površine in površine na
katerih so tla manj kvalitetna.
(2) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le materiali, za katerega
obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov je
potrebno preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin ob
sušnem in vetrovnem vremenu. S teh površin je treba preprečiti odtekanje vod za kmetijsko obdelovane površine oziroma
površine gradbenih parcel obstoječih objektov.
(3) Humus in rodovitna prst se ob začetku gradbenih del
odstrani in deponira na način, ki ohranja njegovo rodovitnost
oziroma tako, da se pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi
in manj rodovitnim materialom. Pri tem ne sme priti do mešanja
mrtvice in živice, ki ne sme biti deponirana v kupih višjih od
1,20 m.
(4) Vse utrjene površine na katerih je možno parkirati
vozila, morajo biti opremljene z lovilci olj v nepropustni izvedbi.
Padavinske odpadne vode s prometnih površin se vodijo ponikovalnice preko lovilcev olj.
(5) Spremljanje izvajanja ukrepov povezanih z organizacijo gradbišča, zagotovi investitor.

Območje OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza se ne
nahaja v območju naravnih vrednot, zavarovanih območjih ali
pomembnih območjih biotske raznovrstnosti.

31. člen
(varovanje voda in zaščitni ukrepi)
(1) Odvajanje, čiščenje in skladiščenje odpadnih, komunalnih in padavinskih odpadnih voda za območje OPPN bo
usklajeno z Zakonom o vodah in s predpisi s področja varstva
okolja;
– Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05,
45/07, 79/09),
– Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz
komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07,63/09,
105/10),
– Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz
malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07,
30/10),
– Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07,
33/08),
– Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z
javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05).
(2) Ustrezno je potrebno urediti odvodnjavanje padavinskih voda. Padavinske in drenažne vode naj se odvajajo oziroma ponikajo tako, da ne bo prišlo do erodiranja, zamakanja ali
poplavljanja okoliških površin. Geološke razmere podlage bodo
dopuščale da se padavinske vode prioritetno ponikajo, pri tem
bodo ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. V skladu z 92. členom Zakona o vodah (Uradni
list RS, št. 67/02, 102/04 – ZGO-1-UPB1, 2/04 – ZZdrl-A,
41/04 – ZVO1, 57/08, 57/12) je možno v čim večji možni meri
zmanjšati hipni odtok padavinskih voda z urbaniziranih površin.
(3) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih
voda z javnih cest in površin bo usklajena z Uredbo o emisiji
snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list
RS, št. 47/05).

33. člen
(osončenje)
Oblikovanje objektov se mora zagotoviti na način in razpored prostorov, ki omogočajo 45º kot osončenja namenjenega
za bivanje in v delu, ki je namenjen delu občutljivih prostorov.
34. člen
(varstvo zraka)
(1) Pri načrtovanju je potrebno upoštevati določila veljavne zakonodaje in predpisov s področja varstva zraka. Izpusti v
zrak ne smejo presegati z zakonom določenih mejnih vrednosti.
(2) Ukrepi za varstvo zraka v času gradnje predvidevajo predvsem preprečevanje prašenja z območja gradbišča in
dovoznih cest.
35. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)
(1) Za osvetljevanje javnih in zasebnih zunanjih površin
naj se uporabijo žarnice, ki ne oddajajo UV spektra; to je natrijeve plinske žarnice (nizkotlačne ali visokotlačne). Svetilke
naj bodo neprodušno zaprte in usmerjene v tla, brez sevanja
svetlobe nad vodoravnico.
(2) Osvetljevanje območja, tako dovoznih cest, poti, parkirišč in osvetljevanje objektov naj bo zmanjšano na najnižjo
raven. Območja za katera osvetljevanje ni nujno potrebno, naj
se ne osvetljujejo. Preprečevanje svetlobnega onesnaženja se
bo izvajalo z zasenčenjem ali delnim zasenčenjem svetilk proti
sosednjim nepremičninam, ki niso v lasti investitorja.
36. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa
v okolju sodi območje OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza
v območje III. Območja varstva pred hrupom. Za to območje
veljajo dnevne ravni hrupa 60dBA in mejne nočne ravni 50 dBA.
(2) Ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom morajo biti izvedeni v skladu z veljavno
zakonodajo in predpisi. Predvideni objekti oziroma njihovo
obratovanje in uporaba po končani gradnji ne smejo presegati
predpisane mejne ravni hrupa.
(3) V času gradnje je zaradi obratovanja gradbenih strojev
in dovoza tovornih vozil pričakovati občasne povečane emisije
hrupa. Za zmanjševanje hrupa v času gradnje je predvideno,
da bodo vsa gradbena dela potekala v dnevnem času, med
delovnim tednom.
(4) Območje OPPN se ne nahaja v varovalnem pasu
državnih cest, vendar je zaradi bližine avtoceste območje malenkostno obremenjeno s hrupom zaradi prometa na avtocesti.
(5) Vse morebitne posege v varovalni pas avtoceste,
ki meri 40 m od roba cestnega sveta na vsako stran, je možno izvajati le po predhodnem soglasju DARS d.d. oziroma
upravljavca ceste. Posegi v varovalni pas avtoceste ne bodo v
nasprotju z njenimi koristmi, ne smejo prizadeti interesov varovanja ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega
razvoja prometa in varovanja njenega videza.
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(6) Upoštevana so določila predpisov s področja varstva pred hrupom, ki določajo mejne vrednosti obremenitev
s hrupom glede na rabo prostora in obremenitve s hrupom
na predvidenih za hrup občutljivih objektih načrtovanih s
tem OPPN.
(7) Za območje OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza
je bila že v fazi dopolnjenega osnutka OPPN izdelana Strokovna podlaga ocene obremenitve okolja s hrupom, katero je
izdelalo pooblaščeno podjetje MARBO d.o.o., Alpska cesta 43,
4248 Lesce, številka 71/1-2013. Pri pripravi Strokovne podlage
ocene obremenitve okolja s hrupom so sodelovali sodelavci
podjetja Marbo d.o.o. in odgovorna in pooblaščena načrtovalka
Alenka Markun, univ. dipl. kem.
(8) Načrtovano območje OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti
– 1. faza je na podlagi Strokovne podlage ocene obremenitve
okolja s hrupom z vidika varstva načrtovanih objektov z vidika
varstva načrtovanih objektov z varovanimi prostori pred hrupom
prometa po bližnjem odseku avtoceste A2 0006: Podtabor –
Kranj zahod izvedljiv in sprejemljiv brez dodatnih omilitvenih
ukrepov, saj cestni promet po navedenem odseku AC ne bo
povzročal čezmernih ravni hrupa v okolju v letu 2015 in tudi ne
v letu 2035, niti v pritličju in niti v mansardi načrtovanih stanovanjskih objektov.
(9) Naravna orientacija območja zemljišč zagotavlja lociranje zemljišč stran od hrupa.
(10) Potrebni protihrupni ukrepi za zaščito območja bodo
izvedeni najkasneje ob izgradnji načrtovanih ureditev.
(11) Ocena obremenjenosti s hrupom s predlogom protihrupnih ukrepov je priložena dopolnjenemu osnutku OPPN
NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza in k gradivu za izdajo mnenja
k predlogu OPPN.
(12) DARS d.d. oziroma upravljavec avtoceste ne bo
zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom (zaradi prometa na avtocesti) za objekte in njihove funkcionalne površine,
kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so ali
bodo posledica obratovanja avtoceste, glede na načrtovane
ukrepe zaščite v sklopu njene izgradnje. Izvedba vseh ukrepov
za zaščito območja je obveznost lokalne skupnosti oziroma
investitorjev novih posegov.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI,
VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
37. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami vključno z varstvom pred požarom)
(1) Pri načrtovanju območja OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza so bile upoštevane vse naravne omejitve.
V območju ni omejitve kot so poplavnost, visoka podtalnica,
erozivnost ter plazovitost terena, saj je območje suho, travno,
nepozidano in ravno območje.
(2) Objekti na območju OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza morajo biti dimenzionirani in projektirani ustrezno
glede na stopnjo potresne ogroženosti. Po karti potresne nevarnosti (atlas ARSO) se Občina Naklo nahaja v območju s
projektnim pospeškom tal (g) 0,225. Pri načrtovanju konstrukcije objekta je potrebno upoštevati merila in pogoje gradnje,
ki so v skladu s predpisi s področja mehanske odpornosti in
stabilnosti objektov.
(3) Na obravnavanem območju ne obstaja možnost razlitja nevarnih snovi.
(4) Požarno varstvo na območju OPN Naklo mora biti urejeno skladno s veljavnimi požarno varstvenimi predpisi. Pri projektiranju objektov je potrebno predvideti vse pasivne in aktivne
ukrepe varstva pred požarom v skladu z veljavno zakonodajo in
predpisi s področja varstva pred požarom. Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne
objekte se dokazuje v elaboratu – zasnova požarne varnosti
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za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu – študija požarne
varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni
v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.
(5) Zagotovljeni so minimalni oziroma zadostni odmiki
stanovanjskih objektov in drugih objektov od parcelnih mej
zemljišč, saj le-ti znašajo minimalno 4,00 m (zid objekta),
odmiki drugih objektov pa bodo vsaj 1,5 m. Drugi objekti bodo
brez okenskih odprtin proti sosednjim zemljiščem ter se tako
zagotavlja protipožarna ločitev z namenom preprečitve širjenja
požara na sosednje objekte.
(6) V območju načrtovanja OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza ni možnosti dopustnih požarnih tveganj, ki
so povezana s povečano možnostjo nastanka požara zaradi
uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov v
objektih predvidenih na območju ter možnosti širjenja požara
na morebitna poselitvena območja ter požarna tveganja zaradi
ogroženosti naravnega okolja.
(7) Za zaščito v primeru nevarnosti elementarnih in drugih
nesreč so zagotovljene ustrezne evakuacijske poti in površine
za ljudi, živali in materialne dobrine, intervencijske poti in površine.
(8) Za zagotavljanje zadostnih virov vode za gašenje se
bo zagotavljajo zadostne količine vode za gašenje. V neposredni bližini novonastajajočega naselja je obstoječi hidrant
(obstoječi hidrant se že nahaja na začetku ceste »C«), na novo
pa se zgradita še dva hidranta; hidrant ob sredini ceste »A«,
hidrant ob koncu ceste »A«. Tako se za zagotavljanje zadostnih
virov vode za gašenje v neposredni bližini načrtovanega naselja zagotavljajo količine požarne vode treh hidrantov.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
38. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Vsak objekt izmed predvidenih stanovanjskih objektov predstavlja ločeno etapo izvedbe OPPN NA4-Naklo-ob
avtocesti – 1. faza. Posamezna etapa se mora izvesti v skladu
določbami 25. člena odloka z vsemi elementi zunanje ureditve
in izgradnje pripadajoče gospodarske infrastrukture do predvidenega stanovanjskega objekta.
(2) Izgradnja novih dostopnih poti, vključno z izgradnjo
celotne gospodarske infrastrukture predstavlja ločeno etapo
oziroma več etap, ki se jih razdeli v zaključeno celoto.
IX. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV
39. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Dovoljena so odstopanja od tlorisnih in višinskih gabaritov objektov za maksimalno ±10 %.
(2) Pri izvedbi so ob soglasju pristojnega soglasodajalca
dopustna odstopanja od arhitekturnih in tehničnih rešitev, če
se pri nadaljnjem natančnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo
rešitve, ki so primernejše z arhitekturnega, oblikovalskega,
prometno – tehničnega in okoljevarstvenega vidika.
X. KONČNE DOLOČBE
40. člen
(veljavnost občinskih prostorskih aktov)
Z dnem uveljavitve tega odloka se za območje OPPN
NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza šteje, da je spremenjen in
dopolnjen Odlok o OPN občine Naklo (Uradni list RS, št. 11/10,
48/10).
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41. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega OPPN opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
42. člen
(vpogled)
OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza je na vpogled na
sedežu Občine Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo.
43. člen
(veljavnost odloka)
OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza prične veljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0005/2011-92
Naklo, dne 21. maja 2014
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

2418.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje urejanja NA4 – Naklo – ob
avtocesti – 1. faza

Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09
– ZPNačrt-1A), 4., 8. in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07),
7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka
(Uradni list RS, št. 95/07) ter 12. in 78. člena Statuta Občine
Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je Občinski svet Občine Naklo
na 23. redni seji dne 21. 5. 2014 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje urejanja NA4 – Naklo – ob avtocesti
– 1. faza
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih
zemljišč za območje urejanja NA4 – Naklo – ob avtocesti –
1. faza (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo
podjetje Alfa Ars d.o.o., PE Kranj, Stritarjeva ulica 8, 4000
Kranj, v juliju 2013.
2. člen
Program opremljanja se sprejme z odlokom in je podlaga
za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
Programa opremljanja vsebuje:
– določitev obračunskih območij;
– izračun skupnih in obračunskih stroškov opremljanja
po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih
območjih;
– preračun obračunskih stroškov na m2 parcele oziroma
na m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah
komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka;
– roki za gradnjo in rekonstrukcijo komunalne opreme;
– grafični prikaz obravnavane komunalne opreme;
– grafični izris obračunskih območij posameznih vrst komunalne opreme.
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4. člen
(1) Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih
lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih,
ki urejajo varstvo okolja;
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih
lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo
energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
– objekti grajenega javnega dobra in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
(2) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje
komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača Občini Naklo.
(3) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na
to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
(4) Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s
projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme
na obračunskem območju.
(5) Obračunski stroški so tisti del skupnih stroškov, ki se
financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov
in bodo bremenili določljive zavezance.
(6) Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na
kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen.
(7) Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
(8) Objekt je stavba ali gradbeno inženirski objekt v skladu
s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
(9) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na
komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta
ali spreminja njeno namembnost.
II. OBRAVNAVANA KOMUNALNA OPREMA
5. člen
(1) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno
opremo:
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje,
– ceste in javno razsvetljavo,
– površine za ravnanje z odpadki.
(2) Prikaz obstoječe in načrtovane komunalne opreme je
razviden iz programa opremljanja.
6. člen
Roki za gradnjo komunalne opreme so razvidni iz programa opremljanja, podrobneje pa se bodo določili s pogodbo
o opremljanju.
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA
7. člen
(1) Obračunska območja za načrtovano (novo) komunalno opremo so naslednja:
– vodovod: eno obračunsko območje,
– kanalizacija: eno obračunsko območje,
– ceste: eno obračunsko območje.
(2) Obračunsko območje za gradnjo načrtovanega (novega) vodovodnega omrežja in cest je enako vsoti parcel od 1 do
10 znotraj območja urejanja NA4 – Naklo – ob avtocesti – I. faza.
(3) Obračunsko območje za gradnjo načrtovanega (novega) kanalizacijskega omrežja je enako vsem 13 parcelam
znotraj območja urejanja NA4 – Naklo – ob avtocesti – I. faza.
(4) Obračunska območja za novo komunalno opremo so
razvidna v grafičnem prikazu v programu opremljanja.
8. člen
Obračunska območja za obstoječe vodovodno, kanalizacijsko in cestno omrežje ter površinami za ravnanje z odpadki
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so določena na podlagi Odloka o programu opremljanja in
merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine
Naklo (Uradni list RS, št. 79/11).
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
9. člen
Skupni stroški gradnje nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme so:
Komunalna oprema

Skupni stroški gradnje
nove komunalne opreme
(EUR)

Vodovod

37.401,08

Kanalizacija

61.256,44

Ceste

75.992,23

Površine za ravnanje z odpadki
Skupaj

0,00
174.649,75

10. člen
Obračunski stroški za novo komunalno opremo so:
Komunalna oprema

Obračunski stroški
(EUR)

Vodovod

37.401,08

Kanalizacija

61.256,44

Ceste

75.992,23

Površine za ravnanje z odpadki
Skupaj

0,00

Obračunski stroški
za obstoječo komunalno
opremo
(EUR)

Vodovod

4.281,89

Kanalizacija

14.522,48

Ceste

11.456,07

Površine za ravnanje z odpadki
Skupaj

562,14
30.822,54

12. člen
(1) Obračunski stroški komunalne opreme so enaki vsoti
obračunskih stroškov za novo komunalno opremo iz 10. člena
in obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo iz
11. člena.
(2) Obračunski stroški komunalne opreme po posameznih
vrstah komunalne opreme so:
Komunalna oprema

Obračunski stroški
za komunalno opremo
(EUR)

Vodovod

41.682,97

Kanalizacija

75.778,88

Ceste

87.448,30

Površine za ravnanje z odpadki
Skupaj

13. člen
(1) Pri preračunu obračunskih stroškov načrtovane in
obstoječe komunalne opreme za 13 objektov v območju urejanja NA4 – Naklo – ob avtocesti – I. faza na enoto mere, so
za kanalizacijo upoštevane površine parcel in neto tlorisne
površine iz četrtega odstavka 18. člena odloka, za vodovod,
ceste in površine za ravnanje z odpadki pa površine parcel in
neto tlorisne iz petega odstavka 18. člena.
(2) Obračunski stroški za novo komunalno opremo iz
10. člena, preračunani na enoto mere, po posameznih vrstah
komunalne opreme so:
Cpi
(EUR/m2)

Cti
(EUR/m2)

Vodovod

6,98

14,01

Kanalizacija

8,69

17,59

Ceste

14,18

28,47

Komunalna oprema

Površine za ravnanje z odpadki

0,00

0,00

Skupaj

29,85

60,07

Cpi – obračunski stroški, preračunani na m2 parcele
(EUR/m2)
Cti – obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne
površine objekta (EUR/m2)
14. člen
Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo iz
11. člena, preračunani na enoto mere, po posameznih vrstah
komunalne opreme so:
Komunalna oprema

174.649,75

11. člen
Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo po
posameznih vrstah komunalne opreme so:
Komunalna oprema

V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV
OPREMLJANJA NA ENOTO MERE

562,14
205.472,29

Cpi
(EUR/m2)

Cti
(EUR/m2)

Vodovod

0,80

1,60

Kanalizacija

2,06

4,17

Ceste

2,14

4,29

Površine za ravnanje z odpadki

0,10

0,21

Skupaj
5,10
10,27
Cpi – obračunski stroški, preračunani na m2 parcele
(EUR/m2)
Cti – obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne
površine objekta (EUR/m2)
15. člen
Obračunski stroški komunalne opreme iz 12. člena, preračunani na enoto mere, po posameznih vrstah komunalne
opreme so:
Cpi
(EUR/m2)

Cti
(EUR/m2)

Vodovod

7,78

15,62

Kanalizacija

10,75

21,76

Ceste

16,31

32,76

Površine za ravnanje z odpadki

0,10

0,21

Skupaj

34,94

70,35

Komunalna oprema

Cpi – obračunski stroški, preračunani na m2 parcele
(EUR/m2)
Cti – obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne
površine objekta (EUR/m2)
16. člen
Za izračun komunalnega prispevka za objekte od 1 do 10
se upoštevajo obračunski stroški komunalne opreme iz 13. in
14. člena preračunani na enoto mere, po posameznih vrstah
komunalne opreme, ki so:
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nova komunalna oprema
obstoječa komunalna oprema
Cpi
Cti
Cpi
Cti
Vodovod
6,98
14,01
0,80
1,60
Kanalizacija
8,69
17,59
2,06
4,17
Ceste
14,18
28,47
2,14
4,29
Površine za ravnanje z odpadki
0,00
0,00
0,10
0,21
SKUPAJ
29,85
60,07
5,10
10,27
Cpi – obračunski stroški, preračunani na m2 parcele (EUR/m2)
Cti – obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta (EUR/m2)
Komunalna oprema
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skupaj
Cpi
7,78
10,75
16,32
0,10
34,95

Cti
15,61
21,76
32,76
0,21
70,35

17. člen
(1) Ker se vsi načrtovani objekti ne bodo zgradili istočasno
oziroma se bodo objekti 11, 12 in 13 zgradili kasneje in s tem
tudi del načrtovane nove kanalizacije za te objekte, se bo tudi
načrtovana nova kanalizacija za območje urejanja NA4 – Naklo
– ob avtocesti – I. faza zgradila v dveh fazah.
Od načrtovanih trinajstih objektov se bodo objekti 11, 12
in 13 ter načrtovana (nova) kanalizacija za te objekte zgradila
v II. fazi, zato se bo sorazmerni del stroškov za izgradnjo načrtovane (nove) kanalizacije investitorjem teh objektov odmeril
z odmerno odločbo pri odmeri komunalnega prispevka pred
izdajo gradbenega dovoljenja za te objekte.
(2) Za izračun komunalnega prispevka za kanalizacijo za
objekte 11, 12 in 13 se upoštevajo naslednji obračunski stroški:
nova komunalna oprema
obstoječa komunalna oprema
Cpi
Cti
Cpi
Cti
Kanalizacija
8,69
17,59
2,06
4,17
Cpi – obračunski stroški, preračunani na m2 parcele (EUR/m2)
Cti – obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta (EUR/m2)
Komunalna oprema

VII. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO
KOMUNALNEGA PRISPEVKA
18. člen
(1) Razmerje med upoštevanjem merila parcele (Dp) in
merila neto tlorisne površine (Dt) je 0,5:0,5.
(2) Faktor dejavnosti za stanovanjske objekte z garažo v
OPPN za območje urejanja NA4-Naklo-ob avtocesti – I. faza je 1.
(3) Površine parcel in neto tlorisne površine posameznih
objektov so:

skupaj
Cpi
10,75

Cti
21,76

(4) Vsote površin parcel in neto tlorisnih površin za
13 objektov so:
Podatki za 13
objektov
površina

Vsota parcel
(m2)

Vsota NTP
(m2)

7.049,00

3.481,99

(5) Vsote površin parcel in neto tlorisnih površin za objeke
od 1 do 10 so:
Podatki za 10
objektov

Vsota parcel
(m2)

Vsota NTP
(m2)

5.359,00

2.669,26

Oznaka objekta
v OPPN NA4Naklo-ob avtocesti
– 1. faza

Površina parcele
(m2)

Neto tlorisna
površina objekta
(m2)

1

525,00

250,99

2

512,00

250,99

VIII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

3

522,00

270,91

4

533,00

270,91

5

533,00

270,91

6

570,00

270,91

7

530,00

270,91

8

530,00

270,91

19. člen
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na
komunalno opremo, ali povečuje neto tlorisno površino objekta
ali spreminja njegovo namembnost.
(2) Komunalni prispevek se načrtovanim objektom v območju urejanja NA4 – Naklo – ob avtocesti – I. faza odmeri na
zahtevo zavezanca ali upravne enote pred izdajo gradbenega
dovoljenja.

SKUPAJ

9

502,00

270,91

10

602,00

270,91

11

603,00

270,91

12

565,00

270,91

13

522,00

270,91

7.049,00

3.481,99

površina

20. člen
(1) Komunalni prispevek za vsako posamezno komunalno
opremo na posameznem obračunskem območju se izračuna
tako, da se seštejeta delež komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme, ki odpade na parcelo, in
delež, ki odpade na neto tlorisno površino objekta, kot je to
prikazano v naslednji enačbi:
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KPi = (A(parcela) * Cpi * Dpi) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Cti * Dti)
Zgornje oznake pomenijo:
KPi……….. komunalni prispevek za določeno vrsto
komunalne opreme,
A(parcela)…… površina parcele objekta,
Cpi………... stroški opremljanja kvadratnega metra parcele
iz 16. in 17. člena za določeno komunalno
opremo na obračunskem območju,
Dpi……….. delež parcele iz (1) odstavka 18. člena pri
izračunu komunalnega prispevka,
K(dejavnosti)… faktor dejavnosti iz (2) odstavka 18. člena,
Cti………… stroški opremljanja kvadratnega metra neto
tlorisne površine objekta iz 16. in 17. z določeno
komunalno opremo na obračunskem območju,
A(tlorisna)…… neto tlorisna površina objekta,
Dti………... delež neto tlorisne površine objekta iz (1)
odstavka 18. člena pri izračunu komunalnega
prispevka,
i
posamezna vrsta komunalne opreme;
j
posamezno obračunsko območje.
(2) Komunalni prispevek je enak vsoti komunalnega prispevka za novo komunalno opremo in komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo.
(3) Pri izračunu komunalnega prispevka za objekte od
1 do 10 je za novo komunalno opremo treba upoštevati obračunske stroške za posamezno vrsto komunalno opremo na
enoto mere iz prvega odstavka 16. člena (nova komunalna
oprema) ter površine parcel in neto tlorisne površine za objekte
od 1 do 10 iz tretjega odstavka 18. člena. Pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je treba
upoštevati obračunske stroške za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme na enoto mere iz prvega odstavka
16. člena (obstoječa komunalna oprema), površine parcel iz
tretjega odstavka 18. člena in dejanske neto tlorisne površine
objektov. Če bodo dejanske neto tlorisne površine objektov
večje od neto tlorisnih površin, navedenih v tretjem odstavku
18. člena, se komunalni prispevek za obstoječo komunalno
opremo za dodatne neto tlorisne površine izračuna skladno z
določili v programu opremljanja.
(4) Pri izračunu komunalnega prispevka za objekte 11,
12 in 13, ki se priključujejo samo na kanalizacijo, je za novo
komunalno opremo treba upoštevati obračunske stroške za
načrtovano – novo kanalizacijo na enoto mere iz drugega
odstavka 17. člena ter površine parcel in neto tlorisne površine iz tretjega odstavka 18. člena. Pri izračunu komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo je treba upoštevati
obračunske stroške za obstoječo kanalizacijo na enoto mere
iz drugega odstavka 17. člena, površine parcel iz tretjega odstavka 18. člena in dejanske neto tlorisne površine objektov.
Če bodo dejanske neto tlorisne površine objektov večje od
neto tlorisnih površin, navedenih v tretjem odstavku 18. člena,
se komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo za
dodatne neto tlorisne površine izračuna skladno z določili v
programu opremljanja.
(5) Za izračun komunalnega prispevka za že zgrajeno komunalno infrastrukturo, na katero se bodo priključili objekti 11,
12 in 13 in se nahaja izven območje urejanja NA4 – Naklo – ob
avtocesti – I. faza, je treba za izračun komunalne infrastrukture na katero se bodo priključili objekti 11, 12 in 13 upoštevati
obračunske stroške, ki so opredeljeni v Odloku o programu
opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje Občine Naklo (Uradni list RS, št. 79/11).
21. člen
Zavezancem objektov 11, 12 in 13, ki bodo objekte in
načrtovano (novo) kanalizacijo za te objekte zgradili v II. fazi,
se sorazmerni del stroškov za izgradnjo načrtovane (nove)
kanalizacije za te objekte odmeri z odmerno odločbo pri odmeri
komunalnega prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja za
te objekte. Drugih olajšav za zavezance ni.
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22. člen
(1) Gradnjo komunalne opreme iz tega programa opremljanja lahko Občina Naklo s pogodbo o opremljanju odda
zavezancem za plačilo komunalnega prispevka.
(2) S pogodbo o opremljanju se lahko zavezanci za plačilo
komunalnega prispevka in Občina Naklo dogovorijo, da bodo
zavezanci za plačilo komunalnega prispevka sami zgradili del
ali celotno komunalno opremo za opremljanje parcel, na katerih nameravajo graditi objekte. V tem primeru se v pogodbi o
opremljanju natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh
strank.
23. člen
(1) Za indeksiranje stroškov iz 16. in 17. člena se pri
odmeri komunalnega prispevka uporabi povprečni letni indeks
cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena
dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja
datum uveljavitve programa opremljanja.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Stroški v odloku so navedeni v EUR brez DDV.
25. člen
Program opremljanja je na vpogled na Občina Naklo.
26. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 3505-0005/2011-93
Naklo, dne 21. maja 2014
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

2419.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
»Pod Polico«

Na podlagi 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), Sklepa o začetku priprave
sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega
načrta Pod Polico (Uradni list RS, št. 4/14) in 12. ter 78. člena
Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je svet Občine
Naklo na 23. seji dne 21. 5. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
»Pod Polico«
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta Pod Polico
(Uradni list RS, št. 107/10, 73/12, 98/12, 102/12). Spremembe
in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Pod Polico se nanašajo na besedilo in grafični prikaz
(zazidalna situacija z infrastrukturo) na zemljiščih 147/2 in
146/6, k.o. Pivka.
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2. člen
(vsebina odloka)
V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Pod Polico se:
– v 5. členu doda tretja točka, ki se glasi:
»Na skrajnem zahodnem delu območja se na parcelah
štev. 147/1 in 146/6, k.o. Pivka dovoli gradnja poslovno skladiščnih prostorov.«
– v 6. členu v poglavju Brežina doda tretja točka, ki se
glasi:
»Skrajni zahodni plato na parcelah 147/2 in 146/6,
k.o. Pivka se oblikuje tako, da obsega:
objekt A:
Poslovni objekt,
objekt B:
Skladiščni objekt.«
– v 7. členu doda poglavje, ki se glasi:
»Merila za skrajni zahodni plato na parcelah 147/2 in
146/6, k.o. Pivka:
objekt A:
Poslovni objekt,
tloris:
max. 7,00 m × 15,00 m, kontejnerske
enote ali enoten objekt,
višina:
max. 3,00 m,
etažnost:
P
streha:
ravna streha ali
objekt z dvokapno streho naklona 0–20°.
objekt B:
Skladiščni objekt
tloris:
max. 15,00 m × 30,00 m,
šotor ali enoten objekt,
višina:
max. 6,00 m,
etažnost:
P
streha:
šotor, polkrožne oblike ali
objekt z dvokapno streho naklona 0–20°.
ostala zunanja ureditev:
dostop:
dostop bo urejen z zahodne strani
iz rekonstruirane ceste
(JP odsek 780261 Pivka-Exoterm).
parkiranje:
za vozila za zaposlene in stranke
se nameni južni del platoja.
kota terena:
med +391,50 do +392,50.
ograja:
celotno območje se ogradi z varovalno
žično ograjo do višine 2,00 m. Ograja s soglasjem soseda lahko
poteka po notranji strani investitorjevega zemljišča, drugače
0,50 m, ob cesti 1,00 m odmika v notranjost investitorjevega
zemljišča.«
Znotraj pripadajoče zemljiške parcele se od nezahtevnih
in enostavnih objektov dovoli tudi postavitev garaže, pokritega
skladišča, lope in ute do velikosti 50 m2.
– v 9. členu doda četrta točka, ki se glasi:
»Vse prometne in komunalne ureditve za posege na parcelah 147/2 in 146/6, k.o. Pivka se navežejo na obstoječe vode,
ki potekajo ob občinski cesti (JP odsek 780261 Pivka-Exoterm)
oziroma v neposredni bližini. Smiselno pa se upoštevajo tudi
ostala določila glede komunalne opreme in smernice upravljavcev komunalne infrastrukture.«
– v 12. členu doda peta točka, ki se glasi:
»Lastniki objektov, v katerih bo nastajala industrijska odpadna voda, morajo, pred priključitvijo objekta na javno kanalizacijo, predhodno pridobiti mnenje Komunale Kranj.«
– v 13. členu doda sedma točka, ki se glasi:
»Nizko napetostni priključek za napajanje skrajnega zahodnega platoja za posege na parcelah 147/2 in 146/6, k.o.
Pivka poteka do predvidene TP. Do izgradnje TP se priključek
izvede skladno z zahtevami in soglasjem pristojnega soglasodajalca (Elektro Gorenjska).«
– v 16. členu na koncu prve točke doda besedilo, ki se
glasi:
»Izbor zabojnikov za zbiranje odpadne embalaže in MKO-mešanih komunalnih odpadkov je odvisen od namembnosti
ureditve objekta, v soglasju z izvajalcem ravnanja z odpadki,
to je Komunalo Kranj.«
– v 24. členu se šesta točka črta.
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– v 25. členu doda tretja točka, ki se glasi:
»Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom
za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu –
zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v
elaboratu – študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni
in zahtevni objekti, so določeni v predpisu o zasnovi požarne
varnosti.«
– v 30 členu doda sedma točka, ki se glasi:
»Gradnje in ureditve na zemljiščih 147/2 in 146/6, k.o. Pivka niso vezane na faznost in se lahko izvedejo kadarkoli.«
– v 33 členu doda deveta točka, ki se glasi:
»Za predvidene objekte na skrajnem zahodnem platoju
na parcelah 147/2 in 146/6, k.o. Pivka predhodne geomehanske raziskave, ojačitev prvih plošč ali gradnja zaklonišč ni
potrebna, če to ni v nasprotju z veljavnimi pravilniki s področja
gradnje.«
3. člen
(vpogled odloka)
Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Pod Polico, so na vpogled na Občini
Naklo in Upravni enoti Kranj.
4. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0001/2014-30
Naklo, dne 21. maja 2014
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

RAZKRIŽJE
2420.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Razkrižje za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 78/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4) (Uradni list RS, št. 11/11 s
spremembami) ter 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni
list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04, 28/12) je Občinski svet Občine
Razkrižje na 19. redni seji dne 26. 6. 2014 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna
Občine Razkrižje za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Razkrižje
za leto 2013.
2. člen
Zaključni račun proračuna se določi v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/Podskupina kontov
I.
70

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)

1.510.182,45

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.055.744,62

DAVČNI PRIHODKI

829.354,80

700 Davki na dohodek in dobiček

765.453,00

703 Davki na premoženje

40.516,40
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II.
40

41

42
43

III.
B.
IV.
75

V.
44

VI.
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704 Domači davki na blago in storitve
23.385,40
NEDAVČNI PRIHODKI
226.389,82
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
130.629,72
711 Takse in pristojbine
291,85
712 Globe in druge denarne kazni
50,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
11.090,03
714 Drugi nedavčni prihodki
84.328,22
KAPITALSKI PRIHODKI
724,93
720 Prihodki od prodaje poslovnih
objektov in prostorov
724,93
TRANSFERNI PRIHODKI
453.712,90
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
135.707,85
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sred. prorač EU
318.005,05
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.552.110,99
TEKOČI ODHODKI
266.487,99
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
116.854,78
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
18.441,35
402 Izdatki za blago in storitve
121.315,76
403 Plačila domačih obresti
3.042,89
409 Rezerve
6.833,21
TEKOČI TRANSFERI
544.363,11
410 Subvencije
134.407,91
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
250.471,03
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
15.777,44
413 Drugi tekoči domači transferi
143.706,73
INVESTICIJSKI ODHODKI
720.300,71
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
720.300,71
INVESTICIJSKI TRANSFERI
20.959,18
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
1.640,13
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
19.319,05
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–41.928,54
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
0

Uradni list Republike Slovenije
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILO DOLGA (550)
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2012

72.792,21
72.792,21
72.792,21
39.486,96
39.486,96
39.486,96
–8.623,29
33.305,25
41.928,54
34.221,90

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Razkrižje se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0069/2014-1
Šafarsko, dne 27. junija 2014
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

2421.

Sklep o ukinitvi statusa Splošno ljudsko
premoženje

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G),
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 34/11), 14. člena Statuta
Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04 in
28/12) je Občinski svet Občine Razkrižje na 19. redni seji dne
26. 6. 2014 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa Splošno ljudsko premoženje
1. člen
Na nepremičnini parc. št. 977/0 k.o. 274 Globoka, vrsta
rabe: javna pot, površina: 2905 m2, preneha status Splošno
ljudsko premoženje Upravni organ: Krajevni ljudski odbor Globoka.
2. člen
Na nepremičnini iz 1. člena tega sklepa se po prenehanju
statusa Splošnega ljudskega premoženja Upravni organ: Krajevni ljudski odbor Globoka, v zemljiško knjigo vpiše lastninska
pravica v korist Občine Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje
do celote, ter vknjižba zaznambe, da ima nepremičnina status
grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javne poti.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-3/2014-2
Šafarsko, dne 26. junija 2014
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
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SLOVENSKA BISTRICA
2422.

Sklep o cenah programov vrtcev na območju
Občine Slovenska Bistrica

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 100/05, 25/08, 98/09 in
34/10), 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS,
št. 97/03, 77/05 in 120/05) in določil Statuta Občine Slovenska
Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 24. redni seji dne 2. 7. 2014 sprejel

SKLEP
o cenah programov vrtcev na območju Občine
Slovenska Bistrica
1. člen
CENE PROGRAMOV VRTCEV SO:
Cena programa
v EUR
395,00
288,00
309,00

Vrsta programa
Prvo starostno obdobje (1 do 3 let)
Drugo starostno obdobje (3 do 6 let)
Kombinirani oddelek (1 do 6 let)
2. člen
CENE PREHRANE SO:
Obroki
Zajtrk
Malica
Kosilo
Skupaj
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6. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2014 dalje.
Št. 9000-5/2014-24/6
Slovenska Bistrica, dne 2. julija 2014
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

2423.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišč javno dobro

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica je na podlagi
določil Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02
in 18/07), določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – UPB4), določil Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10
in 75/12), določil Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12
in 24/13), določil Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – UPB2, in vse nadaljnje spremembe in dopolnitve) in
v skladu z določili Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list
RS, št. 55/10) na 24. redni seji dne 2. 7. 2014 sprejel

SKLEP

Dnevno v EUR
0,81
0,55
1,88
3,24

Mesečno v EUR
17,82
12,10
41,36
71,28

3. člen
Pri dnevni odsotnosti se odbijajo stroški živil v višini
Obroki
Zajtrk
Malica
Kosilo
Skupaj
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Dnevno v EUR
0,32
0,22
0,74
1,28

4. člen
Starši otrok, za katere je Občina Slovenska Bistrica po
veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske
vzgoje v vrtcu in jim državni proračun ne sofinancira plačila
programov, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno, in sicer v obdobju od 1. julija do
31. avgusta. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno
odsotnost otroka za največ en mesec. Starši so dolžni vrtcu
pisno napovedati odsotnost otroka najpozneje en teden pred
prvim dnem odsotnosti. Za počitniško rezervacijo plačajo starši
30 % plačila določenega z odločbo.
Prav tako lahko starši, za katere je Občina Slovenska
Bistrica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa
predšolske vzgoje v vrtcu in jim državni proračun ne sofinancira plačila programov, enkrat v koledarskem letu uveljavljajo
oprostitev plačila v primeru, če otrok zaradi bolezni oziroma
poškodbe ni obiskoval vrtca najmanj 20 oziroma do največ
30 delovnih dni. Na podlagi vloge staršev z ustreznim zdravniškim dokazilom, Občina Slovenska Bistrica obvesti pristojni
vrtec o upravičeni oprostitvi plačila.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
cenah programov vrtcev na območju Občine Slovenska Bistrica, številka 9000-6/2012-11/5-0207, z dne 12. 7. 2012 (Uradni
list RS, št. 55/12).

I.
S tem sklepom se ukine status zemljišč javno dobro za
nepremičnine:
– parc. št. 1440/3, k.o. 751 – Črešnjevec: 2.697,00 m2,
javno dobro, vrsta rabe: pot,
– parc. št. 821/34, k.o. 768 – Hošnica: 3.316,00 m2, javno
dobro, vrsta rabe: pot,
– parc. št. 823, k.o. 768 – Hošnica: 4.776,00 m2, javno
dobro, vrsta rabe: pot,
– parc. št. 1552/3, k.o. 725 – Kot: 220,00 m2, javno dobro,
vrsta rabe: pot,
– parc. št. 1544/1, k.o. 725 – Kot: 2.690,00 m2, javno
dobro, vrsta rabe: pot,
– parc. št. 1581/2, k.o. 725 – Kot: 240,00 m2, javno dobro,
vrsta rabe: pot,
– parc. št. 1543, k.o. 725 – Kot: 1.033,00 m2, javno dobro,
vrsta rabe: pot,
– parc. št. 1505/7, k.o. 725 – Kot: 82,00 m2, javno dobro,
vrsta rabe: pot,
– parc. št. 1505/8, k.o. 725 – Kot: 44,00 m2, javno dobro,
vrsta rabe: pot,
– parc. št. 1505/9, k.o. 725 – Kot: 3,00 m2, javno dobro,
vrsta rabe: pot,
– parc. št. 1505/10, k.o. 725 – Kot: 4,00 m2, javno dobro,
vrsta rabe: pot,
– parc. št. 476/1, k.o. 734 – Malo Tinje: 1.763,00 m2 javno
dobro, vrsta rabe: pot,
– parc. št. 476/2, k.o. 734 – Malo Tinje: 1.267,00 m2 javno
dobro, vrsta rabe: pot,
– parc. št. 477/2, k.o. 734 – Malo Tinje: 3.050,00 m2 javno
dobro, vrsta rabe: pot,
– parc. št. 1660/142, k.o. 753 – Slovenska Bistrica: 121,00
m2 javno dobro, pot,
– parc. št. 1660/131, k.o. 753 – Slovenska Bistrica:
2.148,00 m2 javno dobro, vrsta rabe: pot,
– parc. št. 2480/3, k.o. 753 – Slovenska Bistrica:
427,00 m2 javno dobro, pozidano zemljišče,
– parc. št. 1660/162, k.o. 753 – Slovenska Bistrica:
77,00 m2 javno dobro, pozidano zemljišče,
– parc. št. 1660/163, k.o. 753 – Slovenska Bistrica:
84,00 m2 javno dobro, pozidano zemljišče,
– parc. št. 1660/164, k.o. 753 – Slovenska Bistrica:
83,00 m2 javno dobro, pozidano zemljišče,
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– parc. št. 1660/165, k.o. 753 – Slovenska Bistrica:
83,00 m2 javno dobro, pozidano zemljišče,
– parc. št. 1660/166, k.o. 753 – Slovenska Bistrica:
83,00 m2 javno dobro, pozidano zemljišče,
– parc. št. 656/5, k.o. 752 – Spodnja Nova vas:
9.550,00 m2, javno dobro, vrsta rabe: pot,
– parc. št. 1421/2, k.o. 748 – Spodnja Polskava:
8.780,00 m2 javno dobro, vrsta rabe: pot,
– parc. št. 1420/2, k.o. 748 – Spodnja Polskava:
2.194,00 m2 javno dobro, vrsta rabe: pot,
– parc. št. 1416/2, k.o. 748 – Spodnja Polskava:
9.954,00 m2 javno dobro, vrsta rabe: pot,
– parc. št. 1415/2, k.o. 748 – Spodnja Polskava:
7.819,00 m2 javno dobro, vrsta rabe: pot,
– parc. št. 1454/4, k.o. 748 – Spodnja Polskava:
12.216,00 m2, javno dobro, vrsta rabe: pot,
– parc. št. 1245, k.o. 750 – Vrhloga: 3.869,00 m2, javno
dobro, vrsta rabe: pot,
– parc. št. 1235/1, k.o. 750 – Vrhloga: 6.327,00 m2, javno
dobro, vrsta rabe: pot,
– parc. št. 1196, k.o. 750 – Vrhloga: 949,00 m2, javno
dobro, vrsta rabe: pot,
– parc. št. 1072/1, k.o. 750 – Vrhloga: 3.833,00 m2, javno
dobro, vrsta rabe: pot,
– parc. št. 2034, k.o. 765 – Vrhole pri Konjicah:
2.459,00 m2 javno dobro, vrsta rabe: pot,
– parc. št. 2036/1, k.o. 765 – Vrhole pri Konjicah:
1.957,00 m2 javno dobro, vrsta rabe: pot,
– parc. št. 1994, k.o. 765 – Vrhole pri Konjicah:
5.016,00 m2 javno dobro, vrsta rabe: pot,
– parc. št. 2001, k.o. 765 – Vrhole pri Konjicah:
9.135,00 m2 javno dobro, vrsta rabe: pot,
– parc. št. 981, k.o. 770 – Vrhole pri Laporju: 206,00 m2
javno dobro, vrsta rabe: pot.
Nepremičnine postanejo last Občine Slovenska Bistrica, s
čimer odpade zakonska prepoved pravnega prometa.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-5/2014-24/12a
Slovenska Bistrica, dne 2. julija 2014
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

TREBNJE
2424.

Razpis rednih volitev v svete krajevnih
skupnosti Občine Trebnje

Na podlagi prvega odstavka 110. člena in prvega odstavka 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) ter v
skladu z določili 29. člena in petim odstavkom 67. člena Statuta
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14)

RAZPISUJEM
redne volitve v svete krajevnih skupnosti
Občine Trebnje
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Čatež, Dobrnič, Dolenja Nemška vas, Knežja vas, Račje selo, Sela pri
Šumberku, Svetinja, Šentlovrenc, Štefan, Trebnje, Veliki Gaber
in Velika Loka, 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.

Uradni list Republike Slovenije
3. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine Trebnje.
Št. 040-1/2014-22
Trebnje, dne 14. julija 2014
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

TURNIŠČE
2425.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Turnišče
za volilno leto 2014

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11
in 98/13) in 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS,
št. 93/07 in 77/10) je Občinski svet Občine Turnišče na 26. redni seji dne 10. 7. 2014 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Turnišče
za volilno leto 2014
1.
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno
povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini
Turnišče za volilno leto 2014.
2.
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči zneskov, ki
jih določa zakon, ki ureja volilno kampanjo.
3.
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati
za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov
volilne kampanje v višini 0,04 EUR za dobljeni glas, pri čemer
skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu
in računskemu sodišču.
4.
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov
volilne kampanje v višini 0,025 EUR za vsak dobljeni glas. Če
pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta
kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov v višini 0,025 EUR le na osnovi dobljenih glasov v
tem krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5.
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet
ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški
volilne kampanje iz proračuna Občine Turnišče 30. dan po
predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 190/2014-26/R
Turnišče, dne 10. julija 2014
Župan
Občine Turnišče
Slavko Režonja l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

ŠMARJEŠKE TOPLICE
2426.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini
Šmarješke Toplice

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji – ZVRK (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07
– ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US, 98/13) in 17. člena Statuta
Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 3. dopisni seji dne
16. 7. 2014 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve 2014
v Občini Šmarješke Toplice
I.
S tem sklepom se določi kriterije za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2014 v Občini
Šmarješke Toplice.
II.
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči
0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če
pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za
kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še
za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
III.
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za svetnike, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne
kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni
znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih
sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja.
IV.
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR
na dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov
ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz
poročila organizatorja.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na vnovičnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v
višini 0,12 EUR na dobljeni glas le na osnovi dobljenih glasov
na vnovičnem glasovanju.
V.
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo
povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Šmarješke Toplice v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu
svetu in Računskemu sodišču.
VI.
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 040-0001/2014
Šmarjeta, dne 16. julija 2014
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.
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ŠMARTNO PRI LITIJI
2427.

Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času
volilne kampanje za lokalne volitve 2014

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11, 98/13) in Statuta
Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in
34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na
1. korespondenčni seji dne 17. 7. 2014 sprejel

SKLEP
o določitvi mest za plakatiranje v času volilne
kampanje za lokalne volitve 2014
1. člen
Volilna kampanja se lahko prične najprej 30 dni pred
dnevom glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred
dnevom glasovanja.
2. člen
Volilno kampanjo lahko organizirajo sami kandidati, predlagatelji kandidatov ali list kandidatov oziroma politične stranke ali drugi organizatorji volilne kampanje.
Organizator volilne kampanje je odgovoren za zakonitost
volilne kampanje.
3. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnim
sporočilom je dovoljeno na brezplačnih plakatnih mestih iz tega
sklepa.
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, določenim s tem sklepom je dovoljeno s soglasjem lastnika, pod pogoji iz zakona.
Prelepljenje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev
volilne kampanje je prepovedano.
V času volilnega molka je prepovedano lepiti oziroma
nameščati nove plakate.
4. člen
V Občini Šmartno pri Litiji so za nameščanje plakatov z
volilno propagandnimi sporočili določijo naslednja brezplačna
mesta:
– na avtobusnem obračališču v Šmartnem pri Litiji,
– na Staretovem trgu v Šmartnem pri Litiji (pred Knjižnico
Šmartno) in
– na Ustju pri transformatorju.
5. člen
Na brezplačnih plakatnih mestih lahko organizatorji volilne
kampanje plakate nameščajo sami, pod pogoji iz tega sklepa.
V skladu z načelom enakopravnosti organizatorjev volilne kampanje, bodo brezplačni oglasni panoji razdeljeni na
oštevilčeno mrežo polj, lokacija plakatov za posameznega
organizatorja volilne kampanje pa se določi z javnim žrebom, ki
bo v sredo, 20. 8. 2014 ob 15. uri, v sejni sobi Občine Šmartno
pri Litiji.
Organizatorji volilne kampanje so dolžni do ponedeljka
18. 8. 2014 do 15. ure, na občinsko upravo soba št 4, pisno
sporočiti namero za sodelovanje v volilni kampanji za lokalne
volitve 2014 (volitve občinskih svetnikov in volitve župana).
6. člen
Organizator volilne kampanje sme plakatirati samo na
zanj določenemu mestu.
7. člen
Upravljavec plakatne površine bo na stroške organizatorja
volilne kampanje nemudoma odstranil ves propagandni material, ki ne bo nameščen v skladu s tem sklepom.
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8. člen
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v
15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in
druga volilno propagandna sporočila s plakatnih mest iz tega
sklepa, sicer ga bo na njihove stroške odstranil upravljavec.
9. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Izvleček pa se objavi na uradni spletni strani
občine, in v drugih lokalnih mediji (ATV signal, Radio 1 GEOSS).
Št. 008-07/2014-1
Šmartno pri Litiji, dne 17. julija 2014
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

2428.

Sklep o delnem povračilu stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini
Šmartno pri Litiji

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za
volitve v občinski svet ali za volitve župana, se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine
Šmartno pri Litiji v roku 30 dni po predložitvi poročila o vseh
zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in Računskemu sodišču RS.
6. člen
Po sklepu občinskega sveta se organizatorju volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta ali za volitve župana
oziroma kandidatom volilni stroški na njegovo zahtevo povrnejo
iz občinskega proračuna najkasneje v 60 dneh po predložitvi
dokončnega poročila občinskemu svetu in Računskemu sodišču.
7. člen
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa, za Občino Šmartno pri
Litiji preneha veljati Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Šmartno
pri Litiji, objavljen v Uradnem listu RS, št. 66/10.

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11, 98/13) in Statuta
Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in
34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na
1. korespondenčni seji dne 17. 7. 2014 sprejel

Št. 008-08/2014
Šmartno pri Litiji, dne 17. julija 2014
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

SKLEP
o delnem povračilu stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve 2014 v Občini Šmartno pri Litiji
1. člen
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom
za volitve župana in list kandidatov za Občinski svet Občine
Šmartno pri Litiji v letu 2014.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v
občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko
povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane
občinskega sveta, katerim listam so pripadli mandati za svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov
volilne kampanje v višini 0,33 EUR za vsak dobljeni glas, pri
čemer pa skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu
in Računskemu sodišču RS.
4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini
0,12 EUR za dobljeni glas so upravičeni tudi organizatorji
volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je
glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v
višini 0,12 EUR na dobljeni glas in le na osnovi dobljenih glasov
na ponovnem glasovanju.

TURNIŠČE
2429.

Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine
Turnišče za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU 127/06 – ZJZP
in 14/07 – ZSPDPO), Zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 123/06), in 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni
list RS, št. 93/07, 77/10) je Občinski svet Občine Turnišče na
26. redni seji dne 10. 7. 2014 sprejel

ODLOK
o rebalansu Odloka o proračunu Občine
Turnišče za leto 2014
1. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Turnišče
za leto 2014 (Uradni list RS, št. 20/14) tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I.

Proračun
leta 2014

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

2.319.089,72

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.999.679,14

Uradni list Republike Slovenije
70

Št.

DAVČNI PRIHODKI

1.836.605,35

700 Davki na dohodek in dobiček

1.715.695,00

703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve

108.200,00
12.710,35

42

43

706 Drugi davki
71

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

163.073,79
93.753,79

711 Takse in pristojbine

2.000,00

712 Globe in druge denarne kazni

2.420,00

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

KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

73

74

804.800,00

INVESTICIJSKI TRANSFERI

344.320,00

432 Investicijski transferi

344.320,00

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki)

286.302,67

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

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

V.

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

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

730 Prejete donacije iz domačih virov

440 Dana posojila

731 Prejete donacije iz tujine

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

TRANSFERNI PRIHODKI

193.210,58

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

193.210,58

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

741 Prejeta sedstva iz drž.proračuna
– EU
II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

589.328,97

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

120.722,45

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

2.605.392,39

18.500,00
418.057,00

VI.

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE

403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

IV.

80.000,00

PREJETE DONACIJE

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

6223

804.800,00

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

126.200,00

46.200,00

Stran

INVESTICIJSKI ODHODKI

B.

64.900,00

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zeml.
in neopred. dolg. sr.

III.
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500 Domače zadolževanje
32.049,52
866.943,42
26.730,00
160.370,00
71.800,00
608.043,42

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55

ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

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

–286.302,67

Stran
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Uradni list Republike Slovenije

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

286.302,67
«

2. člen
Ostala določila ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 188/2014-26R
Turnišče, dne 10. julija 2014
Župan
Občine Turnišče
Slavko Režonja l.r.

lesarskih stez, okolice muzejev, kulturnih spomenikov in pomnikov,
– upravljanje, vzdrževanje in obnova javne razsvetljave
v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih
površin v naseljih,
– plakatiranje, reklamni napisi in okrasitve,
– pogrebne storitve,
– urejanje pokopališč, oddajanje prostorov za grobove v
najem in vodenje evidence,
– vodenje javnih del.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2014-1
Žiri, dne 2. julija 2014
Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.

ŽIRI
2430.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98, 74/98,
70/00, 51/02, 72/05, 60/07), Statuta Občine Žiri (Uradni list
RS, št. 94/11) ter 6. in 17. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 33/93) je Občinski svet Občine Žiri
na 5. korespondenčni seji dne 2. 7. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave
1. člen
Dopolni se 14. alineja 11. člena, tako, da se glasi:
»Režijski obrat opravlja naslednje naloge:
– oskrba s pitno vodo,
– oskrba industrijskih porabnikov z vodo in oskrba naselij
s požarno vodo v javni rabi,
– upravljanje, vzdrževanje in obnova vodopreskrbovalnih
objektov in naprav,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– upravljanje, vzdrževanje in obnova kanalizacijskih in
ostalih objektov in naprav, namenjenih opravljanju javne službe,
– inkasantska služba za financiranje komunalnih dejavnosti,
– zbiranje, sortiranje in odlaganje komunalnih odpadkov,
– javna snaga – čiščenje javnih površin,
– urejanje in vzdrževanje javnih tržnic in sejmišč,
– urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč,
– urejanje in vzdrževanje javnih cest in poti, površin za
pešce in zelenih površin, pešpoti, mostov, drugih javnih poti in
otroških igrišč,
– urejanje in vzdrževanje horizontalne in vertikalne prometne signalizacije in prometnih režimov ter parkiranja,
– vzdrževanje, čiščenje in obnova avtobusnih postajališč,
– upravljanje, vzdrževanje, obnavljanje, načrtovanje in
gradnja, rušenje športnorekreacijskih objektov in naprav, ko-

ŽUŽEMBERK
2431.

Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve
za leto 2014

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 popr.) in 110/11 – ZDIU12),
17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10
– UPB) in 13. člena Odloka o proračunu Občine Žužemberk za
leto 2014 (Uradni list RS, št. 12/13 in 29/14) je Občinski svet
Občine Žužemberk na predlog župana na 29. seji dne 8. 7.
2014 sprejel

ODLOK
o porabi sredstev proračunske rezerve
za leto 2014
1. člen
Odlok določa namen in višino porabe sredstev proračunske rezerve Občine Žužemberk.
2. člen
Sredstva proračunske rezerve v višini 50.455,00 evrov se
namenijo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih
nesreč. Sredstva se namenijo za:
– gradnjo nadomestnega Tomaževega mostu čez reko
Krko.
3. člen
Dejanska poraba sredstev se posebej specificira v okviru
zaključnega računa proračuna Občine Žužemberk za leto
2014.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-86/2012
Žužemberk, dne 9. julija 2014
Župan
Občina Žužemberk
Franc Škufca l.r.

Uradni list Republike Slovenije

VLADA
2432.

Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja
prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave
državnega prostorskega načrta za državno
cesto od priključka Slovenj Gradec jug
do Dravograda z obvoznicami

Na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1,
33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih
ukrepih za zavarovanje urejanja prostora
na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega
prostorskega načrta za državno cesto
od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda
z obvoznicami
1. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o
začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto
od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami
(Uradni list RS, št. 75/10, 71/11, 66/12, 17/13 in 71/13).
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-25/2014
Ljubljana, dne 17. julija 2014
EVA 2014-2430-0075
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

2433.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o izvajanju Programa ukrepov na področju
čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–
2016

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o izvajanju Programa ukrepov na področju
čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih
2014–2016
1. člen
V Uredbi o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016 (Uradni list
RS, št. 6/14) se v četrtem odstavku 2. člena ter 21. in 22. členu
povsod črta besedilo »in čebeljih pridelkov«.
2. člen
V 8. členu se šestindvajseta alineja spremeni tako, da
se glasi:
»– sredstva za prevoz čebel na pašo,«.
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3. člen
V prvem odstavku 10. člena se črta šesta alineja.
V tretjem odstavku se črta besedilo »2011–2013 ali«.
4. člen
V 12. členu se v tretji alineji beseda »posode« nadomesti
z besedo »posoda«, beseda »ustrezajo« pa z besedo »ustreza«.
V četrti alineji se beseda »točila« nadomesti z besedo
»točilo«.
5. člen
V prvem odstavku 14. člena se tretja alineja spremeni
tako, se glasi:
»– ima pisno soglasje staršev ali skrbnikov za izvajanje
tega ukrepa, če pri oddaji vloge še ni dopolnil 18 let,«.
Četrta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– je pred oddajo vloge pridobil certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije s področja čebelarstva ali opravil najmanj
35-urni začetni tečaj čebelarjenja, ki ga je v obdobju 2008–2012
pripravila in izvedla Javna svetovalna služba v čebelarstvu, v
letu 2013 izbrani ponudnik na podlagi operativnega programa
zatiranja varoze za leto 2013, v obdobju 2014–2016 pa izbrani
ponudnik za izvedbo ukrepa usposabljanje na področju čebelarstva iz 16. člena te uredbe, in se udeležil izobraževanja
s področja zdravstvenega varstva čebel, ki ga je v obdobju
2008–2013 pripravil in izvedel VF NVI, v obdobju 2014–2016
pa izbrani ponudnik za izvedbo ukrepa izobraževanja na področju zdravstvenega varstva čebel iz 18. člena te uredbe.«.
6. člen
Za drugim odstavkom 46. člena se dodata nova tretji in
četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Upravičenec mora uporabljati opremo, ki jo je prejel
v okviru ukrepa iz 8. in 12. člena te uredbe, še najmanj pet let
po izplačilu sredstev, in sicer izključno za namen in dejavnosti,
za katere so bila sredstva po tej uredbi dodeljena.
(4) Upravičenec mora agenciji, ministrstvu, revizijskemu
organu in drugim nadzornim organom omogočiti kontrolo na
kraju samem.«.
7. člen
V prvem odstavku 48. člena se črta besedilo »pred izplačilom sredstev za posamezen ukrep iz te uredbe«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
(1) Postopki, začeti na podlagi javnega razpisa, objavljenega na podlagi Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na
področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016
(Uradni list RS, št. 6/14), se dokončajo v skladu z Uredbo o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki
Sloveniji v letih 2014–2016 (Uradni list RS, št. 6/14).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v postopkih iz prejšnjega odstavka uporabljajo določbe spremenjenega 14. člena
in spremenjenega 46. člena uredbe.
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-35/2014
Ljubljana, dne 17. julija 2014
EVA 2014-2330-0171
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
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Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju
postopkov pri porabi sredstev evropskega
teritorialnega sodelovanja in instrumenta
za predpristopno pomoč v Republiki Sloveniji
v programskem obdobju 2007–2013

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13
– ZDU-1G) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o izvajanju postopkov
pri porabi sredstev evropskega teritorialnega
sodelovanja in instrumenta za predpristopno
pomoč v Republiki Sloveniji v programskem
obdobju 2007–2013
1. člen
V Uredbi o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja in instrumenta za predpristopno pomoč v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2007–2013 (Uradni list RS, št. 45/10) se prvi odstavek 1. člena
spremeni tako, da se glasi:
»(1) S to uredbo se za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L št. 210 z dne
31. 7. 2006, str. 25), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU)
št. 1298/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
glede dodelitve finančnih sredstev za določene države članice
iz Evropskega socialnega sklada (UL L št. 347 z dne 20. 12.
2013, str. 256), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES),
– Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (UL L št. 210 z dne 31. 7.
2006, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1301/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o
Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah
glede cilja "naložbe za rast in delovna mesta" ter o razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, stran
289), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1080/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra
2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter
Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta
o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L št. 371 z dne
27. 12. 2006, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo
Komisije (EU) št. 1236/2011 z dne 29. novembra 2011 o spremembi Uredbe (ES) 1828/2006 glede naložb prek instrumentov
finančnega inženiringa (UL L št. 317 z dne 30. 11. 2011, str. 24),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1085/2006 z dne 17. julija 2006
o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) (UL
L št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 82), zadnjič spremenjene z
Uredbo (EU) št. 153/2012 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 15. februarja 2012 o spremembi Uredbe Sveta (ES)
št. 1085/2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) (UL L št. 58 z dne 29. 2. 2012, str. 1), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1085/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 718/2007 z dne 12. junija
2007 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1085/2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) (UL L št. 170
z dne 29. 6. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno
uredbo Komisije (EU) št. 484/2013 z dne 24. maja 2013 o
spremembi Uredbe (ES) št. 718/2007 o izvajanju Uredbe (ES)
št. 1085/2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno po-

Uradni list Republike Slovenije
moč (IPA) (UL L št. 139 z dne 25. 5. 2013, str. 11), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 718/2007/ES),
urejajo obveznosti organa upravljanja, nacionalnega organa,
organa za potrjevanje in revizijskega organa (v nadaljnjem
besedilu: udeleženci) in njihova medsebojna razmerja v postopkih načrtovanja, izvajanja in porabe sredstev programov
evropskega teritorialnega sodelovanja in instrumenta za predpristopno pomoč v programskem obdobju 2007–2013 v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: evropske teritorialne
politike) in izvajanja operativnih programov v Republiki Sloveniji
v programskem obdobju 2007–2013.«.
V drugem odstavku se 2. in 3. točka spremenita tako, da
se glasita:
»2. Medregionalnih programov, v katerih je organ upravljanja izven Republike Slovenije:
– medregionalni program ESPON in
– medregionalni program URBACT.
3. Čezmejnih, transnacionalnih in medregionalnih programov, v katerih je organ upravljanja izven Republike Slovenije:
– operativni program čezmejnega sodelovanja Italija–Slovenija 2007–2013,
– operativni program čezmejnega sodelovanja IPA Jadranska pobuda 2007–2013,
– transnacionalni program Območje Alp,
– transnacionalni program Srednja Evropa,
– transnacionalni program Jugovzhodna Evropa,
– transnacionalni program Mediteran,
– program medregionalnega sodelovanja INTERREG IVC in
– medregionalni program INTERACT II.«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se besedilo »Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko«
nadomesti z besedilom »Služba Vlade Republike Slovenije za
razvoj in evropsko kohezijsko politiko«.
V drugem odstavku se besedilo »Ministrstvo za okolje in
prostor« nadomesti z besedilom »Ministrstvo za infrastrukturo
in prostor«.
3. člen
V drugem odstavku 6. člena se besedilo »Pri transnacionalnih operativnih programih iz 2. točke« nadomesti z besedilom »Pri transnacionalnih operativnih programih iz 3. točke«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-10/2014
Ljubljana, dne 17. julija 2014
EVA 2014-1541-0004
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

2435.

Uredba o dopolnitvah Uredbe o izvajanju
projektov tesnega medinstitucionalnega
sodelovanja in programov bilateralne tehnične
pomoči

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13
– ZDU-1G) izdaja Vlada Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
UREDBO
o dopolnitvah Uredbe o izvajanju projektov
tesnega medinstitucionalnega sodelovanja
in programov bilateralne tehnične pomoči
1. člen
V Uredbi o izvajanju projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in programov bilateralne tehnične pomoči
(Uradni list RS, št. 51/09, 49/10, 26/12 in 38/12) se v 4. členu
na koncu tretje alinee črta beseda »in«, v četrti alinei pa se pika
nadomesti besedo »in« ter se za njo doda nova peta alinea,
ki se glasi:
»– okvirno oceno finančnih posledic sodelovanja v projektu.«.
2. člen
V 14. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ne glede na določbi četrtega in petega odstavka tega
člena lahko javni uslužbenec sodeluje v projektu več kakor 30
dni v koledarskem letu kot srednjeročni ali dolgoročni svetovalec, če razpisna dokumentacija za izvedbo projekta zahteva
sodelovanje takega svetovalca.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-31/2014
Ljubljana, dne 17. julija 2014
EVA 2014-1811-0070
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

2436.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o izvajanju sheme šolskega sadja

Na podlagi 8. in 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o izvajanju sheme šolskega sadja
1. člen
V Uredbi o izvajanju sheme šolskega sadja (Uradni list
RS, št. 64/12 in 7/13) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa shemo šolskega sadja in zelenjave za
izvajanje:
– Uredbe Komisije (ES) št. 288/2009 z dne 7. aprila 2009
o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES)
št. 1234/2007 v zvezi s pomočjo Skupnosti za oskrbo otrok v
izobraževalnih ustanovah s sadjem in zelenjavo, predelanim
sadjem in zelenjavo ter proizvodi iz banan na podlagi sistema
razdeljevanja sadja v šolah (UL L št. 94 z dne 8. 4. 2009, str.
38), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU)
št. 500/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta s spremembo
Uredbe Komisije (ES) št. 288/2009 v zvezi z dodelitvijo pomoči
za spremljevalne ukrepe v okviru sheme šolskega sadja in ze-
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lenjave (UL L št. 145 z dne 16. 5. 2014, str. 12), (v nadaljnjem
besedilu: uredba 288/2009/ES);
– Uredbe Sveta (EU) št. 1370/2013 z dne 16. decembra
2013 o opredelitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči in
nadomestil v zvezi s skupno ureditvijo trgov za kmetijske proizvode (UL L št. 346 z dne 20. 12. 2013, str. 12);
– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta
(EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES)
št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671; v nadaljnjem besedilu: uredba 1308/2013/EU).«.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(pomen izrazov)
Shema šolskega sadja in zelenjave (v nadaljnjem besedilu:
shema) po tej uredbi pomeni sistem razdeljevanja v skladu z
uredbo 288/2009/ES v obliki finančne pomoči Evropske unije
in Republike Slovenije pri spodbujanju porabe svežega sadja
in zelenjave v prehrani učencev v osnovnih šolah ter otrok in
mladostnikov v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (v nadaljnjem besedilu: šola).«.
3. člen
V 3. členu se besedilo »103. ga člena uredbe
1234/2007/ES« nadomesti z besedilom »23. člena uredbe
1308/2013/EU«.
4. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
(vnos vloge v elektronski sistem)
(1) Šola lahko izpolni vlogo na obrazcu v elektronskem
sistemu agencije in ga natisne z izpisom identifikacijske kode.
Elektronski obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, še ni zaključena vloga. Za vlogo se šteje natisnjen prijavni
obrazec z izpisom identifikacijske kode, ki ga šola vloži v skladu
s prejšnjim členom.
(2) Podrobnejša navodila o izpolnjevanju in oddaji prijavnega obrazca v elektronski sistem se objavijo na spletni strani
agencije.«.
5. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(upravičeni stroški)
(1) Kot pomoč iz prve alineje 4. člena te uredbe se šoli, ki
se šteje za odobrenega vlagatelja, priznajo stroški za dobavo
svežega sadja in zelenjave, ki sta dobavljena franko šola, brez
davka na dodano vrednost.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se šoli prizna tudi strošek davka na dodano vrednost, plačan v zvezi z dobavami sadja in zelenjave na podlagi sheme, če plačanega davka na dodano vrednost šola ne more uveljavljati kot odbitek vstopnega
davka v skladu s predpisi, ki urejajo davek na dodano vrednost.
(3) Šoli se priznajo upravičeni stroški, ki so v obdobju
sheme nastali v dneh, ko poteka pouk, v skladu s šolskim
koledarjem.
(4) Izvajalcu vrednotenja se priznajo stroški za izvedbo
nalog skladno s 16. členom te uredbe brez davka na dodano
vrednost.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek se izvajalcu vrednotenja
prizna tudi strošek davka na dodano vrednost, plačan v zvezi
z izvajanjem vrednotenja iz 16. člena te uredbe, če plačanega davka na dodano vrednost izvajalec vrednotenja ne more
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uveljavljati kot odbitek vstopnega davka v skladu s predpisi, ki
urejajo davek na dodano vrednost.
(6) Izvajalcu obveščanja javnosti se upravičeni stroški za
izvedbo dejavnosti obveščanja javnosti opredelijo v skladu s
14. členom te uredbe brez davka na dodano vrednost.
(7) Ne glede na prejšnji odstavek se izvajalcu obveščanja
javnosti prizna tudi strošek davka na dodano vrednost, plačan
v zvezi z izvajanjem dejavnosti obveščanja iz 14. člena te
uredbe, če plačanega davka na dodano vrednost izvajalec
obveščanja ne more uveljavljati kot odbitek vstopnega davka v
skladu s predpisi, ki urejajo davek na dodano vrednost.
(8) Izvajalcu spremljevalnih ukrepov iz petega odstavka
13. člena te uredbe se priznajo stroški za izvedbo projektnih
vsebin v skladu s petim odstavkom 13. člena te uredbe brez
davka na dodano vrednost.
(9) Zunanjim izvajalcem spremljevalnih ukrepov iz šestega odstavka 13. člena te uredbe se upravičeni stroški za
izvedbo spremljevalnih ukrepov priznajo v skladu s šestim odstavkom 13. člena te uredbe brez davka na dodano vrednost.
(10) Ne glede na osmi in deveti odstavek tega člena se
izvajalcem spremljevalnih ukrepov iz petega in enajstega odstavka 13. člena te uredbe prizna tudi strošek davka na dodano
vrednost, plačan v zvezi z izvajanjem spremljevalnih ukrepov
iz petega oziroma enajstega odstavka 13. člena te uredbe, če
plačanega davka na dodano vrednost izvajalec spremljevalnih
dejavnosti ne more uveljavljati kot odbitek vstopnega davka v
skladu s predpisi, ki urejajo davek na dodano vrednost.«.
6. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(spremljevalni ukrepi)
(1) Šola mora v obdobju izvajanja sheme izvajati spremljevalne ukrepe iz četrtega odstavka 3. člena uredbe 288/2009/ES
(v nadaljnjem besedilu: spremljevalni ukrepi) v skladu s strategijo.
(2) Spremljevalne ukrepe poleg šole izvajajo službe, ki
opravljajo naloge javnih služb na kmetijskem področju, na
področju zdravstvene dejavnosti in na področju vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v skladu s strategijo. Vsaka od njih,
razen šol, o izvedenih spremljevalnih ukrepih pripravi poročilo,
ki ga ministrstvu predloži kot dokazilo za njihovo izvedbo v treh
mesecih po končanem obdobju sheme.
(3) Sredstva za stroške spremljevalnih ukrepov iz prejšnjega odstavka se skladno s tretjim pododstavkom drugega
odstavka 5. člena uredbe 288/2009/ES zagotovijo iz sredstev
Evropske unije in sredstev Republike Slovenije.
(4) Znesek sredstev iz prejšnjega odstavka določi ministrstvo na podlagi strategije.
(5) Center šolskih in obšolskih dejavnosti (v nadaljnjem
besedilu: CŠOD) kot javna služba na področju vzgojno-izobraževalnih dejavnosti iz drugega odstavka tega člena izvaja
za učence v šoli v naravi projektne vsebine na temo sadja
in zelenjave v povezavi s kmetijstvom, zdravo prehrano in
okoljem, skladno s strategijo. V izvajanje vključi lokalne kmete
oziroma kmetije.
(6) Spremljevalne ukrepe lahko izvajajo tudi zunanji izvajalci skladno s strategijo. Ministrstvo na podlagi strategije
odda javna naročila za izbiro zunanjih izvajalcev spremljevalnih
ukrepov iz četrtega odstavka 5. člena uredbe 288/2009/ES v
skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
(7) CŠOD in zunanji izvajalci iz prejšnjega odstavka pošljejo na agencijo priporočeno po pošti ali oddajo na vložišču
agencije zahtevek za povrnitev stroškov za izvajanje spremljevalnih ukrepov v shemi šolskega sadja in zelenjave (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za spremljevalne ukrepe). Upravičeni
stroški v primeru CŠOD so stroški za opravljene naloge iz
petega odstavka tega člena in v primeru zunanjih izvajalcev
iz prejšnjega člena stroški za opravljene naloge iz predmeta
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javnega naročila. Zahtevek za spremljevalne ukrepe je treba
oddati na obrazcu iz priloge 6, ki je sestavni del te uredbe.
(8) K zahtevku za spremljevalne ukrepe mora CŠOD
priložiti finančno poročilo s specifikacijo stroškov za opravljene naloge iz petega odstavka tega člena, zunanji izvajalci pa
finančno poročilo s specifikacijo stroškov za opravljene naloge
iz predmeta javnega naročila. Vsi morajo priložiti tudi kopije
plačanih računov za dobavo blaga ali storitev, potrebnih za
izvedbo spremljevalnih ukrepov, in potrjen izpisek plačil. Če je
plačilo izvedeno preko Uprave Republike Slovenije za javna
plačila, mora biti izpisek plačil potrjen z žigom uprave oziroma
ga potrdi CŠOD z žigom in podpisom osebe, pooblaščene za
zastopanje; če pa je plačilo izvedeno na banki, mora biti izpisek
plačil potrjen z žigom banke.
(9) Zahtevek za spremljevalne ukrepe je treba vložiti na
agencijo najpozneje zadnji dan tretjega meseca po koncu vsakega od treh obdobij:
– prvo obdobje: od 1. septembra do 31. decembra;
– drugo obdobje: od 1. januarja do 31. marca;
– tretje obdobje: 1. aprila do 24. junija.
(10) CŠOD in zunanji izvajalci spremljevalnih ukrepov iz
šestega odstavka tega člena morajo hraniti dokazila o stroških
za opravljene naloge iz petega odstavka tega člena še najmanj
pet let po dnevu pridobitve sredstev.
(11) Na podlagi prejetega zahtevka za spremljevalne
ukrepe agencija izda odločbo, s katero se CŠOD ali izvajalcu
spremljevalnih ukrepov iz petega ali šestega odstavka tega člena odobrijo sredstva do vrednosti zneska iz četrtega odstavka
tega člena.«.
7. člen
V tretjem odstavku 14. člena se beseda »izvede« nadomesti z besedilom »odda«.
8. člen
Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Šole in izvajalci spremljevalnih ukrepov iz 13. člena te
uredbe pri vrednotenju sodelujejo z izvajalcem vrednotenja.«.
V četrtem odstavku se na koncu prve alineje pred podpičjem doda besedilo:
»in za izvajalce spremljevalnih ukrepov iz 13. člena te
uredbe«.
9. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga
1 sestavni del te uredbe.
Doda se nova priloga 6, ki je kot priloga 2 sestavni del
te uredbe.
10. člen
(prehodna določba)
Strategija, sprejeta na podlagi 3. člena Uredbe o izvajanju
sheme šolskega sadja (Uradni list RS, št. 64/12 in 7/13) za obdobje od 1. avgusta 2014 do 1. julija 2015, se šteje za strategijo
iz spremenjenega 3. člena uredbe.
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra
2014.
Št. 00728-37/2014
Ljubljana, dne 17. julija 2014
EVA 2014-2330-0008
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
Priloga
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Priloga 1
»PRILOGA 2:
Vrste sadja in zelenjave, za katere šola dobi pomoč iz sheme
–

sadje in zelenjava iz dela IX priloge I uredbe 1308/2013/EU:

KN
ex 0802
ex 0802
0804 20 10
0805 20
0806 10 10
0807
0807
0808
0808
0809
0809
0809
0809
ex 0810
0810
0810 50 00
0810 10 00
0810 20 10
0810 40
0810 90 50
0810 90 60
–

Sadje
lešniki
orehi
fige
mandarine
grozdje
melone
lubenice
jabolka
hruške
marelice
češnje in višnje
breskve in nektarine
slive
kaki
žižola
kivi
jagode
maline
borovnice
črni ribez
rdeči ribez

KN
0702 00 00
0704
0704
0704
0706
0706
0706
0706 10 00
0706 90 90
0707 00
0709
0709 20 00
0706 60 10
0709 90 70

Zelenjava
paradižnik
zelje
kolerabica
cvetača
korenje
rdeča redkvica
zelena (stebelna)
repa
redkev
kumare
komarček
beluši
paprika
bučke

proizvodi iz predelanega sadja in zelenjave iz dela X priloge I uredbe 1308/2013/EU:

ex 0813
2005 99 75
2005 99 80

suho sadje teh sadnih vrst: jabolka, hruške, slive, kaki, češnje
kislo zelje
kisla repa
«.
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Priloga 2:
Žig ARSKTRP

»PRILOGA 6:
ZAHTEVEK ZA POVRNITEV STROŠKOV ZA
IZVAJANJE SPREMLJEVALNIH UKREPOV V SHEMI
ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE

Vlogo pošljite priporočeno na ARSKTRP, Dunajska 160, Ljubljana.

1. Podatki o vlagatelju:
Naziv izvajalca
Davčna številka

E-naslov

Naslov
Številka pošte

Pošta

Številka TRR
Osebno ime odgovorne osebe

2. Obdobje izvajanja spremljevalnih ukrepov (ustrezno obkrožite):

20

/20

1) od 1. septembra do 31. decembra
2) od 1. januarja do 31. marca
3) od 1. aprila do 24. junija
3. Zahtevane priloge:
–
finančno poročilo s specifikacijo stroškov;
–
kopije plačanih računov za dobavo blaga ali storitev, potrebnih za izvedbo spremljevalnih
ukrepov;
–
potrjen izpisek plačil.
4. Uveljavljamo odbitek DDV. Odbitni delež znaša:

%

(Če ne uveljavljate odbitka DDV, pustite polje prazno.)
IZJAVE iz 7. člena uredbe 288/2009/ES:
S podpisom izjavljamo, da:
a)
smo sredstva uporabili za spremljevalne ukrepe sheme šolskega sadja in zelenjave, kakor je
določeno v 3. in 5. členu uredbe Komisije (ES) št. 288/2009 ter 13. členu te uredbe;
b)
bomo ob morebitni goljufiji ali resni malomarnosti povrnili znesek skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi, ki je enak razliki med začetno plačanim zneskom in zneskom, do
katerega smo upravičeni;
c)
bomo pristojnim organom nadzora na zahtevo predložili dokazila na podlagi vsebine ukrepa;
d)
je zahtevani znesek za povrnitev stroškov spremljevalnih ukrepov enak upravičeni skupni
vrednosti iz priloženega finančnega poročila.«.
2
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2437.

Odlok o prenehanju Javnega gospodarskega
zavoda Pohorje Mirna, proizvodnja opreme
za protipožarno zaščito in namakanje, ulivanje
in kovanje barvnih kovin ter kmetijska
proizvodnja

Na podlagi 24. člena Zakona o javnih gospodarskih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), tretje alineje prvega odstavka in drugega odstavka 54. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)
in prvega odstavka 73. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.
in 101/13) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o prenehanju Javnega gospodarskega zavoda
Pohorje Mirna, proizvodnja opreme
za protipožarno zaščito in namakanje, ulivanje
in kovanje barvnih kovin
ter kmetijska proizvodnja
I
Javni gospodarski zavod Pohorje Mirna, proizvodnja
opreme za protipožarno zaščito in namakanje, ulivanje in kovanje barvnih kovin ter kmetijska proizvodnja, Slovenska vas
14, 8232 Šentrupert, matična št. 5273170000, davčna številka:
SI63672537 (v nadaljnjem besedilu: Javni gospodarski zavod
Pohorje Mirna), preneha poslovati po postopku redne likvidacije. Kmetijska dejavnost Javnega gospodarskega zavoda
Pohorje Mirna se prenese na Javni gospodarski zavod Kozjak,
Vošnjakova ulica 16, 2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu:
Javni gospodarski zavod Kozjak).
II
Osnovna sredstva, ki so bila v bilanci stanja namenjena
opravljanju kmetijske dejavnosti Javnega gospodarskega zavoda
Pohorje Mirna, se prenesejo na Javni gospodarski zavod Kozjak.
Javni gospodarski zavod Pohorje Mirna mora v skladu z
računovodskimi predpisi pripraviti letno poročilo po stanju na
zadnji dan pred uveljavitvijo tega odloka. Letno poročilo bo
med drugim podlaga za prenos osnovnih sredstev na Javni
gospodarski zavod Kozjak.
III
Javne uslužbence, ki na dan uveljavitve tega odloka v
skladu s sistemizacijo in sklenjenimi pogodbami o zaposlitvi
opravljajo kmetijsko dejavnost Javnega gospodarskega zavoda
Pohorje Mirna, prevzame Javni gospodarski zavod Kozjak.
Javnim uslužbencem, ki na dan uveljavitve tega odloka
v skladu s sistemizacijo in sklenjenimi pogodbami o zaposlitvi
ne opravljajo kmetijske dejavnosti Javnega gospodarskega
zavoda Pohorje Mirna ter so na dan uveljavitve tega odloka v
rednem delovnem razmerju pri Javnem gospodarskem zavodu
Pohorje Mirna, delovno razmerje preneha v skladu z Zakonom
o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr.).
IV
Vse obveznosti, ki so nastale iz opravljanja dejavnosti
Javnega gospodarskega zavoda Pohorje Mirna, se poplačajo
iz proračuna Republike Slovenije.
V
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha mandat vsem
organom Javnega gospodarskega zavoda Pohorje Mirna.
VI
Po likvidaciji preostanek premoženja, razen osnovnih
sredstev, namenjenih opravljanju kmetijske dejavnosti javnega
gospodarskega zavoda, prevzame ustanovitelj.
VII
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o preoblikovanju gospodarske enote »Proizvodno podjetje Pohorje
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Mirna, p. o.« v »Javni gospodarski zavod Pohorje Mirna, proizvodnja opreme za protipožarno zaščito in namakanje, ulivanje
in kovanje barvnih kovin ter kmetijska proizvodnja« (Uradni list
RS, št. 60/01 in 112/13).
VIII
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00720-9/2014
Ljubljana, dne 17. julija 2014
EVA 2014-2030-0029
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

2438.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o ustanovitvi Javnega zavoda Republike
Slovenije za varstvo kulturne dediščine

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 83. člena
Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08,
123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12 in 111/13) in 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in
111/13) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o ustanovitvi Javnega zavoda Republike
Slovenije za varstvo kulturne dediščine
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 65/08) se
prvi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavod ima v svoji sestavi dve glavni organizacijski enoti:
Službo za kulturno dediščino in Center za konservatorstvo.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Služba za kulturno dediščino ima v svoji sestavi sedem organizacijskih enot, ki so območno organizirane:
– Celje,
– Kranj,
– Ljubljana,
– Maribor,
– Nova Gorica,
– Novo mesto,
– Piran.«.
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se v 17. točki besedilo »predhodnimi raziskavami« nadomesti z besedilom »raziskavami
dediščine in arheoloških ostalin«.
V 20. točki se beseda »in« nadomesti z vejico, v 21. točki
se pika na koncu nadomesti z besedo »in« ter doda nova
22. točka, ki se glasi:
»22. sodeluje pri pripravi konservatorskih načrtov in konservatorskih načrtov za prenovo.«.
V četrtem odstavku se v 11. točki za besedo »prakso«
doda besedilo »in druge aktivnosti«.
V 12. točki se beseda »in« nadomesti z vejico, v 13. točki
se pika na koncu nadomesti z besedo »in« ter doda nova
14. točka, ki se glasi:
»14. vodi in izvaja interventne konservatorsko-restavratorske posege na spomenikih, ki so nujni in zahtevajo takojšnjo
izvedbo zaradi preprečitve nadaljnje večje škode, ki je nastala
kot posledica naravne ali druge nesreče.«.
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V petem odstavku se v tretji alinei besedilo »manj zahtevne posege« nadomesti z besedilom »posege, ki ne sodijo v
prejšnji odstavek«.
V četrti alinei se besedilo »manj zahtevne konservatorsko-restavratorske posege« nadomesti z besedilom »konservatorsko-restavratorske posege, ki ne sodijo v prejšnji odstavek«.
V šestem odstavku se v prvi alinei besedilo »in iz tretjega
odstavka 34. člena« nadomesti z besedilom »ter iz prve, druge
in pete alinee tretjega odstavka 34. člena«.
V šesti alinei se za besedo »prakso« doda besedilo »in
druge aktivnosti«.
V sedmem odstavku se v prvi alinei besedilo »drugi in tretji odstavek 34. člena zakona« nadomesti z besedilom »prejšnji
odstavek«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki
se glasi:
»(8) Raziskovalni inštitut v okviru Centra za konservatorstvo načrtuje in izvaja raziskovalne projekte s področja varstva
nepremične in z njo povezane premične dediščine.«.
Dosedanji osmi odstavek postane deveti.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01403-21/2014
Ljubljana, dne 17. julija 2014
EVA 2014-3340-0009
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

MINISTRSTVA
2439.

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o načinu
vračila trošarine za energente, ki se porabijo
za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije

Na podlagi šestega odstavka 54.b člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo,
48/12, 109/12 in 32/14) izdaja minister za finance v soglasju z
ministrom za kmetijstvo in okolje

PRAVILNIK
o dopolnitvah Pravilnika o načinu vračila
trošarine za energente, ki se porabijo za pogon
kmetijske in gozdarske mehanizacije
1. člen
V Pravilniku o načinu vračila trošarine za energente, ki se
porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni
list RS, št. 21/13) se za 2. členom doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
(normativna poraba goriva za leto 2014 za gozdne površine,
ki so bile poškodovane zaradi žleda)
(1) Ne glede na normativno porabo goriva iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika znaša normativna poraba goriva
za leto 2014 za upravičence iz 4. in 5. člena tega pravilnika,
katerih gozdne površine so bile poškodovane zaradi žleda, ki
je prizadel območje Republike Slovenije med 30. januarjem in
10. februarjem 2014:
– 140 litrov na hektar gozda, če je ugotovljena nad 17 %
do vključno 40 % poškodovanost gozda,
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– 270 litrov na hektar gozda, če je ugotovljena nad 40 %
do vključno 60 % poškodovanost gozda,
– 380 litrov na hektar gozda, če je ugotovljena nad 60 %
poškodovanost gozda.
(2) Odstotek poškodovanosti gozda iz tretje alineje prvega odstavka 8. člena tega pravilnika se za parcelno številko,
na kateri je za gozd določeno več odstotkov poškodovanosti,
določi kot povprečni odstotek poškodovanosti in sicer kot tehtana aritmetična sredina odstotka poškodovanosti, kjer se kot
utež uporabi površina dela odstotka poškodovanosti v skupni
površini parcelne številke.«.
2. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
(način uveljavljanja vračila za gozdne površine, ki so bile
poškodovane zaradi žleda)
(1) Upravičenci, ki so fizične osebe in niso upravičenci kot
samostojni podjetniki posamezniki, zahtevek za vračilo v skladu
z 2.a členom tega pravilnika predložijo pri pristojnem carinskem
uradu iz 7. člena tega pravilnika na Obrazcu TRO-AŽ iz Priloge
3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Upravičenci, ki so pravne osebe, agrarne skupnosti ali
samostojni podjetniki posamezniki, zahtevek za vračilo v skladu
z 2.a členom tega pravilnika predložijo pri pristojnem carinskem
uradu iz 7. člena tega pravilnika na Obrazcu TRO-BŽ iz Priloge
4, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
3. člen
V 8. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za odločanje o vračilu trošarine za zahtevke za leto
2014 v skladu z 2.a členom tega pravilnika pridobi carinski
organ, poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena, tudi
podatke:
– o parcelni številki in katastrski občini za površine gozda iz druge alineje prvega odstavka tega člena od davčnega
organa, in
– o parcelni številki, katastrski občini, površini gozda ter
odstotku poškodovanosti gozda od Uprave Republike Slovenije
za zaščito in reševanje.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
4. člen
Za Prilogo 2 se dodata novi Priloga 3 in Priloga 4, ki sta
sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-192/2014
Ljubljana, dne 7. julija 2014
EVA 2014-1611-0016
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance
Soglašam!
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje
Priloga
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Priloga 3

ZAHTEVEK ZA VRAČILO TROŠARINE NA PODLAGI ČETRTEGA ODSTAVKA 54.b ČLENA
ZAKONA O TROŠARINAH, ZA PORABO V LETU 2014
Prejemna štampiljka
(izpolni carinski organ)

Ime in priimek:
Davčna številka:
Identifikacijska številka kmetijskega
gospodarstva (KMG-MID)
Naselje/ulica in hišna
številka

1

Poštna številka, kraj
in država
Številka
transakcijskega
računa
Banka ali hranilnica
in poslovna enota
Vračilo trošarine se uveljavlja za leto :

2014

2

KOLIČINA PORABLJENEGA GORIVA, ZA KATERO SE ZAHTEVA VRAČILO (v litrih):

3

ŠTEVILO RAČUNOV O NABAVI GORIVA, NA PODLAGI KATERIH SE UVELJAVLJA
VRAČILO: *

IZPOLNI CARINSKI ORGAN

POVRŠINA ZEMLJIŠČ V UPORABI

Površina zemljišč po vrsti dejanske rabe

4

ha

Normativna poraba (v litrih)

1. Njiva ali vrt, trajne rastline na njivskih površinah, rastlinjak,
matičnjak, trajni travnik, barjanski travnik, ekstenzivni sadovnjak

X 200 l/ha

2. Vinograd, intenzivni sadovnjak, hmeljišče, oljčnik, drugi trajni
nasad

X 420 l/ha

3. Plantaža gozdnega drevja

X 50 l/ha

4. Kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem

X 15 l/ha

5. Gozd

X 15 l/ha

6.1. Gozd – poškodovanost nad 17% do vključno 40%

X 140 l/ha

6.2. Gozd - poškodovanost nad 40% do vključno 60%

X 270 l/ha

6.3. Gozd – poškodovanost nad 60%

X 380 l/ha

Skupaj
* Izvirniki računov o nabavi goriva se predložijo na zahtevo carinskega organa

Stran
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POOBLASTILO ZA UVELJAVLJANJE VRAČILA TROŠARINE ZA GOZD
Zap.št.

Ime in priimek

Naslov

Davčna številka

Podpis

1.
2.

5

3.
4.
5.
Pooblaščamo vlagatelja

______________

, da vloži zahtevek za vračilo trošarine za energente,

ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, v imenu vseh upravičencev, uporabnikov gozda,
članov istega kmetijskega gospodarstva - kmetije oziroma kmečkega gospodinjstva.

S podpisom potrjujem, da so navedeni podatki resnični.
Kraj in datum: _____________________

Podpis upravičenca: ___________________

URADNI ZAZNAMEK

Številka

Datum

Carinski urad in naslov

Na podlagi 54.b člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št.97/10 ‐ uradno prečiščeno besedilo, 48/12, 109/12
in 32/14)
je vlagatelj za leto 2014 upravičen do vračila trošarine za ______________ litrov goriva v znesku _______EUR.
Znesek vračila trošarine je izračunan v višini ________ % povprečnega zneska trošarine za plinsko olje za
pogonski namen v letu _______ , ki znaša ________ za 1000 litrov in je objavljen v Uradnem listu RS št.: ______.

Skladno s 4. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 ‐ uradno prečiščeno besedilo) je
ta zahtevek oproščen plačila upravne takse.

Podpis uradne osebe: _________________________
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Navodilo za izpolnjevanje obrazca TRO-AŽ
Ime in priimek
Davčna številka

Identifikacijska številka kmetijskega
gospodarstva (KMG-MID)
1
Naselje/ulica in hišna številka
Poštna številka, kraj in država
Številka transakcijskega računa
Banka ali hranilnica in poslovna enota

2

Količina porabljenega goriva (v litrih)

3

Število računov

4

Površina zemljišč v uporabi

5

Pooblastilo za uveljavljanje vračila trošarine
za gozd

Vpišeta se ime in priimek.
Vpiše se davčna številka.
Vpiše se identifikacijska številka kmetijskega
gospodarstva-kmetije, upravičenca iz registra kmetijskih
gospodarstev pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo.
Vpiše se popoln naslov.
Vpišejo se poštna številka in kraj ter država.
Vpiše se številka transakcijskega računa.
Vpišeta se banka ali hranilnica in poslovna enota.
Vpiše se količina porabljenega goriva, za katero se
zahteva vračilo, ki jo je mogoče dokazati z računi.
Vpiše se skupno število računov za nabavo goriva, na
podlagi katerih se uveljavlja vračilo.
Vpišejo se podatki o površini zemljišč v hektarjih. Kot
površina kmetijiskih zemljišč v uporabi se upošteva
površina GERK pod posamezno vrsto dejanske rabe,
kakor je za posamezno kmetijsko gospodarstvo
evidentirana v registru kmetijskih gospodarstev pri
ministrstvu pristojnem za kmetijstvo. Kot površino gozda
v uporabi vlagatelj navede podatke iz evidenc in drugih
dokazil o lastništvu oziroma uporabi gozda. Če vlagatelj
zahtevka ne izpolni te rubrike, jo izpolni carinski organ na
podlagi podatkov, ki jih pridobi od ministrstva, pristojnega
za kmetijstvo ali davčnega organa.
Kot površina gozda iz. točke 5 se upošteva površina
gozda, ki zaradi žleda v letu 2014 ni bila poškodovana
(poškodovanost do 17%).
Kot površina gozda iz točk 6.1, 6.2 in 6.3 se upošteva
površina gozda po deležu poškodovanosti glede na
podatke o poškodovanosti gozda po parcelnih številkah,
ki jih pristojni organ pridobi od Uprave Republike
Slovenije za zaščito in reševanje.
Uporabniki gozda, ki so člani istega kmetijskega
gospodarstva - kmetije oziroma kmečkega gospodinjstva,
izpolnijo pooblastilo za uveljavljanje vračila trošarine, s
katerim pooblaščajo vlagatelja, da v njihovem imenu vloži
zahtevek za vračilo trošarine za energente, ki se porabijo
za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije.
Uporabniki gozda vpišejo svoje ime in priimek, naslov,
davčno številko ter se podpišejo.

Stran
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Obrazec TRO‐BŽ

Priloga 4

ZAHTEVEK ZA VRAČILO TROŠARINE NA PODLAGI PETEGA ODSTAVKA 54.b ČLENA
ZAKONA O TROŠARINAH, ZA PORABO V LETU 2014
Prejemna štampiljka
(izpolni carinski organ)

Naziv
Koda države in davčna številka:
Identifikacijska številka kmetijskega
gospodarstva (KMG-MID)

1

Naselje/ulica in hišna številka
Poštna številka, kraj in država
Številka transakcijskega računa
Banka ali hranilnica in poslovna enota

Vračilo trošarine se uveljavlja za leto 2014

Mesec:

leto:

trimesečje:

leto:

leto:
KOLIČINA PORABLJENEGA GORIVA, ZA KATERO SE ZAHTEVA VRAČILO (v litrih):

2

3

1

Januar

Februar

Marec

2

April

Maj

Junij

3

Julij

Avgust

September

4

Oktober

Nov.

December

ŠTEVILO RAČUNOV O NABAVI GORIVA, NA PODLAGI KATERIH SE UVELJAVLJA VRAČILO: *

IZPOLNI CARINSKI ORGAN

POVRŠINA ZEMLJIŠČ V UPORABI

Površina zemljišč po vrsti dejanske rabe

4

ha

Normativna poraba (v litrih)

1. Njiva ali vrt, trajne rastline na njivskih površinah,
rastlinjak, matičnjak, trajni travnik, barjanski travnik,
ekstenzivni sadovnjak

X 200 l/ha

2. Vinograd, intenzivni sadovnjak, hmeljišče, oljčnik, drugi
trajni nasad

X 420 l/ha

3. Plantaža gozdnega drevja

X 50 l/ha

4. Kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem

X 15 l/ha

5. Gozd

X 15 l/ha

6.1. Gozd – poškodovanost nad 17% do vključno 40%

X 140 l/ha

6.2. Gozd - poškodovanost nad 40% do vključno 60%

X 270 l/ha

6.3. Gozd – poškodovanost nad 60%

X 380 l/ha

* Zahtevku je treba predložiti račune za porabljeno gorivo, ki se glasijo na upravičenca.

Skupaj

S podpisom potrjujem, da so navedeni podatki resnični.
Kraj in datum:

Ime, priimek in podpis pooblaščene osebe upravičenca:
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URADNI ZAZNAMEK

Številka

Datum

Carinski urad in naslov

Na podlagi 54.b člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št.97/10 - uradno prečiščeno besedilo, 48/12, 109/12 in
32/14)
je vlagatelj za obdobje __________________ upravičen do vračila trošarine za _____________________ litrov goriva
v znesku __________ EUR.
Skladno s 4. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 - uradno prečiščeno besedilo) je ta
zahtevek oproščen plačila upravne takse.

Podpis uradne osebe: ____________________

6237

Stran
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Navodilo za izpolnjevanje obrazca TRO-BŽ
Naziv

Vpiše se naziv pravne osebe, agrarne skupnosti ali
samostojnega podjetnika posameznika.

Koda države sedeža in davčna številka
Vpišeta se koda države sedeža in davčna številka.

1

Identifikacijska številka kmetijskega
gospodarstva (KMG-MID)

Naselje/ulica in hišna številka
Poštna številka, kraj
Številka transakcijskega računa
Banka ali hranilnica in poslovna enota

2

Količina porabljenega goriva (v litrih)

3

Število računov

4

Površina zemljišč v uporabi

Vpiše se identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva
upravičenca iz registra kmetijskih gospodarstev pri
ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo.
Vpiše se popoln naslov.
Vpišeta se poštna številka in kraj.
Vpiše se številka transakcijskega računa.
Vpišeta se banka ali hranilnica in poslovna enota.
Glede na označeno koledarsko obdobje se za posamezni
mesec vpiše količina porabljenega goriva, za katero se
zahteva vračilo, ki jo je mogoče dokazati z računi. Količina
porabljenega goriva v posameznem mesecu se vpisuje tudi v
primeru zahtevka za koledarsko trimesečje ali koledarsko
leto.
Vpiše se skupno število računov za nabavo goriva, na podlagi
katerih se uveljavlja vračilo.
Vpišejo se podatki o površini zemljišč v hektarjih. Kot
površino kmetijskih zemljišč v uporabi se upošteva površina
GERK pod posamezno vrsto dejanske rabe, kakor je za
posamezno kmetijsko gospodarstvo evidentirana v registru
kmetijskih gospodarstev pri ministrstvu, pristojnem za
kmetijstvo. Kot površino gozda v uporabi vlagatelj navede
podatke iz evidenc in drugih dokazil o lastništvu oziroma
uporabi gozda. Če vlagatelj zahtevka ne izpolni te rubrike, jo
izpolni carinski organ na podlagi podatkov, ki jih pridobi od
ministrstva, pristojnega za kmetijstvo ali davčnega organa.
Kot površina gozda iz. točke 5 se upošteva površina gozda,
ki zaradi žleda v letu 2014 ni bila poškodovana
(poškodovanost do 17%).
Kot površina gozda iz točk 6.1, 6.2 in 6.3 se upošteva
površina gozda po deležu poškodovanosti glede na podatke o
poškodovanosti gozda po parcelnih številkah, ki jih pristojni
organ pridobi od Uprave Republike Slovenije za zaščito in
reševanje.
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VSEBINA
2432.

2433.
2434.

2435.
2436.
2437.

2438.

2380.
2381.
2382.
2383.
2384.
2439.
2385.
2386.
2387.

2388.
2389.

2390.
2391.

VLADA

Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto
od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda
z obvoznicami
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva
v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016
Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega
sodelovanja in instrumenta za predpristopno pomoč v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2007–2013
Uredba o dopolnitvah Uredbe o izvajanju projektov
tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in programov bilateralne tehnične pomoči
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
izvajanju sheme šolskega sadja
Odlok o prenehanju Javnega gospodarskega zavoda Pohorje Mirna, proizvodnja opreme za protipožarno zaščito in namakanje, ulivanje in kovanje
barvnih kovin ter kmetijska proizvodnja
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za
varstvo kulturne dediščine

2394.
2395.
6225
2396.
6225
2397.

6226

2399.
6226
6227
2400.
6231
2401.
6231

MINISTRSTVA

Pravilnik o podrobnejši vsebini registra zemljepisnih imen
Pravilnik o podrobnejši vsebini zbirke podatkov
daljinskega zaznavanja
Pravilnik o katalogu topografskih podatkov in topografskem ključu
Pravilnik o kartografskem ključu
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o načinu vračila
trošarine za energente, ki se porabijo za pogon
kmetijske in gozdarske mehanizacije
Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juniju 2014
Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove
»USTANOVA ZDENKE GUSTINČIČ, FUNDACIJA
ZA DOBRO LJUDI IN NARAVE«

6117
6118
6119
6120

2393.

2403.
2404.

2405.
6232
6126

2406.

6126
6126

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o razveljavitvi členov 162, 163, 164, 165,
166, 167, 168 in 169 Zakona o elektronskih komunikacijah
Razpored dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2014 do 20. 12. 2014

2402.

6120

2407.

2408.
6127
6132

2409.

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika predsednice v 7. okrajni volilni komisiji IV. volilne enote
Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku
kandidiranja na lokalnih volitvah

6133
6133

OBČINE
2392.

2398.

ANKARAN

Razpis rednih volitev v Svetu Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran

6138

6138

Odlok o določitvi in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe za dobavo toplote v Občini
Dobrepolje«

6139
6155
6159

6164

6165

6165
6167

6167

6172
6180
6190

6192

DRAVOGRAD

Navodila o možnosti plakatiranja v času volilne
kampanje za lokalne volitve 2014 na območju Občine Dravograd

6195

GRAD

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Grad

6195

KRŠKO

2411.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji«
Razpis rednih volitev članov sveta mestne skupnosti Litija in v svete krajevnih skupnosti na območju
Občine Litija

2413.

6138

DOBREPOLJE

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju občine Krško

2412.

6138

CERKNICA

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja SL 04 SS v naselju Slivice
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – CENTER CERKNICE CE-16C in CE-18C – krajše SD
OPPN CE-01/1
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja GJ 08 na Gorenjem Jezeru
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja urejana BG
19/1 (osrednji del) v Begunjah pri Cerknici

2410.

BELTINCI

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Beltinci

CELJE

Obvezna razlaga druge alineje 1. točke 4. člena
Odloka o sprejetju zazidalnega načrta »Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I«
Obvezna razlaga pete alineje prvega odstavka
4. člena Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih
pogojev za območje Zahodno Ostrožno
Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na
območju Mestne občine Celje
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo enodružinskih stanovanjskih hiš
Babno – Ložnica III
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Košnica KO - 4
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
koncesiji izvajanja gospodarske javne službe na
področju urejanja pokopališč ter pokopališke in
pogrebne dejavnosti na Mestnem pokopališču v
Celju in pokopališču Teharje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem
pokopališču in pokopališču Teharje Mestne občine
Celje
Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitev počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol
v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine
Celje
Sklep št. 01/2014 o ukinitvi statusa zemljišč javnega dobra

6196

LITIJA

LJUBNO

Sklep o financiranju političnih strank v Občini Ljubno

6196
6197
6197
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Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Ljubno
Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega
javnega dobra
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Medvode

2417.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja NA4-Naklo-ob avtocesti
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje urejanja NA4 – Naklo – ob avtocesti
– 1. faza
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Pod
Polico«

2419.

2420.
2421.

2422.
2423.

6198

2425.

6198

6213

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2013
Sklep o ukinitvi statusa Splošno ljudsko premoženje

Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času volilne
kampanje za lokalne volitve 2014
Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Šmartno pri
Litiji

6217
6218

6219
6219

6221

ŠMARTNO PRI LITIJI

6221
6222

TREBNJE

Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
Občine Trebnje

6220

ŽIRI

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave

2431.

Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve za
leto 2014

6224

ŽUŽEMBERK

6224

Uradni list RS – Razglasni del

ŠMARJEŠKE TOPLICE

2427.

6222

6216

SLOVENSKA BISTRICA

Sklep o cenah programov vrtcev na območju Občine Slovenska Bistrica
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč javno dobro

TURNIŠČE

Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine
Turnišče za leto 2014
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Turnišče za volilno leto
2014

2430.
6205

RAZKRIŽJE

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve 2014 v Občini Šmarješke Toplice

2424.

2429.

NAKLO

2426.

2428.

6198

MEDVODE

2416.

2418.

Uradni list Republike Slovenije

6220

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 54/14
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
Zavarovanja terjatev
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