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MINISTRSTVA
2075. Višina predpisane obrestne mere zamudnih 

obresti

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

V I Š I N O
predpisane obrestne mere zamudnih obresti

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti je v 
2. členu Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti 
(Uradni list RS, št. 11/07 – uradno prečiščeno besedilo) dolo-
čena kot vodilna obrestna mera Evropske centralne banke, 
povečana za 8 odstotnih točk.

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti velja za 
šestmesečno obdobje, ki se začne dne 1. julija 2016, in znaša 
8 odstotkov.

Št. 007-407/2016
Ljubljana, dne 1. julija 2016
EVA 2016-1611-0076

dr. Dušan Mramor l.r.
Minister

za finance

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2076. Akt o kriterijih in pravilih za zagotavljanje 
nujne oskrbe z električno energijo

Na podlagi tretjega odstavka 51. člena Energetskega zako-
na (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) Agencija za energijo izdaja

A K T
o kriterijih in pravilih za zagotavljanje nujne 

oskrbe z električno energijo

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina in namen)

(1) S tem aktom se določajo kriteriji in pravila, na podlagi 
katerih distribucijski operater v sistemskih obratovalnih navodi-

lih podrobneje predpiše pogoje za zagotavljanje nujne oskrbe 
in strošek nujne oskrbe.

(2) Nujna oskrba je ukrep, ki preloži odklop električne 
energije in je namenjena samo skrajnim primerom ogrožanja 
življenja in zdravja ranljivega odjemalca.

2. člen
(upravičenci do nujne oskrbe)

(1) Do nujne oskrbe je upravičen ranljivi odjemalec, ki 
izkaže, da bi bilo glede na okoliščine (letni čas, temperaturne 
razmere, kraj prebivanja, zdravstveno stanje in druge podobne 
okoliščine) ob odklopu električne energije ogroženo življenje 
in zdravje ranljivega odjemalca ter oseb, ki z njim prebivajo v 
skupnem gospodinjstvu.

(2) Ranljivi odjemalec je gospodinjski odjemalec, ki si 
zaradi svojih premoženjskih in bivalnih razmer, dohodkov in 
drugih socialnih okoliščin ne more zagotoviti drugega vira ener-
gije za gospodinjsko rabo, ki bi mu povzročil enake ali manjše 
stroške za najnujnejšo gospodinjsko rabo.

II. KRITERIJI ZA PRESOJO UPRAVIČENOSTI  
DO NUJNE OSKBE

3. člen
(kriteriji)

Pri presoji upravičenosti ranljivega odjemalca do nujne 
oskrbe distribucijski operater upošteva naslednje kriterije:

– letni čas, temperaturne razmere in
– zdravstveno stanje ranljivega odjemalca ter oseb, ki z 

njim prebivajo.

4. člen
(letni čas in temperaturne razmere)

(1) Upravičenost do nujne oskrbe zaradi letnega časa in 
temperaturnih razmer distribucijski operater presoja glede na 
vrsto stavbe, v kateri ranljivi odjemalec prebiva, ter tempera-
turne razmere, ki bi lahko v povezavi z načinom prebivanja 
ogrožale življenje in zdravje ranljivega odjemalca ter oseb, ki 
z njim prebivajo.

(2) Do nujne oskrbe glede na letni čas in temperaturne 
razmere so ranljivi odjemalci upravičeni le v obdobju od 1. ok-
tobra do 30. aprila.

(3) Do nujne oskrbe glede na kraj prebivanja oziroma 
vrsto stavbe iz prvega odstavka niso upravičeni ranljivi odje-
malci, ki prebivajo v stavbah, v katerih za ogrevanje v prostorih 
odjemalca ni nujno potrebna električna energija. Takšne stavbe 
so predvsem:

– večstanovanjske stavbe s centralnim ogrevanjem;
– večstanovanjske in individualne stavbe, v katerih je vsaj 

v enem bivalnem prostoru ranljivega odjemalca omogočeno 
ogrevanje s trdimi gorivi;
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– večstanovanjske in individualne stavbe, v katerih je 
ogrevanje vsaj v enem bivalnem prostoru ranljivega odjemalca 
izvedeno s pomočjo ogrevalnih naprav na plinasto ali tekoče 
gorivo, ki za svoje delovanje ne potrebujejo električne energije.

(4) Distribucijski operater v postopku ugotavljanja upravi-
čenosti do nujne oskrbe zaradi letnega časa in temperaturnih 
razmer zahteva naslednja dokazila:

– v primeru večstanovanjske stavbe pisno potrdilo upra-
vljavca stavbe o načinu ogrevanja bivalnih prostorov ranljivega 
odjemalca;

– v primeru individualne ali večstanovanjske stavbe brez 
centralnega ogrevanja potrdilo oziroma zapisnik o rednem le-
tnem pregledu kurilnih naprav pristojne dimnikarske službe, iz 
katerega je nedvoumno razvidno, da stavba nima centralnega 
ogrevanja niti ni vsaj v enem prostoru možno ogrevanje na trda 
ali druga goriva.

(5) Dokazilo iz prve alinee prejšnjega odstavka mora 
biti izdano posebej za namen ugotavljanja upravičenosti do 
nujne oskrbe in ne sme biti starejše od treh mesecev. Dokazilo 
iz druge alinee prejšnjega odstavka ne sme biti starejše od 
enega leta.

5. člen
(zdravstveno stanje)

(1) Upravičenost do nujne oskrbe zaradi zdravstvenega 
stanja se presoja na podlagi dokazila, iz katerega izhaja, da bi 
bilo v primeru odklopa električne energije ogroženo življenje in 
zdravje ranljivega odjemalca oziroma oseb, ki z njim prebivajo 
v skupnem gospodinjstvu.

(2) Distribucijski operater v postopku ugotavljanja upravi-
čenosti do nujne oskrbe zaradi zdravstvenega stanja upošteva 
potrdilo osebnega zdravnika, da ranljivi odjemalec za ohranja-
nje življenja in zdravja nujno potrebuje medicinske aparate ali 
opremo, ki za delovanje potrebuje električno energijo.

(3) Dokazilo iz prejšnjega odstavka mora biti izdano po-
sebej za namen ugotavljanja upravičenosti do nujne oskrbe in 
mora natančno opredeliti obdobje, v katerem bi odklop ogrožal 
življenje in zdravje ranljivega odjemalca.

III. PRAVILA IN POSTOPEK ODOBRITVE NUJNE OSKRBE

6. člen
(presoja)

(1) Pri presoji upravičenosti do nujne oskrbe mora distri-
bucijski operater naprej ugotoviti, ali je gospodinjski odjemalec 
ranljivi odjemalec, nato pa, ali obstajajo okoliščine, zaradi katerih 
bi v primeru odklopa bilo ogroženo življenje ali zdravje odjemalca 
oziroma oseb, ki z njim prebivajo v skupnem gospodinjstvu.

(2) Upravičenost do nujne oskrbe je povezana z izpol-
njevanjem vseh kriterijev, ki jih distribucijski operater presoja v 
postopku odobritve nujne oskrbe.

7. člen
(obvestilo o odklopu)

Distribucijski operater mora gospodinjskega odjemalca 
pred odklopom iz točke e) in g) prvega odstavka 151. člena 
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) obve-
stiti o datumu predvidenega odklopa, možnosti nujne oskrbe, o 
dokazilih, ki jih mora predložiti, ter rokih za predložitev dokazil.

8. člen
(preložitev odklopa)

(1) Odjemalec, ki uveljavlja pravico do nujne oskrbe, mora 
po prejemu obvestila o odklopu distribucijskemu operaterju 
podati vlogo za priznanje te pravice in predložiti dokazila. Rok 
za predložitev dokazil določi distribucijski operater v sistemskih 
obratovalnih navodilih.

(2) Distribucijski operater kot dokazila za preložitev od-
klopa upošteva:

– potrdilo Centra za socialno delo, iz katerega je razvidno, 
da je odjemalec vložil vlogo za dodelitev redne denarne soci-
alne pomoči že pred prejemom obvestila iz prejšnjega člena;

– dokazila iz 4. in 5. člena tega akta.

(3) Če distribucijski operater po predložitvi dokazil iz prej-
šnjega odstavka ugotovi, da so podani razlogi za preložitev 
odklopa, odjemalca o tem nemudoma obvesti in mu v podpis 
predloži pogodbo o oskrbi v obdobju preložitve odklopa (v na-
daljnjem besedilu: pogodba).

(4) Če distribucijski operater presodi, da niso izpolnjeni 
pogoji za preložitev odklopa, o tem nemudoma pisno obvesti 
gospodinjskega odjemalca in nadaljuje postopek odklopa.

9. člen
(pogodba)

(1) Pogodba iz tretjega odstavka prejšnjega člena se skle-
ne za obdobje od dneva predvidenega odklopa, kot izhaja iz 
obvestila iz 7. člena tega akta in dokler obstajajo okoliščine, ki 
povzročajo ogrožanje življenja in zdravja odjemalca ter oseb, ki 
z njim prebivajo, vendar najdlje do dokončne odločbe Centra za 
socialno delo glede dodelitve redne denarne socialne pomoči. 
Za ta čas se odklop gospodinjskega odjemalca preloži.

(2) S pogodbo se ranljivi odjemalec med drugim zaveže, 
da bo v celoti poravnal strošek oskrbe v primeru neodobritve 
redne denarne socialne pomoči in da bo distribucijskemu ope-
raterju pravočasno predložil ustrezna potrdila v zvezi s postop-
kom o dodelitvi redne denarne socialne pomoči.

(3) Distribucijski operater v pogodbi določi količino odje-
ma električne energije oziroma moč, ki je glede na okoliščine 
(letni čas, temperaturne razmere, kraj prebivanja, zdravstvene 
razmere, karakteristike priključka in drugo) nujno potrebna, da 
ne pride do ogrožanja življenja in zdravja odjemalca in oseb, ki 
z njim prebivajo v skupnem gospodinjstvu.

(4) Distribucijski operater lahko priključno moč odjemnega 
mesta za čas preložitve odklopa ustrezno spremeni glede na 
ugotovljene potrebe ranljivega odjemalca, in sicer z namestitvi-
jo ustreznih obračunskih varovalk ali vgradnjo merilne naprave 
s prigrajenim odklopnikom za omejevanje priključne moči.

10. člen
(upravičenost do nujne oskrbe)

(1) Do nujne oskrbe je ranljivi odjemalec upravičen za čas 
od predvidenega odklopa, kot izhaja iz obvestila iz 7. člena tega 
akta, do dokončne odločbe Centra za socialno delo, s katero 
mu je bila odobrena redna denarna socialna pomoč, če hkrati 
izpolnjuje pogoje iz 3. člena tega akta.

(2) Če Center za socialno delo gospodinjskemu odje-
malcu ne odobri redne denarne socialne pomoči, se šteje, da 
gospodinjski odjemalec v času preložitve odklopa iz prvega 
odstavka prejšnjega člena ni upravičen do nujne oskrbe.

IV. STROŠEK NUJNE OSKRBE

11. člen
(strošek nujne oskrbe)

(1) Strošek nujne oskrbe ranljivega odjemalca je upravi-
čeni strošek distribucijskega operaterja.

(2) Odjemalec mora distribucijskemu operaterju plačati 
vse nastale stroške nujne oskrbe, če skladno z drugim odstav-
kom prejšnjega člena ni upravičen do nujne oskrbe.

V. KONČNA DOLOČBA

12. člen
(uveljavitev akta)

Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 132-1/2016-20/263
Maribor, dne 22. junija 2016
EVA 2016-2430-0041

Predsednica sveta
Agencije za energijo

Ivana Nedižavec Korada l.r.
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AJDOVŠČINA

2077. Odlok o rebalansu proračuna Občine 
Ajdovščina za leto 2016

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, 40/12 – ZUJF in 
14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP 
– v nadaljevanju: ZJF) ter 16. člena Statuta Občine Ajdovščina 
(Uradni list RS, št. 44/12 in 85/15) je Občinski svet Občine 
Ajdovščina na 17. redni seji dne 30. 6. 2016 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina  

za leto 2016
1. člen

V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2016 
(Uradni list RS, št. 92/15) se spremeni drugi odstavek 2. člena, 
tako da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI 18.841.324,16
70 DAVČNI PRIHODKI 12.184.622,88

700 davki na dohodek in dobiček 9.961.608,00
703 davki na premoženje 1.882.687,00
704 domači davki na blago in storitve 340.327,88

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.506.514,28
710 udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 2.027.489,01
711 takse in pristojbine 30.500,00
712 denarne kazni 17.700,00
713 prihodki od prodaje blaga  
in storitev 43.576,30
714 drugi nedavčni prihodki 387.248,97

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.622.160,00
720 prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 492.160,00
722 prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih osnovnih sredstev 1.130.000,00

73 PREJETE DONACIJE 51.500,00
730 prejete donacije iz domačih virov 51.500,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.898.596,85
740 transferni prihodki iz drugih 
javnofinančih institucij 1.898.596,85

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 577.930,15
786 ostala prejeta sredstva  
iz proračuna EU 194.532,82
787 prejeta sredstva iz drugih 
evropskih inštitucij 383.397,33

II. SKUPAJ ODHODKI 24.119.417,99
40 TEKOČI ODHODKI 4.841.606,34

400 plače in drugi izdatki zaposlenim 983.842,80
401 prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 145.701,91
402 izdatki za blago in storitve 3.453.061,63
403 plačila domačih obresti 145.000,00
409 sredstva, izločena v rezerve 114.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 7.907.827,29
410 subvencije 616.900,37
411 transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 3.807.755,42
412 transferi neprofitnim organizacijam 886.871,90
413 drugi tekoči domači transferi 2.596.299,60

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 10.719.467,93
420 nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 10.719.467,93

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 653.516,43
431 investicijski transferi fiz.  
in prav. osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 97.763,00
432 investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 555.753,43

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK – 
PRIMANJKLJAJ –5.278.093,83

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

IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 13.646,88

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 13.646,88
751 prodaja kapitalskih deležev 13.646,88

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00
441 povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽEV

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE 4.590.230,28
50 ZADOLŽEVANJE 4.590.230,28

500 zadolževanje 4.590.230,28
VIII. ODPLAČILO DOLGA 554.181,36
55 ODPLAČILO DOLGA 554.181,36

500 odplačilo domačega dolga 554.181,36
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH –1.228.398,03
X. NETO ZADOLŽEVANJE 0,00
XI. NETO FINANCIRANJE 0,00

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 1.228.398,03

«

2. člen
Spremeni se drugi odstavek 12. člena, tako da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 

prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb in odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2016 za investicije, 
predvidene v občinskem proračunu lahko zadolži do višine 
4.590.230,28 evrov.«

3. člen
V 7. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek tega člena župan potrjuje 

tudi investicijsko dokumentacijo za investicijske projekte v vre-
dnosti, ki presega 150.000,00 z vključenim ddv, če gre za pro-
jekte, ki so sofinancirani z evropskimi, državnimi ali drugimi viri.«

OBČINE
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4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 4102-9/2015
Ajdovščina, dne 30. junija 2016

Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin l.r.

2078. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu 
Ribnik SB II v Ajdovščini

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – 
ZUUJFO) ter na podlagi drugega odstavka 59. člena Statuta 
Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12 in 85/15) je župan 
Občine Ajdovščina dne 1. 7. 2016 sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Odloka o zazidalnem načrtu Ribnik SB II  
v Ajdovščini

1. člen
(predmet sklepa)

S tem sklepom se določa začetek in način priprave spre-
memb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Ribnik SB II.

Opredeli se ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb 
in dopolnitev Zazidalnega načrta Ribnik SB II (v nadaljevanju: 
ZN Ribnik SB II), način pridobitve strokovnih rešitev in seznam 
potrebnih strokovnih podlag, postopek in roki za njegovo pripra-
vo in za pripravo njegovih posameznih faz ter navedejo nosilci 
urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za načrtovane 
prostorske ureditve iz njihove pristojnosti ter obveznosti v zvezi 
z njegovim financiranjem.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)

Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ZN 
Ribnik SB II je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: 
ZPNačrt) ter Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občin-
skega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).

ZN Ribnik SB II je bil sprejet 1991 (Uradni glasilo, 
št. 3/91), na podlagi urbanistične dokumentacij, ki jo je izdelal 
RPC Idrija v letu 1988 in 1990. V letu 2006 se je iz obravnava-
nega območja izločil SZ del, kjer je zgrajena soseska Kresnice 
(Uradni list RS, št. 81/06).

V letu 2004 je bil sprejet Program priprave za spremembo 
in dopolnitev ZN Ribnik SB II (Uradni list RS, št. 79/04), ki se ni 
nadaljeval. V letu 2008 je bil sprejet Sklep o začetku priprave 
sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Ribnik SB II (Ura-
dni list RS, št. 95/08), ki se prav tako ni nadaljeval.

Po Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih se-
stavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina 
(Uradni list RS, št. 96/04) in po urbanistični zasnovi je območje 
opredeljeno z oznako S3, ki je predvideno za organizirano 
kompleksno gradnjo s spremljajočimi objekti, ki se izvaja na 
podlagi zazidalnega načrta.

Razlog za spreminjanje zazidalnega načrta je nadaljnja 
pozidava območja. Ker gre za večje območje, ki terja celovit 
pristop in skupno reševanje infrastrukture, ki bo omogočala 
tudi nadaljnjo širitev območja pozidave, je načrtovana izvedba 
spremembe in dopolnitve celotnega območja ZN.

ZN Ribnik SB II bo podlaga za pripravo projektov za pri-
dobitev gradbenih dovoljenj.

3. člen
(območje, vsebina in oblika)

Obravnavano območje meri cca 3,5 ha in je omejeno na 
severovzhodu z domom starejših občanov ter stanovanjskima 
soseskama Ribnik in Kresnice, na vzhodu z zelenimi površina-
mi, na jugozahodu z regionalno R2/444 ter na severovzhodu z 
obstoječim vodotokom in vrtcem Ribnik. V območje obdelave 
se lahko vključijo tudi druge parcele v neposredni bližini ob-
močja.

Načrtovalec sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta 
je poleg izdelave prostorskega akta, dolžan podajati obrazlo-
žitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na 
javnih obravnavah in drugih telesih v postopku izdelave pro-
storskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega 
akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne obravnave. Na-
črtovalec sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta bo moral 
predati pripravljavcu, Občini Ajdovščina, po objavi sprejetega 
odloka v Uradnem listu Republike Slovenije, štiri izvode akta 
v analogni obliki in vsaj en izvod v digitalni obliki, tako teks-
tualni kot grafični del, le-tega pa v programu, ki ga uporablja 
pripravljavec.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev in seznam potrebnih 

strokovnih podlag)
ZN Ribnik SB II se po vsebini, obliki in načinu pripravi 

skladno z veljavno zakonodajo in podzakonskimi predpisi.
Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo sprememb in 

dopolnitev ZN Ribnik SB II, se pridobi s preveritvijo vseh do 
sedaj izdelanih strokovnih podlag, pripravo variantnih rešitev 
in izborom najustreznejše variante.

5. člen
(postopek in roki za pripravo)

Priprava ZN Ribnik SB II vsebuje naslednje faze in 
roke:

1. sklep o začetku postopka
2. priprava osnutka 90 dni po oddaji naročila
3. smernice nosilcev urejanja prostora 30 dni po pripravi osnutka
4. pridobitev odločbe MOP o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov  

na okolje
30 dni po pripravi osnutka

5. priprava dopolnjenega osnutka 30 dni po prejemu smernic
6. okoljsko poročilo (kolikor je potrebno)* 30 dni po pridobitvi odločbe MOP
7. javna razgrnitev (7 dni po javnem naznanilu) in javna obravnava 30 dni
8. proučitev pripomb z javne razgrnitve in javne obravnave 7 dni po zaključku javne razgrnitve
9. potrditev stališč in seznanitev javnosti 10 dni po pripravi stališč do pripomb
10. priprava predloga 15 dni po potrditvi stališč do pripomb
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11. mnenja nosilcev urejanja prostora 30 dni po pripravi predloga
12. izdelava usklajenega dopolnjenega predloga 7 dni po prejemu mnenj
13. potrdilo MOP o sprejemljivosti CPVO (kolikor je potrebno)* 15 dni po prejemu predloga ZN  

in okoljskega poročila
14. sprejem in objava odloka o spremembah in dopolnitvah ZN Ribnik SB II 30 dni

* pri morebitni izdelavi CPVO se postopek podaljša

ce, omejitve teh stroškov in njihovo evidenco v občinski upravi 
Občine Borovnica.

2. člen
(1) Protokolarni dogodki so dogodki, ki jih župan kot za-

stopnik občine priredi ob praznikih in drugih priložnostih:
– občinski praznik,
– spominski dan,
– kulturni praznik,
– dan državnosti.
Protokolarni izdatki so stroški protokolarnih daril, ki jih 

župan kot zastopnik občine daje ob protokolarnih dogodkih in 
srečanjih, stroški organizacije in izvedbe prireditev ob protoko-
larnih dogodkih.

(2) Stroški reprezentance so stroški, ki nastanejo v občini 
zaradi sodelovanja s fizičnimi in pravnimi osebami in drugimi 
organi občine zaradi naslednjih dogodkov:

– pogostitev na uradnih in delovnih sestankih (kava, čaj, 
brezalkoholne pijače, voda),

– delovnih kosil,
– sprejemov,
– svečanih obedov in sprejemov ob protokolarnih do-

godkih,
– nakupa priložnostnih daril,
– promocijskih dogodkov za namen predstavitve občine 

Borovnica doma ali v tujini,
– otvoritve objektov, večjega pomena za občino.

3. člen
(reprezentanca občinskega sveta)

Sredstva na proračunski postavki 101001, konto 402009, 
so namenjena stroškom pogostitve na novoletni seji občinske-
ga sveta oziroma ob drugi svečani priložnosti.

4. člen
(reprezentanca župana)

Sredstva reprezentance župana na proračunski postavki 
301003, konto 402009, so namenjena stroškom, ki nastanejo 
pri delu župana (svečani sprejem odličnjakov ali nagradni izlet 
le teh, sprejem predstavnikov občinskih društev, svečane otvo-
ritve objektov ipd.).

5. člen
(reprezentanca občinske uprave)

Sredstva reprezentance občinske uprave na proračunski 
postavki 406002, konto 402009, so namenjena stroškom, ki 
nastanejo pri delu občinske uprave zaradi sodelovanja s fizič-
nimi in pravnimi osebami zaradi uradnih in delovnih sestankov, 
delovnih kosil, sprejemov.

6. člen
(protokolarna in priložnostna darila)

Sredstva za nakup protokolarnih in priložnostnih daril se 
zagotovi letno na proračunski postavki 301003, konto 402112. 
Sredstva so namenjena nakupu daril, ki jih uporabi župan ob 
protokolarnih dogodkih, obiskih uradnih predstavnikov drugih 
lokalnih skupnosti, državnih organov, okroglih obletnicah občin-
skih društev in zavodov.

Vrednost posameznega protokolarnega darila ne sme 
presegati 40,00 evrov brez DDV, razen ob posebnih priložno-
stih, za kar je potrebno predhodno soglasje občinskega sveta.

6. člen
(nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora, ki morajo k osnutku spremembe 
ZN Ribnik SB II podati smernice in k predlogu mnenja, so:

1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za pro-
stor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za 
vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana

3. RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infra-
strukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

4. RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, 
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

5. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana

6. Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica, Erjavčeva 22, 
5000 Nova Gorica

7. Telekom Slovenije d.d., PE Nova Gorica, Cesta 25. ju-
nija 1 p, 5000 Nova Gorica

8. Adriaplin d.o.o., Dunajska c. 7, 1000 Ljubljana
9. Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o., 

Goriška cesta 23 b, Ajdovščina
10. Občina Ajdovščina, (občinske ceste).
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 

prostora, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v 
postopku priprave spremembe in dopolnitve ZN Ribnik SB II.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave ZN Ribnik SB II)

Pripravljavec je Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 
5270 Ajdovščina. Finančne obveznosti prevzamejo vsi zainte-
resirani lastniki zemljišč na obravnavanem območju.

8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 3505-1-2016
Ajdovščina, dne 1. julija 2016

Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin l.r.

BOROVNICA

2079. Pravilnik o porabi sredstev za protokolarne 
izdatke in reprezentanco

Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2 
Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10) je Občinski svet 
Občine Borovnica na 15. redni seji dne 23. 6. 2016 sprejel

P R A V I L N I K
o porabi sredstev za protokolarne izdatke  

in reprezentanco
1. člen

Ta pravilnik določa opredelitev protokolarnih dogodkov, 
stroškov protokolarnih in promocijskih izdatkov in reprezentan-
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Vrednost priložnostnih daril ne sme presegati 20,00 evrov.
Evidenca kupljenih in oddanih daril se vodi v tajništvu 

župana.

7. člen
(občinski praznik in spominski dan)

Sredstva za prireditev ob občinskem prazniku ter ob spo-
minskem dnevu (za spominsko slovesnost v Gramozni jami) se 
zagotovi na posebni proračunski postavki:

– za občinski praznik na proračunski postavki 104005, 
konto 402112. Na tej postavki se zagotovi sredstva za plačilo 
izvajalcev, stroške ozvočenja in spremljajoče stroške prireditve, 
cvetje, priznanja. Sredstva za reprezentanco se zagotovi na 
postavki 104005, konto 402009, največ v višini 0,2 evra na 
prebivalca občine.

– za spominski dan na proračunski postavki 104007, 
konto 402112 (za plačilo izvajalcev, cvetje, sveče, avtobusni 
prevoz v Gramozno jamo). Za reprezentanco ob spominskem 
dnevu na kontu 402009, le ob okroglih spominskih obletnicah.

8. člen
(državni prazniki)

Občina zagotovi sredstva za dve prireditvi ob državnih 
praznikih, za prireditev ob kulturnem dnevu in za prireditev ob 
dnevu državnosti.

Sredstva za reprezentančne izdatke ob državnih praznikih 
se zagotovi na proračunski postavki 104006, konto 402009. Na 
postavki se zagotovi sredstva za gostinske storitve za vabljene 
goste, največ v višini 250 evrov na prireditev.

Sredstva za pripravo in izvedbo prireditve ob državnem 
prazniku se zagotovi na proračunski postavki 104006, konto 
402112.

Št. 007-0001/2016-1
Borovnica, dne 23. junija 2016

Župan
Občine Borovnica
Bojan Čebela l.r.

2080. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, 
št. 6/08, 81/09 in 84/11), Poslovnika občinskega sveta Občine 
Borovnica (Uradni list RS, št. 33/08) in Zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) 
je Občinski svet Občine Borovnica na 15. redni seji dne 23. 6. 
2016 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

I.
Nepremičnini s parc. št. 1760/7, k.o. Zabočevo – pot, 4 m2, 

se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

II.
Navedena nepremičnina izgubi status grajenega javnega 

dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti 
občinska uprava.

Občinska uprava bo po pravnomočnosti ugotovitvene od-
ločbe o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, pristojnemu 
okrajnemu sodišču, podala predlog, da se na nepremičnini iz 
prve točke tega člena iz zemljiške knjige izbriše zaznamba 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0009/2014-2
Borovnica, dne 23. junija 2016

Župan
Občine Borovnica
Bojan Čebela l.r.

BRASLOVČE

2081. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07, 45/08, 83/12) ter 16. člena Statuta 
Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je Občinski svet 
Občine Braslovče na seji dne 29. 6. 2016 sprejel

S K L E P
o imenovanju občinske volilne komisije

I.
Občinski svet imenuje občinsko volilno komisijo v nasle-

dnji sestavi:
Predsednik: Mitja Korent, Rakovlje 17 c, 3314 Braslovče
Namestnik predsednika: Natja Šketa Miser, Kamenče 31, 

3314 Braslovče
Član: Cvetka Kronovšek, Orla vas 27 a, 3314 Braslovče
Namestnik člana: Gregor Štusej, Šentrupert 15, 3303 Go-

milsko
Član: Andrej Korošec, Glinje 2 a, 3314 Braslovče
Namestnik člana: Dominik Pongračič, Parižlje 38 b, 3314 

Braslovče
Član: Jan Strožer, Grajska vas 40 a, 3303 Gomilsko
Namestnik člana: Janko Marovt, Braslovče 1, 3314 Bra-

slovče

II.
Mandat komisije traja štiri leta.

III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 040/01/2016
Braslovče, dne 29. junija 2016

Župan
Občine Braslovče

Branimir Strojanšek l.r.

BREZOVICA

2082. Obvezna razlaga Priloge 1 Odloka 
o Občinskem prostorskem načrtu Občine 
Brezovica

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list 
RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine Brezovica na 12. redni 
seji, ki je bila dne 23. 6. 2016 sprejel
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O B V E Z N O   R A Z L A G O
Priloge 1 Odloka o Občinskem prostorskem 

načrtu Občine Brezovica

1. člen
Sprejme se obvezno razlago tabele prostorsko izvedbenih 

pogojev, ki se nanaša na enoto urejanja prostora z oznako 
BR_15 priloge 1 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu 
Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 23/16) in ki se razlaga 
tako, da se vertikalni gabariti nanašajo tudi na naklon strešin, 
ki znašajo med 2 in 35 stopinjami.

2. člen
Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o Občinskem 

prostorskem načrtu Občine Brezovica.

3. člen
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 13/2016
Brezovica, dne 24. junija 2016

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

2083. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje urejanja BR_23 – del – 
Brezovica

Na podlagi 61. in 98. člena Zakona o prostorskem načr-
tovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/10) in 
16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) 
je Občinski svet Občine Brezovica na 12. redni seji dne 23. 6. 
2016 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  
za območje urejanja BR_23 – del – Brezovica

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski 
načrt za območje urejanja BR_23-del – Brezovica (v nadalje-
vanju: občinski podrobni prostorski načrt – OPPN), ki vsebuje:

– ureditveno območje občinskega podrobnega prostor-
skega načrta,

– umestitev načrtovane ureditve v prostor s prikazom 
vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji,

– zasnove projektnih rešitev prometne, energetske, vo-
dovodne in druge komunalne infrastrukture ter obveznost pri-
ključevanja nanjo,

– rešitve in ukrepe za varstvo okolja, ohranjanje narave, 
varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin,

– rešitve in ukrepe za obrambo ter za varstvo pred narav-
nimi in drugimi nesrečami,

– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve ter druge pogoje 

in zahteve za izvajanje občinskega podrobnega prostorskega 
načrta,

– roke za izvedbo prostorske ureditve in za pridobitev 
zemljišč.

2. člen
(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z občinskim podrobnim 

prostorskim načrtom)
(1) Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom se zno-

traj ureditvenega območja predvideva gradnja telovadnice in fi-
tnes (klasifikacijska oznaka CC-SI 12650), ter ureditev zelenih, 
prometnih, infrastrukturnih in drugih utrjenih površin v skupni 
uporabi. V okviru toleranc občinskega podrobnega prostorske-
ga načrta je v predvideni stavbi dopustno urediti prostore za 
opravljanje naslednjih poslovnih dejavnosti, v skladu z Uredbo 
o standardni klasifikaciji dejavnosti:

62.09 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi 
storitvami povezane dejavnosti 

63.11 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti; 
obratovanje spletnih portalov 

63.12 Obratovanje spletnih portalov 
70.10 Dejavnost uprav podjetij 
72.20 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju 

družboslovja in humanistike 
73.11 Dejavnost oglaševalskih agencij 
73.20 Raziskovanje trga in javnega mnenja 
74.20 Fotografska dejavnost 
74.30 Prevajanje in tolmačenje 
74.9 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejav-

nosti 
79.11 Dejavnost potovalnih agencij 
79.90 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejav-

nosti 
81.10 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost 
81.21 Splošno čiščenje stavb 
82.11 Nudenje 
82.19 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posa-

mične pisarniške dejavnosti 
82.20 Dejavnost klicnih centrov 
82.30 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
82.92 Pakiranje 
85.10 Predšolska vzgoja 
85.20 Osnovnošolsko izobraževanje 
85.31 Srednješolsko splošno izobraževanje 
85.32 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje 
85.41 Posrednješolsko neterciarno izobraževanje 
85.42 Višješolsko in visokošolsko izobraževanje 
85.51 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na 

področju športa in rekreacije 
85.52 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na 

področju kulture in umetnosti 
85.59 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjeva-

nje in usposabljanje 
85.60 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
86.10 Bolnišnična zdravstvena dejavnost 
86.21 Splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost 
86.22 Specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena de-

javnost 
86.23 Zobozdravstvena dejavnost 
86.90 Druge dejavnosti za zdravje 
87.10 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego 
87.20 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo dušev-

no prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb 
87.30 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starej-

ših in invalidnih oseb 
87.90 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo 
88.10 Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in 

invalidne osebe 
88.91 Dnevno varstvo otrok 
88.99 Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nasta-

nitve 
90.01 Umetniško uprizarjanje 
90.02 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje 
90.03 Umetniško ustvarjanje 
90.04 Obratovanje objektov za kulturne prireditve 
91.01 Dejavnost knjižnic in arhivov 
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93.11 Obratovanje športnih objektov 
93.19 Druge športne dejavnosti 
93.21 Dejavnost zabaviščnih parkov 
94.12 Dejavnost strokovnih združenj 
94.91 Dejavnost verskih organizacij 
94.99 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij 
95.11 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih 

enot 
95.12 Popravila komunikacijskih naprav 
96.04 Dejavnosti za nego telesa 
96.09 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene 
97.00 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim ose-

bjem 
98.20 Raznovrstna proizvodnja storitev v gospodinjstvih 

za lastno rabo
(2) Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom se zno-

traj ureditvenega območja predvideva odstranitev obstoječih 
gospodarskih poslopij, garaž, čebelnjaka, ter tistih komunalnih 
vodov, ki ovirajo postavitev novih stavb in gradbeno inženirskih 
objektov.

3. člen
(sestavni deli občinskega podrobnega prostorskega načrta)

I. Besedilo odloka
II. Kartografski del, ki obsega naslednje grafične načrte:
1. Načrt namenske rabe – izsek iz dolgoročnega plana 

M 1:2000
2. Lega prostorske ureditve v širšem območju M 1:2000
3. Načrt območja z prikazom na katastrskem načrtu 

M 1:2000
4. Geodetski načrt z prikazom ureditvenega območja 

M 1:1000
5. Načrt vplivnega območja načrtovanih ureditev M 1:2000
6. Načrt parcelacije M 1:1000
7. Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih rešitev 

prostorskih ureditev M 1:1000
8. Načrt zasaditve in zunanje programske urejenosti 

M 1:1000
9. Regulacijska karta M 1:1000
10. Načrt prometne ureditve M 1:1000
11. Zbirni načrt komunalnih vodov M 1:1000
12. Vodno gospodarska ureditev M 1:1000
13. Načrt požarnega varstva M 1:1000

4. člen
(priloge občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Priloge občinskega podrobnega prostorskega načrta so:
– povzetek za javnost,
– izvleček iz strateškega prostorskega akta,
– obrazložitev in utemeljitev občinskega podrobnega pro-

storskega načrta,
– strokovne podlage,
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– spis postopka priprave in sprejemanja občinskega po-

drobnega prostorskega načrta.

5. člen
(izdelovalec občinskega podrobnega prostorskega načrta)

Občinski podrobni prostorski načrt je izdelalo podjetje 
Urbania d.o.o., Ljubljana, v juniju 2016, pod številko projekta 
008-4b-10.

II. UREDITVENO OBMOČJE PODROBNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA

6. člen
(ureditveno območje občinskega podrobnega  

prostorskega načrta)
(1) Ureditveno območje občinskega podrobnega prostor-

skega načrta zajema del območja urejanja VS 10/6.5 C Bre-

zovica in sicer zemljišča s parcelnimi številkami 607/6, 607/23, 
607/38, 636/4, 704/1, 704/2, 704/3, 704/5, vse k.o. Brezovica.

(2) Površina ureditvenega območja občinskega podrob-
nega prostorskega načrta znaša skupaj približno 22.773,3 m2.

7. člen
(vplivno območje)

Vplivno območje občinskega podrobnega prostorskega 
načrta bo v času gradnje zajemalo:

– vsa zemljišča znotraj ureditvenega območja (zemljišča 
s parcelnimi številkami 607/6, 607/23, 607/38, 636/4, 704/1, 
704/2, 704/3, 704/5, vse k.o. Brezovica),

zemljišča izven ureditvenega območja, ki so del vplivnega 
območja (zemljišča s parc. št.: 574/5, 574/5, 574/12, 574/19, 
605/24, 605/25, 605/26, 605/27, 605/28, 605/29, 605/30, 
605/31, 605/32, 607/6, 607/23, 607/27, 607/38, 607/80, 636/1, 
636/4, 699/7, 701/1, 701/3, 701/4, 701/14, 701/15, 701/17, 
702/2, 702/3, 702/5, 702/6, 702/7, 703/1, 703/2, 704/4, 704/5, 
704/6, 704/7, 704/8, 704/11, 705, 708/1, 708/4, 708/6, 708/7, 
708/8, 708/9, 709/4, 709/5, 709/6, 709/14, 710, 3546/2, vse 
k.o. Brezovica).

III. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE 
V PROSTOR

8. člen
(opis vplivov in povezav s sosednjimi območji)

(1) V bližini so vse dejavnosti, potrebne za normalno 
oskrbo obravnavane lokacije. Obravnavana gradnja ne bo ne-
gativno vplivala na varnost pred požarom ter na higiensko in 
zdravstveno varstvo okolice. Prav tako ne bo vplivala na var-
nost pri uporabi nepremičnin v okolici.

(2) Negativnih vplivov iz okolice na predvidene objekte 
ne bo.

9. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov)

(1) Glede vrste posegov v prostor imajo enote urejanja 
prostora (EUP) naslednje oznake:

– A – Gradnja parkirišča in dovoznih poti,
– B – Ureditev nove struge odprtega kanala,
– C – Gradnja nove stavbe telovadnice,
– D – Ureditev zunanjih športnih igrišč in skate parka,
– E – Gradnja nove stavbe fitnesa,
– F – Ureditev nogometnega igrišča s tribunami,
– G – Nadomestni habitati;
(2) V enoti urejanja prostora z oznako A so dovoljeni 

naslednji posegi:
– gradnja cest (CC-SI 21110)
(3) V enoti urejanja prostora z oznako B so dovoljeni 

naslednji posegi:
– gradnja stavb vodnih objektov (CC-SI 21530)
(4) V enoti urejanja prostora z oznako C so dovoljeni 

naslednji posegi:
– gradnja športne dvorane (CC-SI 12650)
(5) V enoti urejanja prostora z oznako D so dovoljeni 

naslednji posegi:
– športna igrišča (CC-SI 24110)
(6) V enoti urejanja prostora z oznako E so dovoljeni 

naslednji posegi:
– gradnja športnega objekta (CC-SI 12650)
(7) V enoti urejanja prostora z oznako F so dovoljeni 

naslednji posegi:
– športna igrišča (CC-SI 24110)
(8) V enoti urejanja prostora z oznako G so dovoljeni 

naslednji posegi:
– krajinske ureditve, brez posegov v vodno regulacijo.
(9) V enotah urejanja prostora z oznakami A,B,C,D,E in F 

je dovoljena:
– gradnja pristopov do objektov in zemljišč, funkcionalne 

prometne površine ob objektih in podobno med katere spada 
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tudi cestni priključki in križišča, prometne površine zunaj vozi-
šča – počivališča, parkirišča, avtobusna postajališča, obrača-
lišča, pristop do objektov in zemljišč, funkcionalne prometne 
površine ob objektih in podobno (CC-SI 21120)

– gradnja cevovodov, komunikacijskih omrežij in elektro-
energetskih vodov (CC SI 22)

– gradnja nezahtevnih, enostavnih in začasnih objektov 
glede na predpis o vrstah objektov

– odstranitev objektov.

10. člen
(opis načrtovane ureditve zunanjih površin)

10.1. Proste površine ob stavbah
(1) Na nepozidanih površinah vzhodno ob predvideni 

stavbi telovadnice se uredijo tlakovana parkirišča za parkiranje 
in manipuliranje z osebnimi vozili. Na zahodni strani nove stav-
be se uredijo dovozne poti ter zelene in rekreativne površine. 
Zaradi zunanjih ureditev se uredi nov potek odprtega kanala, 
ki nadomešča kanal, ki se ukinja.

(2) Oznake parcel so razvidne v kartah »Načrt parcelacije 
– karta št. 6«.

10.2. Zelene površine in zasaditev
(1) V sklopu zunanjih ureditev se uredi različne zelene 

površine in zasaditev glede na sklop urejanja. Tako se v ure-
ditveni enoti:

– A uredi zasaditev parkirišča. Srednje velika listnata 
drevesa se zasadi v liniji na pasu med parkirnimi prostori. Po 
robu meje OPPN na robu parcel 705 in 708/4 se zasadi gosta 
živa meja minimalne višine 2,5 m.

– B uredi zasaditev ob odprtem kanalu. Drevesa naj bi bile 
avtohtone in obvodne vrste. Linija dreves naj bi imela drevo-
redno obliko. Zasaditev obvodne vegetacije naj bi posnemala 
krajinsko oblikovno prepoznavnost vegetacije ob vodotokih.

– C zasadi linijo manjših drevorednih dreves ob severnem 
kraku stavbe telovadnice.

– D zasadi zelene površine med športnimi igrišči. Na delu 
med odbojkarskih igriščem in skate parkom se poleg zasaditve 
dreves in grmovnic uredi sedalne površine.

– E uredi strešni vrt. Streha stavbe fitnesa služi kot del po-
ljavnih zelenih površin. Streho se uredi s sedalnimi površinami 
in zasadi z manjšimi drevesi in grmovnicami. Stavba fitnesa 
naj bo v gabaritih P+1. Po možnosti naj se uredi prehod iz dvi-
gnjenega dela skate parka na streho fitnesa. Strojna oprema 
stavbe naj bi zasedala del strehe.

– F površino nogometnega igrišča poseje s posebno 
travno mešanico, namenjeno nogometnim igriščem ali položi 
travne pole.

– G uredi nadomestni habitat. V to enoto urejanja ni do-
voljeno nikakršno gradbeno poseganje razen zemeljska dela, 
ki so del zasaditve novih dreves. Zemeljska dela naj se izvaja 
med koncem oktobra in koncem februarja (izven obdobja, ko so 
živali ogroženih prostoživečih vrst najbolj občutljive na motnje).

(2) Znotraj območja obdelave OPPN mora biti v fazi do-
končni ureditve zasajenih vsaj 250 novih dreves.

10.3. Ograje in oporni zidovi
(1) Ograje je dovoljeno graditi v celotnem območju občinske-

ga podrobnega prostorskega načrta, razen v enoti z oznako G. 
Ograje do sosednjih lastniških parcel so lahko visoke do 1,60 m in 
so lahko postavljene na parcelno mejo. Ograje se lahko izvedejo 
tudi na nizkem parapetnem zidu višine max. 10 cm. Na enoti G je 
ograja dopustna na njeni južni in vzhodni meji.

(2) Višinske razlike se lahko premostijo tudi z opornimi 
zidovi. V primeru izvedbe opornega zidu se le ta izvede prven-
stveno v skalometni izvedbi. Pri izvedbi opornega zidu je treba 
izvesti drenažo za opornim zidom tako, da se bosta talna in 
zaledna voda nemoteno odvajali izza opornega zidu. Oporni 
zid se izvede na meji z zemljiščem, kjer je predvidena mala či-
stilna naprava in ponikovalnica. Na oporni zid se lahko postavi 
ograja. Na zahodnem robu enote G je primerna le večslojna 
živa meja.

(3) Če se ograja ali oporni zid izvede v skladu z zgoraj 
navedenimi pogoji na robu parcele tik ob parcelni meji, soglasje 
mejaša ali upravljavca ceste ni potrebno. Po izvedbi ograje ali 
opornega zidu mora investitor ograje na lastne stroške vzpo-
staviti prvotno stanje na sosednjem zemljišču.

11. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

11.1. Regulacijski elementi
(1) Posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske ele-

mente, ki imajo naslednji pomen:
– Regulacijska linija (RL) razmejuje površine za gradnjo 

stavb, od površin, kjer ni dovoljena gradnja stavb.
– Tlorisna dimenzija je velikost zunanjega oboda stavbe 

in se nanaša na zunanji rob nosilne konstrukcije stavbe. Pre-
ko določene tlorisne dimenzije lahko segajo le fasadni sloji, 
nadstreški nad vhodi, napušči in fasadni poudarki, vendar ne v 
področju, ki je opredeljen z gradbeno mejo. Fasadni poudarki 
so izstavljeni deli fasade, na primer izstavljena okna, poudar-
jene loggie ali balkoni, ki lahko segajo preko določene tlorisne 
dimenzije.

– Višina stavbe je najvišja točka stavbe, merjena od kote 
finalnega tlaka v pritličju.

(2) Regulacijske linije, gradbene meje so razvidne iz karte 
št. 9 – Regulacijska karta.

(3) Tlaki naj bodo oblikovani tako, da jasno določajo 
mejo med voznimi površinami in peš površinami. Na stikih ni 
potrebno postavljati visokih robnikov, le mejo morajo biti jasno 
čitljive. Izbira tlakov naj bo usklajena z oblikovnimi potezami 
fasad stavbe telovadnice in fitnesa.

11.2. Oblikovanje stavb
(1) Pri oblikovanju novogradenj je treba upoštevati na-

slednje pogoje:
– stavbe morajo upoštevati zgoraj navedene regulacijske 

elemente.
– stavbe morajo biti oblikovane sodobno in kakovostno.
– namembnost: pretežno za izobraževanje in rekreacijo,
– fasada: uporabijo naj se kakovostni trajni materiali, 

npr. omet, les, steklo, fasadne plošče, vhodi naj se oblikovno 
poudarijo,

(2) Najmanjši odmiki objekta od parcelnih mej so določeni 
v Regulacijski karti – karta št. 9. Odmiki se nanašajo na fasado 
nadzemnega dela objekta oziroma na nosilno konstrukcijo 
kletnega dela objekta.

11.3. Lega stavb
(1) Lega stavb je razvidna iz načrta Načrta arhitekturnih, 

krajinskih in oblikovalskih rešitev prostorskih ureditev – karta 
št. 7.

(2) Novogradnje stavbe telovadnice je dovoljeno posta-
vljati le znotraj regulacijske linije, ki se nahaja znotraj enote 
urejanja prostora z oznako C.

(3) Novogradnje stavbe fitnesa je dovoljeno postavljati le 
znotraj regulacijske linije, ki se nahaja znotraj enote urejanja 
prostora z oznako E.

11.4. Urbanistična določila za enoto urejanja z oznako C
(1) Maksimalna izkoriščenost zemljišča namenjenega za 

gradnjo stavb znaša za stavbo telovadnice 1680 m²
(2) Faktor izrabe – maksimalno – 1,2
(3) Višina: maksimalno 10,00 m merjeno od kote rašče-

nega terena ob fasadi do vrha strehe.
(4) etažnost: pretežno pritličje in prvo nadstropje; v delu 

stavbe je dovoljena tudi izvedba kleti in medetaže.
11.5. Urbanistična določila za enoto urejanja z oznako E
(1) Maksimalna izkoriščenost zemljišča namenjenega za 

gradnjo stavb znaša 400,00 m².
(2) Faktor izrabe – maksimalno – 0,7
(3) Višina: maksimalno 7,00 m merjeno od kote raščene-

ga terena ob fasadi do vrha strehe.
(4) etažnost: pritličje in prvo nadstropje (P+1).
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12. člen
(pogoji za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov)

(1) Znotraj celotnega območja občinskega podrobnega 
prostorskega načrta je dovoljena izvedba vseh tistih pomožnih 
infrastrukturnih objektov, ki so potrebni za priključitev objektov 
na javno komunalno infrastrukturo.

(2) V območju urejanja občinskega podrobnega prostor-
skega načrta, ki je opredeljeno z regulacijskimi linijami je do-
voljena postavitev tudi naslenjih nezahtevnih in enostavnih 
objektov:

– nadstreška,
– zbiralniki za kapnico (za zalivanje vrta).
(3) Zunaj območja opredeljenega z regulacijskimi linijami 

je dovoljena postavitev:
– ograj in opornih zidov (glej 10. člen),
– pomožne infrastrukturne objekte (vse naštete iz predpi-

sa o vrstah objektov).
(4) Druga določila, ki veljajo za gradnjo pomožnih objek-

tov:
– pomožni objekti so lahko tudi drugače oblikovani kot je 

glavna stavba na zemljišču.
(5) Pomožni (nezahtevni in enostavni) objekti morajo iz-

polnjevati zahteve veljavnega predpisa o enostavnih in nezah-
tevnih objektih.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, 
ENERGETSKE, VODOVODNE IN DRUGE KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST  
PRIKLJUČEVANJA NANJO

13. člen
(pogoji za prometno urejanje)

Dovozna cesta in navezava na javno cestno omrežje
(1) Območje je prometno dostopno po dovozni poti iz 

lokalne ceste Za grabnom, ki vodi skozi vas naselje Brezovica. 
Drugi dostop je omogočen po južni strani območja urejanja, iz 
Šolske ulice, ki sedaj vodi do šole.

Dostop do območja urejanja
(1) Uvozna-izvozna širina dovozne ceste do območja 

urejanja znaša min. 5,0 m.
(2) Na dovozni cesti se opredeli ustrezna prometna si-

gnalizacija.
(3) Na severnem dostopu mora biti zagotovljena utrjena 

površina (nad zacevljenim meteornim kanalom) za osni pritisk 
12t.

Mirujoči promet
Za ureditev mirujočega prometa je treba zagotoviti naj-

manj 120 parkirnih mest.
Parkirna mesta se zagotovijo na prostih površinah pred 

stavbo telovadnice in so prikazana na karti št. 10 »Načrt pro-
metne ureditve«.

14. člen
(pogoji za komunalno in energetsko urejanje)

(1) Obravnavana objekta bosta priključena na projektirano 
komunalno-energetsko omrežje.

(2) Občinski podrobni prostorski načrt obravnava komu-
nalne vode in priključke do meje ureditvenega območja oziroma 
do točke priključka na javno komunalno-energetsko omrežje. 
Izven javne poti in novogradnja vseh potrebnih infrastrukturnih 
vodov za oskrbo. Razmejitev je razvidna v karti Zbirni načrt 
komunalnih vodov – karta št. 11.

14.1. Kanalizacija
(1) Na območju urejanja občinskega podrobnega pro-

storskega načrta še ni zgrajena kanalizacija za komunalne 
odpadne vode in padavinske odpadne vode. Priključitev pred-
videnih objektov na obstoječe interno kanalizacijsko omrežje 
in greznico ni dopustno.

(2) Kanalizacija za komunalne odpadne vode v območju 
urejanja se bo priključevala na javni kanalizacijski sistem na 
Šolski ulici, ki bo na obravnavanem območju zgrajen po pro-
jektu PGD, PZI št. 138/04 "Izgradnja kanalizacije na Brezovici 
južno od AC, območje Postaje in Bičevje (VS 10/2, VS 10/4, VS 
10/6, VS 10/7)". Priključitev naj se izvede v skladu s predpisom 
o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 
vode, ki velja za območje Občine Brezovica.

(3) Urejena je interna kanalizacija za padavinske odpadne 
vode, ki je podrobneje opisana v točki 14.2.

(4) Vse trase kanalov so prilagojene terenskim pogojem 
in usklajene z obstoječimi in predvidenimi komunalnimi vodi.

(5) Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati nasle-
dnje predpise:

– V skladu s predpisom o emisiji snovi in toplote pri odva-
janju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo,

– V skladu s predpisom o emisiji snovi pri odvajanju pa-
davinske vode z javnih cest,

– V skladu s predpisom o odvajanju in čiščenju komunal-
ne odpadne vode.

(6) Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje je 
treba zaprositi upravljavca javne kanalizacije za soglasje za 
priključitev objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.

1.2. Vodno gospodarstvo
(1) Preko obravnavanega območja poteka struga odprte-

ga kanala. Del kanala se ukine in se ga nadomesti s kanalom, 
ki poteka po severni strani obravnavanega območja.

(2) Vse padavinske vode se iz utrjenih površin in streh 
objektov stekajo v ta kanal. Padavinske vode z voznih površin 
in parkirišč se vodi preko lovilcev olj. Zaradi poplavne ogro-
ženosti se na območju zagotovi dva vodna zadrževalnika. Za 
ustrezno odtekanje je potrebno zagotoviti zadostne naklone pri 
odvodnjavanju parkirišča. Celotno območje obravnave, mora 
imeti ustrezen padec za zadostno odtekanje vode. Vodno go-
spodarske regulacije so prikazane na karti št. 12 "Vodno go-
spodarska ureditev".

14.3. Vodovod
(1) Obravnavano območje se z vodo napaja iz ljubljan-

skega centralnega vodovodnega sistema, večinoma iz vodarn 
Brest in Kleče. Voda doteka iz Ljubljane po primarnih vodovo-
dih NL DN 400, DN 300 in DN 200, ki potekajo ob Tržaški cesti, 
po vodovodu NL DN 300 v Podpeški cesti ter naprej proti obrav-
navanemu območju po sekundarnem vodovodnem omrežju. 
Južno od območja VS 10/6,5C poteka v Šolski ulici, severno 
in zahodno od Osnovne šole Brezovica vodovod NL DN 100.

(2) Novi stavbi v ureditvenem območju bosta priključeni 
na obstoječi vodovod z navezavo na obstoječe javno vodo-
vodno omrežje. Priključitev naj se izvede v skladu z Odlokom 
o oskrbi s pitno vodo, ki velja za območje Občine Brezovica.

(3) Potrebna bo prestavitev javnega vodovoda (na S 
strani šole) zaradi gradnje športnih objektov, za kar je že 
bila izdelana projektna naloga "Prestavitev javnega vodovoda 
zaradi gradnje športnih objektov ob OŠ Brezovica (OPPN VS 
10/6.5C)", št. projekta 2688 V, VO-KA d.o.o., avgust 2015, 
katero je potrebno upoštevati pri projektiranju. Znotraj območja 
bo vodovod potekal po dostopnih javnih površinah in interven-
cijskih poteh, tako da je omogočeno vzdrževanje vodovodnega 
omrežja in priključkov.

(4) Znotraj območja obdelave je potrebno upoštevati 
predpisane varnostne odmike vodovodnih cevi od objektov in 
ostalih napeljav.

(5) Pitno, sanitarno in požarno vodo je mogoče zagotoviti 
iz obstoječih vodnih virov.

14.4. Oskrba s plinom
(1) Oskrba s plinom se vrši preko srednjetlačnega di-

stribucijskega plinovodnega omrežja z obratovalnim tlakom 
0,5–4 bar. Na vplivnem območju OPPN je po Šolski ulici izve-
den glavni plinovod S2803 v dimenziji DN 50, ki po zmogljivosti 
zadošča za priključitev in oskrbo območja OPPN s plinom.

(2) Objekta na območju OPPN se, razen v primeru upora-
be obnovljivih virov energije, za ogrevanje, pripravo sanitarne 
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tople vode, kuhe in tehnologije priključita na sistem zemeljske-
ga plina.

(3) Za priključitev predvidenih objektov na sistem zemelj-
skega plina je potrebno zgraditi priključni plinovod z naveza-
vo na obstoječe plinsko omrežje (priključni plinovod P26270, 
DN50). Priključni plinovod se zaključi z glavno plinsko zaporno 
pipo v omarici na fasadi objekta.

(4) Plinovodno omrežje in notranje plinske napeljave mo-
rajo biti izvedeni v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili 
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko ob-
močje Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 65/07), Pravilnikom 
o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje 
plinovodov z najvišjim delovnim tlakom do vključno 16 bar 
(Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02), Splošnimi pogoji za dobavo 
in odjem zemeljskega plina in distribucijskega omrežja za geo-
grafsko območje Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 25/08) in 
tehničnimi zahtevami za graditev glavnih priključnih plinovodov 
ter notranjih plinskih napeljav (Energetika Ljubljana, d.o.o.)

14.5. Elektroenergetski vodi
(1) Zaradi posega v območje varovalnega pasu srednje-

napetostnega nadzemnega voda DV DV 20kV Dragomer je 
potrebno zagotoviti ustrezen odmik oziroma pokablitev tega 
voda na odseku med severnim A drogom na parceli št. 636/4, 
k.o. Brezovica in stojnim mestom na parceli št. 699/7 (prej št. 
699/1) k.o. Brezovica ter poklabitev dela SN odcepa v smeri 
TP20/0,4kV Bičevje, ki poteka preko ureditvenega območja. 
Vse posege v EE omrežje je potrebno izvesti skladno s tehnič-
nimi normativi in standardi ter veljavno tipizacijo podjetja Elek-
tro Ljubljana. Pred pričetkom projektiranja je potrebno uskladiti 
trase nadomestnih SN vodov s podjetjem Elektro Lj. d.d.

Pred pričetkom posega v prostor je potrebno naročiti za-
količbo, umike in ustrezno mehansko zaščito naprav in vodov 
Elektro vodov in naprav s strani upravljavca distribucijskega 
omrežja.

(2) Napajanje predvidenih novih objektov in obstoječih 
objektov šole se do skupne maksimalne moči v višini 225 kW 
zagotovi preko novega NN izvoda iz obstoječe TP 20/0,4 kV 
Bičevje. Predvidena je izgradnja nove TP na lastnem zemlji-
šču. Nova TP 20/0,4 kV se vzanka v bližnji SN vod, ki poteka 
ob severnem oziroma zahodnem robu ureditvenega območja.

Vsi kabli, ki bodo pod povoznimi površinami morajo biti 
nameščeni v njim namenjeno kabelsko kanalizacijo s kabelski-
mi jaški ustreznih dimenzij.

Zaradi visoke preobremenjenosti obstoječih vodov mora 
biti novo priključevanje omejeno do zapolnitve razpoložljivih 
prenosnih zmogljivosti v obstoječem SN elektroenergetskem 
omrežju.

(3) Pred izdelavo posameznih projektnih dokumentacij 
za pridobitev gradbenega dovoljenja mora investitor pridobiti 
soglasje za priključitev. Vso elektroenergetsko infrastrukturo 
je potrebno uskladiti s smernicami. EE infrastruktura mora biti 
obdelana v posebni mapi.

(4) Za oskrbo z električno energijo bo treba v območju 
občinskega podrobnega prostorskega načrta zgraditi razvod 
nizkonapetostnih priključnih vodov iz obstoječe transformator-
ske postaje, ki bodo izvedeni z zemeljskimi kabli.

(5) Zemeljski kabli srednjenapetostnih vodov, nizkona-
petostnih priključnih vodov in vodov javne razsvetljave bodo 
speljani v kabelski kanalizaciji.

(6) Obstoječi srednjenapetostni vodi in transformatorska 
postaja se ohranjajo.

(7) K projektni rešitvi je treba pridobiti soglasje Elektro 
Ljubljana.

14.6. Telekomunikacijski vodi
(1) Objekti bodo priključeni na telekomunikacijsko omrež-

je (TK).
14.7. Javna razsvetljava
(1) V ureditvenem območju občinskega podrobnega pro-

storskega načrta je predvidena gradnja interne razsvetljave, ki 
bo speljana ob dostopnih cestah.

(2) Svetilke morajo ustrezati zahtevanim standardom tako 
iz energetskega vidika kot kriterija svetlobnega onesnaževanja.

(3) Svetilke in kandelabri morajo biti stilsko usklajeni s 
tistimi, ki jih občina trenutno vgrajuje

14.8. Ravnanje z odpadki
(1) Zbiranje odpadkov in lokacija zabojnikov se izvede 

ob servisnem vhodu v stavbo telovadnice, kjer sta predvideni 
odjemni mesti za postavitev zabojnikov.

14.9. Odstopanja
(1) Odstopanja pri trasah komunalnih ter energetskih vo-

dov in naprav so dovoljena s soglasjem upravljavcev.
(2) Dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih 

in energetskih vodov ter cestnega omrežja zaradi ustreznejše 
oskrbe in racionalnejše izrabe prostora ali boljše tehnične 
rešitve.

(3) V skladu s pogoji upravljavcev so dopustne tudi izved-
be komunalnih vodov, ki jih v fazi priprave občinskega podrob-
nega prostorskega načrta ni bilo mogoče predvideti.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE 

DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN

15. člen
(varovanje okolja)

15.1. Varstvo pred hrupom
V skladu z uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa 

v okolju se obravnavana lokacija glede na namensko rabo 
prostora uvršča v območje, kjer velja III. stopnja varstva pred 
hrupom.

15.2. Osončenje
Pri projektiranju je treba upoštevati uredbo o minimalnih 

tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stano-
vanj.

15.3. Varstvo vodnih virov
(1) Obravnavano območje ne leži v vodovarstvenem ob-

močju vodnih virov. Pri projektiranju je treba upoštevati nasle-
dnje pogoje:

– kanalizacijski sistemi morajo biti izvedeni neprepustno 
za vodo, neprepustnost se potrdi s tlačnim preskusom;

– padavinske odpadne vode s parkirnih površin se morajo 
stekati v kanalizacijo za padavinske vode preko cestnega poži-
ralnika z lovilnikom olj. Mesto izpusta je prikazano v grafičnem 
delu občinskega podrobnega prostorskega načrta.

15.4. Natura 2000
Na obravnavanem območju je potrebno posegati v prostor 

v skladu s predpisi Nature 2000, ki veljajo za to območje.
15.5. Varstvo površinskih voda
(1) Del struge odprtega kanala se mora urediti in sanirati 

brez utrjevanja dna ali bregov kanalov. Del OPPN, ki se nahaja 
na poplavnem območju ni vključeno v območje zazidave in zato 
na tem območju gradnja ne bo potekala, načrtovane ureditve 
in načrtovani objekti ne bodo vplivali na poplavne lastnosti 
območja.

(2) Del območja OPPN, ki se nahaja na poplavnem ob-
močju ni vključeno v območje zazidave in zato na tem območju 
gradnja ne bo potekala, načrtovane zunanje in športne ureditve 
in načrtovani objekti ne bodo vplivali na poplavne lastnosti reke.

(3) Na osnovi hidravljičnega izračuna je z prispevnih 
površin predmetnega območja v obstoječi jarek ob računskem 
nalivu predviden dotok meteorni voda v količini 177 l/sek. Glede 
na obstoječo prispevno površino se oceni, da se trenutno pred 
posegom v obstoječ jarek ob nalivih zliva cca 31,0 litrov me-
teorne vode na sekundo, ki z enako intenziteto odteče nazaj v 
odprti kanal. Spodnji nivo zadrževalnega ponikovalnega polja je 
predviden cca 2,20 m višje od nivoja povprečne vode odprtega 
kanala. Da ne bi dodatno obremenili dotičnega barjanskega 
vodnega sistema, se predvidi zadrževanje predmetnih mete-
ornih vod z zadrževalnim ponikovalnim poljem, ki bo reduciral 
(zaustavil s ponikanjem) količino predvidene meteorne vode 
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na maximalno 20 l/s. Z zadrževalnim poljem se dosega, da se 
obremenitev potoka z meteornimi vodami po izgradnji predme-
tne meteorne kanalizacije ne sme povečati.

(4) Naklon urejenega terena pada najmanj za 2 % od SV 
dela OPPN proti JZ delu. Meteorna kanalizacija na celotnem 
območju OPPN naj bo zasnovana tako, da se utrjene površine 
odvodnjavajo s pomočjo ustreznih vzdolžnih in prečnih nagibov 
v cestne požiralnike premera Ø50 cm. Višina poplavnega dela, 
kjer se nahaja nogometno igrišče z začasnimi tribunami je za 
vsaj 0.5 m nižje od dela OPPN kjer se nahajajo stavbe, športna 
igrišča in ostale utrjene površine.

15.6. Varstvo podzemnih voda
(1) Na vse tlakovane in asfaltirane površine je potrebno 

namestiti lovilce olj in peskolove, ki so speljani v javni meteorni 
sistem, ki je prikazan na karti 11. »Zbirni načrt komunalnih 
vodov«. Iztok meteornega sistema se na koncu izteče v od-
prti kanal. Vse utrjene površine morajo biti urejene tako, da 
se vsa odpadna meteorna voda odvodnjava preko cestnih 
požiralnikov.

(2) Odvodnjavanje odpadnih meteornih vodov iz parkiri-
šča naj bo urejeno z vtočnimi jaški Ø50 z litoželezno rešetko. 
Vode se očistijo v lovilcu olj, ki je lociran na asfaltirani površini. 
Na stičiščih cevi oziroma pred in za LO naj se izvede RJ Ø100 
za čiščenje in vzdrževanje kanalizacije in LO. Na iztoku v odprti 
kanal naj se izvede iztočno glavo Ø200 z LTŽ žabjim pokrovom. 
Okolica iztoka naj se obdela v naklonu 10 % proti vodotoku z 
lomljenimi kamni v betonski podlagi.

(3) Zaradi bližine vodotoka (v neposredni bližini je obmo-
čje poplavnosti s 100-letnimi vodami) je nivo talne vode soraz-
merno visok. Da ob visoki vodi ne bi voda prehajala v nosilno 
konstrukcijo utrjenih voznih površin, se izvede drenaža Ø100, 
ki je speljana v RJ2.

16. člen
(varstvo ohranjanja narave)

(1) Zemljišče s parc. št. 607/23, k.o. Brezovica, pokriva 
barjanski travnik, ki ga uvrščamo v varovani habitatni tip Nižin-
ski ekstenzivno gojeni travnik (Alopecurus pratensis, Sangui-
sorba officinalis), Natura koda 6510. Habitatni tip je potrebno 
ohranjati, ali pa nadomestiti z nadomestnim habitatom.

(2) V območju urejanja je treba zasnovati ureditev javne 
razsvetljave tako, da se uporabljajo svetila, ki ne oddajajo sve-
tlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila morajo imeti vgrajen 
senzor za samodejni vklop/izklop. Potrebno je načrtovati javno 
razsvetljavo tako, da ostane v drugem delu noči prižganih 
minimalno število luči. Razsvetljava naj upošteva predpise o 
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja. Uporablja 
naj se svetila z nizkim deležem UV sevanja.

(3) V območju urejanja je treba ohraniti je čimveč mejic 
in samonikle vegetacije (drevesa jelševja ob vodotokih in v 
osrednjem delu območja urejanja). Parkirišča in zunanjo ure-
ditev je potrebno izvesti tako, da se odstrani čimmanj obstoje-
čega drevja. Kjer to ni mogoče je potrebno prizadete površine 
zasaditi z avtohtono vegetacijo. Rastišč dreves se ne sme 
zasipavati.

(4) V območju urejanja se ne sme posegati v struge 
odprtih kanalov. Dele odprtih kanalov, ki se jih prestavlja je 
potrebno izvesti z maksimalnim naklonom 1:1,5. Potrebno je 
ohraniti avtohtone habitatne tipe, kjer je to mogoče. Novi odprti 
kanal se obsadi z avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo 
v širini vsaj 5 m.

(5) Kadar je le potrebna sečnja dreves jo je potrebno 
izvajati izven obdobja gnezditve ptic, od 15. aprila do 15. julija 
(takrat gnezdijo).

(6) Struge vodotokov se ne sme nasipavati ali zasipavati, 
razen v primeru prestavitve vodotoka – odprtega kanala.

(7) Na brežinah, ki se jih ne spreminja ter teh, ki se jih 
prestavlja se mora ohranjati obvodna vegetacija, ki stabilizira 
brežine in zmanjšuje učinke erozije.

(8) Morebitni odpadni material, zemeljski višek in ostale 
odpadke se mora deponirati izven naravnih vrednot in območij, 
pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

(9) Pričetek zemeljskih del naj se izvede med koncem 
oktobra in koncem februarja, to je izven obdobja, ko so živali 
ogroženih prostoživečih vrst najbolj občutljive na motnje.

17. člen
(varstvo kulturne dediščine)

(1) Na območju urejanja ter v območju presoje vplivov na 
okolje se nahajajo naslednje enote kulturne dediščine: 1. 9368 
Ljubljana – Arheološko območje Ljubljansko barje (arheološko 
najdbišče) in 11819 Ljubljana – Kulturna krajina Ljubljansko 
barje (dediščina).

(2) Pred posegi v prostor in gradnjo stavb, ter vseh vrst 
objektov se izvede predhodne arheološke raziskave na obmo-
čju občinskega podrobnega prostorskega načrta.

(3) Potrebno je upoštevati varstvene režime, ki veljajo za 
kulturne spomenike, vključno z njihovimi vplivnimi območji ter 
varstvene režime, ki veljajo za varstveno območje dediščine.

(4) Potrebno je pridobiti kulturnovarstveno soglasje za po-
sege, ki ga izda organ pristojen za varstvo kulturne dediščine.

(5) Načrtovani objekti morajo biti na zunaj oblikovalsko 
poenoteni in neizstopajoči.

(6) Robove območja in parkirne površine je potrebno 
obsaditi z avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo, da bo 
zmanjšan degradacijski vpliv na kulturno krajino Ljubljanskega 
barja in čimbolj prikrit pogled na parkirane površine.

(7) Na območju ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov 
na okolje.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

18. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo pred požarom)

(1) V okviru varstva pred požarom se skladno s predpisi s 
področja požarnega varstva izvedejo naslednji ukrepi:

– intervencijske poti in površine,
– zunanje hidrantno omrežje,
– potrebni odmiki med objekti,
– poti za evakuacijo.
(2) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom 

za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu – 
zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v 
elaboratu – študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni 
in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji 
požarne varnosti.

18.1. Intervencijske poti in površine
(1) Vsa zemljišča v ureditvenem območju občinskega 

podrobnega prostorskega načrta so v primeru požara dostopna 
po občinski cesti in po predvidenih cestah. Hidrantno omrežje 
in intervencijske poti so prikazane na karti št. 12 »Načrt požar-
nega varstva«

(2) Utrjene intervencijske poti in dostopi morajo biti široki 
najmanj 3 m s potrebnimi razširitvami v območju radijev. Vse 
povozne površine, namenjene intervencijskim vozilom, morajo 
biti dimenzionirane na osni pritisk 10 t.

18.2. Delovne površine
(1) Predvideni objekti v območju so večji od 600 m2, zato 

ti objekti potrebujejo delovne površin za gasilna vozila. Delovne 
površine za gasilska vozila so prikazana na karti št. 13 »Načrt 
požarnega varstva«.

18.3. Hidrantna mreža
(1) V primeru požara se za gašenje uporablja voda iz 

predvidenega javnega hidrantnega omrežja v naselju.
(2) Hidranti so predvideni na medsebojni razdalji največ 

80 m.
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(3) Intervencijske poti, postavitvene površine in hidranti 
so prikazani v načrtu Požarnega varstva.

18.4. Odmiki
(1) Z izbranimi materiali in odmiki je treba preprečiti mo-

žnost širjenja požara z objektov na sosednja zemljišča ali 
objekte. Glede odmikov je potrebno upoštevati ustrezne Teh-
nične smernice glede požarne varnosti v stavbah, ter tako 
prilagoditi zasnovo in lokacijo posameznih stavb.

(2) Potrebno je zagotoviti odmike od mej in med objekti ali 
potrebne protipožarne ločitve v skladu s Pravilnikom o požarni 
varnosti v stavbah.

18.5. Evakuacijske poti
(1) Evakuacijsko pot in evakuacijske površine predstavlja-

jo dostopne ceste v naselju.

19. člen
(ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Način gradnje je treba prilagoditi projektnemu pospe-
šku tal, ki za večino obravnavane lokacije znaša 0,25 (v g), le 
na manjšem delu območja OPPN na zahodu znaša 0,225 (v g). 
Pri projektiranju stavb je treba predvideti ustrezne protipotresne 
ukrepe.

(2) Ureditveno območje občinskega podrobnega prostor-
skega načrta opredeljeno v 6. členu tega odloka se ne nahaja v 
območju poplavne ogroženosti, razen njen zahodni del (parcela 
636/4), na kateri velja ogroženost za stoletne vode, vendar 
pa na ta parcela ni namenjena za gradnjo stavb. Kanal, ki po 
obstoječem stanju poteka po vzhodnem robu parcele 636/4 se 
malenkost premakne, kot je določeno na karti »Vodno gospo-
darstvo«, karta 12. Sicer pa naj nove ureditve ne bi vplivale na 
povečano nevarnost poplav kakor je opredeljeno v 15. členu 
točke 15.5.

(3) Območje OPPN se ne nahaja na območju visoke 
podtalne vode. Prav tako se območje občinskega podrobnega 
prostorskega načrta ne nahaja v območju erozivnosti in plazo-
vitosti terena.

(4) Pri izdelavi projektne dokumentacije za enoto urejanja 
»C – Gradnja nove stavbe telovadnice« in »E – Gradnja nove 
stavbe fitnesa« je potrebno izdelati novo prometno zasnovo, 
kjer bodo prikazani vsi dostopi in intervencijske poti do posa-
meznih stavb.

20. člen
(ukrepi za obrambo)

Za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 
niso predvideni ukrepi za obrambo.

VI. NAČRT PARCELACIJE

21. člen
(načrt parcelacije)

Parcelacija zemljišča je določena na karti Načrt parce-
lacije – karta št. 6. Zemljišče sestavljajo parcele: P1(7111m2), 
P2(1789m2), P3(1841m2), P4(3690m2), P5(1618m2), P6 
(5176m2).

Zakoličbene točke:
T1 X=454885.684465 Y=97284.821518
T2 X=454891.297107 Y=97285.985690
T3 X=454898.541235 Y=97284.857516
T4 X=454872.505589 Y=97247.773940
T5 X=454891.860000 Y=97236.490000
T6 X=454898.618861 Y=97233.320110
T7 X=454896.080000 Y=97229.020000
T8 X=454874.690000 Y=97192.640000
T9 X=454873.153956 Y=97188.222880
T10 X=454837.680000 Y=97166.910000
T11 X=454836.701816 Y=97168.546846
T12 X=454824.040203 Y=97160.981684
T13 X=454802.720000 Y=97147.690000

T14 X=454808.638468 Y=97137.779898
T15 X=454785.461000 Y=97123.670000
T16 X=454795.305136 Y=97107.151349
T17 X=454780.202953 Y=97087.082991
T18 X=454758.990000 Y=97100.320000
T19 X=454733.911844 Y=97076.888028
T20 X=454715.775000 Y=97059.940000
T21 X=454711.513935 Y=97064.458058
T22 X=454635.897428 Y=97144.653601
T23 X=454683.001823 Y=97169.165273
T24 X=454848.214159 Y=97255.124871
T25 X=454875.973622 Y=97263.939464
T26 X=454876.144484 Y=97265.588498
T27 X=454889.171300 Y=97276.30580
T28 X=454868.051653 Y=97255.331510
T29 X=454687.229536 Y=97161.222316
T30 X=454702.375905 Y=97147.680914
T31 X=454748.175394 Y=97099.117239
T32 X=454751.841357 Y=97102.676468
T33 X=454701.584779 Y=97155.795755
T34 X=454706.466527 Y=97166.724928
T35 X=454709.182562 Y=97168.138493
T36 X=454758.309506 Y=97193.706699
T37 X=454765.677227 Y=97192.344322
T38 X=454794.751328 Y=97144.707460
T39 X=454792.091520 Y=97133.878101
T40 X=454772.825850 Y=97122.38091
T41 X=454761.496790 Y=97112.809251
T42 X=454775.497546 Y=97117.971295
T43 X=454776.725146 Y=97115.673835
T44 X=454821.927970 Y=97164.440629
T45 X=454806.105106 Y=97154.778263
T46 X=454804.099016 Y=97158.063389
T47 X=454797.335822 Y=97153.933387
T48 X=454774.252140 Y=97191.734683
T49 X=454781.015334 Y=97195.864685
T50 X=454779.009244 Y=97199.149811
T51 X=454801.046156 Y=97212.606839
T52 X=454826.024230 Y=97171.773032
T53 X=454832.244230 Y=97175.543032

22. člen
(javno dobro)

V območju, ki se ureja z občinskim podrobnim prostorskim 
načrtom, so kot javno dobro opredeljena zemljišča, kjer poteka 
dovozna cesta oziroma je potek ceste opredeljen z kategori-
zacijo javne poti.

VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE  
TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE 

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

23. člen
(etapnost izvedbe prostorske ureditve)

(1) Izdelava projekta se vrši v etapah v naslednjem vr-
stnem redu po etapah.

1. Prestavitev in ureditev vodotoka
2. Komunalna ureditev
3. Prometna ureditev
4. Izgradnja stavb
5. Zunanja ureditev
(2) Ureditve od točke 2. do 5. se lahko gradijo istočasno 

oziroma v soodvisnosti.

24. člen
(drugi pogoji in zahteve za izvajanje občinskega podrobnega 

prostorskega načrta)
(1) V času gradnje je treba zagotoviti geotehnični nadzor 

in reden nadzor stanja obstoječih objektov zaradi gradbenih 
posegov v njihovi bližini.
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(2) Gradnjo je treba načrtovati tako, da območje grad-
bišča in njegove ureditve ne bo posegalo na zemljišča zunaj 
ureditvenega območja občinskega podrobnega prostorskega 
načrta.

(3) Kadar se bo v času gradnje posegalo na sosednja 
zemljišča, si mora investitor pridobiti soglasje lastnikov teh 
zemljišč.

(4) Investitorji sodelujejo 100-odstotno pri izvedbi tiste 
javne infrastrukture, ki je potrebna za realizacijo objektov v 
ožjem območju (ureditveno območje občinskega podrobnega 
prostorskega načrta), v širšem območju pa v deležu, ki pripa-
da njim (cestno omrežje, vodovod, kanalizacija). Obveznost 
investiranja se opredeli z pogodbo o opremljanju med občino 
in investitorji.

VIII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV  
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OBČINSKEGA 

PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

25. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 

veljavnosti občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) Odlok velja do preklica oziroma do takrat, ko ga nado-

mesti nek drug izvedbeni akt.
(2) Po prenehanju veljavnosti občinskega podrobnega 

prostorskega načrta so na zgrajenih objektih dovoljena investi-
cijsko – vzdrževalna dela.

(3) Dopustne so tudi rušitve enostanovanjskih objektov.
(4) Za vse navedene posege se kot usmeritve za obliko-

vanje objektov smiselno upoštevajo določila 9., 10. in 11. člena 
tega odloka, za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov pa 
določila 13. člena tega odloka.

IX. KONČNE DOLOČBE

26. člen
Občinski podrobni prostorski načrt za območje urejanja 

BR_23-del je stalno na vpogled pri:
– Občini Brezovica,
– Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Vič - Rudnik.

27. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat 

RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor in 
Medobčinski inšpektorat.

28. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

glasilu Občine Brezovica.

Št. 12/16
Brezovica, dne 24. junija 2016

Župan 
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

2084. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Brezovica za leto 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 
14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) 

in 7. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) 
je Občinski svet Občine Brezovica na 12. redni seji dne 23. 6. 
2016 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu  

Občine Brezovica za leto 2016

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2016 

(Uradni list RS, št. 104/15) se 13. člen spremeni tako, da se 
glasi:

»13. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev javnih zavodov  

in javnih podjetij v katerih ima občina odločujoč  
vpliv na upravljanje)

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni 
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) ter 
JHL, d.o.o. se v letu 2016 lahko zadolžijo, in sicer LPP d.o.o., 
v skupnem znesku 469.200 EUR, ki odpade, glede na delež 
lastništva, na Občino Brezovica.

Kratkoročna zadolžitev je namenjena uravnavanju finanč-
ne likvidnosti:

– kratkoročna posojila LPP skupno največ do višine 
220.800 EUR,

– interno posojilo JHL-LPP skupno največ do višine 
27.600 EUR.

Dolgoročna zadolžitev se namenja za financiranje nakupa 
avtobusov:

– dolgoročno posojilo LPP skupno največ do višine 
220.800 EUR.

Sredstva za servisiranje vseh dolgov se zagotovijo iz 
neproračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanovi-
teljev Javnega Holdinga Ljubljana, d.o.o.«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 14/16
Brezovica, dne 24. junija 2016

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

CELJE

2085. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi 
v Mestni občini Celje

Na podlagi 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine 
Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15), 21. člena Zakona 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 
14/15 – ZUUJFO), 6. člena Zakona o pravilih cestnega pro-
meta (82/13 – uradno prečiščeno besedilo), 9. člena Zakona 
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 
in 14/15 – ZUUJFO), ter 3. in 17. člena Zakona o prekrških 
(Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US) je Mestni 
svet Mestne občine Celje na 13. redni seji dne 28. 6. 2016 
sprejel
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O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi  
v Mestni občini Celje

1. člen
V Odloku o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi 

v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 101/11, 22/12, 75/12, 
56/13 in 43/14) se v tretjem odstavku 29. člena spremeni tretji 
stavek tako, da se glasi: »Izdata se lahko le dve parkirni dovo-
lilnici na stanovanjsko enoto.«.

2. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je priloga in 

sestavni del tega odloka.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 0302-7/2011-8
Celje, dne 28. junija 2016

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.
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Priloga 2: Cenik parkiranja in ostalih stroškov na območju Mestne občine Celje 

CENIK  PARKIRANJA  IN  OSTALIH STROŠKOV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE CELJE 
 

1. PARKIRIŠČA - MODRA CONA  
Cankarjeva ulica, Gledališka ulica, Gledališki trg, Gosposka ulica, Gubčeva ulica, 
Kocbekova ulica, Kocenova ulica, Lilekova ulica, Miklošičeva ulica, Ozka ulica, 
Pleteršnikova ulica, Prešernova ulica, Stanetova ulica, Trg celjskih knezov, Vodnikova 
ulica, Zagata, Zdravstveni dom 
 

 

2. PARKIRIŠČA - II. CONA 
Parkirišče Aškerčeva ulica, parkirišče Mestni park, parkirišče Spodnji grad, parkirišče 
Teharska cesta, parkirišče Vrunčeva ulica, parkirišče Železniška postaja, Ipavčeva ulica, 
Jenkova ulica, Jurčičeva ulica, Kosovelova ulica, Malgajeva ulica, Oblakova ulica 1, 
Oblakova ulica 2, Trubarjeva ulica, Cankarjeva ulica – pasaža, Razlagova ulica, Savinjsko 
nabrežje 
 

  

3. PARKIRNA HIŠA GLAZIJA, Ljubljanska cesta 20     
 

    

4. PARKIRNA HIŠA  CELEIAPARK, Aškerčeva ulica 14 
 
Parkiranje med 6.00 in 22.00 uro 

      
 

do 1 ure 0,90     
do 2 uri  1,80     
mesečna dovolilnica (velja za parkirišča modra cona in parkirišča II. cona) 83,00   

do 2 uri 1,00 
do 4 ure    2,00 
1 dan 2,50     
mesečna dovolilnica 40,00    
mesečna dovolilnica samo za parkirišče Teharska cesta ali parkirišče Mestni 
park ali Oblakova ulica 2 

25,00    

mesečna dovolilnica za parkiranje po 12.00 uri 10,00    
letna dovolilnica za parkiranje po 12.00 uri 100,00  

do 2 uri   1,80    
3. do 6. ura  (vsaka začeta ura) 0,60    
7. do 8. ura (vsaka začeta ura) 0,45   
9. do 12. ura (vsaka začeta ura) 0,30   
13. do 24. ura (vsaka začeta ura) 0,20    
mesečna  dovolilnica 60,00  
mesečna  dovolilnica - rezervirano parkirišče 70,00  
izgubljeni parkirni listek 10,00  

1. do 4. ura  (vsaka začeta ura) 0,50   
5. do 16. ura 0,20   
izgubljeni parkirni listek 20,00  

Priloga 2: Cenik parkiranja in ostalih stroškov na območju Mestne občine Celje
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Parkiranje abonentov (tudi v nočnem času) 

 

5. PARKIRIŠČE PRED LETNIM BAZENOM, Ljubljanska cesta 41 

 

6. PARKIRIŠČA ZA STANOVALCE STAREGA MESTNEGA JEDRA 
 

 
Cena druge dovolilnice je za polovico (50 %) višja od prve. 

7. ZAKUPLJENA PARKIRIŠČA 
 
Parkirišče Stara Mariborska cesta, parkirišče  Gledališka ulica 

 
Parkirišče Gledališka ulica (sodišče),  parkirišče Razlagova ulica (Hotel Evropa), parkirišče 
Zagata 

 
Parkirišče Aškerčeva ulica 15 

 

8. PARKIRANJE AVTOBUSOV 
 
Parkirišče Vrunčeva ulica 

 

9. OBMOČJE MESTNE TRŽNICE CELJE– DOVOZ V OBMOČJE ZA PEŠCE  
 

 

mesečna dovolilnica 48,00   
mesečna  dovolilnica -  rezervirano parkirišče v kletni etaži 63,00   
letna dovolilnica za stanovalce Starega mestnega jedra 180,00  
letna dovolilnica 400,00  
letna dovolilnica -  rezervirano parkirišče v kletni etaži 500,00  

mesečna dovolilnica  10,00  

letna dovolilnica parkirišče Teharska cesta  ali Mestni park 50,00    
letna dovolilnica parkirišče Vrunčeva 50,00    
letna dovolilnica parkirišče Železniška postaja 80,00    
letna dovolilnica parkirišče Aškerčeva, Cankarjeva ulica - pasaža 120,00  
letna dovolilnica parkirišče Spodnji grad ali Muzejski trg 140,00  
letna dovolilnica parkirišče Ozka ulica, Zagata 200,00 

mesečna dovolilnica  46,00 

mesečna dovolilnica  50,00  

mesečna dovolilnica  35,00  

do 2 uri 4,00     
do 4 ure   8,00       
1 dan 10,00     

do 1 ure 2,00     
do 2 uri  4,00     
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10. VSTOP V ZAPRTO OBMOČJE STAREGA MESTNEGA JEDRA 
 

 

11. ODVOZ IN HRAMBA NAPAČNO PARKIRANIH ALI ZAPUŠČENIH VOZIL 
 

Vozila se deponirajo na Avto poligonu Ljubečna v Celju.  

12. OSTALE ZADEVE 
 

 
Pravnim osebam se ob nakupu 30 ali več mesečnih dovolilnic priznava 10 % popust. 
 
Vse cene so v evrih in vsebujejo 22% DDV. 
 
  
 
 
 
 
 

Enkratni vstop v zaprto območje Starega mestnega jedra, izven časa 
predvidenega za dostavo. Maksimalen čas vstopa je 30 minut 

5,00  

strošek odvoza vozila 85,00  
hramba odpeljanega vozila na dan 5,00    

vrednostna kartica za plačilo parkirnine na 
parkomatu 

 25,00  

plastične kartice – magnetne po ceniku dobavitelja na dan 
dobave 

brezkontaktna kartica (sodišče) po ceniku dobavitelja na dan 
dobave 

daljinci za odpiranje zapornic, dakot po ceniku dobavitelja na dan 
dobave 
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2086. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o uporabi osnovnošolskih 
telovadnic za izvajanje letnega programa 
športa v Mestni občini Celje

Na podlagi 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine 
Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15), 3. in 21. člena Zako-
na o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 
– ZOPA) in Zakona o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 
47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 
76/15) je Mestni svet Mestne občine Celje na 13. redni seji dne 
28. 6. 2016 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o uporabi osnovnošolskih telovadnic  
za izvajanje letnega programa športa  

v Mestni občini Celje

1. člen
(1) V 1. točki 3. člena Pravilnika o uporabi osnovnošolskih 

telovadnic za izvajanje letnega programa športa v Mestni občini 
Celje (Uradni list RS, št. 58/07) se za podtočko »1.9.« doda 
nova podtočka »1.10.« tako, da se glasi:

»1.10. Športne prireditve«.
(2) Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Pri določanju prednostnega vrstnega reda uporabe se, 

ne glede na zgornje kriterije, upošteva tudi dejstvo, da izvajalec 
uporablja telovadnico kot domicilni objekt za vadbo nepreki-
njeno že več kot 5 let in mu pri tem pripada tolikšno število 
različnih telovadnic, kolikor jih ima priznanih v letnem programu 
športa v MOC.«.

(3) Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek tako, 
da se glasi:

»Ne glede na zgoraj navedeno, se pri prednostnem vr-
stnem redu uporabe upošteva predlog oziroma mnenje stro-
kovne službe Oddelka za družbene dejavnosti MOC glede na 
funkcionalnost telovadnice v povezavi z vrsto in specifikami 
športne panoge. K mnenju da soglasje ZVEZA.«.

2. člen
(1) Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pisne prijave želenih terminov se posredujejo vodstvu 

OŠ najkasneje do 1. julija za naslednje šolsko leto.«.
(2) Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Urnik uporabe telovadnice posreduje OŠ vsem upo-

rabnikom, Oddelku za družbene dejavnosti MOC in ZVEZI 
do 25. avgusta tekočega leta oziroma takoj, ko je urnik sesta-
vljen.«.

3. člen
Za tretjim odstavkom 8. člena se doda nov četrti odstavek 

tako, da se glasi:
»Namera o oddaji v najem se objavi na spletni strani upra-

vljavca najmanj 15 dni pred sklenitvijo neposredne pogodbe in 
mora biti objavljena najmanj 15 dni.«.

4. člen
(1) Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da glasi:
»Za druge izvajalce (družbe, podjetja, zasebniki, nefor-

malne skupine in drugi) višino uporabnine na predlog vodstva 
OŠ sprejme svet zavoda.«.

(2) Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek tako, 
da se glasi:

»Za društva v prednostnem programu športa v MOC 
se določi uporabnina v višini funkcionalnih stroškov oziroma 
največ do 20  % uporabnine, določene s posebnim sklepom 
župana MOC, pri čemer se upošteva, da znižana uporabnina 
za telovadnice velja samo za tisto število ur uporabe telova-

dnic, ki jih imajo posamezna športna društva oziroma njihove 
športne šole priznane v letnem programu športa. Preostale ure 
koriščenja telovadnic se obračunajo po ceni, ki je določena s 
sklepom župana za druge izvajalce.«.

5. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»OŠ morajo zagotoviti prostor za izvedbo naslednjih pro-

gramov:
– občinskih programov v času šolskih počitnic (jesenske, 

novoletne, zimske);
– programov za šolske otroke, ki jih po pooblastilu izvaja 

občinska športna zveza ali športno društvo;
– medšolskih tekmovanj.
Za navedene programe je uporaba telovadnic brezplačna 

oziroma se določi uporabnina v višini funkcionalnih stroškov 
in se krijejo iz naslova materialnih stroškov, ki jih ustanovitelj 
nameni OŠ, skladno s pogodbo o sofinanciranju šole.«.

KONČNA DOLOČBA

6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 
1. septembrom 2016.

Št. 671-4/2016
Celje, dne 28. junija 2016

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.

2087. Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev 
Mestne občine Celje

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – 
ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 
40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: Zvrt), Za-
kona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, 
št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 
– ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15 in 38/16 – odl. 
US), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v 
vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 
120/05 in 93/15) in 19. člena Statuta Mestne občine Celje (Ura-
dni list RS, št. 106/13 in 93/15) je Mestni svet Mestne občine 
Celje na 13. redni seji dne 28. 6. 2016 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov javnih vrtcev  

Mestne občine Celje

1. člen
Cene dnevnih programov javnih vrtcev Mestne občine 

Celje znašajo mesečno na otroka v:
– oddelku prvega starostnega obdobja 421,08 EUR,
– oddelku drugega starostnega obdobja 306,95 EUR,
– starostno kombiniranem oddelku in oddelku 
od 3. do 4. leta 339,51 EUR,
– razvojnem oddelku 869,47 EUR.

Cena poldnevnih programov na otroka v oddelku prvega 
starostnega obdobja znaša 333,63 EUR in na otroka v oddelku 
drugega starostnega obdobja 242,44 EUR mesečno.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1910
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0370
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2139
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3548
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2374
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3503
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-4341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3472
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-5536
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3692
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2. člen
Cena treh bolnišničnih oddelkov v Splošni bolnišnici Celje 

je 8.176,33 EUR mesečno, v kateri predstavljajo stroški dela 
7.969,23 EUR.

3. člen
Javni vrtci Mestne občine Celje morajo o vrsti in obsegu 

dodatnih stroškov za otroka s posebnimi potrebami, vključene-
ga v redni oddelek vrtca, obvestiti ustanoviteljico.

4. člen
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Celje po ve-

ljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, se plačilo, 
določeno na osnovi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev, dodatno zniža v oddelku prvega starostnega obdobja 
za 6,8 %, v oddelku drugega starostnega obdobja za 3,46 % in 
v starostno kombiniranem oddelku za 3,27 %.

Staršem pripada pravica do znižanega plačila za vrtec od 
prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge na pristojni 
center za socialno delo. V primeru, da je otrok sprejet v vrtec 
med mesecem in starši iz upravičenih razlogov niso mogli 
oddati vloge v preteklem mesecu, temveč so vlogo oddali 
najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, jim pripada pravica 
do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec. 
Po prejemu odločbe o določitvi višine plačila za program vrtca, 
vrtec poračuna višino plačila od datuma vključitve.

5. člen
Mesečni strošek živil za otroke v cenah programov iz 

1. člena znaša 34,02 EUR. Za čas, ko je otrok odsoten, se cena 
programa zniža za stroške neporabljenih živil. Vrtec staršem pri 
izstavitvi računa odšteje strošek neporabljenih živil za vsak, do 
8. ure javljeni dan odsotnosti.

6. člen
Starši lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odso-

tnosti otroka enkrat letno v času od 1. junija do 30. septembra. 
Rezervacijo starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka 
najmanj en in največ dva meseca. Za rezervacijo starši plačajo 
50 % od z njim določenega zneska plačila, zmanjšanega za 
ustrezni delež živil. Starši o odsotnosti pisno obvestijo vrtec 
15 dni pred nastopom odsotnosti. Poračun vrtec izvede v 
naslednjem mesecu po odsotnosti. To določilo velja samo za 
starše otrok, za katere je Mestna občina Celje po veljavnih 
predpisih dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa 
samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa 
in plačilom staršev.

7. člen
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni ne-

prekinjeno najmanj 30, vendar ne več kot 40 koledarskih dni, 
so starši ob predložitvi ustreznega zdravniškega potrdila vrtcu, 
v celoti opravičeni plačila. V primeru, da zdravstveni razlogi, 
zaradi katerih otrok ni zmožen obiskovati vrtca trajajo dlje, 
dodatno oprostitev plačila nad 40 in največ 90 dni, starši uve-
ljavljajo s pisno vlogo, ki jo oddajo na pristojni oddelek Mestne 
občine Celje. To določilo se upošteva za starše otrok, za katere 
je Mestna občina Celje po veljavni zakonodaji dolžna kriti del 
cene programa.

8. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnev-

nim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne 
izpisnice. V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca se 
plačilo staršev sorazmerno zmanjša glede na datum vpisa 
oziroma izpisa otroka.

9. člen
Dodatna znižanja iz 4., 6. in 8. člena veljajo, če je v vrtec 

vključen samo en otrok iz družine. Če sta v vrtec hkrati vklju-
čena dva ali več otrok iz iste družine, pa dodatno znižanje velja 
samo za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec.

10. člen
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati 

Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Me-
stne občine Celje (Uradni list RS, št. 49/09 in 34/12).

11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. 9. 2016 
dalje.

Št. 602-2/2015
Celje, dne 28. junija 2016

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.

2088. Sklep št. 3/16 o ukinitvi statusa 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, 110/13 in 19/15) ter 
10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list 
RS, št. 106/13 in 93/15) na 13. redni seji dne 28. 6. 2016 sprejel

S K L E P  Š T.  3/16
o ukinitvi statusa javnega dobra

1. člen
Ukine se status javnega dobra za naslednje nepremičnine:

Parcelna
številka

Površina m2 Katastrska občina

547/56 139 1075 – Ostrožno
547/71 8 1075 – Ostrožno
1447/32 146 1073 – Trnovlje
720/6 58 1074 – Spodnja Hudinja

2. člen
Nepremičnine iz prejšnjega odstavka prenehajo imeti sta-

tus javnega dobra lokalnega pomena.

3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 3502-13/2016
Celje, dne 28. junija 2016

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.

GORENJA VAS - POLJANE

2089. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za območje Občine Gorenja vas - Poljane

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) 
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in na podlagi 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane 
(Uradni list RS, št. 85/13 in 48/15) je Občinski svet Občine 
Gorenja vas - Poljane na 11. redni seji dne 16. 6. 2016 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za območje Občine Gorenja vas - Poljane

1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o podlagah 

za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gorenja 
vas - Poljane (Uradni list RS, št. 108/09, 27/12, 22/13 in 98/13).

2. člen
Spremeni se prvi odstavek 11. člena na način, da se opis 

faktorja indeksacije »I« spremeni iz opisa »faktor indeksacije, 
kateri se ob odmeri komunalnega prispevka indeksira na dan 
uveljavitve Programa opremljanja« v opis: »faktor indeksacije, 
kateri se ob odmeri komunalnega prispevka«.

Za prvim odstavkom 11. člena se doda nov drugi odsta-
vek, ki se glasi:

»(2) Obračunski stroški iz prvega odstavka tega člena se 
indeksirajo na dan 1. 1. 2010.«

3. člen
V 18. členu se tretji in četrti odstavek spremenita v peti in 

šesti odstavek, za drugim odstavkom pa se dodata nov tretji in 
četrti odstavek, ki se glasita:

»(3) Občina lahko določi oprostitev plačila odmerjenega 
komunalnega prispevka za industrijske stavbe (CC-SI 1251 
Industrijske stavbe) in nestanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI 
1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe).

(4) Občina določi podrobnejša določila in kriterije za zni-
žanje plačila komunalnega prispevka s pravilnikom o podrob-
nejših kriterijih za olajšave plačila komunalnega prispevka.«

Nov peti odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Oprostitev iz drugega in tretjega odstavka tega člena 

Občina, skladno z veljavno zakonodajo, nadomesti iz lastnih 
sredstev občinskega proračuna.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 351-078/2009-005
Gorenja vas, dne 16. junija 2016

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane

Milan Janez Čadež l.r.

2090. Pravilnik o sofinanciranju investicij v zasebne 
vodovode na območju Občine Gorenja vas - 
Poljane

Na podlagi tretjega odstavka 7. člena Odloka o oskrbi s 
pitno vodo na območju Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni 
list RS, št. 48/15) in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Po-
ljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15) je Občinski svet Občine 
Gorenja vas - Poljane na 11. redni seji dne 16. 6. 2016 sprejel

P R A V I L N I K
o sofinanciranju investicij v zasebne vodovode 

na območju Občine Gorenja vas - Poljane
1. člen

Ta pravilnik določa pogoje, postopek in višino sofinancira-
nja investicij v zasebne vodovode na območju Občine Gorenja 
vas - Poljane.

2. člen
(1) Sredstva za sofinanciranje investicij občina zagotovi 

v proračunu občine. Sredstva se upravičencem pod pogoji 
tega pravilnika izplačajo iz občinskega proračuna do skupnega 
zneska (višine), kot so predvidena za tekoče proračunsko leto 
(razpoložljiva sredstva).

(2) Razpoložljiva sredstva se dodelijo upravičencem na 
podlagi javnega razpisa, ki ga občina po sprejemu proračuna 
objavi na krajevno običajen način. Javni razpis je odprt do 
porabe razpoložljivih sredstev.

(3) Ta pravilnik se uporablja za sofinanciranje zasebnih 
vodovodov (lastna oskrba s pitno vodo), ki ležijo na območju 
Občine Gorenja vas - Poljane, kjer oskrba s pitno vodo ni za-
gotovljena z javnim vodovodnim omrežjem.

3. člen
Upravičenci do sofinanciranja so fizične osebe, ki:
– so lastniki zasebnih vodovodov,
– samostojno urejajo lastno oskrbo s pitno vodo,
– njihovi stanovanjski objekti ležijo na območju Občine 

Gorenja vas - Poljane,
– nimajo možnosti priključitve na javno vodovodno omrež-

je oziroma njihovi objekti ležijo na poselitvenih območjih, na 
katerih z aktualnim načrtom razvojnih programov ni predvidena 
gradnja javnega vodovoda ter s to investicijo urejajo oskrbo iz 
lastnih zajetij,

– imajo izbranega upravljavca vodovoda, če je ta s pred-
pisi zahtevan,

– so za rabo vode iz vodnega vira pridobili dovoljenje po 
predpisih o vodah,

– v preteklih štirih letih za isti vodovod niso pridobili sub-
vencije po tem pravilniku.

4. člen
(1) Občina Gorenja vas - Poljane bo posamezni projekt 

investicije na zasebnem vodovodu sofinancirala v višini 25 % 
zaključne vrednosti investicije brez DDV, kot bo dokazana z 
originalnimi računi, vendar ne več kot 10.000 EUR brez DDV 
na investicijo.

(2) Investicija, ki je predmet sofinanciranja, mora biti za-
ključena najkasneje do vložitve zahtevka za izplačilo v teko-
čem letu. Za zaključek investicije se šteje dokončno uporabno 
dovoljenje, če se je investicija izvajala na podlagi gradbenega 
dovoljenja in je ta s predpisi o gradnji objektov potreben, ozi-
roma prenos investicije v obratovanje (zapisnik o finančnem in 
kvalitetnem prevzemu objekta).

(3) Predmet sofinanciranja so naslednje investicije:
– investicije, ki so obvezne po predpisih o vodah,
– investicije, povezane z gradnjo in obnovo omrežja, 

objektov in naprav,
– investicije, povezane z vgradnjo naprav in objektov za 

izboljšanje kvalitete vode.
(4) Predmet sofinanciranja niso investicije, povezane s 

hišnimi priključki in priključevanjem objektov na omrežje.

5. člen
(1) Upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. in 4. člena 

tega pravilnika ter javnega razpisa, se razpoložljiva sredstva 
dodelijo glede na vrstni red prispelih popolnih vlog po javnem 
razpisu do zneska razpoložljivih sredstev javnega razpisa.

(2) Za dodelitev sredstev prosilec zaprosi s pisno vlogo. 
Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj vlogo 
v roku 15 dni dopolni. Če tega ne stori, oziroma je vloga kljub 
dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.

(3) V vlogi upravičenci vrednost investicije dokazujejo z 
računi, ki niso starejši od 2 let od oddaje vloge. Za posamezen 
projekt investicije v zasebni vodovod, ki še ni bil sofinanciran z 
javnimi sredstvi, se lahko upravičenci prijavijo le enkrat. Vlogi 
je potrebno priložiti tudi:

– poročilo o izvedeni investiciji,
– dokazila o zaključku investicije (projektna dokumentaci-

ja, uporabno dovoljenje, fotografije …) ter
– dokazila o višini investicije (originalni računi in situacija).
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(4) Upravičence v postopku dodelitve sredstev zastopa 
predstavnik upravičencev ali upravljavec, kadar je le-ta po 
predpisih o vodah obvezen.

(5) O dodelitvi sredstev odloči občinska uprava z odločbo. 
V odločbi se navede odobreni delež sofinanciranja ter odobreni 
znesek sofinanciranja, ki se določi glede na vrednost investicije 
brez DDV in delež sofinanciranja.

(6) Upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. in 4. člena 
tega pravilnika ter javnega razpisa, in se jim sredstva glede na 
vrstni red prispelih popolnih vlog, zaradi izčrpanih razpoložljivih 
sredstev javnega razpisa tekočega leta, ne dodelijo, se sred-
stva dodelijo iz sredstev proračuna prihodnjega leta, vendar 
le do zneska vsakokrat razpoložljivih sredstev na financiranju 
zasebnih vodovodov namenjeni proračunski postavki po vsa-
kokratno sprejetem načrtu razvojnih programov, ki je sestavni 
del proračuna vsakokratnega leta.

6. člen
(1) Po dokončnosti odločb iz zadnjega odstavka prejšnje-

ga člena, se z upravičenci, ki so jim bila odobrena sredstva, 
sklene pogodba o sofinanciranju.

(2) Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati navedbo 
pogodbenih strank, višino sofinanciranja (odobreni delež in 
odobreni znesek), predmet sofinanciranja, druge pravice ob-
veznosti pogodbenih strank.

(3) Če se kasneje ugotovi, da so bila sredstva odobrena 
in izplačana na podlagi neresničnih podatkov, je upravičenec 
dolžan izplačana sredstva vrniti v celoti, skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi.

7. člen
(1) Izplačilo odobrenih sredstev se izvede po podpisu 

pogodbe.
(2) Nadzor nad namensko porabljenimi sredstvi vrši občin-

ska uprava, ki preverja ustreznost porabe odobrenih sredstev.

8. člen
(1) Postopek dodeljevanja sredstev vodi tričlanska komi-

sija, ki jo s sklepom imenuje župan.
(2) Naloge komisije so zlasti:
– priprava javnega razpisa,
– odpiranje in pregled vlog, prispelih na podlagi javnega 

razpisa,
– priprava predloga dodelitve sredstev,
– pregled zahtevkov za izplačilo in priprava ocene o ustre-

znosti porabe odobrenih sredstev,
– druge naloge, povezane z razdelitvijo sredstev.

9. člen
Javni razpis iz 2. člena mora vsebovati:
– namen javnega razpisa,
– znesek razpoložljivih sredstev,
– pogoje iz 3. člena, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci 

do sofinanciranja,
– investicije, ki so predmet sofinanciranja, navedene v 

tretjem odstavku 4. člena,
– navedbo dokumentacije in dokazil, ki morajo biti prilo-

žena vlogi,
– navedbo, do katerega roka je javni razpis odprt.

10. člen
Zasebni vodovodi, ki so bili sofinancirani z javnimi sred-

stvi v obdobju od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2015, niso upravičeni 
do sofinanciranja investicij po tem pravilniku do 31. 12. 2019.

11. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 354-028/2016-001
Gorenja vas, dne 16. junija 2016

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane

Milan Janez Čadež l.r.

KRŠKO

2091. Pravilnik o organiziranju in plačevanju 
stroškov predšolske vzgoje v občini Krško

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – 
ZPCP-2D, 2/15 – odločba US RS in 47/15), Zakona o vrtcih 
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 
– ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena 
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno pre-
čiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Krško, na 15. seji, 
dne 23. 6. 2016, sprejel

P R A V I L N I K
o organiziranju in plačevanju stroškov 

predšolske vzgoje v občini Krško

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(1) Ta pravilnik določa podrobnejša pravila ravnanja vrt-

cev, občinskih organov in občinske uprave v postopkih organi-
ziranja predšolske vzgoje, določanja cen programov v vrtcih in 
plačevanja stroškov predšolske vzgoje ter vključevanja otrok 
v vrtce v skladu z veljavnimi zakonskimi in drugimi predpisi.

(2) Izraz vrtec se uporablja v smislu samostojnega zavoda 
ali organizacijske enote vrtca pri osnovni šoli.

II. PREDLOG ORGANIZACIJE PREDŠOLSKE VZGOJE  
IN CEN PROGRAMOV V VRTCIH

Predlog organizacije predšolske vzgoje

2. člen
(1) Vrtci vsako leto pripravijo predlog organizacije predšol-

ske vzgoje za novo šolsko leto, ki ga posredujejo občinski upravi 
najkasneje do 28. 3. tekočega šolskega leta skupaj s predlogom 
sistemizacije delovnih mest v vrtcu za novo šolsko leto.

(2) Vrtci oblikujejo oddelke v skladu z veljavnimi predpisi, 
upoštevaje maksimalno racionalno in gospodarno organizacijo.

(3) Vrtci z občinsko upravo predloge o organizaciji pred-
šolske vzgoje v vrtcih za novo šolsko leto uskladijo najkasneje 
do 28. 4.. Tako usklajene predloge organizacije predšolske 
vzgoje za novo šolsko leto obravnava Občinski svet občine 
Krško, ki sprejme sklep o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih 
mest v vrtcih.

(4) Občinski svet občine Krško pooblašča župana Občine 
Krško, da v primerih odstopanj, v zvezi z vpisom števila otrok 
v vrtec, ki nastanejo po sprejetju sklepa o izdaji soglasja k 
sistemizaciji delovnih mest v vrtcih za določeno šolsko leto, 
odloči o uporabi fleksibilnega normativa glede števila otrok v 
oddelkih in poda soglasje k spremembam sistemizacij delovnih 
mest v vrtcih, kot posledica naknadnega vpisa otrok v vrtce, če 
prostorske in finančne možnosti dopuščajo vključitev večjega 
števila otrok in oblikovanja novih oddelkov.

3. člen
(1) Vrtci pri oblikovanju oddelkov uporabijo fleksibilni nor-

mativ v skladu z veljavnimi predpisi tako, da se število otrok 
poveča za največ dva otroka v oddelku, v naslednjih primerih:

– če je to možno glede na število vpisanih otrok in njihovo 
starost,
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– zaradi zagotovitve čim večje vključitve otrok v vrtec,
– zaradi racionalizacije oblikovanja oddelkov v vrtcu.
(2) Vrtec lahko oblikuje polovični oddelek, kadar je šte-

vilo otrok v oddelku enako ali manjše od polovice največjega 
predpisanega števila otrok za oblikovanje celega oddelka, če 
so izčrpane vse možnosti oblikovanja oddelkov, kot izhaja iz 
prvega odstavka tega člena. Pri oblikovanju polovičnega oddel-
ka vrtec upošteva fleksibilni normativ tako, da se število otrok 
lahko poveča za največ enega otroka v polovičnem oddelku v 
primerih iz prvega odstavka tega člena.

4. člen
Pri organiziranju in vpisih otrok v vrtec so vrtci, katerih 

ustanoviteljica je Občina Krško, dolžni med seboj sodelovati 
in si posredovati podatke o morebitnih prostih mestih v vrtcih 
in morebitnih interesentih za vpis otrok v vrtec. To velja še 
posebej v primeru, ko je starš oddal vlogo za vpis v več vrtcev.

Predlog cen programov

5. člen
(1) Občinska uprava vsako leto, najkasneje do 3. 5., po-

sreduje vrtcem potrebna izhodišča za izračun cen programov, 
pri čemer upošteva veljavne predpise in navodila za planiranje 
javne porabe.

(2) Na podlagi usklajenega predloga organizacije predšol-
ske vzgoje za novo šolsko leto med občinsko upravo in vrtcem 
ter na podlagi izhodišč za izračun cen programov ter v skladu 
z metodologijo za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izva-
jajo javno službo, vrtec pripravi predlog cen programov in ga 
posreduje občinski upravi najkasneje do 15. 5..

(3) Predlog cen vsebuje izračun cen z navedbo in višino 
vseh elementov za oblikovanje cen programov, podatke za 
izračun cen in pisno obrazložitev.

(4) Vrtci z občinsko upravo predloge cen programov v 
vrtcih za novo šolsko leto uskladijo najkasneje do 31. 5. teko-
čega šolskega leta. Usklajene predloge cen programov v vrtcih 
za novo šolsko leto obravnava Občinski svet občine Krško, o 
čemer sprejme ustrezen sklep.

III. VPIS IN SPREJEM OTROK V VRTEC

6. člen
(1) Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na 

podlagi prijav vse leto. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je 
v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem 
otrok. Sestavo komisije (število predstavnikov zaposlenih v 
vrtcu, število predstavnikov staršev, število predstavnikov sveta 
vrtca ipd.) za sprejem otrok v vrtec in kriterije za sprejem otrok 
v vrtec določi župan na predlog sveta vrtca. Člane komisije za 
sprejem otrok imenuje ravnatelj.

(2) Občina Krško vsako leto najkasneje v mesecu februar-
ju objavi razpis za vpis otrok v vrtce za vse javne vrtce, katerih 
ustanoviteljica je Občina Krško. V ta namen vrtci najkasneje do 
10. 2. vsako leto občinski upravi posredujejo podatke o razpisu 
za vpis otrok v vrtec, ki poskrbi za objavo navedenega razpisa 
v mesecu februarju v lokalnem sredstvu javnega obveščanja 
in na spletnih straneh Občine Krško, na katerih se objavi tudi 
obrazec za vpis otroka v posamezni vrtec. Vrtci občinski upra-
vi posredujejo tudi obrazec za vpis otroka v posamezni vrtec 
istočasno z vsebino razpisa. Obrazec za vpis mora vsebovati 
tudi podatke o morebitnih prijavah oziroma vpisu otroka v druge 
vrtce na območju občine Krško.

(3) Na podlagi razpisa za vpis otrok v vrtec, vrtec spreje-
ma prijave za vpis otrok za naslednje šolsko leto, in sicer pravi-
loma do 18. 3. tekočega leta. Na osnovi tako pridobljenih prijav 
za vpis, vrtec pripravi predlog organizacije predšolske vzgoje 
za naslednje šolsko leto v skladu z 2. členom tega pravilnika.

(4) Prijave za vpis po izteku prijavnega roka po razpisu 
za vpis, sprejema vrtec tudi vse leto, vpis se pa vrši glede na 

prosta mesta v vrtcu in upoštevaje kriterije in postopek za vpis, 
če prostih mest ni dovolj.

(5) Vrtec sprotno obvešča občinsko upravo o otrocih, ki jih 
glede na organizacijo predšolske vzgoje v vrtcu ni bilo mogoče 
sprejeti v vrtec in možnostih spremembe organizacije.

(6) V primeru, da starši otroka, ki je že vključen v vrtec, 
izpišejo iz vrtca, je otrok pri ponovnem vpisu razporejen v enoto 
in oddelek, kjer so še in če so razpoložljiva mesta.

(7) V primeru, ko starši otroka, ki je vključen v vrtec in 
vrtec obiskuje, otroka ne izpišejo iz vrtca, otroka pa ni v vrtcu 
več kot 1 mesec, pri čemer starši vzroka otrokove odsotnosti v 
tem času ne sporočijo in jih s strani vrtca tudi ni mogoče kontak-
tirati (jih ni mogoče dobiti pisno, telefonsko, preko elektronske 
pošte …), se šteje, da je otrok izpisan iz vrtca.

IV. POGODBA MED VRTCEM IN STARŠI TER DOMNEVA 
UMIKA VLOGE ZA VPIS OTROKA V VRTEC

7. člen
(1) Vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv 

k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih 
med vrtcem in starši.

(2) Za utrditev obveznosti med vrtcem in starši, starši 
plačajo akontacijo plačila vrtca v višini 30,00 eur.

(3) V pozivu iz 1. odstavka tega člena vrtec izrecno navede, 
da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če 
v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem in 
če v tem času ne plačajo akontacijo plačila vrtca, kar izkazujejo 
s potrdilom o plačilu akontacije, ki ga predložijo vrtcu.

(4) S podpisom pogodbe med vrtcem in starši in plačano 
akontacijo se šteje, da je otrok vključen v vrtec.

(5) Akontacijo vrtec poračuna pri plačilu cene programa 
po prvem mesecu obiskovanja vrtca. V primeru, da so starši 
plačila vrtca oproščeni, vrtec plačano akontacijo vrne na tekoči 
račun plačnika akontacije.

(6) V kolikor starši otroka ne pripeljejo v vrtec na dogo-
vorjeni dan, ki je določen v pogodbi, razen v izjemnih primerih, 
plačano akontacijo izgubijo, otrok pa se šteje za izpisanega 
iz vrtca.

(7) Kot izjemni primeri iz prejšnjega odstavka, kar starši 
izkazujejo z ustreznimi dokazili, štejejo: bolezen otroka, podalj-
šanje starševskega dopusta, selitev družine, izguba zaposlitve 
staršev. Dokazila starši vrtcu predložijo v 7 dneh od nastanka 
vzroka izjemnega primera.

V. DOLOČANJE IN OBRAČUNAVANAJE PLAČIL STARŠEV

8. člen
(1) Plačilo staršev za vrtec se določi v skladu z zakonom, 

ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. O plačilu staršev 
za vrtec odloča pristojni center za socialno delo.

(2) Na podlagi odločbe o določitvi plačila vrtec staršem 
izstavi račun, katerega so starši dolžni poravnati v roku 8 dni 
od izstavitve računa za pretekli mesec, sicer jim vrtec zaračuna 
zakonite zamudne obresti. Vrtec lahko po poteku plačilnega 
roka staršem izstavi opomin za plačilo računa, s tem da lahko 
zaračuna stroške opomina, ki jih določi svet zavoda.

(3) Praviloma pričnejo otroci prvič obiskovati vrtec prvi 
delovni dan meseca. Kadar otrok, ki je prvič vključen v vrtec, 
ne prične obiskovati vrtca s prvim delovnim dnem meseca, se 
osnova za plačilo staršev sorazmerno zniža glede na mesečno 
ceno programa.

(4) Za otroka, ki je vključen v vrtec in vrtec obiskuje velja, 
da so starši dolžni izpis otroka iz vrtca pisno napovedati vrtcu 
najmanj dva tedna pred predvidenim izpisom, sicer se šteje, 
kot da je otrok vključen v vrtec, na podlagi česar vrtec staršem 
izstavi račun v višini njihovega plačila.

(5) V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se od cene progra-
ma odšteje znesek za neporabljena živila. Staršem se znesek 
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za neporabljena živila začne odštevati prvi dan javljene odso-
tnost vrtcu najkasneje do 8. ure.

Posebni primeri obračunavanje plačil za otroke, za katere 
je Občina Krško po veljavni zakonodaji dolžna kriti del 

cene programa in so vključeni v javne vrtce na območju 
Občine Krško

9. člen
(1) Osnova za plačilo staršev in pristojnega ministrstva 

je veljavna cena programa v javnem vrtcu Občine Krško, v 
katerega je vključen otrok.

(2) Za otroka, vključenega v vrtec Občine Krško, za ka-
terega je Občina Krško po veljavni zakonodaji dolžna kriti del 
cene programa, je osnova za plačilo staršev najnižja cena 
istovrstnega programa v javnih vrtcih Občine Krško, v katerega 
je otrok vključen.

(3) Kadar sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok v 
enega izmed vrtcev Občine Krško, za katere je Občina Krško 
po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa, je osno-
va za plačilo staršev najnižja cena istovrstnega programa v 
javnih vrtcih Občine Krško, v katerega je otrok vključen, osnova 
za plačilo pristojnega ministrstva pa je veljavna cena programa 
v javnem vrtcu Občine Krško, v katerega je vključen otrok.

10. člen
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni, ki traja 

nepretrgoma tri tedne, se za dneve odsotnosti otroka iz vrtca 
zaradi bolezni plačilo staršev obračuna od polovice dnevne 
cene, znižane za znesek neporabljenih živil, v primeru, ko 
starši vrtcu predložijo zdravniško potrdilo. V tem primeru se 
prvi dan odsotnosti otroka računa od prvega delovnega dne 
odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni, katero starši vrtcu 
javijo najkasneje do 8. ure in se zaključi zadnji dan delovnega 
dne odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni.

11. člen
(1) Starši lahko uveljavljajo rezervacijo za otroka, ki je že 

vključen v vrtec, v obdobju od 1. 6. do 30. 9., če želijo za svoje-
ga otroka zagotoviti mesto v enoti vrtca, v katero je že vključen. 
Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka 
najmanj en mesec in največ dva meseca, in so jo dolžni vrtcu 
pisno napovedati najpozneje do 25. 5. Starši plačajo rezerva-
cijo v višini 25 % od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini 
plačila za program vrtca.

(2) Če starši edinega ali najstarejšega otroka, ki je že 
vključen v vrtec, izpišejo iz vrtca v obdobju od 1. 6. do 30. 9., 
vendar največ za dva meseca, in ga ponovno vpišejo v vrtec, 
pri čemer mu je mesto v vrtcu zagotovljeno, plačajo stroške 
izpisa v višini 25 % od plačila, ki jim je določeno z odločbo o 
višini plačila za program vrtca.

Obračunavanje plačil za otroke, za katere so druge 
občine po veljavni zakonodaji dolžne kriti del cene 
programa in so vključeni v javne vrtce na območju 

Občine Krško

12. člen
Vrtec, v katerega so vključeni otroci, za katere so po ve-

ljavni zakonodaji dolžne kriti del cene programa druge občine, 
si mora za izvajanje in upoštevanje 9., 10. in 11. člena tega 
pravilnika pridobiti pisno soglasje občine zavezanke, za plačilo 
dela cene programa. V nasprotnem primeru ugodnosti iz teh 
členov za te starše ne veljajo.

Obračunavanje plačil za otroke, za katere je  
Občina Krško po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene 

programa in so vključeni v vrtce na območju  
drugih občin

13. člen
(1) Občina Krško krije razliko v ceni za otroke, za katere 

je po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa in so 

vključeni v vrtce na območju drugih občin, in sicer na podlagi 
veljavnih cen.

(2) Kolikor občina ustanoviteljica vrtca sprejme sklep ali 
drug splošni akt, na podlagi katerega se staršem otrok, vklju-
čenih v ta vrtec, priznava nižja osnova za njihovo plačilo v pri-
merjavi z veljavno ceno programa vrtca, Občina Krško soglaša 
s posameznimi olajšavami v smislu in do obsega, kot izhaja iz 
9., 10. in 11. člena tega pravilnika.

VI. KRITJE STROŠKOV, KI NE SODIJO MED ELEMENTE 
CENE PROGRAMOV

14. člen
(1) Dodatni stroški za otroka s posebnimi potrebami, ki je 

vključen v redni oddelek vrtca, se določijo na podlagi odločbe o 
usmeritvi. Ti stroški so lahko stroški dodatne strokovne pomoči, 
stroški spremljevalca, stroški za pripravo dietne prehrane in 
stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok. 
Vrtec mora o vrsti in obsegu dodatnih stroškov obvestiti Občin-
sko upravo občine Krško, kolikor je zavezanka za plačilo teh 
stroškov Občina Krško.

(2) Občina Krško krije dodatne stroške na podlagi meseč-
nega zahtevka vrtca.

VII. FINANCIRANJE VRTCEV IN FINANČNI NADZOR

15. člen
(1) Financiranje vrtcev se izvaja v skladu z veljavnimi 

predpisi, tem pravilnikom in pogodbo o izvajanju financiranja 
dejavnosti predšolske vzgoje, ki jo občina Krško vsako leto 
sklene z vrtci, katerih ustanoviteljica je.

(2) Občina Krško vrtcem, katerih ustanoviteljica je, me-
sečno zagotavlja sredstva po posameznih namenih, ki pred-
stavljajo posamezne vrste stroškov, ki so elementi za obliko-
vanje cen programov. Mesečni znesek plačila Občine Krško 
po posameznih namenih predstavlja razliko med dejanskimi 
mesečnimi stroški vrtca ter plačili staršev, drugih občin in pri-
stojnega ministrstva.

(3) Vrtci mesečno poročajo občini o dejanskih mesečnih 
stroških glede na elemente za oblikovanje cen programov v 
vrtcih. Na osnovi pridobljenih podatkov občina opravi pregled 
dejanskih mesečnih stroškov za obdobje oblikovanja cen (pra-
viloma september–avgust) ter planiranih stroškov vrtca enake-
ga obdobja. Presežke ali utemeljene primanjkljaje prihodkov 
vrtcev ugotovljene v okviru ekonomske cene, občina in vrtci 
poračunajo v tekočem letu.

16. člen
Za nadzor nad finančnim poslovanjem, smotrno in na-

mensko porabo sredstev je pristojen župan in od njega poo-
blaščene osebe ter nadzorni odbor občine.

17. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil-

nik o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v 
občini Krško (Uradni list RS, št. 22/09, 57/10 in 73/12), razen 
7.a člena, ki se uporablja pri določitvi višine plačil staršev in 
Občine Krško do 31. 8. 2016.

18. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 602-5/2016-O704
Krško, dne 23. junija 2016

Župan 
Občine Krško

mag. Miran Stanko l.r.
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2092. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o dodeljevanju proračunskih 
sredstev za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v občini Krško

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o 
spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), Uredbe 
Komisije (EU) 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi 
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ter 
16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 
– prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Krško, na 
15. seji, dne 23. 6. 2016, sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o dodeljevanju proračunskih sredstev  
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva  

v občini Krško

I.
V Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za 

pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško 
(Uradni list RS, št. 67/07, 41/14 in 32/15) se v 8. členu, pod 
3. točko, v 2. odstavku črta druga alineja, ki se glasi:

»– sofinancira se le prva udeležba na določenem sejmu 
ali razstavi,«.

II.
V 8. členu pravilnika se pod 3. točko, v 3. odstavku za 

drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– intenzivnost pomoči iz 1. in 2. alineje je lahko višja, 

kadar ostanejo na tem ukrepu sredstva neporabljena, se lahko 
sorazmerno prerazporedijo med upravičence znotraj tega ukre-
pa do višine 70 % upravičenih stroškov.«.

III.
V 8. členu pravilnika se pod 4. točko, v 3. odstavku za 

drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– intenzivnost pomoči iz 1. in 2. alineje je lahko višja, 

kadar ostanejo na tem ukrepu sredstva neporabljena, se lahko 
sorazmerno prerazporedijo med upravičence znotraj tega ukre-
pa do višine 70 % upravičenih stroškov.«.

IV.
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 302-9/2007-O403
Krško, dne 23. junija 2016

Župan 
Občine Krško

mag. Miran Stanko l.r.

2093. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah 
in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, 
članov delovnih teles občinskega sveta, 
članov drugih organov občine Krško, članov 
svetov krajevnih skupnosti in članov svetov 
javnih zavodov

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona 

o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 
– uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 
35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odločba US RS, 40/12 – ZUJF, 
46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 90/25 
– ZUPPJS16) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni 
list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet 
Občine Krško, na 15. seji, dne 23. 6. 2016, sprejel

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o plačah in drugih 
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov 

delovnih teles občinskega sveta, članov drugih 
organov občine Krško, članov svetov krajevnih 

skupnosti in članov svetov javnih zavodov

1. člen
V Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkci-

onarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih 
organov občine Krško, članov svetov krajevnih skupnosti in 
članov svetov javnih zavodov (Uradni list RS, št. 67/07, 4/11, 
57/12 in 30/16) se v 2. odstavku 10. člena številka 2,28 nado-
mesti s številko 3,5, številka 3,25 pa s 5.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-10/2007-O301
Krško, dne 23. junija 2016

Župan 
Občine Krško

mag. Miran Stanko l.r.

2094. Sklep o izdaji soglasja k ceni 
socialnovarstvene storitve Pomoč družini 
na domu v občini Krško

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US 
RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 
99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list 
RS, št. 3/07 – UPB2), 37. člena Pravilnika o metodologiji 
za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list 
RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 16. člena 
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno pre-
čiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Krško, na 15. seji, 
dne 23. 6. 2016, sprejel

S K L E P
o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene 

storitve Pomoč družini na domu v občini Krško

I.
Občinski svet Občine Krško daje soglasje k ceni socialno-

varstvene storitve Pomoč družini na domu v višini 18,46 EUR 
za efektivno uro storitve od 1. 7. 2016 dalje.

II.
Subvencija občine Krško k polni ceni storitve znaša sku-

paj 12,92 EUR na uro in je sestavljena iz subvencije:
– Stroškov strokovne priprave 1,14 EUR/uro.
– Stroškov vodenja in koordiniranja 1,37 EUR/uro.
– 70 % cene neposredne oskrbe, oziroma 10,41 EUR/uro.
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III.
Prispevek uporabnika znaša 4,22 EUR/uro in se lahko 

še dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za dodatno 
znižanje, o kateri skladno z zakonom odloči pristojni Center 
za socialno delo Krško. Ob nedeljah se cena za uporabnika 
poviša za 40 % in tako znaša 5,91 evra na uro, ob prazni-
kih se cena za uporabnika poviša za 50 % in tako znaša 
6,33 evra na uro.

IV.
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Repu-

blike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2016 dalje.

Št. 122-1/2016-O702
Krško, dne 23. junija 2016

Župan 
Občine Krško

mag. Miran Stanko l.r.

2095. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih 
Občine Krško

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list 
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – 
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 
40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – 
odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 
– ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, 
št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Obči-
ne Krško, na 15. seji, dne 23. 6. 2016, sprejel

S K L E P
o določitvi cene programov v vrtcih  

Občine Krško
1. člen

Cene dnevnih programov (6–9 ur) predšolske vzgoje v 
vrtcih Občine Krško od 1. 9. 2016 dalje znašajo:

v eur

Vrtec Starostna skupina  
1–3 let

Starostna skupina 
3–4 let

Kombinirani od-
delki

Starostna skupina 
3–6 let Razvojni oddelek

1. Brestanica 544,85 376,59 – 361,21 –
2. Koprivnica – – 396,88 341,86 –
3. Krško 512,73 – 410,83 354,62 826,08
4. Leskovec 494,96 – 389,43 354,47 –
5. Podbočje 591,46 386,96 411,96 379,38 –
6. Raka 456,10 – 365,48 314,63 –
7. Senovo 507,08 359,78 371,60 327,96 –

2. člen
Cene programov so oblikovane na podlagi metodologije, 

kot izhaja iz Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen pro-
gramov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Osnova za določanje 
in obračunavanje plačil se določi na podlagi Pravilnika o or-
ganiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v Občini 
Krško.

Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sred-
stev Centri za socialno delo odločajo o pravici do znižanja pla-
čila za programe vrtcev po zakonu, ki ureja predšolsko vzgojo 
(znižano plačilo vrtca), glede na uvrstitev v dohodkovni razred.

3. člen
Stroški živil za prehrano otrok v vrtcih Občine Krško zna-

šajo 2,03 € na otroka na dan.

4. člen
Vrtec staršem zaračuna 4,75 € za vsako začeto uro za-

mude v naslednjih primerih:
– ko starši ob zaključku poslovalnega časa vrtca ne pri-

dejo po svojega otroka,
– kadar je otrok v vrtcu več kot 9 ur dnevno.

5. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 9. 2016.

Št. 605-2/2016-O704
Krško, dne 23. junija 2016

Župan 
Občine Krško

mag. Miran Stanko l.r.

2096. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi vrednosti 
nepremičnin uporabljenih in potrebnih 
za izgradnjo občinske gospodarske javne 
infrastrukture

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena 
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno pre-
čiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Krško, na 15. seji, 
dne 23. 6. 2016, sprejel

S K L E P
o dopolnitvi Sklepa o določitvi vrednosti 
nepremičnin uporabljenih in potrebnih  

za izgradnjo občinske gospodarske javne 
infrastrukture

I.
V Sklepu o določitvi vrednosti nepremičnin uporablje-

nih in potrebnih za izgradnjo občinske gospodarske javne 
infrastrukture (Uradni list RS, št. 45/09, 73/09 in 41/14) (v 
nadaljevanju: sklep) se v točki I. pod e) doda nov odstavek, 
ki se glasi:

»Nepremičnine, ki so po svoji namenski rabi opre-
deljene kot prometna infrastruktura in so bile uporabljene 
za izgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture, 
se odkupijo po vrednosti, ki je za zemljišče veljala po 
namenski rabi, preden je zemljišče postalo prometna in-
frastruktura.«.
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II.
V sklepu se v točki I. doda novo poglavje g., ki se glasi:
»g. določitev vrednosti pri menjavah nepremičnin
Pri menjavah nepremičnin na istem območju se za dolo-

čitev vrednosti nepremičnin praviloma uporabi metoda uradne 
cenitve.«.

III.
V sklepu se v točki II. pod d) doda nov odstavek, ki se glasi:
»Nepremičnine, ki so po svoji namenski rabi opredeljene 

kot infrastruktura in so bile uporabljene za izgradnjo občinske 
gospodarske javne infrastrukture, se odkupijo po vrednosti, ki je 
za zemljišče veljala po namenski rabi, preden je zemljišče postalo 
infrastruktura.«.

IV.
V sklepu se v točki II. doda novo poglavje f., ki se glasi:
»f. določitev vrednosti pri menjavah nepremičnin
Pri menjavah nepremičnin na istem območju se za dolo-

čitev vrednosti nepremičnin praviloma uporabi metoda uradne 
cenitve.«.

V.
Sklep velja z dnem objave v Uradnem listu Republike 

Slovenije.

Št. 478-8/2016-O507
Krško, dne 23. junija 2016

Župan 
Občine Krško

mag. Miran Stanko l.r.

2097. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 3/2016

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US 
RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) 
in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – 
uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Krško, na 
15. seji, dne 23. 6. 2016, sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra št. 3/2016

I.
Ukine se javno dobro na naslednjih nepremičninah:

LASTNIŠTVO (status) Šifra k.o. Ime k.o. Parc. št.: Površina m2 Delež
Javno dobro 1316 Stara vas 759/4 70 1/1
Javno dobro 1316 Stara vas 759/8 70 1/1
Javno dobro 1316 Stara vas 189/35 926 1/1
Javno dobro 1316 Stara vas 189/36 1 1/1
Javno dobro 1316 Stara vas 817/3 5 1/1
Javno dobro 1315 Videm 384/2 54 1/1
Javno dobro 1327 Površje 1105/9 201 1/1

II.
Po ukinitvi javnega dobra se na nepremičninah vknjiži 

lastninska pravica v korist Občine Krško.

III.
Izbriše se zaznamba javnega dobra na naslednjih ne-

premičninah:

LASTNIŠTVO (status) Šifra k.o. Ime k.o. Parc. št.: Površina m2 Delež
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 385/1 1250 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 388/1 478 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 389/1 1285 1/1
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LASTNIŠTVO (status) Šifra k.o. Ime k.o. Parc. št.: Površina m2 Delež
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 391/1 825 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 388/4 351 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 387/11 1068 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 394 163 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 387/15 39 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 387/17 211 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 395/3 10 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 387/6 34 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 395/2 13 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 387/19 33 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 395/4 2681 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 387/21 378 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 343/3 65 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 396/8 237 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 343/7 1 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 396/14 934 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 396/15 413 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 396/18 40 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 396/13 227 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 387/8 813 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 387/9 680 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 388/2 164 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 389/2 263 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 388/3 210 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 389/3 114 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 391/2 16 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 387/12 520 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 387/13 789 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 387/22 13 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 385/6 66 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 387/14 409 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 387/16 544 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 387/5 88 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 387/18 96 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 395/7 372 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 387/20 907 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 395/5 506 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 343/6 514 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 396/9 128 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 396/11 1594 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 343/4 29 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 387/4 104 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 396/16 411 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 396/6 29 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 387/3 189 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 396/5 412 1/1
Občina Krško – zaznamba JD 1315 Videm 385/2 1471 1/1

IV.
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.

Št. 478-8/2016-O507
Krško, dne 23. junija 2016

Župan 
Občine Krško

mag. Miran Stanko l.r.
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LJUBLJANA

2098. Avtentična razlaga določb 10. člena (tretji 
odstavek pod naslovom »Prostorska 
enota P1«) in 23. člena (točka »3. Dovoz 
intervencijskih, dostavnih in komunalnih 
vozil«) v povezavi s karto 4.5 Odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 
Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) in 
122. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno) je Mestni svet 
Mestne občine Ljubljana na 17. seji dne 27. 6. 2016 sprejel

A V T E N T I Č N O  R A Z L A G O
določb 10. člena (tretji odstavek pod naslovom 

»Prostorska enota P1«) in 23. člena  
(točka »3. Dovoz intervencijskih, dostavnih  
in komunalnih vozil«) v povezavi s karto 4.5 

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška,  

ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška

I.
Določbi 10. člena (tretji odstavek pod naslovom »Prostor-

ska enota P1«) in 23. člena (točka »3. Dovoz intervencijskih, 
dostavnih in komunalnih vozil«) v povezavi s karto 4.5 Odloka 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij 
urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja 
Šiška (Uradni list RS, št. 69/09, 78/10, 79/12 in 95/12) je treba 
razumeti tako, da je dostava za trgovino predvidena z južne in 
vzhodne ter tudi s severne strani.

II.
Ta avtentična razlaga se objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije.

Št. 3505-14/2016-3
Ljubljana, dne 27. junija 2016

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

SEVNICA

2099. Poročilo o izidu nadomestnih volitev članov 
sveta Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo

Občinska volilna komisija Občine Sevnica na podlagi 
90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 
– UPB3, 45/08 in 83/12) objavlja

P O R O Č I L O
o izidu nadomestnih volitev članov sveta 

Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo

Nadomestne volitve dveh članov sveta Krajevne skupno-
sti Dolnje Brezovo v 1. volilni enoti so bile izvedene v nedeljo, 
26. junija 2016. Kandidirala sta 2 kandidata, ki sta bila tudi 
izvoljena.

1. Udeležba na volitvah:
Skupno število volivcev 122
Skupaj glasovalo 46
Procent udeležbe 37,70 %
2. Občinska volilna komisija je na seji, dne 26. junija 2016, 

ugotovila naslednji izid glasovanja:
Št. volivcev po VI 122
Oddanih gl. 46
Neveljavnih gl. 1
Veljavnih gl. 45

Zap. 
št.

Kandidat Št. glasov Odstotek

1. BENJAMIN OČKO 35 77,78 % izvoljen
2. FRANC SLEMENŠEK 40 88,89 % izvoljen

Št. 041-0001/2016
Sevnica, dne 26. junija 2016

Anton Grilc l.r.
Predsednik Občinske volilne komisije

Občine Sevnica

SLOVENJ GRADEC

2100. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje urejanja 
Motokros Slovenj Gradec; I. faza

Na podlagi prvega odstavka 57. člena v povezavi s tre-
tjim odstavkom 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
– ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 29. člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno 
prečiščeno besedilo) ter na osnovi 16. člena statuta Mestne 
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1) je 
župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje urejanja Motokros Slovenj 

Gradec; I. faza  
(Uradni list RS, št. 40/13)

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO  
IN SPREJEM SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA  

O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 
ZA OBMOČJE UREJANJA MOTOKROS SLOVENJ 

GRADEC; I. FAZA  
(V NADALJEVANJU SD OPPN MOTOKROS)

Lastnica zemljišč na katerih je urejena steza za Motokros 
želi urediti dokumentacijo za samo stezo in v skladu z odlo-
kom zgraditi infrastrukturo in objekte, ki jih predvideva sprejeti 
OPPN. Sprejeti OPPN ne predvideva fazne gradnje objektov, 
kar zaradi obsega in lastniške strukture parcel ureditvenega ob-
močja predstavlja oviro pri pridobivanju gradbenega dovoljenja.

Večinska lastnica zemljišč in upravljavka Motokros steze 
je tako podala pobudo, da se sprejeti Odlok o občinskem po-
drobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Motokros 
Slovenj Gradec; I. faza (Uradni list RS, št. 40/13) spremeni in 
omogoči fazno pridobitev gradbenih dovoljen, pri čemer mora 
vsaka faza zase predstavljati funkcionalno celoto, ki omogoča 
varno in celovito uporabo športnega objekta.
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Predlagana sprememba predstavlja vsebinsko spremem-
bo, ki jo je potrebno sprejeti v skladu z Zakonom o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt), kar je tudi 
razlog za začetek priprave SD OPPN Motokros.

SD OPPN Motokros se bodo nanašale samo na prostor-
sko izvedbene pogoje, ki določajo način gradnje – faznost 
gradnje. Postopek SD OPPN Motokros bo tako skrajšan, kot 
to dopušča ZPNačrt.

Priprava SD OPPN Motokros bo potekala po predpi-
sanem postopku skladno z določili ZPNačrt in Pravilnika o 
vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega pro-
storskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).

II. OBMOČJE SD OPPN MOTOKROS

Ureditveno območje SD OPPN Motokros obsega celotno 
območje veljavnega odloka.

Sprejeti odlok o SD OPPN Motokros bo predstavljal prav-
no podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvidene 
gradnje in ureditve.

III. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV

Pri izdelavi SD OPPN Motokros se v možnem obsegu 
upoštevajo in uporabijo že izdelane strokovne podlage, koli-

kor so ustrezno ažurne, skladne z Odlokom o spremembah 
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Ob-
čine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, 
dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbenega plana 
Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, 
dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za območje Mestne občine 
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 93/99, popravek 23/00), 
Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenj Gra-
dec za območje Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2008 
(Uradni list RS, št. 89/09) in veljavnimi predpisi za posamezna 
območja, Sklepom o sprejemu in pričetku uporabe usklajene 
digitalne kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam 
veljavnih planskih aktov za območje Mestne občine Slovenj 
Gradec (Uradni list RS, št. 72/12), Odlokom o spremembah 
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednje-
ročnega plana Občine Slovenj Gradec za območje Mestne 
občine Slovenj Gradec v letu 2009 (Uradni list RS, št. 52/15) in 
Ugotovitvenem sklepu o prenehanju uporabe prostorskih aktov 
v delu, ki se nanašajo na nadomeščanje kmetijskih zemljišč 
(Uradni list RS, št. 81/15).

V postopku priprave SD OPPN Motokros se lahko za-
gotovijo tudi druge strokovne podlage, če to izhaja iz vsebine 
problematike, ki jo je treba razrešiti v SD OPPN Motokros.

IV. ROKI ZA PRIPRAVO SD OPPN MOTOKROS

Aktivnost Rok oziroma trajanje aktivnosti
Sklep o začetku priprave SD OPPN Motokros Sprejme župan
Objava sklepa v uradnem glasilu julij 2016
Priprava dopolnjenega osnutka SD OPPN Motokros 5 dni po objavi sklepa
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka SD 
OPPN Motokros

7 dni pred pričetkom javne razgrnitve

Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka SD OPPN Motokros  
z evidentiranjem vseh pisnih pripomb

15 dni

Javna obravnava SD OPPN Motokros Izvede se v času javne razgrnitve
Ureditev pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave Po zaključeni javni razgrnitvi
Priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve  
in obravnave

7 dni po ureditvi pripomb

Opredelitev župana do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave Po pripravi strokovnih stališč
Izdelava usklajenega predloga SD OPPN Motokros na osnovi potrjenih stališč 
do pripomb

7 dni po opredelitvi župana do pripomb iz javne 
razgrnitve in obravnav

Sprejem SD OPPN Motokros na občinskem svetu Mestne občine Slovenj Gradec Po uskladitvi predloga SD OPPN Motokros
Objava SD OPPN Motokros v Uradnem listu Po sprejemu SD OPPN Motokros na občinskem 

svetu Mestne občine Slovenj Gradec

V. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI PODAJO 
SMERNICE ZA NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE 

IZ NJIHOVE PRISTOJNOSTI

S predlagano SD OPPN Motokros ne vplivamo na po-
dročje pristojnosti nosilcev urejanja prostora in bomo povzeli 
smernice in mnenja iz veljavnega odloka. V primeru, da se 
v okviru priprave dokumenta ugotovi, da so potrebne njihove 
smernice za načrtovanje prostorske ureditve se le te vključi v 
postopek in se pridobi njive smernice in mnenja.

VI. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM PRIPRAVE 
SD OPPN MOTOKROS

Finančna sredstva za izdelavo SD OPPN Motokros zago-
tovi pobudnica sprememb in dopolnitev odloka.

VII. DRUGA DOLOČILA

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (http://www.

slovenjgradec.si) in na oglasni deski Mestne občine Slovenj 
Gradec ter začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 350-0005/2011
Slovenj Gradec, dne 22. junija 2016

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

2101. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti 
Jurij ob Ščavnici za leto 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2), 29. in 40. člena Zakona o javnih 
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financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) 
in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list 
št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 
14. redni seji dne 29. 6. 2016 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij  

ob Ščavnici za leto 2016

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za 

leto 2016 se spremeni 2. člen tako, da se glasi:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov
 Rebalans 

proračun leta 
2016 v EUR

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74) 4.872.379
TEKOČI PRIHODKI (70+71)  2.121.173

70 DAVČNI PRIHODKI 1.926.943
700 Davki na dohodek in dobiček 1.715.441
703 Davki na premoženje 146.294
704 Domači davki na blago in storitve 65.208
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 194.230
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 114.521
711 Takse in pristojbine 3.276
712 Denarne kazni 2.270
713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 0
714 Drugi nedavčni prihodki 74.163

72 KAPITALSKI PRIHODKI 198.553
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 28.154
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopred. dolg. sredstev 170.399

73 PREJETE DONACIJE 2.500
730 Prejete donacije iz domačih virov 2.500
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.550.153
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinanč. institucij 1.898.103
741 Prejeta sredstva iz držav. proračuna 
iz sred. proračuna EU 652.050

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 5.374.114
40 TEKOČI ODHODKI 787.611

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 211.793
401 Prispevki delodajalca za socialno 
varnost 32.723
402 Izdatki za blago in storitve 498.496
403 Plačila domačih obresti 15.000
409 Rezerve 29.599

41 TEKOČI TRANSFERI 1.119.876
410 Subvencije 74.000
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 582.272
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanov. 143.593
413 Drugi tekoči domači transferi 320.011
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.399.774
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.399.774

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 66.853
431 Investicijski transferi fizičnim  
in prav. osebam, ki niso pr. up. 48.815
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 18.038

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) –501.735

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

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE(500)  200.000
50 ZADOLŽEVANJE 200.000

500 Domače zadolževanje 200.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 40.000
55 ODPLAČILO DOLGA 40.000

550 Odplačila domačega dolga 40.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –341.735
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 160.000
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.) 501.735
XII. STANJE SRED. NA RAČUNU  

OB KONCU PRET. LETA 341.735

2. člen
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-

srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
– http:/www.sveti-jurij.si/.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0003/2016
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 29. junija 2016

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Miroslav Petrovič l.r.
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2102. Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka na območju Občine Sveti Jurij 
ob Ščavnici

Na podlagi 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, 76/14, 14/15 – ZUUJFO), Uredbe o 
vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list 
RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega 
prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), Odloka o Občinskem pro-
storskem načrtu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, 
št. 36/15) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
(Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob 
Ščavnici na 14. seji dne 29. 6. 2016 sprejel

O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč  

in merilih za odmero komunalnega prispevka  
na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje Občine Sveti Jurij ob Ščavnici in merila 
za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Sveti 
Jurij ob Ščavnici.

2. člen
(sestavni deli Program opremljanja)

(1) Program opremljanja vsebuje besedilo odloka, teks-
tualni in grafični del.

(2) Tekstualni del Programa opremljanja vsebuje:
– obstoječo in predvideno komunalno opremo,
– obračunska območja posameznih vrst obstoječe in 

predvidene komunalne opreme,
– skupne in obračunske stroške opremljanja po posame-

zni vrsti komunalne opreme in po obračunskih območjih,
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na površino 

parcele in na neto tlorisno površino objekta po posamezni vrsti 
komunalne opreme,

– podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka,
– izračun komunalnega prispevka,
– odmero in način plačila komunalnega prispevka,
– oprostitve plačila komunalnega prispevka,
– pogodbo o opremljanju in
– podrobnejši program opremljanja.
(3) Grafični del Programa opremljanja vsebuje:
– prikaz cestnega omrežja s pripadajočimi objekti v merilu 

1:15000,
– prikaz vodovodnega omrežja v merilu 1:15000,
– prikaz površin za ravnanje z odpadki v merilu 1:15000.
(4) Program opremljanja velja na celotnem območju Ob-

čine Sveti Jurij ob Ščavnici.

3. člen
(pomen izrazov)

V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:
(1) Program opremljanja je dokument, na podlagi katere-

ga se izvaja opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno opre-
mo in je osnova za obračun komunalnega prispevka.

(2) Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih 

lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, 
ki urejajo varstvo okolja,

– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih 
lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo 
energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,

– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske 
ceste, javna parkirišča in druge javne površine.

Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje 
komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini 
komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja ko-
munalne opreme.

(3) Stavbno zemljišče je zemljiška parcela oziroma več 
zemljiških parcel ali njihovih delov na katerih je zgrajen objekt, 
oziroma zemljiška parcela, ki je z občinskim prostorskim na-
črtom namenjena za graditev objektov. Stavbno zemljišče v 
posamezni enoti urejanja prostora se šteje za opremljeno: če 
je v tej enoti urejanja zgrajena in predana v upravljanje komu-
nalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne 
infrastrukture, ki so določeni v prostorskem aktu občine, ali je 
v prostorskem aktu občine predvidena komunalna oprema ter 
objekti in omrežja druge gospodarske javne infrastrukture vklju-
čene v občinski načrt razvojnih programov v okviru občinskega 
proračuna za tekoče ali naslednje leto.

(4) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je inve-
stitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na ko-
munalno opremo ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta 
ali spreminja njegovo namembnost.

(5) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne 
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na 
to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.

(6) Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s 
projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme 
na obračunskem območju.

(7) Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del sku-
pnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev 
zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive 
zavezance.

(8) Objekt je stavba ali gradbeni inženirski objekt v skladu 
s predpisi, ki urejajo graditev objektov.

(9) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih 
površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.

(10) Parcela je zemljiška parcela ali njen stavbni del, na 
kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za kate-
rega mora zavezanec plačati komunalni prispevek.

II. KOMUNALNA OPREMA

4. člen
(komunalna oprema)

(1) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno 
opremo:

– ceste s pripadajočimi objekti,
– vodovodno omrežje,
– površine za ravnanje z odpadki.
(2) Ceste s pripadajočimi objekti so (po tem Programu 

opremljanja):
– občinske javne ceste vključno z odvodnjavanjem, javno 

razsvetljavo, avtobusnimi postajališči in pločniki.

III. OBRAČUNSKA OBMOČJA

5. člen
(obračunska območja)

Obračunska območja so določena za naslednjo komu-
nalno opremo:

– obračunsko območje za ceste s pripadajočimi objekti 
z oznako C,

– obračunsko območje za vodovodno omrežje z oznako V,
– obračunsko območje površine za ravnanje z odpadki PRO.
Obračunska območja posamezne komunalne opreme s 

prikazom komunalne opreme so podana v grafičnih prilogah, 
ki so sestavni del programa opremljanja.
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IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI

6. člen
(skupni in obračunski stroški)

Skupni stroški obstoječe in predvidene komunalne opre-
me po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih 
območjih so:

Vrsta komunalne opreme Obračunsko območje Skupni stroški [€] Obračunski stroški [€]
Ceste s pripadajočimi objekti  
(pločniki, JR in avtobusna postajališča) OB_C 13.555.855 6.379.745

Vodovodno omrežje OB_V 5.259.802 1.619.688
Prostori za ravnanje z odpadki OB_PRO 110.619 110.619

7. člen
(preračun stroškov na enoto mere)

(1) Obračunski stroški preračunani na mersko enoto 
kvadratnega metra parcele za določeno komunalno opremo 
na posameznem obračunskem območju so:

Vrsta opreme Oznaka obračunskega 
območja PP [m2] Vrednost [EUR] Cena ne enoto (Cpi) 

[EUR/m2]
Ceste s pripadajočimi objekti OB_C 3.247.056 6.379.745,00 1,964
Vodovodno omrežje OB_V 3.247.056 1.619.688,00 0,499
Prostori za ravnanje z odpadki OB_PRO 3.247.056 110.619,00 0,034

(2) Obračunski stroški preračunani na mersko enoto 
neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opre-
mo na posameznem obračunskem območju so:

Vrsta opreme Oznaka obračunskega 
območja NTPO [m2] Vrednost [EUR] Cena ne enoto (Cpi) 

[EUR/m2]
Ceste s pripadajočimi objekti OB_C 570.459 6.379.745,00 11,183
Vodovodno omrežje OB_V 570.459 1.619.688,00 2,839
Prostori za ravnanje z odpadki OB_PRO 570.459 110.619,00 0,194

V. MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

8. člen
(površina parcele)

(1) Za objekt za katerega je potrebno pridobiti gradbeno 
dovoljenje, se za površino parcele, ki se upošteva pri odmeri 
komunalnega prispevka, upošteva površino iz projekta za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja.

(2) Za obstoječ objekt, ki se na novo priključuje na ko-
munalno opremo ali se mu izboljšuje opremljenost stavbnega 
zemljišča se površina parcele, ki se upošteva pri odmeri ko-
munalnega prispevka, ugotovi iz projektne dokumentacije za 
ta objekt ali iz podatkov uradnih evidenc Geodetske uprave 
Republike Slovenije.

9. člen
(neto tlorisna površina)

(1) Za objekt za katerega je potrebno pridobiti gradbeno 
dovoljenje se neto tlorisno površino, ki se upošteva pri odmeri 
komunalnega prispevka, povzame iz projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.

(2) Za obstoječ objekt, ki se na novo priključuje na ko-
munalno opremo ali se mu izboljšuje opremljenost stavbnega 
zemljišča se neto tlorisno površino, ki se upošteva pri odmeri 
komunalnega prispevka, ugotovi iz projektne dokumentacije 
za ta objekt ali iz podatkov uradnih evidenc Geodetske uprave 
Republike Slovenije.

(3) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma 
določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispe-
vek odmeri le od površine parcele, in sicer samo za ceste 
in pripadajoče objekte ter za tisto komunalno opremo, na 
katero se objekti priključujejo prek samostojnih priključkov. 

Tako dobljeno vrednost komunalnega prispevka se pomnoži 
s faktorjem 2.

10. člen
(opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo)

(1) Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opre-
mo se upošteva tako, da se ugotovi na katero vrsto komunalne 
opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt, ali mu je omogo-
čena uporaba določene vrste komunalne opreme.

(2) Če se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki je v 
fazi izdaje gradbenega dovoljenja, se vrsto komunalne opreme, 
na katero bo zavezanec priključil svoj objekt ali mu bo omogo-
čena uporaba te vrste komunalne opreme, ugotovi iz projekta 
za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(3) Če se komunalni prispevek odmeri za obstoječi objekt, 
ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki se mu iz-
boljšuje opremljenost stavbnega zemljišča, se vrsto komunalne 
opreme, na katero bo zavezanec priključil svoj objekt ali mu bo 
omogočena uporaba te vrste komunalne opreme, ugotovi na 
podlagi podatkov lastnika in upravljavca te vrste komunalne 
opreme.

(4) Za vsa območja stavbnih zemljišč se za vse objekte 
upošteva, da imajo omogočeno uporabo cest s pripadajočimi 
objekti in objektov za ravnanje z odpadki, zato se jim komu-
nalni prispevek za to vrsto komunalne opreme odmeri, razen v 
primerih iz 26. člena.

11. člen
(delež)

Razmerje med deležem parcele (Dpi) in deležem neto tlo-
risne površine stavbe (Dti) pri izračunu komunalnega prispevka 
je Dpi:Dti = 0,5:0,5.
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12. člen
(namembnost)

(1) V skladu z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objek-
tih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11) se objekte 
razvrsti po namembnosti glede na pretežni namen za določitve 
faktorja dejavnosti (Kd).

Šifra CC-SI Faktor dejavnosti (K) Opis objekta
11 1 Stanovanjske stavbe

11210 1,1 Dvostanovanjske stavbe
11220 1,3 Tri- in večstanovanjske stavbe

113 0,8 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
12  Nestanovanjske stavbe

121 1 Gostinske stavbe
122 1,2 Poslovne in upravne stavbe
123 1 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti

12303 1,3 Bencinski servisi
124 1,3 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij
125 1 Industrijske stavbe in skladišča
126 0,7 Stavbe splošnega družbenega pomena

12650 0,8 Stavbe za šport
127 0,7 Druge nestanovanjske stavbe

12712 0,7 Stavbe za rejo živali
2 1 Gradbeni inženirski objekti

23 1,3 Industrijski gradbeni kompleksi (vetrne el., objekti za proizvodnjo opeke ...)
24110 0,7 Športna igrišča
24122 0,7 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
24201 1,3 Vojaški objekti

(2) Za določitev faktorja dejavnosti se upošteva najnižja 
raven klasifikacije iz zgornje tabele.

VI. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

13. člen
(izračun komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se izračuna tako, da se ugotovi 
na katero vrsto komunalne opreme zavezanec priključi svoj 
objekt ali pa mu je omogočena uporaba določene vrste komu-
nalne opreme.

(2) Za vsako posamezno komunalno opremo iz prejšnjega 
odstavka se določi znesek dela komunalnega prispevka, ki 
pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem 
obračunskem območju.

(3) Seštevek zneskov iz prejšnjega odstavka je komunalni 
prispevek, ki se odmeri zavezancu.

(4) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne 
opreme na posameznem obračunskem območju se izračuna 
na naslednji način:

KPij=(A(parcela)*Cpij*Dp)+(Kd*A(tlorisna)*Ctij*Dt)

pri čemer je:
KPij  znesek dela komunalnega prispevka, ki pri-

pada posamezni vrsti komunalne opreme na 
posameznem obračunskem območju

A(parcela) površina parcele (m2)
A(tlorisna) neto tlorisna površina objekta (m2)
Kd  faktor dejavnosti
Dp delež parcele pri izračunu komunalnega pri-

spevka
Dt delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu 

komunalnega prispevka

Cpij indeksirani stroški opremljanja kvadratnega me-
tra parcele z določeno komunalno opremo na 
določenem obračunskem območju

Ctij indeksirani stroški opremljanja kvadratnega me-
tra neto tlorisne površine objekta z določeno 
komunalno opremo na obračunskem območju

i določena vrsta komunalne opreme
j določeno obračunsko območje

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

KP=∑KPij

pri čemer je:
KP  celotni izračunani komunalni prispevek

14. člen
(izračun komunalnega prispevka v primeru povečanja neto 

tlorisne površine in spremembe namembnosti objekta)
(1) V primeru spremembe neto tlorisne površine ali spre-

membe namembnosti objekta, je komunalni prispevek za dolo-
čeno vrsto komunalne opreme enak razliki med:

– izračunom komunalnega prispevka po povečanju neto 
tlorisne površine ali spremembi namembnosti in

– komunalnega prispevka pred povečanjem neto tlorisne 
površine ali spremembi namembnosti objekta.

(2) Komunalni prispevek se obračuna, če je razlika vre-
dnosti komunalnih prispevkov pozitivna.

(3) V primeru, ko se objektu poveča neto tlorisna površina 
ali spremeni namembnost, se ne uporabljajo določbe tega od-
loka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo, ampak 
se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta 
oziroma faktor dejavnosti.

(4) Metodologija izračuna se nanaša na naslednje pojme: 
dozidava, nadzidava, rekonstrukcija, sprememba namembno-
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sti, legalizacija objekta in odstranitev objekta z novogradnjo 
objekta.

15. člen
(izračun komunalnega prispevka v primeru gradnje  

na pozidani parceli)
V primeru gradnje objektov na pozidani parceli, se ko-

munalni prispevek obračuna po navodilih za izračun komunal-
nega prispevka v primeru povečanja neto tlorisne površine iz 
14. člena odloka.

16. člen
(indeksiranje stroškov)

(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra 
parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem ob-
močju z določeno komunalno opremo (Cpij) in stroški opre-
mljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z 
določeno komunalno opremo (Ctij) se pri odmeri komunalnega 
prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa 
cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeni-
štvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena 
dela – ostala nizka gradnja«.

(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja 
datum uveljavitve programa opremljanja.

VII. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA

17. člen
(odločba)

(1) Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občinske 
uprave z odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.

(2) Zahtevo za odmero komunalnega prispevka vloži za-
vezanec sam ali jo v njegovem imenu vloži upravni organ za 
gradbene zadeve.

18. člen
(način odmere komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek odmeri organ Občine Sveti Jurij 
ob Ščavnici, pristojen za odmero komunalnega prispevka, (v 
nadaljevanju: pristojni organ) z odločbo na zahtevo zavezanca 
ali po uradni dolžnosti.

(2) Po uradni dolžnosti odmeri komunalni prispevek pri-
stojni organ občinske uprave v naslednjih primerih:

– če je zgrajena nova komunalna oprema, na katero se 
lahko priključijo ali jo uporabljajo lastniki obstoječih objektov;

– če občina ugotovi, da ima lastnik objekta možnost 
priključitve na določeno vrsto komunalne opreme, za katero 
je predpisana obvezna priključitev, pa na le to še ni priključen,

– lastnik objekta vloži vlogo za priključitev obstoječega 
objekta na posamezno vrsto komunalne opreme, na katero 
še ni priključen in zanjo še ni plačal komunalnega prispevka.

(3) Območje možnosti priključitve oziroma uporabe nove 
komunalne opreme za katere se po uradni dolžnosti odmeri 
komunalni prispevek, sprejme Občinski svet Občine Sveti Jurij 
ob Ščavnici s sklepom.

(4) Odmera komunalnega prispevka na podlagi drugega 
odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev po pridobitvi 
uporabnega dovoljenja za zgrajeno novo komunalno opremo 
oziroma 6 mesecev po začetku uporabe objekta.

(5) Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba o kateri 
odloča župan.

19. člen
(namen zbranih sredstev)

Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici in so namenjena izključno za na-
men gradnje komunalne opreme, skladno z načrtom razvojnih 
programov občinskega proračuna in programom opremljanja.

20. člen
(plačilo)

Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem zne-
sku, lahko pa se zavezanec z Občino Sveti Jurij ob Ščavnici 
dogovori tudi o plačilu komunalnega prispevka po obrokih 
(vendar največ v 12 mesečnih obrokih).

21. člen
(upoštevanje že plačanih sredstev za opremljanje  

stavbnih zemljišč)
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko 

pri odmeri komunalnega prispevka uveljavlja:
– v preteklosti plačani komunalni prispevek za objekte, ki 

se odstranijo in se nahajajo znotraj parcele, na kateri se gradi 
objekt, za katerega se odmerja komunalni prispevek,

– v preteklosti plačane stroške za opremljanje parcele, 
na kateri se nahaja objekt, za katerega se odmerja komunalni 
prispevek. Določba velja le za prispevke za posamezno (isto) 
vrsto komunalne infrastrukture, plačane od 1. 1. 1994.

(2) Za uveljavljanje že plačanih sredstev je zavezanec 
dolžan predložiti ustrezna dokazila – potrdila o plačilu, ipd. 
Pogodbe ali odločbe niso ustrezna dokazila. O upoštevanju 
predloženih dokazil o plačilih odloči pristojni organ.

Zavezanec lahko že plačana sredstva uveljavlja le enkrat.
Upoštevajo se revalorizirani zneski od datuma plačila do 

datuma izdaje odločbe.

22. člen
(pogodba o opremljanju)

Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor 
sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno 
opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, 
se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o 
opremljanju se sklene skladno z določili 78. člena Zakona o 
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07).

23. člen
(podrobnejši program opremljanja)

(1) Podrobnejši program opremljanja je program opre-
mljanja, s katerim se opremlja stavbna zemljišča s komunalno 
opremo, ki ni upoštevana v Programu opremljanja občine.

(2) Na posameznih delih občine, kjer bodo sprejeti po-
sebni odloki o programu opremljanja stavbnih zemljišč se na 
podlagi tega odloka izračunajo stroški za obstoječo že zgrajeno 
komunalno opremo. Posebne programe je potrebno sprejeti 
za območja, ki se bodo urejala s podrobnimi izvedbenimi pro-
storskimi akti.

24. člen
(pogodba o medsebojnih obveznostih)

(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec 
pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih 
obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno 
opremo.

(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za 
priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v 
zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.

25. člen
(vračilo komunalnega prispevka)

V primeru ko je investitor plačal komunalni prispevek, pa 
pri pristojnem organu za gradbene zadeve ne vložil zahteve 
za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljene ni 
bilo izdano, oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila 
plačanega komunalnega prispevka. Vračilo plačanega komu-
nalnega prispevka se izvede na podlagi odločbe, ki jo pristojni 
organ občinske uprave izda na podlagi vloge zavezanca.
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26. člen
(oprostitve plačila komunalnega prispevka)

(1) Za gradnjo in posodobitev gospodarske javne infra-
strukture se komunalni prispevek ne odmeri.

(2) Komunalni prispevek se oprosti plačila za gradnjo:
– neprofitnih stanovanj in posameznih vrst stavb za izobra-

ževanje (oznaka 12630 v CC-SI), znanstveno-raziskovalno delo 
(oznaka 12630 v CC-SI in zdravstvo (oznaka 12640 v CC-SI)

– nestanovanjskih stavb (oznaka 12 v CC-SI), katerih 
edini investitor je Občina Sveti Jurij ob Ščavnici. Če je občina 
Sveti Jurij ob Ščavnici lastnik in investitor samo dela objekta, 
se lahko oprostitev upošteva le za ta del objekta.

(3) Komunalni prispevek se oprosti plačila za gradnjo:
– drugih stavb, ki niso uvrščene drugje (oznaka 1274 CC-SI) 

– velja samo za vrsto objektov: gasilski domovi;
– stavb splošnega družbenega pomena (oznaka 126 CC-SI) 

– velja samo za vrsto objektov: dvorane za družabne prireditve.
(4) Za gradnjo objekta, s katerim se nadomesti obstoječi 

objekt, uničen zaradi naravne nesreče v skladu s sprejetim 
sanacijskim programom se komunalni prispevek oprosti plačila, 
če je nadomestni objekt iste neto tlorisne površine in namemb-
nosti. V primeru povečanja neto tlorisne površine oziroma 
spremembe namembnosti se odmeri komunalni prispevek za 
pozitivno razliko neto tlorisne površine oziroma faktorja na-
membnosti.

(5) Komunalni prispevek se ne odmeri za gradnjo nezah-
tevnih in enostavnih objektov v skladu z veljavnim predpisom 
o vrstah objektov glede na zahtevnost, razen če ima objekt 
samostojne priključke na komunalno opremo.

(6) O ostalih oprostitvah in olajšavah plačila komunalnega 
prispevka odloča, po predlogu župana, občinski svet.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

27. člen
(dokončanje postopkov za odmero komunalnega prispevka)

Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred 
uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah programov 
opremljanja, veljavnih v času vložitve vloge za odmero komu-
nalnega prispevka.

28. člen
(vpogled v Program opremljanja)

Program opremljanja stavbnih zemljišč vključno s prilo-
gami je na vpogled na sedežu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.

29. člen
(prenehanje veljavnosti programov opremljanja)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka na območju Občine Sveti Jurij ob 
Ščavnici (Uradni list RS, št. 70/09) in Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč 
in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Ob-
čine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 8/10).

30. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 350-0023/2015-010
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 29. junija 2016

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Miroslav Petrovič l.r.

ŠENTRUPERT

2103. Odlok o rebalansu 1 proračuna Občine 
Šentrupert za leto 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 40. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 104/12 – ZIPRS1314, 
46/13 – ZIPRS1314-A, 82/13 – ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 
– ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 95/14 – ZIPRS1415-C, 
14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617) 
ter 19. in 95. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list 
RS, št. 12/07, 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert na 
13. redni seji dne 22. 6. 2016 sprejel

O D L O K
o rebalansu 1 proračuna Občine Šentrupert  

za leto 2016

1. člen
(1) V Odloku o proračunu Občine Šentrupert za leto 2016 

(Uradni list RS, št. 10/16) se v 2. členu drugi odstavek spremeni 
tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov je 
določen v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Rebalans 1

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.846.633,16
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.329.285,65

70 DAVČNI PRIHODKI 1.945.649,00
700 Davki na dohodek in dobiček 1.543.581,00
703 Davki na premoženje 302.068,00
704 Domači davki na blago in storitve 100.000,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.383.636,65
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 955.100,00
711 Takse in pristojbine 3.000,00
712 Globe in druge denarne kazni 15.400,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 40.900,00
714 Drugi nedavčni prihodki 369.236,65

72 KAPITALSKI PRIHODKI 180.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 180.000,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 337.347,51
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 187.696,00
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev EU 149.651,51

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.012.916,97
40 TEKOČI ODHODKI 1.692.344,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 250.100,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 43.164,00
402 Izdatki za blago in storitve 1.295.980,00
403 Plačila domačih obresti 68.000,00
409 Rezerve 35.100,00

41 TEKOČI TRANSFERI 996.256,51
410 Subvencije 42.500,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 539.480,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 75.973,00
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413 Drugi tekoči domači transferi 338.303,51
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.281.016,46

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.281.016,46
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 43.300,00

431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 38.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 5.300,00

I. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –166.283,81

III/I. PRIMARNI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403–404) –100.283,81

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(70 + 71) – (40+41) 640.685,14

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

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

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
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
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb 30.000,00
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

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 302.000,00
50 ZADOLŽEVANJE 302.000,00

500 Domače zadolževanje 302.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)  150.000,00
55 ODPLAČILA DOLGA  150.000,00

550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  –44.283,81

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 152.000,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 166.283,00
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA  44.283,81
«

2. člen
Ostala določila Odloka o proračunu Občine Šentrupert za 

leto 2016 ostanejo nespremenjena in v veljavi.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 
2016.

Št. 410-0006/2015-16
Šentrupert, dne 22. junija 2016

Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

2104. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 
na območju Občine Šentrupert

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 39/06 – UPB, 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), Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 5. člena Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih go-
spodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 
in 102/12) in 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list 
RS, št. 12/07 in 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert na 
13. redni seji dne 22. 6. 2016 sprejel

S K L E P
o oblikovanju cene obvezne občinske 

gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 
na območju Občine Šentrupert

1. člen
Občinski svet Občine Šentrupert potrjuje Elaborat o obli-

kovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo na območju Občine Šentrupert, ki ga 
je pripravil izvajalec javne službe, javno podjetje Komunala 
Trebnje d.o.o..

2. člen
Občinski svet določi in potrdi ceno za obvezno občinsko 

gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo, in sicer:
– cena vodarine 0,8383 EUR/m3

– cena omrežnine DN 20 5,0954 EUR/mesec (za ostale 
velikosti vodomerov se poračunava po faktorjih iz Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih go-
spodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 
in 102/12).

3. člen
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabni-

kom zaračunavajo po predpisani stopnji.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije. Cene določene s tem sklepom se 
začnejo uporabljati 1. 7. 2016.

Št. 354-0011/2016
Šentrupert, dne 23. junija 2016

Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.
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2105. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske 
gospodarske javne službe odvajanja 
komunalne in padavinske odpadne vode 
na območju Občine Šentrupert

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 39/06 – UPB, 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), Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 5. člena Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih go-
spodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 
in 102/12) in 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list 
RS, št. 12/07 in 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert na 
13. redni seji dne 22. 6. 2016 sprejel

S K L E P
o oblikovanju cene obvezne občinske 

gospodarske javne službe odvajanja komunalne 
in padavinske odpadne vode na območju  

Občine Šentrupert

1. člen
Občinski svet Občine Šentrupert potrjuje Elaborat o obli-

kovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe 
odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode na območju 
Občine Šentrupert, ki ga je pripravil izvajalec javne službe, 
javno podjetje Komunala Trebnje d.o.o..

2. člen
Občinski svet določi in potrdi ceno za obvezno občinsko 

gospodarsko javno službo odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode, in sicer:

– cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode 
iz javnih površin 0,2538 EUR/m3;

– cena omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode 
DN 20 0,7445 EUR/mesec (za ostale velikosti vodomerov se 
poračunava po faktorjih iz Uredbe o metodologiji za oblikova-
nje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 102/12).

3. člen
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporab-

nikom zaračunava po predpisani stopnji. Okoljska dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavin-
ske odpadne vode se uporabnikom zaračuna skladno z Uredbo 
o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu. Cene določene s tem sklepom se začnejo uporabljati 
1. 7. 2016.

Št. 354-0012/2016
Šenrupert, dne 23. junija 2016

Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

2106. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske 
gospodarske javne službe ravnanja z odpadki 
na območju Občine Šentrupert

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 39/06 – UPB, 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), Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 5. člena Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih go-
spodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 
in 102/12) in 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list 
RS, št. 12/07 in 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert na 
13. redni seji dne 22. 6. 2016 sprejel

S K L E P
o oblikovanju cene obvezne občinske 

gospodarske javne službe ravnanja z odpadki 
na območju Občine Šentrupert

1. člen
Občinski svet Občine Šentrupert potrjuje Elaborat o obliko-

vanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja 
z odpadki na območju Občine Šentrupert, ki ga je pripravil izvaja-
lec javne službe, javno podjetje Komunala Trebnje d.o.o..

2. člen
Občinski svet določi in potrdi ceno za obvezno občinsko 

gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki, in sicer:
– cena zbiranja komunalnih odpadkov 0,1941 EUR/kg
– cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov 

0,0036 EUR/kg
– cena zbiranja bioloških odpadkov 0,2022 EUR/kg
– cena obdelave komunalnih odpadkov 0,0309 EUR/kg
– cena odlaganja komunalnih odpadkov 0,0012 EUR/kg
– cena javne infrastrukture odlaganja komunalnih odpad-

kov 0,0368 EUR/kg.

3. člen
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabni-

kom zaračunavajo po predpisani stopnji.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije. Cene določene s tem sklepom se 
začnejo uporabljati 1. 7. 2016.

Št. 354-0013/2016
Šentrupert, dne 23. junija 2016

Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

2107. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih 
programov v Občini Šentrupert

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni 
list RS, št. 12/07 in 102/09) ter Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05, 25/08, 36/10, 62/2010 – ZUPJS in 94/10 – ZIU in 
40/12 – ZUJF) je Občinski svet Občine Šentrupert na 13. redni 
seji dne 22. 6. 2016 v zvezi s predlogom za določitev in uskla-
ditev cen programov v vrtcu sprejel

S K L E P
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov  

v Občini Šentrupert
1. člen

V vzgojno varstveni enoti Vrtec Čebelica pri Osnovni 
šoli dr. Pavla Lunačka Šentrupert, znašajo cene dnevnega 
programa:

– za oddelek prvega starostnega obdobja 447,94 EUR 
mesečno na otroka;
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– za kombinirani oddelek 368,52 EUR mesečno na otroka;
– za oddelek drugega starostnega obdobja 335,58 EUR 

mesečno na otroka.

2. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o dolo-

čitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Občini Šentrupert, 
št. 602-0005/2015.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2016 dalje.

Št. 602-0002/2016
Šentrupert, dne 22. junija 2016

Župan
Občine Šentrupert
Robert Gole l.r.

TRŽIČ

2108. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za ureditev deponije Kovor

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, 
(109/12) in 76/14 – odl. US; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 32. čle-
na Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) je Ob-
činski svet Občine Tržič na 16. redni seji dne 23. 6. 2016 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za ureditev deponije Kovor

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom, se ob upoštevanju Občinskega prostor-
skega načrta (v nadaljevanju OPN) Občine Tržič sprejme Ob-
činski podrobni prostorski načrt za ureditev deponije Kovor 
(v nadaljevanju OPPN), ki ga je izdelalo podjetje BOSON, 
trajnostno načrtovanje d.o.o., Ljubljana v juniju 2016 (usklajen 
predlog) pod številko 187/15.

2. člen
(vsebina odloka)

Ta odlok določa: območje OPPN, načrtovane prostorske 
ureditve, umestitev načrtovanih ureditev v prostor, zasnovo pro-
jektnih rešitev in pogojev priključevanja objektov na gospodar-
sko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in ukre-
pe za celostno varovanja okolja, naravnih virov in ohranjanja 
narave, rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, dopustna odstopanja ter druge pogoje.

3. člen
(sestavni deli OPPN)

OPPN vsebuje tekstualni, grafični del in priloge z nasle-
dnjo vsebino:
A. Tekstualni del (Odlok o OPPN)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
III. OBMOČJE OPPN

IV. USMERITVE NAČRTOVANIH UREDITEV  
V PROSTORU

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV 
PROMETNE, ENERGETSKE, 
KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE 
INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOSTI 
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, 
NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJA 
NARAVE, VARSTVO KULTURNE 
DEDIŠČINE

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO  
TER VARSTVO PRED NARAVNIMI  
IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO  
Z VARSTVOM PRED POŽAROM

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE 
UREDITVE

IX. ODSTOPANJA
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
B. Grafični načrti
B.1 Izsek iz kartografskega dela OPN Občine 

Tržič 1:2500
B.2 Območje OPPN z obstoječim parcelnim 

stanjem 1:2000
B.3 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi 

območji 1:4000
B.4 Ureditvena situacija 1:2000
B.5 Prikazom poteka omrežij in priključevanja na 

gospodarsko javno infrastrukturo 1:2000
B.6 Karakteristični prerezi 1:2000
C. Povzetek glavnih tehničnih značilnosti 

oziroma podatkov o prostorski ureditvi
D. Priloge OPPN
D.1 Izvleček iz hierarhično višjih prostorskih aktov
D.2 Prikaz stanja prostora na obravnavanem 

območju
D.3 Seznam strokovnih podlag in upoštevanih 

predpisov
D.4 Seznam nosilcev urejanja prostora, analiza 

smernic in pridobljena mnenja
D.5 Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
D.6 Povzetek za javnost

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

4. člen
(opis prostorske ureditve)

(1) Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom se na 
območju ureditve deponije Kovor v Občini Tržič, načrtujeta 
dve ločeni ureditveni enoti, na katerih se izvedejo sanacijske 
ureditve odlagalnega polja, ureditev zbirnega centra za loče-
no zbiranje odpadkov, postavitev fotonapetostne elektrarne 
in ureditev končnega odplinjevalnega sistema z energetsko 
izrabo odlagališčnega plina, ter z vsemi pripadajočimi zunanji-
mi ureditvami ter s komunalnimi, energetskimi in prometnimi 
infrastrukturnimi ureditvami.

(2) Na območju prostorske ureditve se izvede:
– ureditev in sanacija obstoječega odlagalnega polja,
– izvedbo predvidenih objektov:

objekt A – vhodni del z zbirnim centrom,
objekt B – plinska postaja z baklo,
objekt C – pretovorna postaja,

– izvedbo prometne ureditve z navezavo na dostopno 
cesto,

– izvedbo potrebnih komunalnih in energetskih vodov in 
naprav,
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– ureditev pripadajočih funkcionalnih površin,
– ureditev zelenih površin.

III. OBMOČJE OPPN

5. člen
(območje OPPN)

(1) OPPN obravnava ureditveno območje v velikosti 6,45 ha, 
ki zajema naslednje zemljiške parcele:

Ureditvena enota 1 (v nadaljevanju UE1): 470, 471, 465, 
464, 461/2, 460/2, 459/2, 458/2, 457/2, 456/2, 455/2, 454/2, 
564, 586, 585, 584, 583/2, 594/3, 593/2, 860-del, vse k.o. Ko-
vor. Površina UE1 znaša 51.375,5 m2.

Ureditvena enota 2 (v nadaljevanju UE2): 583/1, 593/1-del, 
594/2, vse k.o. Kovor. Površina UE2 znaša 13.134,3 m2.

(2) Natančna meja OPPN je razvidna iz grafičnih načrtov, 
ki so priloga temu odloku.

IV. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR

6. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)

Območje OPPN se nahaja v manjši kotlini sredi gozdnih 
površin in travnikov. Načrtovana ureditev območja bo s sanacijo 
in rekultivacijo odlagališčnega polja zmanjšala vplive na širšo 
okolico.

Območje se preko nekategorizirane poti navezuje na 
lokalno cesto LC 428142, Kovor–Brdo–Ljubno.

7. člen
(namembnost območja)

(1) Na območju OPPN se izvede sanacijo zaprte obstoje-
če deponije nenevarnih odpadkov, s pripadajočimi ureditvami 
objektov (uredi se vhodni del z zbirnim centrom, pretovorna 
postaja in plinska postaja).

(2) Območje namenjeno za sanacijo se uredi kot samo-
stojna ureditvena enota – UE1, v sklopu katere se izvajajo de-
javnosti, potrebne za izvedbo sanacije območja ter dejavnosti 
potrebne za delovanje ureditvene enote. Območje UE1 obsega 
sanirano odlagalno polje, vhodni del, območje pretovorne po-
staje in proste funkcionalne in zelene površine.

(3) Zahodni del območja OPPN je namenjen prostim zele-
nim površinam in se uredi kot samostojna ureditvena enota – UE2.

8. člen
(namembnost UE1)

(1) Na vzhodnem delu območja UE1 se uredi Objekt A 
– vhodni objekt z zbirnim centrom, ki je namenjen za potrebe 
sprejemnega dela, zbirnega centra, pisarniškega dela s sa-
nitarijami in tehtnico. Na strehi objekta je načrtovana fotona-
petostna elektrarna. Ob objektu se uredijo tudi parkirišča za 
zaposlene in obiskovalce ter zelene in druge odprte površine.

(2) Na območju odlagalnega polja je načrtovana sanacija 
odlagališčnega prostora. Na celotnem odlagališčnem prosto-
ru se uredijo berme in zaključni pokrov iz zemljine, z zadnjo 
rekultivacijsko plastjo. Na celotnem območju odlagališčnega 
prostora se uredi sistem zbiranja odlagališčnega plina za se-
žig, ki je načrtovan v Objektu B – plinski postaji (energetsko 
izkoriščanje). Na z zaključnim pokrovom urejeni površini od-
lagališčnega prostora se načrtuje fotonapetostna elektrarna. 
Dopustna so postavitve enostavnih montažnih rastlinjakov za 
gojenje rastlin, ki se ogrevajo na viške toplotne energije iz plin-
ske postaje. Ogrevanje se lahko dopolni z ogrevanjem preko 
fotonapetostne elektrarne.

(3) Na območju Objekta C – pretovorna postaja, se načr-
tujejo objekti za pretovarjanje odpadkov, s pripadajočo prome-
tno ureditvijo. Na strehi objektov so načrtovane fotonapetostne 
elektrarne.

(4) V celotni ureditveni enoti je dovoljeno umeščanje poti 
in gospodarske javne infrastrukture.

(5) Proste površine deponije se zasadijo z avtohtono 
drevnino in sicer tako, da predstavljajo zeleni pas med deponijo 
in okolico.

9. člen
(namembnost UE2)

(1) Na zahodnem delu območja OPPN je obstoječi gozdni 
prostor in proste zelene površine, ki se v celoti ohranijo. Na 
območju UE2 je dovoljena sanacija in vzdrževanje gozdov in 
drugih prostih zelenih površin.

(2) V ureditveni enoti je dovoljeno umeščanje poti in go-
spodarske javne infrastrukture.

10. člen
(lega in velikost objektov ter ureditev odlagališča)

(1) Na območju sanacije odlagališčnega prostora se ob 
robu odlagalnega polja uredita tretja in četrta berma, z naklo-
nom brežine 1:1,6. Naklon pokrova nad odlagalnim poljem 
ne sme biti manjši od 5 %, kar omogoča neovirano odtekanje 
meteornih vod. Zadnja pokrovna plast na bermah in pokrovu 
odlagalnega polja se ozeleni.

(2) Na celotnem območju sanacije odlagališčnega pro-
stora se uredi sistem zbiranja odlagališčnega plina za sežig v 
načrtovani plinski postaji (energetsko izkoriščanje). Na sanirani 
površini se načrtuje fotonapetostna elektrarna, dopustna je tudi 
postavitev enostavnih montažnih rastlinjakov za gojenje rastlin.

(3) Objekti na vhodnem delu, na območju pretovorne 
postaje ter plinske postaje, se dimenzionirajo in umestijo v 
prostor glede na gradbeno-tehnične zahteve in zmogljivost, 
ter se načrtujejo kot samostojne zgradbe ali v sklopu enega 
ali več objektov.

(4) Umestitev objektov je dovoljena na površinah dolo-
čenih za gradnjo objektov. Gradbena meja, prek katere objekti 
načrtovani s tem OPPN ne smejo posegati, je prikazana v gra-
fičnem delu tega občinskega podrobnega prostorskega načrta.

(5) Na robu območja urejanja se postavi transparentna 
mrežasta ograja. Območje saniranega odlagališčnega prostora 
ter vsi objekti se lahko zavarujejo z dodatno ograjo. Višina in 
natančna lokacija ograj se določita v projektu za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.

11. člen
(pogoji za umeščanje enostavnih in nezahtevnih objektov)

Na območju OPPN je dopustna postavitev enostavnih 
in nezahtevnih objektov v skladu s predpisom, ki ureja vrste 
objektov glede na zahtevnost ter pogoje gradnje enostavnih in 
nezahtevnih objektov, za potrebe deponije.

12. člen
(oblikovanje objektov odlagališča)

(1) Objekti se zasnujejo tako, da z dimenzijami, kapacite-
tami in izbiro finalnih obdelav ustrezajo tehnološkim procesom 
(standardizirani) in zahtevam, hkrati pa zagotavljajo ustrezne 
razmere za zdravo, varno, udobno uporabo in delo vseh upo-
rabnikov in obiskovalcev.

(2) Objekti in pripadajoča zunanja ureditev se načrtujejo 
in izvedejo v skladu s sodobnimi načeli arhitekturnega in kra-
jinskoarhitekturnega oblikovanja ter z uporabo sodobnih tehno-
logij in materialov. Objekti morajo imeti sodobno in enostavno 
oblikovano fasado in streho tako, da ustrezajo tehnološkim 
procesom. Pri izbiri finalnih obdelav, materialov ter barv fasade 
in strešin je treba upoštevati ustrezno usklajenost z okoljem, 
preprečiti bleščanje in vizualno izstopanje objektov. Njihova 
višina ne sme izstopati iz okolice.

(3) Objekti, ki bodo v javni rabi, dostopi do njih in parkirne 
površine se načrtujejo brez grajenih in komunikacijskih ovir 
tako, da je omogočen dostop funkcionalno oviranim osebam.
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13. člen
(krajinska in druge zunanje ureditve)

(1) Krajinska in druge zunanje ureditve v območju urejanja 
morajo upoštevati krajinske in vidne značilnosti prostora.

(2) Sanacija odlagališčnega prostora se zaključi z izvedbo 
rekultivacije površinskega pokrova. Berme se zaradi strmih 
naklonov dodatno učvrstijo s protierozijskim geokompozitom 
in jeklenimi klini. Sanirano območje se prekrije s tesnilnimi 
sklopi, skladno z zadnjim stanjem gradbene tehnike. Zadnja 
rekultivacijska plast, ki predstavlja tudi svetlo površino odlagal-
nega polja naj bo sestavljena iz plasti mešane zemljine in plasti 
rodovitnega humusa. Celotna sanirana površina se zatravi z 
ustrezno travno mešanico.

(3) Pred sanacijo in rekultivacijo za potrebe gozdnega 
habitata se podrobnosti dorečejo z Zavodom za gozdove, OE 
Kranj.

(4) Na ostalih prostih površinah območja urejanja se 
zasadi avtohtona drevnina. Zasaditev mora omogočati fizični 
nadzor in enostavno vzdrževanje. Slediti je potrebno načelom 
krajinskega oblikovanja.

14. člen
(dopustne gradnje in oblikovanje drugih objektov)

Za potrebe vzdrževanje saniranega in rekultiviranega 
odlagališčnega prostora se lahko načrtujejo dodatni posegi, 
skladno z zadnjim stanjem gradbene tehnike.

15. člen
(prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo)
Parcelacija na območju ni predvidena.

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, 
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE 
INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOSTI PRIKLJUČEVANJA 

OBJEKTOV NANJO

16. člen
(skupne določbe glede gospodarske javne infrastrukture)

(1) Zaradi sanacije odlagališčnega prostora in gradnje 
zbirnega centra, pretvorne postaje in plinske postaje je dopu-
stna rekonstrukcija, rušitev, novogradnja ter zaščita obstoječih 
objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture državnega 
in lokalnega pomena.

(2) Objekti na območju OPPN se priključijo na obstoječe 
ali predvideno kanalizacijsko, vodovodno, elektroenergetsko, 
komunikacijsko in plinovodno omrežje. Priključitve teh vodov 
se izvedejo skladno s pogoji upravljavcev posameznih vodov.

(3) Potek vodov se v čim večji meri zagotovi po prometnih 
in intervencijskih površinah oziroma površinah v javni rabi.

(4) Lokacija objektov in naprav, potek tras in vsa križanja 
komunalnih, energetskih in komunikacijskih vodov se medse-
bojno uskladijo z upoštevanjem ustreznih medsebojnih odmi-
kov in odmikov od naravnih ali grajenih struktur.

(5) Zagotovi se usklajen potek gradnje infrastrukturnih 
vodov, naprav in objektov.

(6) Znotraj meje OPPN so dopustni gradnja, rekonstruk-
cija ter vzdrževanje infrastrukturnih omrežij in priključkov lokal-
nega pomena v skladu z načrti občine in upravljavcev vodov, 
če niso v nasprotju z določili tega načrta.

17. člen
(pogoji za prometno urejanje)

(1) Območje OPPN ima obstoječi priključek na nekate-
gorizirano gozdno pot, preko katere se priključuje na občinsko 
lokalno cesto (LC 428142, Kovor–Brdo–Ljubno), ki poteka se-
verovzhodno od območja.

(2) Na območju OPPN poteka obstoječa vzdrževalna pot, 
preko katere je omogočen dostop do vseh površin deponije.

(3) Za potrebe načrtovanih objektov se uredijo novi pri-
ključki na obstoječo vzdrževalno pot, katera se po potrebni 
rekonstruira. Elementi priključkov morajo zagotavljati prome-
tno varnost. Zavijalni radiji poti morajo omogočati prevoznost 
tovornih vozil s priklopniki največjih dimenzij in smetarskim 
vozilom. Izvedeta se ustrezna horizontalna in vertikalna pro-
metna signalizacija.

18. člen
(pogoji za elektroenergetsko urejanje)

(1) Na vzhodni strani območja OPPN se nahaja obstoječa 
transformatorska postaja, ki zadostuje za obstoječe potrebe.

(2) Na območju OPPN poteka obstoječe NN omrežje, ki je 
speljano do obstoječih objektov in naprav, za njihov normalno 
vzdrževanje.

(3) Za potrebe načrtovanih objektov in naprav se načrtu-
jejo nove trase NN omrežja. Nizkonapetostni vodi se umestijo 
izven povoznih površin, delno pa tudi na povoznih površinah. 
Izvede se ustrezna kabelska kanalizacija s kabelskim razvo-
dom in jaški ustreznih dimenzij.

(4) Na območju UE1 je načrtovana postavitev fotonape-
tostne elektrarne. Fotonapetostne module je dovoljeno posta-
viti na sanirani površini odlagalnega polja in na vseh strehah 
objektov na območju deponije.

(5) V primeru izgradnje razpršenih virov (RV) električne 
energije je potrebno predhodno izdelati izračun za določitev 
tehnične variante vključitve RV.

19. člen
(pogoji za oskrbo z vodo)

(1) Na vzhodni strani, na območju vhoda na območje 
OPPN, se nahaja obstoječi vodovodni priključek. Obstoječe 
vodovodno omrežje je speljano okrog območja odlagališča, na 
katerega je navezano hidrantno omrežje.

(2) Za načrtovane ureditve na območju se načrtujejo nove 
trase vodovodnega omrežja. Umestijo se izven povoznih povr-
šin, delno pa tudi na povoznih površinah. Vodovod se izvede v 
ceveh ustreznih dimenzij.

(3) Načrtovani objekti se priključijo na obstoječe vodovo-
dno omrežje.

20. člen
(pogoji za odvajanje komunalnih odpadnih vod)

(1) Na območju OPPN je urejen obstoječi sistem zbiranja 
in odvoda odpadnih komunalnih voda. Obstoječ sistem je preko 
črpališča priključen na javno kanalizacijsko omrežje, ki se vodi 
do CČN Tržič.

(2) Za načrtovane ureditve na območju se načrtujejo nove 
trase komunalnega omrežja odpadnih voda. Umestijo se izven 
povoznih površin, delno pa tudi na povoznih površinah. Trase 
se izvedejo v ceveh ustreznih dimenzij.

(3) Načrtovani objekti se priključijo na obstoječe omrežje 
komunalnih odpadnih voda.

21. člen
(pogoji odvajanje padavinskih odpadnih vod)

(1) Na bermah in ob tesnjenjem robu saniranega odla-
gališčnega prostora je speljan obstoječi sistem odvodnjavanja 
padavinskih voda. Padavinske vode se vodijo preko betonskih 
koritnic v revizijske jaške ter preko hudourniških kanalet do 
zadrževalnega bazena, od koder so speljane v prosti izpust 
v naravo.

(2) Ob sanaciji in rekultivaciji odlagališčnega prostora se 
dokonča sistem odvodnjavanja padavinskih voda, ki vodijo do 
obstoječega zadrževalnega bazena, od koder so speljane v 
prosti izpust v naravo.

(3) Padavinske vode iz streh objektov se preko pesko-
lovov vodijo v betonske koritnice, ki so načrtovane ob trasi 
vzdrževalne poti, ter naprej do izpusta v naravo.
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(4) Izpust v naravo mora biti tehnično urejen tako, da 
padavinska voda na končnem delu iztoka ne bo zastajala, kar 
je potrebno natančno opredeliti v projektni dokumentaciji za 
gradbeno dovoljenje.

(5) Proste tlakovane površine, kjer se zbirajo in sortirajo 
odpadki, morajo imeti urejen sistem odvodnjavanja padavinskih 
voda, ki se preko lovilca olj in peskolova z rešetkami speljejo 
v ponikanje.

22. člen
(pogoji za komunikacijsko omrežje)

(1) Na vzhodni strani območja OPPN se nahaja obstoječi 
telekomunikacijski priključek.

(2) Za potrebe načrtovanih objektov in naprav se načrtu-
jejo nove trase TK omrežja. Umestijo se izven povoznih povr-
šin, delno pa tudi na povoznih površinah. Izvede se ustrezna 
kabelska kanalizacija s kabelskim razvodom, z jaški ustreznih 
dimenzij.

23. člen
(pogoji za javno razsvetljavo)

(1) Na območju OPPN se nahaja obstoječe omrežje javne 
razsvetljave, ki poteka okoli celotnega odlagališča in ob obsto-
ječih objektih.

(2) Za potrebe javne razsvetljave načrtovanih objektov in 
naprav se načrtuje nov vod omrežja javne razsvetljave.

24. člen
(pogoji za odplinjevanje odlagalnega polja)

(1) Na območju saniranega odlagališčnega prostora se 
izvaja aktivno odplinjanje preko sistema zajema in odvoda 
odlagališčnega plina, ki se preko plinovodnih cevi vodi do 
obstoječe plinske postaje, kjer se plin sežiga. Ob sanaciji in 
rekultivaciji odlagališčnega prostora se dokonča sistem zajema 
in odvoda odlagališčnega plina.

(2) Obstoječa plinska postaja, ki se nahaja na severnem 
delu odlagalnega polja, se prestavi na vzhodni del odlagalnega 
polja. Nova lokacija plinske postaje – objekt B, je prikazana 
v grafičnih prilogah. Načrtovana plinska postaja se nadgradi 
s sistemom za proizvodnjo in toplotne in električne energije.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, 
NARAVNIH VIROV, OHRANJANJA NARAVE  

TER VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE

25. člen
(varstvo narave)

(1) Na območju OPPN ni evidentiranih območij varovane 
narave.

(2) Na osnovi 105. člena Zakona o ohranjanju narave 
(Uradni list RS, št. 96/04) pred začetkom izdelave projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja za objekte na tem območju 
pridobitev naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega so-
glasja nista potrebna.

26. člen
(varstvo voda)

(1) Za zmanjšanje negativnih vplivov na vode se upošte-
vajo predpisi, ki urejajo varstvo voda.

(2) Na območju OPPN ni evidentiranih vodovarstvenih, 
poplavnih, erozijskih, plazljivih območij.

(3) Med gradnjo se uporabljajo brezhibna gradbena me-
hanizacija in stroji, zagotovi se ustrezno odlaganje gradbenih 
odpadkov in odvečnega materiala.

(4) Vse parkirne in povozne površine se utrdijo ter omejijo 
z dvignjenimi betonskimi robniki tako, da se padavinske odpa-
dne vode z utrjenih površin kontrolirano odvajajo preko lovilcev 
olj in peskolovov z rešetkami.

(5) Nevarne snovi se shranjujejo v ločenih prostorih tako, 
da so zaščitene pred atmosferskimi vplivi.

(6) V vseh prostorih, v katerih obstaja možnost razlitja 
nevarnih snovi, se poskrbi za ustrezno tesnitev tal.

(7) Ob razlitju nevarnih snovi se zagotovi takojšnje ukre-
panje za to usposobljenih delavcev, mesto razlitja se takoj 
sanira.

(8) Zagotovi se redno čiščenje in vzdrževanje sistemov za 
odvajanje in čiščenje vseh odpadnih voda.

27. člen
(varstvo tal in podzemnih voda)

(1) Na območju posegov se gospodarno ravna s tlemi 
tako, da se zagotovi čim manjši obseg njihovega uničenja in 
poškodb tal, ločeno odstranjevanje in odlaganje rodovitnih in 
nerodovitnih slojev tal ter uporaba rodovitne zemljine za rekul-
tivacijo in zunanjo ureditev.

(2) Za rekultivacijo se uporablja samo rodovitna zemljina, 
ki se pridobi iz drugih gradbišč v okolici, pri čemer pa je potreb-
no preprečiti prepreči vnos tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst 
na območje urejanja.

(3) Posegi v tla se izvajajo tako, da so prizadete čim manj-
še površine. Tiste, ki bodo med gradnjo razkrite, se ponovno 
zatravijo oziroma zasadijo in protierozijsko zaščitijo. Pri izva-
janju del se zagotovijo ustrezni zaščitni ukrepi za preprečitev 
poškodovanja sosednjih zemljišč.

(4) Na gradbišču se zagotovi ustrezno opremljeno mesto 
za skladiščenje nevarnih snovi z lovilno skledo ustrezne pro-
stornine, ki pri morebitnem razlitju, razsipu ali nezgodi omo-
goča zajem teh snovi in prepreči iztok v tla, posledično pa v 
površinske in podzemne vode.

(5) Ukrepi za zaščito tal in podzemne vode zajemajo:
– umestitev odlagalnih objektov v geološko okolje z nizko 

vodoprepustnostjo;
– odlaganje odpadkov v neprepustne odlagalne objekte, 

kar se zagotovi s projektnimi rešitvami in uporabo materialov 
ustreznih lastnosti;

– ravnanje z odpadnimi vodami, da se prepreči kontami-
nacija tal in podzemne vode.

(6) Delovni stroji in transportna vozila se oskrbujejo z 
gorivom le na za to določenih površinah.

(7) Če se transportna vozila in druge naprave oskrbujejo 
na območju gradbišča, na transportnih in drugih manipulativnih 
površinah, se te utrdijo, na neutrjenih površinah pa se uporabijo 
prenosne lovilne sklede.

28. člen
(varstvo zraka)

(1) Za zmanjšanje negativnih vplivov na zrak se upošte-
vajo predpisi, ki urejajo varstvo zraka.

(2) Gradnja se organizira in izvaja tako, da se kar naj-
bolj prepreči dodatno onesnaženje zraka, na kar vpliva izbira 
delovnih strojev, transportnih vozil in vremenskih razmer med 
gradnjo. Zagotovijo se:

– vlaženje materialov, nezaščitenih površin in transportnih 
poti v vetrovnem in suhem vremenu;

– preprečevanje raznosa materialov z gradbišča;
– čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne 

površine ter
– protiprašna zaščita vseh gradbiščnih in javnih cest, ki 

se uporabljajo za transport.

29. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)

(1) Osvetlitev območja se izvede v skladu z veljavno 
Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

(2) Za zunanjo razsvetljavo območja OPPN se uporabijo 
zasenčene svetilke in usmerjeno osvetljevanje oziroma način 
razsvetljave, ki povzroča čim manjše svetlobno onesnaženje, 
hkrati pa zadosti potrebam po zagotavljanju varnosti odlaga-
lišča.
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30. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Med gradnjo ne smejo biti presežene zakonsko do-
ločene ravni hrupa, upoštevani morajo biti naslednji ukrepi za 
varovanje pred hrupom:

– uporablja se gradbena mehanizacija, opremljena s certi-
fikati o zvočni moči, ki ne sme presegati zakonsko predpisanih 
vrednosti;

– hrupna dela se lahko izvajajo le med 7. in 19. uro;
– zagotovi se ustrezna organizacija gradbišča (omejitev 

zvočnih signalov, motorji strojev ne delujejo brez potrebe v 
prostem teku).

(2) Med obratovanjem se pri izvajanju transporta upošte-
vajo enaki pogoji kakor med gradnjo.

31. člen
(varstvo gozda)

(1) Na območju OPPN se ohranja avtohtona vegetacija. 
Potrebno je ohranjati značilno strukturo mešanega gozda.

(2) Za ozelenjevanje površin ni dopustno uporabiti gosti-
teljskih vrst za hrušev ožig in invazivnih tujerodnih vrst.

(3) Po izvedbi gradbenega posega mora investitor omo-
gočiti gospodarjenje z gozdom in prost dostop do sosednjih 
gozdnih zemljišč pod enakimi pogoji kot pred posegom.

(4) Prometnice na območju OPPN morajo omogočati go-
spodarjenje z gozdom sosednjih zemljišč.

(5) Pred poseganjem v gozd oziroma gozdni prostor je 
pred gradnjo potrebno pridobiti soglasje Zavoda za gozdove 
Slovenije.

32. člen
(varstvo kulturne dediščine)

Na območju OPPN ni evidentiranih enot varstva kulturne 
dediščine.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO 

Z VARSTVOM PRED POŽAROM

33. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi  

in drugimi nesrečami)
(1) Varstvo pred poplavami, erozijska ogroženost in pla-

zljivost terena:
Skladno z opozorilno karto poplav na območju OPPN ni 

nevarnosti poplav.
Območje OPPN ni evidentirano kot erozivno ali plazljivo 

ali kot območje visoke podtalnice.
(2) Potresna varnost:
Na območju OPPN ni načrtovana gradnja stavb, pri ka-

terih bi bilo potrebno upoštevati določila o dimenzioniranju in 
izvedbi stavb v potresnih območjih.

(3) Možnost razlitja nevarnih snovi:
Na območju OPPN ne obstaja možnost razlitja nevarnih 

snovi.

34. člen
(varstvo pred požarom)

(1) Objekti in odmiki med njimi se projektirajo tako, da se:
– prepreči širjenje požara;
– zagotovi ustrezna nosilnost konstrukcij tudi ob morebi-

tnem požaru. Potrebna požarna odpornost se določi za vsak 
objekt skladno z njegovo vlogo in pomenom v sklopu odlagali-
šča ter pretečo nevarnostjo za okolico in okolje;

– zagotovijo dovozne poti in intervencijske površine za 
gasilce skladno z veljavnimi standardi;

– vgradijo naprave za javljanje požara in alarmiranje;
– zagotovijo ustrezne naprave in sistemi za gašenje, kakr-

šni so zunanje in notranje hidrantno omrežje, sprinkler sistemi 

za določene objekte oziroma območja, ročni gasilni aparati ter 
druge naprave in pripomočki, kakor bo doloženo v elaboratih 
požarnega tveganja in požarne varnosti ter

– zagotovita prestrezanje in zadrževanje nevarnih teko-
čin, ki bi lahko nastale zaradi požara.

(2) Objekti na območju zbirnega centra in pretvorne postaj 
se opremijo s sistemom prezračevanja, z elektro in strelovodno 
instalacijo ter ustreznimi sistemi za aktivno protipožarno zašči-
to, za katere morajo biti zagotovljeni predpisani viri rezervnega 
napajanja z električno energijo.

(3) Pri gradnji objektov se uporabijo materiali z ustrezno 
požarno odpornostjo, da so ob morebitnem požaru izpolnjene 
zahteve določene v elaboratih požarne varnosti in drugi pro-
jektni dokumentaciji.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

35. člen
(etapnost gradnje)

(1) Dopustni posegi v območju OPPN se lahko izvajajo 
etapno.

(2) Za vsako etapo je treba zagotoviti pripadajočo komu-
nalno in energetsko infrastrukturo, zunanjo ureditev tako, da 
tvori tehnično, tehnološko in funkcionalno celoto.

(3) Vsak od načrtovanih objektov (A, B, C) lahko obsega 
svojo etapo, ki so lahko časovno neodvisne.

(4) Gradnja berm lahko predstavlja svojo etapo, mora pa 
biti zaključena pred sanacijo in rekultivacijo odlagalnega polja 
ali sočasno.

(5) Sanacija in rekultivacija odlagalnega polja lahko pred-
stavlja svojo etapo.

(6) Dopustni posegi na obstoječi infrastrukturi se lahko 
izvajajo v ločenih etapah.

IX. ODSTOPANJA

36. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih ureditev)

(1) Dopustna so odstopanja od naklona brežin, ki so lahko 
mestoma bolj strma, vendar mora naklon še vedno omogočati 
zasaditev drevnine.

(2) Dopustne so spremembe tras posameznih infrastruk-
turnih vodov ter mest objektov, naprav in priključkov zaradi 
ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

37. člen
(prenehanje veljavnosti prostorskih izvedbenih aktov)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

sprejemu ureditvenega načrta deponije Kovor (Uradni list RS, 
št. 85/99, 69/02).

38. člen
(vpogled v OPPN)

OPPN za ureditev deponije Kovor je, skupaj s prilogami, 
stalno na vpogled na pristojnem uradu Občine Tržič.

39. člen
(nadzor nad izvajanjem)

(1) Nadzor nad izvajanjem OPPN opravljajo pristojne 
inšpekcijske službe.

(2) Nadzor nad pogozditvijo ureditve se izvede na pod-
lagi predhodnega strokovnega svetovanja s strani Zavoda za 
gozdove Slovenije.
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40. člen
(začetek veljavnosti)

Odlok začne veljati v petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 350-0005/2015(203)
Tržič, dne 24. junija 2016

Župan
Občine Tržič

mag. Borut Sajovic l.r

2109. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

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, 110/13 in 19/15), 29. člena Zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 
18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) je Ob-
činski svet Občine Tržič na 16. redni seji dne 23. 6. 2016 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1.
Ukine se status javnega dobra na nepremičninah:
– parc. št. 1000/5 k.o. 2141 – Podljubelj,
– parc. št. 894/2 k.o. 2145 – Leše.

2.
Nepremičnini iz 1. točke tega sklepa prenehata imeti status 

javnega dobra in postaneta last Občine Tržič, Trg svobode 18, 
4290 Tržič, matična številka 5883547000.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-25/2016/28(206)
Tržič, dne 24. junija 2016

Župan
Občine Tržič

mag. Borut Sajovic l.r.

VIPAVA

2110. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine 
Vipava

Na podlagi 2. in 26. člena Zakona o varstvu okolja (Ura-
dni 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, 92/13, 
56/15 in 102/15), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih jav-
nih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), ter 
16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/12 in 
73/14) je Občinski svet Občine Vipava na 16. redni seji dne 
16. 6. 2016 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi 

s pitno vodo na območju Občine Vipava

1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Vipava 

(Uradni list RS, št. 39/10) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»Ta odlok določa pogoje in način oskrbe s pitno vodo, 

upravljanje in gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo 
oskrbi s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja (v nadalje-
vanju: javnega vodovoda) ter zahteve za oskrbo s pitno vodo, ki 
morajo biti izpolnjene pri opravljanju storitev obvezne občinske 
gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo (v 
nadaljevanju: javna služba) in pri lastni oskrbi prebivalcev s pi-
tno vodo. S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno 
vodo stavb, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda upo-
rablja za oskrbo živali ter gradbenih inženirskih objektov. Kadar 
se oskrba s pitno vodo zagotavlja iz javnega vodovoda, se za 
javno službo šteje tudi: oskrba stavb ali gradbenih inženirskih 
objektov s pitno vodo v delu, kjer se v njih izvajajo državne ali 
občinske javne službe; oskrba s pitno vodo za pranje ali nama-
kanje javnih površin; oskrba zunanjega hidrantnega omrežja 
za gašenje požarov s pitno vodo; oskrba s pitno vodo, ki je na 
javnih površinah namenjena splošni rabi, in 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.

Uporabnik javne službe (v nadaljevanju: uporabnik) je fi-
zična ali pravna oseba, ki je lastnik stavbe, dela stavbe oziroma 
nepremičnine iz prejšnjega odstavka, ali s strani lastnika dolo-
čen neposredni uporabnik objekta in se zanj zagotavlja javna 
služba. Kot neposredni uporabnik lahko nastopa najemnik, če 
je lastnik nanj s pogodbo prenesel vse pravice in obveznosti, 
ki jih sicer ima lastnik kot uporabnik po tem odloku, in je taka 
pogodba posredovana upravljavcu javnih vodovodov. Za obve-
znosti najemnika, ko nastopa kot neposredni uporabnik po tem 
odloku, odgovarja subsidiarno lastnik stavbe oziroma objekta.

Če je stavba, del stavbe ali gradbeni inženirski objekt v 
solastnini, lahko obveznosti uporabnikov javne službe iz prej-
šnjega odstavka prevzame eden od solastnikov, če je med njimi 
o tem dosežen pisni dogovor. V obstoječih večstanovanjskih 
stavbah, v katerih ni zagotovljenega ločenega odjema pitne 
vode po posameznih stanovanjskih enotah, se porazdelitev 
stroškov med uporabnike delov stavbe izvaja v skladu s pred-
pisom, ki ureja delitev stroškov v večstanovanjskih stavbah.

Ko gre za objekte, v katerih se izvajajo državne oziroma 
občinske javne službe je uporabnik država oziroma občina, ko 
gre za oskrbo s pitno vodo, ki se odvzema iz javnega vodovoda 
za pranje ali namakanje javnih površin, je uporabnik upravlja-
vec te javne površine, ko gre za oskrbo zunanjega hidrantnega 
omrežja za gašenje požarov s pitno vodo, oziroma za oskrbo 
s pitno vodo, ki je na javnih površinah namenjena splošni rabi, 
pa je uporabnik občina.

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot 
je zanje določen v republiškem predpisu, ki ureja gospodarsko 
javno službo oskrbe s pitno vodo (v nadaljevanju: Uredba o 
oskrbi s pitno vodo). Z besedno zvezo »Uredba o oskrbi s pitno 
vodo« se v celotnem odloku nadomesti dosedanja besedna 
zveza »Pravilnik o oskrbi s pitno vodo« v ustreznem sklonu.«

2. člen
Besedilo drugega poglavja se spremeni tako, da se glasi: 

»II. KOMUNALNI STANDARD IN UPRAVLJANJE VODOVO-
DOV«

3. člen
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Območje poselitve s 50 ali več prebivalci s stalnim pre-

bivališčem in z gostoto poselitve večjo od pet prebivalcev s 
stalnim prebivališčem na hektar mora biti opremljeno z javnim 
vodovodom.
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Ne glede na prejšnji odstavek mora biti z javnim vodovo-
dom opremljeno tudi območje poselitve z manj kot 50 prebi-
valcev s stalnim prebivališčem in gostoto poselitve manjšo ali 
enako pet prebivalcev s stalnim prebivališčem na hektar, razen 
če se na območju poselitve izvaja lastna oskrba s pitno vodo ali 
samooskrba objekta s pitno vodo v skladu s predpisi, ki urejajo 
graditev objektov, in sta hkrati izpolnjena naslednja pogoja:

1. da se iz posameznega zasebnega vodovoda oskrbuje 
manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in

2. da je letna povprečna zmogljivost posameznega zaseb-
nega vodovoda manjša kot 10 m3 pitne vode na dan.

Predvidena poselitvena območja morajo biti pred začet-
kom uporabe stavb na njih opremljena z javnim vodovodom, 
če je predvideno, da bodo na njih izpolnjeni pogoji iz prvega ali 
drugega odstavka tega člena.«

4. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Območja javnega vodovoda so določena s tem odlokom 

in so lokacijsko opredeljena s topološko pravilnimi poligoni, 
ki jih določajo točke z ravninskimi koordinatami v državnem 
koordinatnem sistemu ter so prikazana na temeljni topografski 
karti ločeno za:

1. območja javnega vodovoda, kjer se v skladu s prvim ali 
drugim odstavkom prejšnjega člena izvaja javna služba,

2. območja javnega vodovoda, kjer je v skladu s prvim 
ali drugim odstavkom prejšnjega člena predvideno izvajanje 
javne službe,

3. območja javnega vodovoda, kjer se javna služba izvaja, 
čeprav ne gre za območja javnega vodovoda iz 1. točke tega 
odstavka in

4. območja javnega vodovoda, kjer je predvideno izvaja-
nje javne službe, čeprav ne gre za območja javnega vodovoda 
iz 2. točke tega odstavka.

Z javnimi vodovodi upravlja javno podjetje Komunalno 
stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina kot upravljavec in izva-
jalec storitev javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem 
besedilu: upravljavec javnih vodovodov).

V primeru lastne oskrbe s pitno vodo mora zasebni vodo-
vod imeti upravljavca, če oskrbuje:

– eno ali več stanovanjskih stavb, v katerih je skupno pet ali 
več stanovanj, v katerih prebivajo osebe s stalnim prebivališčem,

– eno ali več stanovanjskih stavb z oskrbovanimi sta-
novanji, stanovanjskih stavb za posebne namene, gostinskih 
stavb, upravnih ali pisarniških stavb, trgovskih ali drugih stavb 
za storitvene dejavnosti, stavb za promet ali stavb za izvajanje 
elektronskih komunikacij, industrijskih stavb ali skladišč in stavb 
splošnega družbenega pomena in

– eno ali več stavb ali gradbenih inženirskih objektov, 
kjer je omogočena splošna raba vode iz zasebnega vodovoda.

Lastniki zasebnega vodovoda iz prejšnjega odstavka ali 
njihov pooblaščenec morajo skleniti pogodbo o upravljanju za-
sebnega vodovoda s pravno ali fizično osebo in o upravljavcu 
zasebnega vodovoda pisno obvestiti občino.

Ne glede na prejšnji odstavek pogodbe o upravljanju 
zasebnega vodovoda ni potrebno skleniti, če imajo stavbe iz 
tretjega odstavka tega člena enega lastnika, ki je hkrati upra-
vljavec zasebnega vodovoda. Lastnik zasebnega vodovoda 
mora o njegovem upravljanju pisno obvestiti občino.

Občina zagotavlja vodenje evidence zasebnih vodovodov 
in njenih upravljavcev na svojem območju.«

5. člen
Na koncu drugega odstavka 4. člena se doda nov stavek, 

ki se glasi: »O odvzemu vode iz hidranta za potrebe gašenja 
požara mora uporabnik v roku 24 ur obvestiti upravljavca javnih 
vodovodov.«

Za četrtim odstavkom 4. člena se doda nov peti odstavek, 
ki se glasi:

»O tehnični izvedbi, delovanju in uporabi objektov in na-
prav javnih vodovodov pripravi upravljavec javnih vodovodov 

pravilnik (v nadaljevanju: tehnični pravilnik), ki mora biti uskla-
jen z veljavno zakonodajo.

S tehničnim pravilnikom, ki ga sprejme občinski svet, se 
podrobneje določi:

– tehnične normative za projektiranje, gradnjo, nadzor, 
upravljanje in vzdrževanje vodovodnega omrežja, za priključe-
vanje na javni vodovod in njegovo uporabo,

– dokumentacijo, za katero je v tem odloku predpisano, 
da se določi v tehničnem pravilniku ter

– navodila in tehnične pogoje za izvajanje javne službe.«

6. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Objekte in naprave javnega vodovoda, ki so v lasti 

občine, občina na predpisan način prenese v upravljanje upra-
vljavcu javnih vodovodov.

Način upravljanja objektov ali naprav javnega vodovoda, 
ki so v solastništvu več občin, občine uredijo z medsebojno 
pogodbo.

Upravljavec javnih vodovodov njihovega upravljanja ne 
sme prepustiti podizvajalcu.

Obveznosti občine in upravljavca javnega vodovoda v 
zvezi z rednim in investicijskim vzdrževanjem in ustreznim 
zavarovanjem javnega vodovoda ter vodenjem evidenc se 
določijo s pogodbo.

V pogodbi iz prejšnjega odstavka se določijo tudi obve-
znosti upravljavca javnih vodovodov v zvezi z odstopom prostih 
zmogljivosti javnega vodovoda v skladu z Uredbo o oskrbi s 
pitno vodo.«

7. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Stavba (oziroma gradbeni inženirski objekt) v kateri se 

zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali, 
ki leži znotraj območja javnega vodovoda, kjer se izvaja javna 
služba, mora biti priključena na javni vodovod v skladu s tem 
odlokom.

Na javni vodovod mora biti priključena vsaka stavba ali 
gradbeni inženirski objekt posebej, zanje pa mora biti zagoto-
vljeno merjenje porabe pitne vode z obračunskim vodomerom.

V večstanovanjskih stavbah mora biti za posamezne dele 
stavbe (stanovanjske in poslovne) zagotovljeno merjenje pora-
be pitne vode z ločenimi obračunskimi vodomeri.

Merjenje porabe pitne vode v stavbi ali gradbenem inže-
nirskem objektu mora biti zagotovljeno pred odjemnim mestom, 
do katerega lahko dostopa upravljavec javnih vodovodov.

Ne glede na drugi odstavek tega člena se v primerih, ko 
se na kmetijskem gospodarstvu ali v nestanovanjskih stavbah, 
ki predstavljajo zaokroženo celoto in imajo enega lastnika, s 
pitno vodo iz javnega vodovoda oskrbuje več stavb, lahko za-
gotavlja odjem pitne vode na enem odjemnem mestu.

Načrtovanje in gradnjo priključka na javni vodovod mora 
zagotoviti lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, 
ki se priključuje na javni vodovod.«

8. člen
Besedilo prvega in drugega odstavka 8. člena se spreme-

ni tako, da se glasi:
»Upravljavec javnih vodovodov mora lastnika obstoječe-

ga objekta, ki še ni priključen na javni vodovod obvestiti, da je 
priključitev njegove stavbe ali gradbeno inženirskega objekta 
obvezna, in mu posredovati rok ter pogoje za priključitev na 
javni vodovod.

Lastnik obstoječega objekta, ki dotlej ni bil oskrbovan iz 
javnega vodovoda, se mora na javni vodovod priključiti naj-
pozneje v roku 6 mesecev od prejema obvestila iz prejšnjega 
odstavka.

O kršitvi obveznosti lastnika objekta, da se na javni vo-
dovod priključi v skladu s pogoji, ki jih je določil upravljavec 
javnih vodovodov, mora ta obvestiti pristojnega občinskega 
inšpektorja, da začne s postopkom za izvršbo.«
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9. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V stavbi, ki leži znotraj območja javnega vodovoda, kjer 

se izvaja javna služba, ni dovoljena lastna oskrba prebivalcev 
s pitno vodo.

Ne glede na prejšnji odstavek je v stavbi, ki še ni priključe-
na na javni vodovod in so postopki za priključitev v teku, do pri-
ključitve na javni vodovod lastna oskrba s pitno vodo dovoljena. 
Lastna oskrba je dovoljena tudi, če je izvedba priključka stavbe 
oziroma gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod 
povezana z nesorazmernimi stroški.

Zajetja za pitno vodo, iz katerega se s pitno vodo oskrbuje 
javni vodovod, se ne smejo uporabljati za lastno oskrbo prebi-
valcev s pitno vodo ali druge rabe vode, razen če gre za oskrbo 
s pitno vodo iz javnega vodovoda, za katero je pridobljena 
vodna pravica v skladu s predpisi, ki urejajo vode.«

10. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Viri financiranja javne službe oskrbe s pitno vodo so:
– cena storitve,
– občinski proračun.
Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je sesta-

vljena iz vodarine, omrežnine za javno infrastrukturo, vzdrže-
valnine priključka in števčnine, kar se ločeno prikaže na računu.

Vodarina je del cene za kritje stroškov, ki jih je mogoče 
povezati z opravljanjem storitev javne službe – neposredne 
stroške materiala in storitev, neposredne stroške dela, druge 
neposredne stroške, splošne (posredne) proizvajalne stroške, 
ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potreb-
nih osnovnih sredstev, storitev in dela, splošne nabavno-pro-
dajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije 
poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela, splošne 
upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije 
poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela, obresti 
zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, neposre-
dne stroške prodaje, stroške vodnega povračila za prodano 
pitno vodo in za vodne izgube do dopustne ravni vodnih izgub v 
skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo, druge poslov-
ne odhodke in donos na vložena poslovno potrebna osnovna 
sredstva upravljavca javnih vodovodov.

Omrežnina za javno infrastrukturo je del cene, ki vključuje 
stroške javne infrastrukture javne službe oskrbe s pitno vodo 
(stroške najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infra-
struktura, stroške zavarovanja infrastrukture javne službe, stroške 
odškodnin za služnost, povzročeno škodo, povezano z gradnjo, 
obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe, stroške na-
domestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti v skladu 
s predpisi, ki urejajo nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kme-
tijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega 
režima, plačilo za vodno pravico v skladu s predpisi, ki urejajo 
vode in odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki 
vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim finan-
ciranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe oskrbe s 
pitno vodo). Omrežnina se določi na letni ravni in se obračunava 
glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodome-
ra, skladno s preglednico. Za posamezni obračunski vodomer se 
izračuna tako, da se vsota vseh stroškov omrežnine deli z vsoto 
faktorjev omrežnine na obračunskih vodomerih. Tako dobljeni 
količnik se nato pomnoži s faktorjem omrežnine glede na premer 
posameznega obračunskega vodomera.

Premer vodomera Faktor omrežnine
DN ≤ 20 1

20  DN  40 3
40 ≤ DN  50 10
50 ≤ DN  65 15
65 ≤ DN  80 30

80 ≤ DN  100 50
100 ≤ DN  150 100

150 ≤ DN 200

Vzdrževalnina priključka je fiksni mesečni namenski pri-
spevek uporabnika za pokritje stroškov obnove in vzdrževanja 
priključka na javni vodovod v obsegu nalog upravljavca javnih 
vodovodov (rednih pregledov vodovodnih priključkov, popravil 
in obnov spojnih cevi do dolžine 50 m ter popravil oziroma 
zamenjav ventilov pred in za vodomerom. V primeru, da je 
dolžina vodovodnega priključka daljša od 50 m, se za vsak 
meter nad to dolžino uporabniku zaračuna sorazmerni delež 
vseh stroškov, na meter obnove cevi glede na celotno dolžino. 
Višino vzdrževalnine sprejme občinski svet na osnovi kalkulacij 
upravljavca javnih vodovodov.

Števčnina je fiksni mesečni namenski prispevek uporab-
nika za pokritje stroškov overjanja in popravila oziroma zame-
njave obračunskih vodomerov.

Za uporabo sredstev pridobljenih iz naslova vzdrževalnine 
in števčnine mora upravljavec javnih vodovodov vsako leto 
pripraviti načrt predvidenih obnov vodovodnih priključkov ter 
overjanja in zamenjav obračunskih vodomerov. O realizaciji po-
rabe, ki jo mora voditi ločeno, je upravljavec javnih vodovodov 
dolžan poročati v letnem poročilu.

Iz občinskega proračuna se pokrivajo stroški za vzdrževanje 
objektov in opreme javnega hidrantnega omrežja, priključenega 
na javni vodovod, in za zagotavljanje vode, kot tudi stroški za izva-
janje od občine prenešenih strokovno tehničnih in razvojnih nalog 
v zvezi z načrtovanjem in gradnjo objektov in naprav, ki služijo 
oskrbi s pitno vodo ter izvajanje javnih pooblastil.

Količina pitne vode, odvzete za namene iz prejšnjega 
odstavka, se v zvezi z obveznostjo plačila storitve javne službe 
ugotavlja z vodomeri oziroma jo je gasilska organizacija dolžna 
evidentirati in podatke sporočiti upravljavcu javnih vodovodov.«

11. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ceno storitve oskrbe s pitno vodo za območje občine 

predlaga upravljavec javnih vodovodov z elaboratom o obli-
kovanju cene izvajanja storitev te javne službe in jo predloži 
občinskemu svetu v potrditev.

V primeru potrebe po enkratnem poračunu cene, upra-
vljavec javnih vodovodov pripravi predlog poračunske cene in 
jo predloži občinskemu svetu v potrditev.«

12. člen
V 18. členu se na koncu doda besedilo: »in ne sme za 

vodomerom priključiti drugega vira vode«.

13. člen
V 19. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Poraba pitne vode za namakanje površin, ki pripadajo 

stavbi iz prvega odstavka tega člena, če letna količina vode ne 
presega 50 m3 in se voda ne odvaja v kanalizacijo, se zaradi 
zahteve po obračunu, ki ne bo vključeval dajatev za čiščenje in 
kanalščino, mora meriti z ločenim vodomerom.«

14. člen
V 20. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pravico zahtevati kontrolo izvedbe priključka zaradi za-

gotovitve pravilnosti merjenja porabe vode pa ima upravljavec 
javnih vodovodov v primeru, ko upravičeno dvomi v ustreznost 
evidentirane porabe (npr. na obračunskem vodomeru več me-
secev ugotavlja porabo, ki je manjša od polovice povprečne 
porabe v državi).«

15. člen
V 25. členu se za peto alinejo doda nova alineja, ki se 

glasi:
»– presojanje potrebe po enkratnem poračunu storitev 

za preteklo obračunsko leto po zaključku poslovnega leta in 
predlaganje občinskemu svetu v potrditev poračunske cene za 
enkratni poračun.«

16. člen
V 28. členu se na koncu prve alineje doda besedilo: »in 

tehničnega pravilnika«.
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17. člen
Besedilo 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravljavec javnih vodovodov ima pravico prekiniti doba-

vo vode za krajši čas zaradi planiranih vzdrževalnih del na objek-
tih in napravah javnega vodovoda ali zaradi nepredvidenih okvar.

V primeru vzdrževalnih del na javnem vodovodu mora o 
času prekinitve dobave vode najmanj 24 ur prej upravljavec jav-
nih vodovodov obvestiti uporabnike preko svoje spletne strani in 
na krajevno običajen način, v primeru nepredvidene okvare pa 
jih mora o času trajanja prekinitve dobave vode obvestiti takoj, 
neposredno ali preko sredstev javnega obveščanja. Če traja pre-
kinitev dobave več kot 24 ur, mora upravljavec javnih vodovodov 
zagotoviti najnujnejšo nadomestno oskrbo s pitno vodo.

V skladu s prejšnjim odstavkom mora postopati upravlja-
vec javnih vodovodov tudi v primeru, ko je dobavo pitne vode 
moral prekiniti zaradi preprečitve ogrožanja zdravja ali življenja 
ljudi in živali, (dogodki, ki bi lahko ogrozili vodni vir, distribucijo 
pitne vode ali povzročili njeno onesnaženje, kot npr. nedovoljen 
izpust odpadnih vod, nevarnih snovi, nedopustno ravnanje z 
odpadki ipd.).«

18. člen
V 32. členu se besedilo za prvim stavkom črta.

19. člen
Besedilo 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če obstoječa poselitvena območja, kjer mora občina 

zagotavljati opravljanje storitev javne službe v skladu z 2. čle-
nom tega odloka, niso opremljena ali niso v celoti opremljena 
z javnim vodovodom, je lastna oskrba s pitno vodo dovoljena, 
dokler občina ne vzpostavi pogojev za priključitev stavb na 
javni vodovod.

Za obstoječe stavbe in stavbe, za katere je bila vloga 
za izdajo gradbenega dovoljenja vložena pred uveljavitvijo 
tega odloka, se drugi in tretji odstavek 7. člena tega odloka ne 
uporabljata.

Dokler za zasebni vodovod, s katerim se zagotavlja la-
stna oskrba s pitno vodo v obstoječih stavbah na poselitve-
nem območju naselja Lozice-Žerjavska vas (katerega letna 
povprečna zmogljivost je enaka ali večja od 10 m3 pitne vode 
na dan oziroma se iz njega oskrbuje 50 ali več prebivalcev s 
stalnim prebivališčem, zaradi česar bi moral imeti upravljavca 
v skladu drugim odstavkom 3. člena tega odloka), upravljavec 
kot izvajalec javne službe ni določen, lokalna skupnost ne pre-
vzema obveznosti upravljavca iz Pravilnika o pitni vodi, pač pa 
morajo izvajati vse obveznosti iz omenjenega predpisa lastniki 
zasebnega vodovoda.«

20. člen
Besedilo 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinska uprava opravlja upravne naloge, ki se nanaša-

jo na oskrbo s pitno vodo iz zasebnih vodovodov, pri katerih je 
določitev upravljavca obvezna, dokler upravljavec ni določen. 
Pred izdajo soglasja oziroma dovoljenja za priključitev mora 
občinska uprava s predstavnikom lastnikov takega vodovoda 
uskladiti pogoje, ki jih mora v zvezi s priključitvijo izpolniti bo-
doči uporabnik.«

21. člen
39. člen se črta.

22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-3/2010-2
Vipava, dne 16. junija 2016

Župan
Občine Vipava

mag. Ivan Princes l.r.
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