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DRŽAVNI ZBOR
1093.

Odlok o okviru za pripravo proračunov
sektorja država za obdobje od 2018 do 2020
(OdPSD18–20)

Državni zbor je na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15) in tretjega
odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13)
na seji 20. aprila 2017 sprejel

ODLOK
o okviru za pripravo proračunov sektorja država
za obdobje od 2018 do 2020 (OdPSD18–20)
1. člen
Ta odlok določa okvir za pripravo proračunov sektorja
država za obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2020.
2. člen
Ciljni saldo sektorja država in najvišji obseg izdatkov sektorja država za posamezna proračunska leta od 2018 do 2020
po metodologiji ESA skladno z 2. členom Zakona o fiskalnem
pravilu (Uradni list RS, št. 55/15) znaša:
Leto

Ciljni saldo sektorja
država (v % BDP)

Najvišji obseg izdatkov
sektorja država (v mio €)

2018

–0,2

19.158

2019

0,2

19.512

2020

0,4

19.952

Metodologija ESA iz prejšnjega odstavka je evropski
sistem nacionalnih in regionalnih računov, določen z Uredbo
(EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
21. maja 2013 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji (UL L št. 174 z dne 26. 6. 2013,
str. 1).
3. člen
Ciljni saldo in najvišji obseg izdatkov za državni proračun
po denarnem toku, ki ustreza ciljnemu saldu sektorja država iz
prejšnjega člena, znaša:
Institucionalna enota

Leto

Ciljni
saldo
(v % BDP)

Najvišji obseg
izdatkov
(v mio €)

Državni proračun

2018

–0,2

9.575

2019

–0,6

9.697

2020

–0,6

9.942

Leto XXVII

4. člen
Ciljni saldo in najvišji obseg izdatkov za lokalne enote
sektorja država (občine) po denarnem toku, ki ustreza ciljnemu
saldu sektorja država iz 2. člena tega odloka, znaša:
Institucionalna enota

Leto

Občine

2018
2019
2020

Ciljni
saldo
(v % BDP)
0,1
0,1
0,1

Najvišji obseg
izdatkov
(v mio €)
2.174
2.174
2.219

5. člen
Ciljni saldo in najvišji obseg izdatkov za pokojninsko blagajno po denarnem toku, ki ustreza ciljnemu saldu sektorja
država iz 2. člena tega odloka, znaša:
Institucionalna enota

Leto

Pokojninska blagajna

2018
2019
2020

Ciljni
saldo
(v % BDP)
0,0
0,0
0,0

Najvišji obseg
izdatkov
(v mio €)
5.381
5.600
5.842

6. člen
Ciljni saldo in najvišji obseg izdatkov za zdravstveno
blagajno po denarnem toku, ki ustreza ciljnemu saldu sektorja
država iz 2. člena tega odloka, znaša:
Institucionalna enota

Leto

Zdravstvena blagajna

2018
2019
2020

Ciljni
saldo
(v % BDP)
0,0
0,0
0,0

Najvišji obseg
izdatkov
(v mio €)
2.827
2.944
3.087

7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od
2017 do 2019 (Uradni list RS, št. 30/16 in 74/16) v delu, ki se
nanaša na leti 2018 in 2019.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/17-9/9
Ljubljana, dne 20. aprila 2017
EPA 1891-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
1094.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Islamski
republiki Iran s sedežem v Ankari

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 –
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS,
št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO,
76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Islamski
republiki Iran s sedežem v Ankari
Igorja Jukiča, izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Islamski republiki Iran s sedežem
v Ankari, odpoklicujem s 3. majem 2017.
Št. 501-04-1/2017-2
Ljubljana, dne 21. aprila 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o centralni bazi zdravil za uporabo
v humani medicini
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa način posredovanja podatkov o zdravilih za uporabo v humani medicini (v nadaljnjem besedilu:
zdravilo) v centralno bazo zdravil (v nadaljnjem besedilu: CBZ)
in dostop do podatkov o zdravilih v CBZ.
2. člen
(pomen izrazov)
Poleg izrazov, opredeljenih v Zakonu o zdravilih (Uradni
list RS, št. 17/14; v nadaljnjem besedilu: zakon), se v tem pravilniku uporabljajo še naslednji izrazi, ki pomenijo:
1. dogovorjena cena živila je cena živila, kot je opredeljena v pravilniku, ki ureja razvrščanje živil za posebne zdravstvene namene (v nadaljnjem besedilu: živilo) na listo;
2. dogovorjena cena zdravila je cena zdravila iz prvega
odstavka 159. člena zakona, ki se odrazi v obliki nižje cene
zdravila od njegove najvišje dovoljene cene oziroma izredne
višje dovoljene cene;
3. generično zdravilo je zdravilo, kot je opredeljeno v
pravilniku, ki ureja določanje cen zdravil;
4. originalno zdravilo je zdravilo, kot je opredeljeno v
pravilniku, ki ureja določanje cen zdravil.
3. člen
(namen CBZ)

1095.

Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Islamski
republiki Iran

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 –
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS,
št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO,
76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) izdajam

UKAZ
o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Islamski
republiki Iran
Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slovenije v Islamski republiki Iran postavim Kristino Radej.
Št. 501-03-2/2017-2
Ljubljana, dne 21. aprila 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

MINISTRSTVA
1096.

Pravilnik o centralni bazi zdravil za uporabo
v humani medicini

Na podlagi desetega odstavka 163. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14) ministrica za zdravje izdaja

CBZ je elektronska zbirka podatkov, ki se uporablja za
spremljanje cen zdravil, kar vključuje zbiranje in uporabo podatkov o lastnostih zdravil, cenah zdravil, financiranju zdravil
iz javnih sredstev in prisotnosti zdravil na trgu v Republiki
Sloveniji za:
1. podporo pri izvajanju dejavnosti nosilca obveznega
zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: ZZZS),
Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske
pripomočke (v nadaljnjem besedilu: JAZMP), Nacionalnega
inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) in ministrstva, pristojnega za zdravje,
2. podporo pri izvajanju dejavnosti izvajalcev lekarniške
in druge zdravstvene dejavnosti,
3. podporo pri izvajanju javnega naročanja zdravil,
4. podporo pri delu poslovnih subjektov, ki opravljajo dejavnost prometa z zdravili, in
5. seznanitev javnosti s podatki o zdravilih v CBZ.
4. člen
(zavezanci za posredovanje podatkov o zdravilu v CBZ)
Zavezanci za posredovanje podatkov o zdravilu (v nadaljnjem besedilu: zavezanci) v CBZ so:
1. JAZMP,
2. ZZZS,
3. izvajalci lekarniške in druge zdravstvene dejavnosti,
financirane iz javnih sredstev, v postopkih javnega naročanja,
4. imetniki dovoljenj za promet z zdravilom, ki so osebe
javnega prava, ustanovljene v Republiki Sloveniji,
5. nosilci zdravstvenega zavarovanja, ki poravnavajo stroške izdanih zdravil,
6. poslovni subjekti, v katerih se za njihove varovance
oziroma varovanke izvajajo zdravstvene storitve v programih
socialnega varstva,
7. Slovenska vojska za namen podpore zdravstvene oskrbe svojih pripadnikov,
8. nosilci sistemskih pristojnosti na področju javnega
zdravja in državnih blagovnih rezerv,
9. ministrstvo, pristojno za zdravje, in
10. ministrstvo, pristojno za kontrolo cen.

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
(podatki o zdravilu, ki jih zavezanci posredujejo v CBZ)
(1) JAZMP posreduje v CBZ naslednje podatke o zdravilu:
1. nacionalni identifikator zdravila,
2. ime zdravila,
3. poimenovanje zdravila (ime zdravila skupaj z jakostjo
in s farmacevtsko obliko),
4. farmacevtska oblika,
5. pakiranje,
6. ATC oznaka,
7. definiran dnevni odmerek (v nadaljnjem besedilu:
DDO),
8. količina za preračun DDO,
9. število osnovnih enot v pakiranju zdravila,
10. oglaševanje zdravila,
11. vrsta dovoljenja, na podlagi katerega je zdravilo v
prometu v Republiki Sloveniji,
12. imetnik dovoljenja, na podlagi katerega je zdravilo v
prometu v Republiki Sloveniji,
13. številka dovoljenja, na podlagi katerega je zdravilo v
prometu v Republiki Sloveniji,
14. datum izdaje dovoljenja, na podlagi katerega je zdravilo v prometu v Republiki Sloveniji,
15. datum veljavnosti dovoljenja, na podlagi katerega je
zdravilo v prometu v Republiki Sloveniji,
16. kvalitativna in kvantitativna sestava zdravila (farmacevtski izdelek):
– farmacevtska oblika,
– stična ovojnina,
– število osnovnih enot za aplikacijo v stični ovojnini,
– učinkovina, navedena s splošnim imenom zdravila, in
– količina oziroma jakost učinkovine,
17. oznaka skladnosti zdravila s seznamom esencialnih
zdravil,
18. oznaka skladnosti zdravila s seznamom nujno potrebnih zdravil,
19. prepoved predpisa zdravila na obnovljivi recept,
20. prepoved predpisa zdravila s splošnim imenom,
21. prisotnost zdravila na trgu:
– aktualno stanje prisotnosti zdravila na trgu,
– datum začetka aktualnega stanja,
– prisotnost obvestila, ki spreminja aktualno stanje,
– vrsta obvestila o dogodku, ki spreminja aktualno stanje,
– datum začetka novega stanja in
– predvideni datum konca novega stanja,
22. cena zdravila z datumom začetka in prenehanja njene
veljavnosti in navedbo poslovnega subjekta za oblikovanje
cene zdravila:
– najvišja dovoljena cena zdravila,
– izredna višja dovoljena cena zdravila in
– cena zdravila iz četrtega odstavka 163. člena zakona.
(2) Za zdravilo z dovoljenjem za promet JAZMP posreduje
v CBZ podatke iz prejšnjega odstavka in naslednje podatke:
1. EAN koda oziroma edinstvena oznaka za zdravilo,
2. pomožne snovi zdravila,
3. pot uporabe zdravila,
4. oznake previdnostnih ukrepov in omejene količine enkratne izdaje zdravila,
5. način in režim predpisovanja in izdaje zdravila,
6. podatek, ali je zdravilo originalno, generično ali podobno biološko,
7. skupina zdravila glede na izvor, značilnosti in način
izdelave zdravila,
8. oznaka zdravila sirote,
9. dodatno spremljanje varnosti zdravila,
10. postopek pridobitve dovoljenja za promet z zdravilom,
11. maksimalni dnevni odmerek zdravila,
12. maksimalno število osnovnih enot zdravila na dan,
13. datum prenehanja trženja zdravila, če dovoljenje za
promet preneha veljati ali je odvzeto,
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14. o medsebojno zamenljivih zdravilih:
– medsebojna zamenljivost zdravila (da/ne),
– opis skupine medsebojno zamenljivih zdravil in
– datum uvrstitve na seznam medsebojno zamenljivih
zdravil,
15. povzetek glavnih značilnosti zdravila in navodilo za
uporabo zdravila, in
16. druge podatke, pomembne za zagotavljanje zdravstvenega varstva, ki jih določi JAZMP v soglasju z ministrstvom, pristojnim za zdravje, in ZZZS.
(3) ZZZS posreduje v CBZ naslednje podatke o zdravilu
in živilu, ki se financira iz sredstev obveznega zdravstvenega
zavarovanja:
1. razvrstitev zdravila oziroma živila na listo zdravil oziroma
živil na recept z datumom začetka in prenehanja veljavnosti,
2. razvrstitev zdravila na seznam bolnišničnih zdravil z
datumom začetka in prenehanja veljavnosti,
3. razvrstitev zdravila na seznam ampuliranih in drugih
zdravil za ambulantno zdravljenje z datumom začetka in prenehanja veljavnosti,
4. terapevtsko skupino zdravil z datumom začetka in
prenehanja veljavnosti,
5. najvišjo priznano vrednost zdravila oziroma živila z
datumom začetka in prenehanja veljavnosti,
6. omejitve predpisovanja in izdajanja zdravila oziroma
živila, ki jih določi ZZZS,
7. predlagatelj oziroma pobudnik za razvrstitev zdravila
oziroma živila,
8. dogovorjeno ceno zdravila oziroma dogovorjeno ceno
živila z datumom začetka in prenehanja njene veljavnosti in
9. druge podatke o financiranju zdravila in živila iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki jih določi ZZZS.
(4) ZZZS v spletni objavi CBZ dnevno objavlja podatek o
informativnem izračunu doplačila za zdravilo z najvišjo priznano
vrednostjo.
(5) Izvajalci lekarniške in druge zdravstvene dejavnosti,
financirane iz javnih sredstev, posredujejo v CBZ podatke o
dogovorjenih cenah zdravil iz postopkov javnega naročanja z
datumom začetka in prenehanja njihove veljavnosti.
(6) Zavezanci iz 4. do 8. točke prejšnjega člena posredujejo v CBZ podatke o dogovorjenih cenah zdravil z datumom
začetka in prenehanja njihove veljavnosti.
(7) Ministrstvo, pristojno za zdravje, posreduje v CBZ
podatke o najvišjih dovoljenih cenah zdravil z obveznim popustom iz 160. člena zakona z datumom začetka in prenehanja
njihove veljavnosti.
(8) Ministrstvo, pristojno za kontrolo cen, posreduje v CBZ
podatke o cenah zdravil, ki so določene na podlagi zakona, ki
ureja kontrolo cen, z datumom začetka in prenehanja njihove
veljavnosti.
6. člen
(upravljanje CBZ)
ZZZS kot upravljavec CBZ:
– zagotavlja informacijske rešitve za sprejem in hrambo
podatkov o zdravilih v CBZ ter za dostop zavezancev do podatkov o zdravilih v CBZ;
– izda tehnična navodila za posredovanje podatkov zavezancev in dostop zavezancev do podatkov o zdravilih v CBZ (v
nadaljnjem besedilu: tehnična navodila).
7. člen
(tehnična navodila)
(1) Tehnična navodila določajo:
1. strukturo podatkov o zdravilu v CBZ,
2. kontrole sprejetih podatkov o zdravilu v CBZ,
3. tehnični način posredovanja in dostopa zavezancev do
podatkov o zdravilu v CBZ,
4. navodila za testiranje informacijskih rešitev za posredovanje podatkov v CBZ,
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5. skrbnike za vsebinska vprašanja v zvezi s podatki o
zdravilu, vključno z vprašanji glede dostopa do teh podatkov,
ki jih imenuje:
– JAZMP za podatke iz prvega in drugega odstavka
5. člena tega pravilnika;
– ZZZS za podatke iz tretjega in četrtega odstavka
5. člena tega pravilnika;
– ministrstvo, pristojno za zdravje, za podatke iz sedmega
odstavka 5. člena tega pravilnika in
6. skrbnike za informacijske rešitve, ki jih imenuje ZZZS.
(2) ZZZS izda tehnična navodila za:
– posredovanje podatkov o zdravilih, ki jih v CBZ posredujejo JAZMP, ZZZS in ministrstvo, pristojno za zdravje,
– posredovanje podatkov o zdravilih, ki jih v CBZ posredujejo zavezanci, razen zavezancev iz prejšnje alineje, in
– dostop zavezancev do podatkov o zdravilih v CBZ.
(3) ZZZS posreduje predlog tehničnih navodil v mnenje
JAZMP oziroma ministrstvu, pristojnemu za zdravje, če se
njihova vsebina nanaša na podatke o zdravilih v CBZ iz pristojnosti JAZMP oziroma ministrstva, pristojnega za zdravje. ZZZS
določi rok za podajo mnenja, ki ne sme biti krajši od osmih dni
od prejema predloga tehničnih navodil.
(4) Tehnična navodila se objavijo na spletni strani ZZZS.
8. člen

Uradni list Republike Slovenije
vključeni v CBZ v skladu s prejšnjim odstavkom, v 24 mesecih
od uveljavitve tega pravilnika.
(3) Zavezanci, razen JAZMP in ZZZS, začnejo posredovati podatke o zdravilu v CBZ v šestih mesecih od uvedbe
informacijskih rešitev in uveljavitve tehničnih navodil iz druge
alineje drugega odstavka 7. člena tega pravilnika, ki jih ZZZS
izda v devetih mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
12. člen
(nacionalni identifikator zdravila)
Do uveljavitve predpisa o nacionalnem identifikatorju
zdravil iz drugega odstavka 13. člena zakona se za potrebe
izvajanja tega pravilnika uporablja kot nacionalni identifikator
zdravila nacionalna šifra zdravila, ki jo JAZMP določi zdravilu
pred njegovim prihodom v promet.
13. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-46/2016
Ljubljana, dne 7. aprila 2017
EVA 2016-2711-0037

(posredovanje podatkov o zdravilu v CBZ)
(1) Zavezanec posreduje podatke o zdravilu v CBZ neposredno elektronsko v skladu s tehničnimi navodili za posredovanje podatkov o zdravilih v CBZ.
(2) Zavezanec odgovarja za pravočasnost posredovanja,
popolnost in pravilnost podatkov o zdravilu, ki jih posreduje v
CBZ.
(3) Zavezanec sam krije stroške v zvezi s posredovanjem
podatkov o zdravilu v CBZ.
9. člen
(dostop do podatkov o zdravilu v CBZ)
(1) Podatki o zdravilu v CBZ so brezplačno dostopni na
spletni strani www.cbz.si.
(2) Za neposredno uporabo v informacijskih sistemih zavezancev so podatki v CBZ dostopni v obliki XML v skladu s
tehničnimi navodili za dostop do podatkov o zdravilih v CBZ.
(3) Zavezanec in drug uporabnik podatkov o zdravilih
v CBZ sam krije stroške dostopa do teh podatkov in njihove
druge obdelave za lastne potrebe.
10. člen
(hramba podatkov o zdravilu v CBZ)
(1) Podatki o zdravilu v CBZ se hranijo 20 let po prenehanju veljavnosti dovoljenja, na podlagi katerega je zdravilo v
prometu v Republiki Sloveniji.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se podatki o cenah
zdravila, ki jih pošiljajo zavezanci iz petega in šestega odstavka
5. člena tega pravilnika, hranijo pet let po prenehanju veljavnosti cene zdravila.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
(vzpostavitev CBZ)
(1) CBZ ob uveljavitvi tega pravilnika vsebuje vrste podatkov o zdravilih in živilih ter informacijske rešitve v skladu z
Dogovorom o posodobitvi, upravljanju, vzdrževanju in razvoju
centralne baze zdravil z dne 28. 6. 2011, ki so ga sklenili ministrstvo, pristojno za zdravje, ZZZS, Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije kot pravni prednik NIJZ in JAZMP.
(2) JAZMP in ZZZS posredujeta v CBZ podatke o zdravilih
iz tega pravilnika, ki na dan uveljavitve tega pravilnika še niso

Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje

1097.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju
Zakona o nadzoru državne meje

Na podlagi desetega odstavka 8. člena, drugega odstavka 12. člena, drugega odstavka 14. člena, šestega odstavka
22. člena in četrtega odstavka 28. člena člena Zakona o nadzoru
državne meje (Uradni list RS, št. 35/10 – uradno prečiščeno besedilo, 15/13 – ZNPPol in 5/17) izdaja ministrica za notranje zadeve

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona
o nadzoru državne meje
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o nadzoru državne meje
(Uradni list RS, št. 116/07 in 38/12) se v 1. členu besedilo
»namestitev avtomatskih fotografskih in snemalnih naprav«
nadomesti z besedilom »način uporabe tehničnih sredstev«.
2. člen
V prvem odstavku 7. člena se besedilo »Uredbe (ES)
št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca
2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb
prek meja (UL L št. 105, 13. 4. 2006, str. 1)« nadomesti z besedilom »Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 9. marca 2016 o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)
(kodificirano besedilo) (UL L št. 77 z dne 23. 3. 2016, str. 1)«.
3. člen
Naslov IV. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »Način
uporabe tehničnih sredstev«.
4. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(1) Policija pri opravljanju nadzora državne meje uporablja
tehnična sredstva iz prvega odstavka 8. člena Zakona o nadzo-
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ru državne meje (Uradni list RS, št. 35/10 – uradno prečiščeno
besedilo, 15/13 – ZNPPol in 5/17).
(2) Table z opozorilnimi napisi se postavijo tam, kjer je
potrebno na ta način opozoriti na bližino državne meje.
(3) Druga signalizacija se postavi na mestih, kjer je potrebno podati obvestilo o režimu razvrščanja potnikov in vozil
na mejnih prehodih.
(4) Tehnična sredstva za fotografiranje, video in avdio
snemanje se postavijo na delih državne meje, kjer je to smotrno
za odkrivanje in preprečevanje nezakonitih prehodov državne
meje. Ta tehnična sredstva lahko obsegajo tudi postavitev fotografskih naprav z detektorji gibanja na zeleni meji z namenom
opozarjanja na nezakonit prehod državne meje in v smislu čimprejšnjega interveniranja policije za odkritje storilca kaznivega
dejanja ali prekrška.
(5) Tehnična sredstva za prepoznavo oseb in predmetov
obsegajo:
– videonadzorne sisteme na mejnih prehodih, ki se uporabljajo z namenom dokazovanja kaznivih dejanj in prekrškov
ter v pritožbenem postopku zoper delo policistov,
– tehnično opremo, ki se uporablja za izvajanje Zakonika
o schengenskih mejah.
(6) Tehnična sredstva za ugotovitev ali preverjanje identifikacije oseb ob primerjavi podatkov, zajetih v potovalnem
dokumentu, se uporabljajo tako, da avtomatsko preberejo in
preverijo podatke na potovalnem dokumentu oseb in jih primerjajo s podatki v evidencah, do katerih dostopa policija.
(7) Tehnična sredstva za identifikacijo vozil se uporabljajo tako, da omogočajo avtomatsko prepoznavo in branje
registrskih tablic ter njihovo preveritev v evidencah, do katerih
dostopa policija.
(8) Druga tehnična in druga sredstva so varovalna ograja
ali druga tehnična ovira ali druga sredstva, ki se postavijo, namestijo in uporabljajo na mejnih prehodih ali drugje na državni
meji z namenom preprečevanja nedovoljenega prehajanja državne meje.
(9) Na nameščenost videonadzornih sistemov se opozori
z znakom. Znak mora biti nameščen tako, da je viden vsem
potnikom, ne glede na to, ali vstopajo v državo ali izstopajo iz
nje. Znak je velikosti 21 x 10,7 cm, na katerem je slika kamere
in dobro viden napis »POLICIJA VIDEONADZOROVANO OBMOČJE« (VIDEO SURVEILLANCE), pod njim pa telefonska
številka za pridobitev informacije, kje in koliko časa se hranijo
posnetki videonadzora.
(10) Če so tehnična sredstva iz prvega odstavka tega
člena, razen drugih tehničnih in drugih sredstev kot so varovalna ograja ali druga tehnična ovira, nameščena med mejnimi
prehodi ali na mejnih prehodih, ko ti ne obratujejo, in niso
fizično varovana, mora policija z ustreznimi organizacijskimi
ukrepi zagotoviti, da je dostop do teh naprav nepooblaščenim
osebam onemogočen. Če je to možno, policija zagotovi, da
se posnetki ne hranijo v teh snemalnih napravah. Če to zaradi
tehničnih lastnosti naprav ni možno, je potrebno zagotoviti, da
se posnetki shranijo na ustrezen medij in da so v napravi samo
posnetki največ za zadnjih sedem dni.
(11) Posnetki se hranijo v skladu z zakonom, ki ureja
varstvo osebnih podatkov, na primernem mediju v prostorih policije. Prostor mora biti urejen tako, da je onemogočen dostop
nepooblaščenim osebam.
(12) Pri vpogledu v evidenco videonadzornega sistema
mora biti razvidno, kateri posnetki se hranijo, katera pooblaščena uradna oseba si je posnetke kasneje ogledala, kopirala ali
drugače elektronsko obdelovala in s kakšnim razlogom.
(13) Pridobljeni posnetki se smejo kopirati ali kako drugače elektronsko obdelovati samo zaradi dokazovanja v kazenskih postopkih, postopkih o prekršku, disciplinskih postopkih,
pri ugotavljanju dejanskega stanja v pritožbenih postopkih zoper delo policistov, pri ugotavljanju morebitne odškodninske
odgovornosti ali izobraževanja. Če se posnetki kopirajo zaradi
izobraževanja, jih je potrebno elektronsko tako obdelati, da iz
kopij posnetkov ni mogoče ugotoviti identitete oseb ali drugih
osebnih podatkov.«.
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5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-28/2017/8
Ljubljana, dne 18. aprila 2017
EVA 2017-1711-0001
mag. Vesna Györköš Žnidar l.r.
Ministrica
za notranje zadeve

1098.

Odredba o višini prispevkov za osebno
dopolnilno delo

Na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14
in 47/15 – ZZSDT) ministrica za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti izdaja

ODREDBO
o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo
1. člen
Višina prispevkov za osebno dopolnilno delo znaša na posamezno vrednotnico za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
7,18 eurov, za zdravstveno zavarovanje pa 2,05 eura.
2. člen
Ta odredba začne veljati 1. maja 2017.
Št. 0071-2/2017
Ljubljana, dne 6. aprila 2017
EVA 2017-2611-0017
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

1099.

Naznanilo o objavi datuma začetka uporabe
delegiranih aktov Komisije EU na podlagi
Uredbe 909/2014/EU

Na podlagi drugega odstavka 143. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov
(Uradni list RS, št. 30/16) objavlja ministrica za finance

NAZNANILO
o objavi datuma začetka uporabe delegiranih
aktov Komisije EU na podlagi Uredbe
909/2014/EU
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/390 z dne 11. novembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede nekaterih bonitetnih zahtev za centralne depotne
družbe in imenovane kreditne institucije, ki ponujajo pomožne
bančne storitve (UL L št. 65 z dne 10. marca 2017, str. 9) se
uporablja od 30. marca 2017.
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/392 z dne 11. novembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o zahtevah glede izdaje dovoljenj, nadzora in poslovanja
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za centralne depotne družbe (UL L št. 65 z dne 10. marca 2017,
str. 48) se uporablja od 30. marca 2017.
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/394 z dne 11. novembra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v
zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki za izdajo
dovoljenja, za pregled in oceno centralnih depotnih družb, za
sodelovanje med organi matične države članice in države članice gostiteljice, za posvetovanje organov, vključenih v izdajo
dovoljenja za opravljanje pomožnih bančnih storitev, za dostop
do centralnih depotnih družb ali za njih in v zvezi z obliko evidenc, ki jih morajo voditi centralne depotne družbe, v skladu
z Uredbo (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta
(UL L št. 65 z dne 10. marca 2017, str. 145) se uporablja od
30. marca 2017.
Št. 007-196/2017
Ljubljana, dne 24. aprila 2017
EVA 2017-1611-0049
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica
za finance

USTAVNO SODIŠČE
1100.

Sprememba Razporeda dela Ustavnega
sodišča za čas pomladanskega zasedanja
od 10. 1. 2017 do 15. 7. 2017

Številka: Su-I-4/17-8
Datum: 20. 4. 2017
Ustavno sodišče je na podlagi prvega odstavka
11. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS,
št. 86/07, 54/10 in 56/11) na 10. upravni seji z dne 20. 4.
2017 sprejelo

SPREMEMBO RAZPOREDA DELA
USTAVNEGA SODIŠČA
za čas pomladanskega zasedanja od 10. 1. 2017
do 15. 7. 2017
I.
Razpored dela Ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja od 10. 1. 2017 do 15. 7. 2017 (v nadaljevanju
Razpored dela) se v točki II. spremeni tako, da se ta glasi
II.
1. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja civilnopravnih zadev odloča v sestavi:
dr. Dunja Jadek Pensa, predsednica,
dr. Etelka Korpič - Horvat, članica, in
dr. Marijan Pavčnik, član.
Namestnica predsednice senata je dr. Etelka Korpič Horvat.
2. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja kazenskopravnih zadev odloča v sestavi:
Marko Šorli, predsednik,
ddr. Klemen Jaklič, član, in
dr. Rajko Knez.
Namestnik predsednika senata je ddr. Klemen Jaklič.
3. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja upravnopravnih zadev odloča v sestavi:
dr. Špelca Mežnar, predsednica,
dr. Matej Accetto, član, in
dr. Jadranka Sovdat, članica.
Namestnik predsednice senata je dr. Matej Accetto.
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4. V primeru izločitve ali zaradi odsotnosti članice oziroma
člana senata se za čas pomladanskega zasedanja določi nadomestna sodnica ali nadomestni sodnik kot članica oziroma član
senata izmed drugih sodnic oziroma sodnikov (v nadaljevanju
sodnik) po naslednjem razporedu:
dr. Marijan Pavčnik za zadeve kazenskega senata,
dr. Špelca Mežnar za zadeve civilnega senata,
Marko Šorli za zadeve upravnega senata.
Če je zaradi izločitve ali odsotnosti sodnikov treba nadomestiti več članov senata, določi nadomestne sodnike predsednik Ustavnega sodišča praviloma po abecednem vrstnem
redu začetnic priimkov vseh sodnikov.
5. Po razporedu iz prejšnjih točk odločajo senati tudi po
izteku zasedanja do uveljavitve razporeda dela za naslednje
zasedanje.
III.
Sprememba Razporeda dela se objavi na način, določen
v X. točki razporeda dela in začne veljati 25. 4. 2017.
dr. Jadranka Sovdat l.r.
Predsednica

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
1101.

Aneks št. 9 h Kolektivni pogodbi za javni
sektor (KPJS)

Na podlagi 4. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor
(Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12,
46/13, 95/14 in 91/15)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja kot stranka na
strani javnih uslužbencev
sklenejo

»A N E K S št. 9
h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)«
1. člen
V Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS,
št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14 in
91/15) se 46. člen spremeni tako, da se glasi:
»46. člen
(dodatek za pripravljenost)
Javnemu uslužbencu pripada dodatek za pripravljenost
na domu v višini 20 % urne postavke osnovne plače.
Če je s posebnimi predpisi na področju obrambe, varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami, policije ter vzgoje in izobraževanja, veljavnimi na dan uveljavitve tega aneksa, predvidena možnost, da se javnemu uslužbencu odredi pripravljenost
na določenem kraju, javnemu uslužbencu za pripravljenost na
določenem kraju pripada dodatek v višini 50 % urne postavke
osnovne plače.
V skladu s predpisi na področju obrambe, ki izenačujejo pripravljenost na določenem kraju in pripravljenost na
delovnem mestu, pripada dodatek iz prejšnjega odstavka tudi
javnemu uslužbencu na področju obrambe, ki mu je odrejena
pripravljenost na delovnem mestu.
Dodatek se obračunava le za čas, ko je javnemu uslužbencu odrejena pripravljenost.«

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Oblike pripravljenosti iz prejšnjega člena zajemajo različne oblike stalne pripravljenosti oziroma pripravljenosti iz
zakona, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, iz kolektivnih
pogodb, področnih zakonov in podzakonskih predpisov.
3. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0100-266/2017/5
Ljubljana, dne 13. aprila 2017
EVA 2017-3130-0012
Vlada Republike Slovenije

Reprezentativni sindikati
javnega sektorja

Boris Koprivnikar l.r.
Minister
za javno upravo

SINDIKAT VZGOJE,
IZOBRAŽEVANJA,
ZNANOSTI IN KULTURE
SLOVENIJE
Branimir Štrukelj l.r.

mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica
za finance

SINDIKAT DRŽAVNIH
ORGANOV SLOVENIJE
Frančišek Verk l.r.
SINDIKAT VETERINARJEV
SLOVENIJE – PERGAM
Nataša Ajdič l.r.
SINDIKAT DELAVCEV V
VZGOJNI, IZOBRAŽEVALNI
IN RAZISKOVALNI
DEJAVNOSTI SLOVENIJE
Ana Jakopič l.r.
GLOSA – SINDIKAT
KULTURE IN NARAVE
SLOVENIJE
Mitja Šuštar l.r.
POLICIJSKI SINDIKAT
SLOVENIJE
Radivoj Uroševič
NI PODPISAL
SINDIKAT CARINIKOV
SLOVENIJE
Dušan Pečnik l.r.
SINDIKAT ZDRAVSTVA
IN SOCIALNEGA VARSTVA
SLOVENIJE
Zvonko Vukadinovič
Po pooblastilu
Dragica Kekec l.r.
FIDES, SINDIKAT
ZDRAVNIKOV
IN ZOBOZDRAVNIKOV
SLOVENIJE
Konrad Kuštrin
NI PODPISAL
SINDIKAT DELAVCEV
V ZDRAVSTVENI NEGI
SLOVENIJE
Jelka Mlakar l.r.
KONFEDERACIJA
SINDIKATOV 90 SLOVENIJE
Peter Majcen l.r.
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SINDIKAT POKLICNEGA
GASILSTVA SLOVENIJE
Aleksander Ogrizek l.r.
NEODVISNI SINDIKAT
DELAVCEV LJUBLJANSKE
UNIVERZE
dr. Tomaž Sajovic l.r.
SINDIKAT KULTURNIH
IN UMETNIŠKIH
USTVARJALCEV RTV
Peter Kosmač l.r.
SIFARM – SINDIKAT
FARMACEVTOV
SLOVENIJE
Damir Domjan
NI PODPISAL
SINDIKAT ZDRAVSTVA
IN SOCIALNEGA SKRBSTVA
SLOVENIJE
Aleksander Jus l.r.
SINDIKATI V ZDRAVSTVU
SLOVENIJE – PERGAM
Matija Cevc
Po pooblastilu
Vladimir Lazić l.r.
SVAS-SINDIKAT VLADNE
AGENCIJE SLOVENIJE
Andreja Škoflek
NI PODPISAL
SINDIKAT SLOVENSKIH
DIPLOMATOV
Stanislav Sikošek
NI PODPISAL
SINDIKAT DELAVCEV
RADIODIFUZIJE
SLOVENIJE
Tom Zalaznik l.r.
SINDIKAT SOCIALNEGA
ZAVAROVANJA SLOVENIJE
Katarina Kralj Marinček
Po pooblastilu
Nataša Kus l.r.
SILMES – SINDIKAT
LABORATORIJSKE
MEDICINE SLOVENIJE
Mojca Završnik l.r.
SINDIKAT MINISTRSTVA
ZA OBRAMBO
Darko Milenkovič l.r.
SINDIKAT NOVINARJEV
SLOVENIJE
Alenka Potočnik l.r.
SINDIKAT DELAVCEV
V PRAVOSODJU
Tomaž Virnik
NI PODPISAL
SINDIKAT CENTROV
ZA SOCIALNO DELO –
SINCE 07 – KSS PERGAM
Perica Radonjič l.r.
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SINDIKAT SEVALCEV
SLOVENIJE PERGAM
Robert Kokovnik l.r.
SINDIKAT KAPITANIJE
SLOVENIJE
Loredano Cetin
NI PODPISAL
SINDIKAT POLICISTOV
SLOVENIJE
mag. Kristjan Mlekuš l.r.
DENS – SINDIKAT
ZOBOZDRAVNIKOV
SLOVENIJE
Alenka Krabonja
NI PODPISAL
SINDIR-SINDIKAT
DIREKTORJEV IN
RAVNATELJEV SLOVENIJE
Anton Obreht
NI PODPISAL
SORS – SINDIKAT
OBČINSKIH REDARJEV
SLOVENIJE
Boris Fedran
NI PODPISAL
SINDIKAT JAVNIH
USLUŽBENCEV SLOVENIJE
Tanja Popit l.r.
SINDIKAT DELAVCEV
STATISTIČNEGA URADA RS
Aleš Sajovic Kavčič l.r.
PRAKTIK.UM
Igor Muževič
NI PODPISAL
KNSS NEODVISNOST
Evelin Vesenjak l.r.
ZVEZA DELAVSKIH
SINDIKATOV SLOVENIJE –
SOLIDARNOST
Roman Šuen
NI PODPISAL
VISOKOŠOLSKI SINDIKAT
SLOVENIJE
dr. Marko Marinčič l.r.
SINDIKAT VOJAKOV
SLOVENIJE
Gvido Novak l.r.
KONFEDERACIJA
SLOVENSKIH SINDIKATOV
Gvido Novak l.r.
SPUKC – Sindikat zdravstva
Slovenije
Damir Janekovič
NI PODPISAL

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti je dne 19. 4. 2017 izdalo potrdilo št. 10101-2/2008-40
o tem, da je Aneks št. 9 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi
25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS,
št. 43/06) pod zaporedno številko 30/11.
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1102.

Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil
o izobraževanju na Fakulteti za tehnologijo
polimerov (čistopis)

Čistopis tega pravilnika je Senat Fakultete za tehnologijo
polimerov na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu
– uradno prečiščeno besedilo – ZVIS-UPB7 (Uradni list RS,
št. 32/12 – s spremembami) in 113., 114. in 115. člena Statuta
Fakultete za tehnologije polimerov sprejel na 15. korespondenčni seji Senata Fakultete za tehnologijo polimerov dne,
21. 4. 2017.

PRAVILNIK
o vsebini in obliki diplom ter potrdil
o izobraževanju na Fakulteti za tehnologijo
polimerov (čistopis)
1. člen
Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Fakulteti za tehnologijo polimerov (v nadaljevanju:
pravilnik) določa obliko, vsebino in postopek za izdajo diplom,
potrdil o opravljenem izpopolnjevanju po študijskem programu
za izpopolnjevanje in potrdil o drugih oblikah izobraževanja na
samostojnem visokošolskem zavodu.
2. člen
Fakulteta za tehnologijo polimerov (v nadaljevanju: FTPO)
izdaja naslednje diplome in potrdila o izobraževanju:
– diplome,
– dvojnike diplom in
– potrdila o opravljenih izpopolnjevanjih po študijskih programih za izpopolnjevanje.
Listine navedene v prvem odstavku tega člena so javne
listine.
Javne listine so tudi potrdila o opravljenih izpitih, ki jih
študentom ali diplomantom izda FTPO.
FTPO izdaja potrdila o različnih oblikah neformalnega
izobraževanja.
3. člen
Diploma se izda po opravljenih obveznostih študijskega
programa za pridobitev izobrazbe na posebnem papirju s suhim žigom FTPO.
Sestavni del diplome je »priloga k diplomi«. Sestavine
obrazca »Priloga k diplomi« določa Pravilnik o prilogi k diplomi
(Uradni list RS, št. 56/07 – s spremembami).
4. člen
FTPO podeljuje diplome o zaključenih študijskih programih prve stopnje (visokošolski strokovni študijski program) in
druge stopnje (magistrski študijski programi).
5. člen
Diploma vsebuje:
– polno ime samostojnega visokošolskega zavoda
(FTPO), na kateri je študij potekal,
– ime akreditiranega študijskega programa ter smer oziroma področje, kadar ima študijski program več smeri ali področij,
– stopnjo pridobljene izobrazbe,
– pridobljen strokovni naslov,
– ime in priimek kandidata ter datum in kraj njegovega
rojstva.
Diploma ima zaporedno številko, datum diplomiranja, datum izdaje, pečat FTPO ter podpis dekana FTPO.
Diploma o strokovnem magisteriju vsebuje poleg podatkov iz prvega in drugega odstavka tega člena tudi naslov magistrskega dela in datum njegovega zagovora.
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Dimenzije diplome so: zaprti format ima dimenzijo
215 mm x 305 mm, odprti format pa 430 mm x 305 mm.

Potrdilo ima podpis dekana FTPO in izvajalca neformalnega izobraževanja.

6. člen
Po opravljenih obveznostih na akreditiranem študijskem
programu za izpopolnjevanje, ki ga izvaja FTPO, izda FTPO
kandidatu potrdilo.
Potrdilo, ki je natisnjeno na papirju z znakom FTPO, vsebuje:
– ime in priimek kandidata,
– datum in kraj njegovega rojstva,
– naziv programa in njegovo trajanje, izvajalca programa,
lahko pa pridobljene kompetence,
– zaporedno številko,
– datum izdaje,
– žig fakultete.
Potrdilo ima podpis dekana FTPO.

9. člen
O izdanih diplomah in potrdilih FTPO vodi posebno evidenco v skladu z zakonom in posebnimi predpisi.

7. člen
Vse diplome in potrdila, ki jih izda FTPO, so sestavljena
v slovenskem jeziku.
Priloga k diplomi, ki je sestavni del diplome, je sestavljena
v slovenskem in angleškem jeziku. Vsebino priloge k diplomi
določi minister, pristojen za visoko šolstvo.
8. člen
FTPO izda potrdilo o zaključenih oblikah neformalnega
izobraževanja. Potrdilo podpiše dekan FTPO. Tako potrdilo ni
javna listina.
Potrdilo, ki je natisnjeno na papirju z znakom FTPO,
vsebuje:
– ime in priimek kandidata,
– podatke o vsebini, trajanju in izvajalcih izobraževanja,
lahko pa tudi podatke o pridobljenih znanjih in kreditnih točkah (ECTS), če je program ovrednoten s kreditnimi točkami
(ECTS),
– datum izdaje,
– žig fakultete.
Potrdilo o zaključenih oblikah neformalnega izobraževanja, ki vsebuje podatke o pridobljenih znanjih in kreditnih
točkah (ECTS), če je program ovrednoten s kreditnimi točkami
(ECTS), vsebuje poleg podatkov iz prvega in drugega odstavka
tega člena tudi datum in kraj rojstva kandidata.

10. člen
Če se pojavi utemeljen sum, da imetnik diplome ali potrdila ni opravil s študijskim programom predpisanih obveznosti,
uvede FTPO skladno z veljavnimi predpisi ustrezne postopke.
11. člen
FTPO izda dvojnik diplome diplomantu, ki je ustrezno
preklical izgubljeno, uničeno ali odtujeno diplomo, če je iz
evidence, ki jo vodi FTPO, razvidno, da mu je bil po končanih
študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
Dvojnik diplome se izda na papirju, ki se v danem trenutku
uporablja za izdajo diplom FTPO, s tem, da je v gornjem desnem kotu na prvi strani napisano, da gre za dvojnik.
Na prvi strani dvojnika diplome se z izjemo zaporedne
številke navedejo podatki, ki jih mora po tem pravilniku vsebovati diploma, s tem, da se namesto lastnoročnega podpisa pri
podpisniku zapiše »l.r.«.
Na hrbtni strani dvojnika diplome dekan FTPO podpiše
klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki evidence, na temelju katere se dvojnik diplome izdaja. Na hrbtni
strani dvojnika diplome se odtisne pečat FTPO.
V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem objave tega pravilnika v Uradnem listu Republike
Slovenije preneha veljati Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter
potrdil o izobraževanju na Fakulteti za tehnologijo polimerov z
dne, 18. 2. 2011.
v. d. dekana
doc. dr. Thomas Jürgen Friedrich Wilhelm l.r.
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OBČINE
KOPER
1103.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za obalno
območje Žusterne

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06 in 39/08)

RAZGLAŠAM ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za obalno
območje Žusterne
Št. 3505-11/2016
Koper, dne 21. aprila 2017
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič
Po pooblastilu župana
Podžupan
Alberto Scheriani l.r.
Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C,
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 76/14 – Odl. US in 14/15 –
ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in
14/15 – ZUUJFO) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper
na seji dne 20. aprila 2017 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za obalno
območje Žusterne
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za obalno območje
Žusterne (Uradne objave, št. 34/02; v nadaljevanju PUP), ki
jih je izdelalo podjetje Investbiro Koper d.d., pod št. 2001-24.
2. člen
(1) Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev se nanašajo na posamezne člene odloka.
(2) Meja območja in grafični del se s temi spremembami
in dopolnitvami ne spreminjata.
3. člen
Spremembe in dopolnitve tega odloka vsebujejo tekstualni del in priloge:
(1) Tekstualni del:
– odlok
– obrazložitev odloka.
(2) Priloge:
– Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
– Prikaz stanja prostora,

– Strokovne podlage,
– Smernice in mnenja,
– Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta,
– Povzetek za javnost.
II. PREDMET SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKO
UREDITVENIH POGOJEV
4. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za obalno območje Žusterne (Uradne objave, št. 34/02) se v 2. členu črta
zadnji stavek.
5. člen
V napovednem stavku 8. člena se besedilo “pet funkcijskih
con” nadomesti z besedilom “štiri funkcijske cone”.
Črta se zadnja (E.) alineja.
6. člen
V 9. členu se sedma alineja spremeni tako, da se glasi:
“– gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov.”
7. člen
V 12. členu se šesta alineja spremeni tako, da se glasi:
“– možnost rušitve obstoječega objekta in gradnja novega objekta, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave obstoječega objekta in vzdrževalna dela ter sprememba namembnosti
rabe objekta in sprememba namembnosti posameznega dela
objekta.”
Doda se nova alineja, ki se glasi:
“– gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov.”
8. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
– ureditev in povečanje platoja ter ureditev obale,
– rušitev obstoječih objektov in gradnja novih objektov za
potrebe vodnih športov,
– rekonstrukcije, dozidave in nadzidave obstoječih objektov
in vzdrževalna dela ter sprememba namembnosti rabe objektov
in sprememba namembnosti posameznega dela objektov,
– gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov,
– ureditev zelenih površin,
– urejanje in vzdrževanje infrastrukture (prometno omrežje,
komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za telekomunikacije).«
14. člen se črta.

9. člen

10. člen
V 15. členu se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– z višinskimi gabariti«.
11. člen
V 16. členu se tretja in četrta alineja spremenita tako, da
se glasita:
»– objekt vodnih športov in plažnih programov
maksimalne tlorisne površine 25,00 m x 40,00 m, višinski
gabarit maksimalno 6 m od kote pritličja, katera se nahaja na
1,90 m.n.v. Etažnost stavb se prilagaja glede na program objekta
in se določa znotraj določila glede maksimalne višine.
– plažni objekt
maksimalne tlorisne površine 43,00 m x 20,00 m, višinski gabarit maksimalno 8,8 m od kote pritličja, katera se
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nahaja na 1,90 m.n.v. Etažnost stavb se prilagaja glede na
program objekta in se določa znotraj določila glede maksimalne višine.«
12. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
Pogoji za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov
(1) Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov je
dopustna in se izvaja skladno z veljavnimi zakoni in pravilniki
ter občinskimi predpisi. Upoštevati je treba vse zahteve glede
načina gradnje enostavnih in nezahtevnih objektov, ki se urejajo v skladu s predpisom, ki ureja to vrsto objektov glede na
zahtevnost, če s tem odlokom ni določeno drugače.
(2) Ne glede na določila občinskih predpisov, ki urejajo
nezahtevne in enostavne objekte na stavbnih zemljiščih v
Mestni občini Koper je, znotraj ureditvenih con C in D, enostavne in nezahtevne objekte dovoljeno postaviti do meje
parcele, namenjene gradnji brez soglasja lastnika ali lastnikov
sosednjih zemljišč.
(3) Pri lociranju enostavnih in nezahtevnih objektov je
treba upoštevati vse predpisane varstvene, varovalne in prometno-varnostne režime.
Pogoji za gradnjo in postavitev objektov za oglaševanje
(4) V sklopu urejanja območja PUP je možna gradnja
in postavitev objektov za oglaševanje v skladu z veljavnimi
občinskimi predpisi, ki urejajo področje oglaševanja.«
13. člen
V 21. členu se spremeni besedilo »Komunala Koper« v
»Marjetica Koper«.
Drugi odstavek se črta.
V tretjem odstavku se črta besedilo »ali lokacijsko dokumentacijo«
14. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen
Maritimne ureditve
(1) Zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče
vodotoka je priobalno zemljišče celinskih voda. Zunanja meja
priobalnih zemljišč sega na vodah 2. reda 5 m od meje vodnega zemljišča.
(2) Priobalno zemljišče sega 25 m od meje vodnega
zemljišča morja (obalne linije) in je označen v prilogah prostorskega akta.
(3) Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno
posegati v prostor, razen za izjeme, kot jih določajo predpisi,
ki urejajo področje voda.
(4) Za obstoječe objekte in naprave, ki se nahajajo na
vodnem in priobalnem zemljišču je možna rekonstrukcija,
sprememba namembnosti ali nadomestna gradnja če:
– se s tem ne povečuje poplavna ali erozijska nevarnost
ali ogroženost,
– se s tem ne poslabša stanja voda,
– je omogočeno izvajanje javnih služb,
– se s tem ne ovira obstoječe posebne rabe vode,
– to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami,
– se z rekonstrukcijo ali nadomestno gradnjo oddaljenost
od meje vodnega zemljišča ne zmanjšuje.
(5) Ob vodotokih in morju je potrebno zagotoviti prost in
neoviran prehod.«
15. člen
27. in 28. člen se črtata.
30. člen se črta.
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17. člen
V 31. členu se črta zadnji stavek.
18. člen
V 33. členu se črta zadnji odstavek.
19. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»34. člen
Kanalizacijsko omrežje
(1) Odvajanje komunalne odpadne vode iz obravnavanega območja za obstoječe in predvidene objekte je potrebno
predvideti v ločenem sistemu preko obstoječe ali nove fekalne
kanalizacije na obravnavanem območju v obstoječo javno fekalno kanalizacijo, katera ima iztok na centralno čistilno napravo Koper (v nadaljevanju CČN).
(2) Talne rešetke iz kurilnic, zunanjih površin in skladišč
nevarnih snovi ni dovoljeno priključevati na interno fekalno
kanalizacijo z iztokom v javno kanalizacijsko omrežje in čistilno
napravo.
(3) Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno
upoštevati Načrt sekundarne fekalne kanalizacije Žusterna–
Mulet, katerega je izdelalo podjetje Investbiro Koper d.d.,
št. 1445-1, avgust 2010, v fazi PGD, Načrt enopasovnega
trikrakega krožnega krožišča »Kajak-kanu Žusterna« na Istrski
cesti v Kopru, katerega je izdelalo podjetje PS Prostor d.o.o.,
št. NG/039-2016, oktober 2016, v fazi PZI in Načrt revitalizacije
dela obale med izlivom Badaševice in Žusterno – Ureditev komunalne infrastrukture, katerega je izdelalo podjetje Biro Obala
d.o.o., št. 12/10-1, januar 2010, v fazi PGD.
(4) Za odvajanje padavinske odpadne vode iz območja
se predvidi gradnja nove meteorne kanalizacije s predvidenimi
priključitvami v obstoječo meteorno kanalizacijo ali meteorne
odvodnike. Potrebno je predvideti gravitacijsko odvajanje padavinske vode preko meteorne kanalizacije direktno v morje,
izven območja kopalnih voda, razen strešnih meteornih voda.
(5) V sklopu izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati hidravlični izračun ali obstoječa javna meteorna
kanalizacija lahko sprejme dodatne količine padavinske vode
iz obravnavanega prispevnega območja. V kolikor bo pokazal
izračun, da je obstoječa kanalizacija neustrezna, bo potrebno
predvideti rekonstrukcijo obstoječe meteorne kanalizacije.
(6) Čiste padavinske odpadne vode iz predvidenih gradenj je potrebno voditi v interno meteorno kanalizacijo preko
peskolovov. Padavinske odpadne vode iz površin, ki so onesnažena z olji pa je potrebno pred iztokom v meteorni odvodnik,
očistiti v lovilcih olj in maščob.
(7) Kanalizacijsko omrežje na celotnem območju je potrebno sprojektirati in zgraditi v ločenem in gravitacijskem
sistemu z upoštevanjem obstoječe in predvidene komunalne
infrastrukture, skladno z veljavno zakonodajo.
(8) Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati smernice, ki so sestavni del prostorskega akta.«
20. člen
V 35. členu se črta zadnji stavek drugega odstavka in
nadomesti z:
»Končna ureditev vodo oskrbe in požarne varnosti območja bo zagotovljena z izgradnjo vodovoda med krožiščem na
Piranski cesti in bazenom v Žusterni, kjer bo vzankan vodovodni sistem zagotavljal potreben pretok za hidrantno omrežje,
ustrezne tlake in varno vodo oskrbo«.
21. člen
Na koncu 37. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Vsa nova prižigališča javne razsvetljave oziroma nove
razsvetljave zunanjih površin morajo biti predvidena nad
koto +2,60 m.n.v. Izvedba nove kanalizacije za elektrovode
oziroma vgradnjo kablovodov mora biti izvedena v vodotesni
izvedbi.«

Stran

3234 /

Št.

21 / 25. 4. 2017

22. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»39. člen
Zbiranje in odvoz odpadkov
(1) Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov se uredi in
organizira skladno s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z
odpadki, in pogoji pooblaščenega izvajalca gospodarske javne
službe.
(2) V Mestni občini Koper je urejeno ločeno zbiranje
odpadkov. Zbirna mesta za komunalne odpadke, zbiralnice,
vrsto, število in tip posod in mesto postavitve posod je treba
določiti glede na velikost objektov, predvidene količine in vrste
odpadkov z izvajalcem odvoza komunalnih odpadkov.
(3) Odjemna mesta in zbiralnice za odvoz je treba urediti
tako, da so dostopni za specialna vozila za odvoz odpadkov,
skupne teže do 28 t, da je možno redno čiščenje prostora in da
upoštevajo higienske, funkcionalne in estetske zahteve kraja
oziroma objekta. Investitor oziroma povzročitelj odpadkov mora
z odpadki ravnati v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki
in z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki.«
23. člen
Doda se nov 39.a člen, ki se glasi:
»39.a člen
Parkovne ureditve
»Za predvidene parkovne ureditve in zelenice na obravnavanem območju je potrebno izdelati načrte hortikulturne
ureditve.«
24. člen
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
»41. člen
Varovanje tal in morja
Pri načrtovanih posegih v prostor je potrebno upoštevati
veljavne predpise, ki urejajo področje voda in varstva narave
ter področje kopalnih voda. Za zagotavljanje poplavne varnosti območja je potrebno upoštevati strokovne podlage, ki so
sestavni del tega akta, Elaborat – Karte poplavne nevarnosti
(Izdelovalec GLG d.o.o., Št. 756-KPN/2016, marec 2017). Za
posege na priobalnem ali vodnem zemljišču v lasti Republike
Slovenije je potrebno ustrezno urediti pravico graditi. Za vse
posege v prostor, ki lahko trajno ali začasno vplivajo na vode
in vodni režim je potrebno pridobiti vodno soglasje, skladno s
predpisi, ki urejajo področje voda in predpisi, ki urejajo vsebino
vlog za pridobitev vodnega soglasja. S predvidenimi posegi v
prostor se ne smejo poslabšati sedanje odtočne razmere meteorne vode. Fekalne in ostale onesnažene vode je potrebno
speljati v sistem javne fekalne kanalizacije. Razbremenjevanje
onesnažene vode v meteorni odvodni sistem ali v podtalje ni
dovoljeno.
V meteorne odvodnike in podtalje se lahko iz obravnavanega območja spušča le čista meteorna voda, ki po kvaliteti
ustreza določilom veljavnih predpisov, ki urejajo področje emisij
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda. Na mestih izpusta
mora biti možnost jemanja vzorcev vode za analizo kvalitete.
Meteorne vode s prometnih površin, parkirišč in manipulativnih površin je potrebno speljati preko lovilcev olj in maščob,
za katere je potrebno izdelati poslovnik obratovanja.
Vsa skladišča goriv morajo biti izvedena tako, da je onemogočen izliv v kanalizacijo ali podtalje. Morebitno skladiščenje
nevarnih in škodljivih snovi je potrebno posebej obdelati v skladu z veljavnimi predpisi in predvideti način ukrepanja v primeru
ekološke nesreče.
Maritimne ureditve morajo biti načrtovane skladno z veljavno zakonodajo, ki razmejuje prostorske ureditve državnega pomena na območju vodnega zemljišča morja od ostalih
prostorskih ureditev. Obseg in vrsta prostorskih ureditev na
vodnem zemljišču morja morata biti določena pred izdajo vo-
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dnega soglasja za posamezen poseg v prostor, ki se načrtuje
na vodnem zemljišču morja.
Za vsako rabo vode, ki presega meje splošne rabe je
potrebno pridobiti vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja
ali koncesije, skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje
voda. Načrtovane ureditve morajo zagotoviti nemoteno izvajanje že podeljenih vodnih pravic na obravnavanem območju.«
25. člen
V tretjem odstavku 43. člena se prvi stavek spremeni
tako, da se glasi:
»Pri ureditvah v ureditvenih conah C in D morajo biti posegi v morje omejeni v največji možni meri.«
26. člen
44. člen se spremeni, tako, da se glasi:
»44. člen
Varovanje kulturne dediščine
(1) V območju urejanja se nahajajo naslednje enote kulturne dediščine:
– Koper-Trasa železniške proge Trst–Poreč od Žusterne
do Proveja, EŠD 28580, registrirana kulturna dediščina, stavbna dediščina;
– Koper – Arheološko najdišče Žusterna, EŠD 17032,
registrirano arheološko najdišče.
Objekti in območja kulturne dediščine so razvidni iz prikaza stanja prostora, ki je priloga tega akta.
(2) Za registrirano kulturno dediščino navedeno v prvem
odstavku tega člena, velja naslednji varstveni režim:
– spodbujanje trajnostne uporabe dediščine, to je uporaba
dediščine na način in v obsegu, ki dolgoročno ne povzroča
izgube njenih kulturnih lastnosti;
– spodbujanje vzdržnega razvoja dediščine, s katerim se
omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije, ne da bi
bila s tem okrnjena ohranitev dediščine za prihodnje generacije;
– spodbujanje dejavnosti in ravnanj, ki ohranjajo kulturo,
socialne, gospodarske, znanstvene, izobraževalne in druge
pomene dediščine;
– ohranjanje lastnosti, posebne narave in družbenega
pomena dediščin ter njene materialne substance;
– dovoljeni so posegi v dediščino, ki upoštevajo in trajno
ohranjajo njene varovane vrednote;
– dovoljeni so posegi, ki omogočajo vzpostavitev trajnih
gospodarskih temeljev za ohranitev dediščine ob upoštevanju
njene posebne narave in družbenega pomena.
V območju arheoloških najdišč veljajo naslednje splošne
varstvene usmeritve:
– spodbujanje trajnostne uporabe arheoloških najdišč,
na način in v obsegu, ki dolgoročno ne povzroča izgube njenih
kulturnih lastnosti;
– spodbujanje vzdržnega razvoja arheoloških najdišč, s
katerim se omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije,
ne da bi bila s tem okrnjena ohranitev arheoloških najdišč za
prihodnje generacije;
– spodbujanje dejavnosti in ravnanj, ki ohranjajo kulturo,
socialne, gospodarske, znanstvene, izobraževalne in druge
pomene arheoloških najdišč;
– ohranjanje lastnosti, posebne narave in družbenega
pomena arheoloških najdišč ter njene materialne substance;
– dovoljeni so posegi v arheološka najdišča, ki upoštevajo
in trajno ohranjajo njene varovane vrednote;
– dovoljeni so posegi, ki omogočajo vzpostavitev trajnih
gospodarskih temeljev za ohranitev arheoloških najdišč ob
upoštevanju njene posebne narave in družbenega pomena.
Izjemoma je dovoljeno na podlagi soglasja ministrstva
pristojnega za kulturno dediščino, arheološko najdišče po predhodni arheološki raziskavi, odstraniti.
Arheološka najdišča se varujejo pred posegi ali uporabo,
ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov
vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je predvsem:
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– odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati,
meliorirati kmetijskih zemljišč, graditi gozdne vlake;
– poglabljati morsko dno in dna vodotokov ter jezer;
– ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati;
– gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamenine;
– postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno
z nadzemno ali podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali
drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in
prezentacijo arheoloških najdišč.
Izjemoma so dovoljeni posegi v arheološka najdišča, ki so
hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij in v prostor robnih delov
najdišč:
– če ni možno drugih rešitev;
– če so na podlagi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče mogoče sprostiti za gradnjo.
Posegi in dejavnosti v prostor se načrtujejo in izvajajo tako,
da se arheološka najdišča ohranjajo.
(3) Ohranjajo se vsi kvalitetni deli, razmerja in ambientalna
vrednost trase železniške proge Trst-Poreč.
(4) Investitor na območju urejanja na katerem načrtovane
ureditve segajo na registrirano arheološko najdišče, zagotovi
izvedbo predhodnih arheoloških raziskav.
(5) Za vsak poseg v enoto registrirane kulturne dediščine je
treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje
po predpisih s področja varstva kulturne dediščine. Za poseg v
enoto dediščine se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakorkoli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo
dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo
njeno lokacijo. To so tudi vsa zemeljska pripravljalna dela, ki se
ne štejejo za gradnjo.
(6) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave je treba
pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev
arheološke ostaline. Obseg in faznost predhodnih arheoloških
raziskav določi pristojna območna enota Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije z izdajo kulturnovarstvenih pogojev.
(7) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poškodovanjem in uničenjem.«
27. člen
Prvi odstavek 46. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Možno je preoblikovanje tlorisnih gabaritov znotraj maksimalnih gabaritov, čemur se posledično prilagodi oblika in velikost
parcel. Dovoljena so odstopanja od maksimalnih tlorisnih in
višinskih gabaritov objektov do +10 % ob upoštevanju odmikov
od cest in parcelnih mej. Odstopanje v zmanjšanje tlorisnih in
višinskih gabaritov objektov je lahko večje. V primeru fazne gradnje morajo biti faze funkcionalno zaključene celote, načrtovane
na način, da ne bo povzročen škodljiv vpliv na okolje in vode.«
III. PREHODNE IN KONČNE ODLOČBE
28. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih
pogojih za obalno območje Žusterne je stalno na vpogled pri
pristojnem organu Mestne občine Koper.
29. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcije.
30. člen
(1) Do uveljavitve predpisa, ki bo enovito urejal merila in
pogoje za oglaševanje na območju Občine Koper, je znotraj
območja urejanja s tem odlokom prepovedana gradnja ali postavitev kakršnihkoli objektov za oglaševanje in postavitev oglasnih
tabel ter naprav in predmetov ali sprememba obstoječih objektov
oziroma delov objektov v objekte namenjene oglaševanju oziroma za oglaševalske namene. Poseben predpis sprejme Občinski
svet Mestne občine Koper.
(2) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka tega člena
je dovoljena postavitev tabel, kot so predpisane z zakonom o
gospodarskih družbah.
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31. člen
Upravni postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so
bili začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po dotlej
veljavnih odločbah.
32. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-11/2016
Koper, dne 20. aprila 2017
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič
Po pooblastilu župana
Podžupan
Alberto Scheriani l.r.
In base all'articolo 180 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003
e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05,
67/06 e 39/08)

PROMULGO IL DECRETO
sulle modifiche e integrazioni del Decreto sulle
norme tecniche di attuazione riferite alla zona
costiera di Giusterna
N. 3505-11/2016
Capodistria, 21. aprile 2017
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič
Sotto l’autorità
Vicesindaco
Alberto Scheriani m.p.
In conformità al quinto comma dell’articolo 61, della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta ufficiale della
Repubblica di Slovenia n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B e 108/09,
80/10 – ZUPUDPP (106/10 ret.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP- A, 76/14 – Sentenza della CC e 14/15 – ZUUJFO),
all’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia nn. 94/07 – TUU2, 76/08,
79/09, 51/10 – e 40/12 – ZUJF e 14/15 – ZUUJFO) e all’articolo
27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino
ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta ufficiale della
Repubblica di Slovenia nn. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio
comunale del Comune città di Capodistria durante la seduta del
20. aprile 2017 ha approvato il

DECRETO
sulle modifiche e integrazioni del Decreto sulle
norme tecniche di attuazione riferite alla zona
costiera di Giusterna
I DISPOSIZIONI INIZIALI
Articolo 1
Con il presente decreto, si approvano le modifiche e integrazioni al Decreto sulle norme tecniche di attuazione riferite
alla zona costiera di Giusterna (Bollettino ufficiale n. 34/02;
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nel seguito: NTA), elaborate dalla ditta Investbiro Koper d.d.,
n. 2001-24.

Articolo 9
L'articolo 14 viene eliminato.

Articolo 2
(1) Le modifiche ed integrazioni alle norme tecniche di
attuazione interessano i singoli articoli del decreto.
(2) Le presenti modifiche ed integrazioni non alterano il
confine della zona e la parte grafica.

Articolo 10
Il secondo alinea dell'articolo 15 si modifica e recita:
"– con i limiti di altezza".

Articolo 3
Le modifiche ed integrazioni del presente decreto sono
comprensive della parte testuale e gli allegati:
(1) La parte testuale:
– il Decreto
– le motivazioni del Decreto.
(2) Gli allegati:
– Estratto dello strumento urbanistico sovraordinato,
– Rappresentazione dello stato attuale,
– Approfondimenti tecnici,
– Orientamenti e pareri,
– Motivazione e giustificazione dello strumento urbanistico,
– Sintesi per il pubblico.
II OGGETTO DELLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI SULLE
CONDIZIONI DI ASSETTO TERRITORIALE
Articolo 4
Nel Decreto sulle norme tecniche di attuazione riferite
alla zona costiera di Giusterna (Bollettino ufficiale n. 34/02), si
cancella l’ultima frase dell’articolo 2.
Articolo 5
Nella frase introduttiva dell'articolo 8 la frase "cinque
zone funzionali" viene sostituita con la frase "quattro zone
funzionali".
Si cancella l'ultimo (E.) alinea.
Articolo 6
Nell'articolo 9 il settimo alinea viene modificato e recita:
"– costruzione di strutture ritenute a bassa complessità
e semplici".
Articolo 7
Nell'articolo 12 il sesto alinea viene modificato e recita:
"– la possibilità di demolizione della struttura esistente
e la costruzione di una nuova struttura, ricostruzione, ampliamento e la sopraedificazione della struttura esistente e i lavori
di manutenzione nonché la modifica della destinazione d’uso
dell'edificio e modifica d’uso delle singole parti della struttura".
Si aggiunge un nuovo alinea che recita:
"– costruzione di strutture ritenute a bassa complessità
e semplici."
Articolo 8
L'articolo 13 si modifica e recita:
"Articolo 13
– sistemazione e ampliamento della piattaforma nonché
sistemazione della costa,
– demolizione delle strutture esistenti e costruzione di
strutture nuove per le necessità degli sport acquatici,
– ricostruzione, ampliamento e sopraedificazione degli
edifici esistenti e lavori di manutenzione nonché modifica della
destinazione d’uso dell’edificio e modifica d'uso della singola
parte delle strutture,
– costruzione di strutture ritenute a bassa complessità e
semplici,
– sistemazione delle aree verdi,
– sistemazione e manutenzione delle infrastrutture (la
rete stradale, comunale ed energetica e i dispositivi, le reti e i
dispositivi delle telecomunicazioni)."

Articolo 11
Il terzo e quarto alinea dell'articolo 16 si modificano e
recitano:
"– la struttura per gli sport acquatici e i programmi di
balneazione
area massima della pianta 25,00 m x 40,00 m, massimo limite di altezza 6 m dalla quota del pianoterra situata a
1,90 m.sl.m. Il numero dei piani negli edifici viene adeguato
al programma della struttura e viene stabilito in ambito alla
disposizione relativa all'altezza massima.
– stabilimento balneare
area massima della pianta 43,00 m x 20,00 m, limite
massimo di altezza 8,8 m dalla quota del pianoterra situata a
1,90 m.sl.m. Il numero dei piani negli edifici viene adeguato
al programma della struttura e viene stabilito in ambito alla
disposizione relativa all'altezza massima.
Articolo 12
L'articolo 17 si modifica e recita:
"Articolo 17
Le condizioni per la costruzione di strutture ritenute a
bassa complessità e semplici
(1) La costruzione di strutture ritenute a bassa complessità e semplici è ammissibile e deve essere attuata in conformità
con le leggi e i regolamenti nonché con le disposizioni comunali
in vigore. Devono venir rispettate tutte le richieste in merito al
modo di costruzione di strutture ritenute a bassa complessità e
semplici regolate in conformità con la norma che regola questo
tipo di strutture in base alla complessità, se con il presente
decreto non viene definito diversamente.
(2) Indipendentemente dalle disposizioni dei regolamenti
comunali che regolano le strutture ritenute a bassa complessità
e semplici sui terreni edificabili nel Comune città di Capodistria,
all'interno delle zone di regolazione C e D, è permesso sistemare le strutture ritenute a bassa complessità e semplici sino
al confine della particella destinata alla edificazione senza il
consenso del proprietario o dei proprietari dei terreni confinanti.
(3) Nella collocazione di strutture ritenute a bassa complessità e semplici si deve tener conto di tutte le disposizioni
dei regimi di tutela, di protezione e di sicurezza della viabilità.
Le condizioni per la costruzione e la collocazione delle
strutture per la pubblicità
(4) In ambito alla sistemazione della zona NTA è ammessa la costruzione e la collocazione delle strutture pubblicitarie
in conformità con le disposizioni comunali vigenti che regolano
il settore della pubblicità".
Articolo 13
Nell’articolo 21 si modifica la dicitura “Komunala Koper”
in “Marjetica Koper”.
Il secondo paragrafo viene cancellato.
Nel terzo paragrafo viene cancellato il testo "oppure la
documentazione relativa alla concessione di sito".
Articolo 14
L'articolo 26 si modifica e recita:
"Articolo 26
Sistemazioni marittime
(1) L’area direttamente confinante con gli argini del fiume
è terreno costiero delle acque interne. Il confine esterno dei
territori costieri si estende sino alle acque di II categoria 5m dal
confine del terreno acquifero.
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(2) La costa marina si estende 25 m dal confine terracqueo (costa) ed è evidenziato negli allegati dello strumento
urbanistico.
(3) Sul terreno costiero e sulla riva non sono permessi
interventi nell’ambiente tranne in casi eccezionali permessi
dalla legislazione vigente in materia delle acque.
(4) Per le strutture e gli impianti esistenti che si trovano
sul terreno costiero e sulla riva è possibile la ricostruzione, la
modifica della destinazione d’uso o la costruzione sostitutiva
se:
– non aumenta il pericolo o la minaccia di inondazione
o erosioni,
– non si danneggia lo stato delle acque,
– è possibile svolgere i servizi pubblici,
– non si compromette l’attuale uso particolare delle
acque,
– non è in contrasto con gli obiettivi di gestione delle
acque,
– con la ristrutturazione o costruzione sostitutiva non si
diminuisce la distanza dal margine del terreno d’acqua.
(5) Lungo i corsi d'acqua e il mare è necessario garantire
il passaggio libero e senza impedimenti.
Articolo 15
Gli articoli 27 e 28 vengono cancellati.
Articolo 16
L’articolo 30 viene cancellato.
Articolo 17
L’ultima frase dell’articolo 31 viene cancellata.
Articolo 18
L'ultimo paragrafo dell'articolo 33 viene cancellato.
Articolo 19
L'articolo 34 si modifica e recita:
“Articolo 34
Rete fognaria
(1) È necessario prevedere lo scarico delle acque reflue
delle attuali strutture e di quelle previste nella zona trattata, in
un sistema separato attraverso il sistema fognario esistente o
una nuova rete fognaria nella zona trattata nella rete fognaria
pubblica esistente con lo scarico nell’Impianto di depurazione
centrale di Capodistria (nel prosieguo IDC).
(2) Non è permesso l’allacciamento alla rete fognaria
pubblica con confluenza all’impianto di depurazione delle griglie pavimentali dei locali delle caldaie, delle superfici esterne
e dei magazzini di sostanze pericolose.
(3) Nell'elaborazione della documentazione progettuale
è necessario prendere in considerazione il Progetto della
rete fognaria secondaria Giusterna-Moleto, elaborato dalla
Investbiro Koper s.p.a., n. 1445-1, agosto 2011, in fase di
ottenimento della concessione edilizia (PGD), il Progetto della rotonda con singola corsia a tre diramazioni "Kajak-kanu
Giusterna" sulla Strada dell'Istria a Capodistria, elaborato
dalla PS Prostor s.r.l., n. NG/039-2016, ottobre 2016, nella
fase progetto per l’esecuzione (PZI) nonché il Progetto di
rivitalizzazione di parte della costa tra la foce del Cornalunga
e Giusterna- Sistemazione delle infrastrutture comunali realizzato dalla Biro Obala s.r.l., n. 12/10-1, gennaio 2010 in fase
di ottenimento della concessione edilizia (PGD).
(4) Per lo scarico delle acque meteoriche dalla zona è
prevista la costruzione di una nuova rete per le acque meteoriche con i previsti allacciamenti all'attuale rete per le acque
meteoriche o agli scarichi meteorici. È necessario prevedere
lo scarico gravitazionale dell’acqua meteorica, attraverso l'adeguata rete meteorica direttamente nel mare, al di fuori delle
acque di balneazione, eccezion fatta per le acque meteoriche
provenienti dalle tettoie.
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(5) In ambito della predisposizione della documentazione
progettuale è necessario elaborare il calcolo idraulico al fine di
verificare se l'attuale rete per le acque meteoriche può accogliere ulteriori quantità d'acqua meteorica dalla zona trattata.
Nel caso in cui il calcolo dimostrerà che l'attuale rete non sia
adeguata, sarà necessario prevedere la ricostruzione dell'attuale rete per le acque meteoriche.
(6) Le acque di prima pioggia dalle previste costruzioni
devono venir convogliate nella rete per le acque meteoriche e
devono essere sottoposte ad un trattamento di grigliatura. Le
acque meteoriche di superficie contaminate con olio devono
essere sottoposte al trattamento di disoleazione prima di venir
confluite nei canali di scarico delle acque meteoriche.
(7) Nell'intera zona è necessario progettare e costruire
la rete fognaria in un sistema gravitazionale separato tenendo
conto dell'infrastruttura comunale attuale e di quella prevista in
conformità con la legislazione in vigore.
(8) Nell’elaborazione della documentazione progettuale
è necessario prendere in considerazione le linee guida, parte
integrante dello strumento urbanistico."
Articolo 20
L’ultima frase del secondo paragrafo dell’articolo 35 viene
cancellata e sostituita con:
“La sistemazione definitiva dell’approvvigionamento idrico
e la sicurezza antincendio verrà garantita con la costruzione del
nuovo acquedotto tra la rotatoria di Strada di Pirano e la piscina a Giusterna, dove l’acquedotto allacciato garantirà il flusso
necessario alla rete di idranti, le pressioni congrue nonché un
approvvigionamento idrico sicuro.”
Articolo 21
Al termine dell'articolo 37 si aggiunge un nuovo paragrafo
che recita:
"Tutte le nuove centrali di accensione dell’illuminazione
pubblica ovvero le nuove illuminazioni delle aree esterne devono essere previste sopra la quota +2,60 s.l.m. La realizzazione
delle nuove condutture per gli elettrodotti ovvero i condotti
interrati per cavi devono essere realizzati a tenuta stagna."
Articolo 22
L'articolo 39 si modifica e recita:
"Articolo 39
Raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani
(1) La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani è regolata
e organizzata in conformità con i regolamenti che regolano il
settore della gestione dei rifiuti e le condizioni dell'esecutore
autorizzato del servizio pubblico economico.
(2) Nel Comune città di Capodistria è regolata la raccolta
differenziata dei rifiuti. È necessario stabilire i punti di raccolta
dei rifiuti, i raccoglitori, il tipo, il numero e il tipo di contenitori
nonché la loro ubicazione in riferimento alle dimensioni degli
edifici, alla prevista quantità e la tipologia dei rifiuti con l’esecutore per il trasporto dei rifiuti urbani.
(3) I punti di rimozione e di raccolta per il trasporto devono
essere sistemati in modo tale da essere accessibili agli appositi veicoli per il trasporto dei rifiuti con un carico totale di 28
t, in modo di permettere la regolare pulizia e nel rispetto delle
esigenze igieniche, funzionali ed estetiche del posto ovvero
dell’edificio. L'investitore ovvero il produttore dei rifiuti deve
trattare i rifiuti in conformità con il Regolamento sulla gestione
dei rifiuti urbani e il Decreto sulla gestione dei rifiuti urbani."
Articolo 23
Si aggiunge il nuovo articolo 39a e recita:
"Articolo 39a
Sistemazione del parco
"Per le previste sistemazioni dei parchi e degli spazi verdi
nella zona trattata è necessario elaborare i progetti di regolazione dell'orticoltura."
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Articolo 24
L’articolo 41 si modifica e recita:
“Articolo 41
Protezione del suolo e del mare
Nella fase di progettazione degli interventi nel territorio è
necessario rispettare le normative vigenti riferite alla protezione
delle acque e della natura, nonché delle acque di balneazione.
Al fine di garantire le misure anti-inondazione all’interno dell’area
è necessario prendere in considerazione gli approfondimenti tecnici che costituiscono parte integrante del presente atto, Elaborato – Cartina di pericolo inondazione (Realizzatore GLG d.o.o.,
n. 756-KPN/2016, marzo 2017). Relativamente agli interventi
nelle aree costiere o nei terreni acquitrinosi di proprietà della Repubblica di Slovenia è necessario acquisire il diritto di edificazione. Per tutti gli interventi nel territorio, che incidono, in maniera
temporanea o permanente, sulle acque o sul regime delle medesime è d’obbligo acquisire il nulla osta idrico, conformemente
a quanto disposto dalle normative che disciplinano l’ambito delle
acque, come pure dalle normative che regolamentano il contenuto delle richieste del suddetto nulla osta. Gli interventi previsti
non devono pregiudicare l’attuale stato di smaltimento delle
acque meteoriche. Tutte le acque reflue e quelle contaminate
devono essere confluite nella rete fognaria pubblica. È proibito
lo smaltimento delle acque contaminate mediante il sistema di
scolo delle acque meteoriche o nel sottosuolo.
Dalla zona d'intervento è possibile far confluire nei condotti
e nel sottosuolo esclusivamente acque meteoriche bianche,
la cui qualità è idonea alle disposizioni delle normative che
disciplinano l’emissione di sostanze e di calore nell’ambito dello
smaltimento delle acque di scarico. Nei punti di scarico deve
essere garantita la possibilità di prelevare campioni dell’acqua
da destinarsi all'analisi della qualità.
Le acque meteoriche provenienti dalle superfici viarie e
di manipolazione devono essere depurate nelle vasche di desoleazione, relativamente alle quali è necessario predisporre il
regolamento di gestione.
Tutti i depositi di carburante devono essere realizzati in
modo da impedire il convogliamento delle sostanze nella rete
fognaria o nel sottosuolo. L'eventuale stoccaggio di sostanze
dannose o nocive deve essere trattato in conformità con le
normative in vigore, prevedendo anche un piano di intervento in
caso di incidente ecologico.
Gli interventi marittimi devono essere progettati in conformità con le normative in vigore che distinguono gli interventi
territoriali di rilevanza nazionale nell'area dei terreni acquitrinosi
del mare, dagli altri interventi territoriali. La dimensione e la
tipologia delle sistemazioni territoriali sul terreno acquitrinoso
devono venir definiti prima dell’emissione del nulla osta idrico per
il singolo intervento nell’area, previsto sul terreno acquitrinoso.
Per un utilizzo delle acque che supera i limiti dell’uso comune è necessario acquisire il diritto di superficie per gli specchi
d'acqua in virtù del nulla osta idrico o di un’apposita concessione, conformemente a quanto disposto dalle normative in vigore
che disciplinano l’ambito delle acque. Gli interventi pianificati
devono garantire un esercizio ininterrotto dei diritti di superficie
per gli specchi d'acqua precedentemente acquisiti, riferiti alla
zona d’intervento.”
Articolo 25
Nel terzo paragrafo dell'articolo 43 la prima frase si modifica e recita:
"Nelle regolazioni delle zone C e D gli interventi nel mare
devono essere limitati in massima misura."
Articolo 26
L'articolo 44 si modifica e recita:
"Articolo 44
Tutela del patrimonio culturale
(1) Nella zona di regolamentazione si trovano le seguenti
unità di patrimonio culturale:
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– Capodistria – Linea ferroviaria Trieste–Parenzo da Giusterna a Proveja, E ŠD 28580, patrimonio culturale registrato,
patrimonio architettonico;
– Capodistria – Sito archeologico Giusterna, EŠD 17032,
sito archeologico registrato.
Le strutture e le zone del patrimonio culturale sono evidenti nella visualizzazione dello stato del luogo che è allegato
al presente atto.
(2) Per il patrimonio culturale registrato, citato nel primo
paragrafo del presente articolo, vige il seguente regime:
– sostenere l'uso permanente del patrimonio, ovvero l'uso
del patrimonio nelle modalità e nei limiti che a lungo termine
non causino la perdita delle sue qualità culturali;
– stimolare lo sviluppo sostenibile del patrimonio che
permette di soddisfare le esigenze dell'attuale generazione
senza pregiudicare la conservazione del patrimonio per le
generazioni future;
– stimolare le attività e i trattamenti che conservino lo
sviluppo culturale, sociale, economico, scientifico, istruttivo e
altri aspetti importanti del patrimonio;
– conservazione delle proprietà di natura particolare e
significato sociale dei patrimoni, nonché le loro sostanze materiali;
– sono permessi gli interventi al patrimonio che rispettano
e conservano, in maniera permanente, i suoi valori protetti;
– sono consentiti gli interventi che permettono l'instaurazione di basi economiche permanenti finalizzate alla conservazione del patrimonio, rispettando la sua particolare natura e
il significato sociale.
Nella zona dei siti archeologici vigono le seguenti indicazioni generali di tutela:
– stimolazione all'uso permanente dei siti archeologici in
modo e nei limite che a lungo termine non provochino la perdita
delle sue caratteristiche culturali;
– sollecitazione dello sviluppo sostenibile dei siti archeologici mediante il quale si consente di soddisfare le esigenze
dell'attuale generazione, purché non sia pregiudicata la conservazione dei siti archeologici per le prossime generazioni;
– stimolazione dell'attività e dei trattamenti che conservino i beni culturali, sociali, economici, istruttivi e altri significati
dei siti archeologici;
– la conservazione delle proprietà di natura particolare
e di significato sociale dei siti archeologici nonché delle sue
sostanze materiali;
– sono permessi gli interventi nei siti archeologici che
rispettano e conservano in maniera permanente i suoi valori
protetti;
– sono ammessi gli interventi che permettono l'instaurazione di basi economiche permanenti finalizzate alla conservazione dei siti archeologici rispettando la loro natura particolare
e il loro valore sociale.
In via eccezionale, in virtù del consenso del ministero
competente per il patrimonio culturale, è permesso rimuovere
il sito archeologico in seguito ad una ricerca archeologica
preliminare.
Nei siti archeologici vanno evitati interventi o usi che
potrebbero danneggiare i resti archeologici o cambiare il loro
contesto contenutistico e territoriale.
È vietato soprattutto:
– scavare o coprire il terreno, arare profondamente, fresare, attuare opere di bonifica dei terreni agricoli e realizzare
piste forestali;
– approfondire il fondale marino e i fondi dei corsi d'acqua
e dei laghi;
– pescare con rete a strascico profonda e ancorarsi;
– sfruttare economicamente i minerali e le pietre;
– collocare o costruire strutture permanenti o temporanee,
comprese le infrastrutture in superficie o sotto terra, nonché i
supporti per la pubblicità o altri segnali, eccetto quando questi
sono strettamente necessari per un'efficace esposizione e
conservazione dei siti archeologici.
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In via eccezionale, sono ammessi gli interventi nei siti
archeologici che costituiscono al contempo terreno edificabile
all'interno di insediamenti e nelle aree ai limiti dei siti:
– se non sono possibili altre soluzioni;
– se in base ai risultati di precedenti ricerche risulta che è
possibile destinare il terreno alla costruzione.
Gli interventi e le attività nel luogo vengono pianificati e
realizzati in modo che i siti archeologici vengano preservati.
(3) Vengono conservate tutte le parti qualitative, i rapporti e il valore ambientale del valore della linea ferroviaria
Trieste–Parenzo.
(4) L'investitore garantisce la realizzazione delle ricerche
archeologiche preliminare laddove gli interventi si estendono
sul sito archeologico registrato.
(5) Per ogni intervento nell'unità registrata del patrimonio
culturale è necessario acquisire, precedentemente, le misure
di protezione culturale e l’apposito consenso, conformemente
alle disposizioni del settore di tutela del patrimonio culturale.
Per intervento nel patrimonio culturale si considerano tutti i
lavori, le attività e le azioni che in qualsiasi modo cambiano l'aspetto, la struttura, i rapporti interni e l’uso del patrimonio o che
lo rovinano, spezzettano o ne cambiano la locazione. Questi
sono tutti i lavori di preparazione del terreno che non vengono
considerati quali costruzione.
(6) Per l’attuazione della ricerca archeologica preliminare
è necessario ottenere l’apposito consenso di tutela culturale
riferito alla ricerca ed all’eliminazione dei resti archeologici. La
dimensione e le fasi delle ricerche archeologiche preliminari
vengono stabilite dall'unità territoriale competente dell'Istituto
per la protezione dei beni culturali della Slovenia con il rilascio
delle misure per la tutela culturale.
(7) Durante la costruzione, il patrimonio culturale viene
protetto dai danneggiamenti e dalla distruzione."

(2) A prescindere dalle disposizioni del comma precedente del presente articolo è permesso il posizionamento di cartelli,
come previsto dalla legge sulle società economiche.

Articolo 27
Il primo paragrafo dell'articolo 46 si modifica e recita:
"È possibile modificare le dimensioni della pianta entro i limiti massimi e adattare, conseguentemente, la forma e la grandezza delle particelle. Sono permesse deroghe alla planimetria
ed all’altimetria massima della struttura fino a +10 %, purché
vengano rispettati gli scostamenti dalle strade e dai confini
delle parcelle. Le deroghe che vanno a diminuire l’altimetria e
la planimetria possono essere maggiori. Nel caso l’intervento
venga realizzato per fasi, quest’ultime devono costituire unità
funzionali complete, pianificate in modo da impedire impatti
negativi all’ambiente ed alle acque.”

Na podlagi 3. točke 98. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB in 110/11 – ZDIU12, 14/13
– popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in
102. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS,
št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno
na 14. redni seji dne 12. 4. 2017 sprejel

III. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 28
Il Decreto sulle modifiche e integrazioni del Decreto sulle
norme tecniche di attuazione riferite alla zona costiera di Giusterna rimane accessibile alla consultazione presso l’organo
competente del Comune città di Capodistria.
Articolo 29
Il controllo sull’attuazione del presente decreto è esercitato dall’Ispettorato competente.
Articolo 30
(1) Fino all'entrata in vigore del decreto, che regolerà in
modo univoco i criteri e le condizioni per la pubblicità nell'area
del comune di Capodistria, nei limiti del territorio regolato con
il presente decreto è vietata la costruzione o il collocamento di
qualsiasi struttura per la pubblicità e sistemazione di tabelloni
pubblicitari nonché dispositivi e oggetti o modifiche alle strutture già esistenti oppure parti delle medesime strutture destinate
alla pubblicità ovvero a finalità pubblicitarie.
Un regolamento speciale viene accolto dal Consiglio comunale del Comune città di Capodistria.

Articolo 31
I procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio della
concessione edilizia, avviati prima dell’entrata in vigore del
presente decreto, vanno conclusi nel rispetto della normativa
allora in vigore.
Articolo 32
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di
Slovenia.
N. 3505-11/2016
Capodistria, 20. aprile 2017
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič
Sotto l’autorità
Vicesindaco
Alberto Scheriani m.p.

MOKRONOG - TREBELNO
1104.

Zaključni račun proračuna Občine Mokronog Trebelno za leto 2016

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Mokronog - Trebelno
za leto 2016
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mokronog
- Trebelno za leto 2016.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Mokronog - Trebelno
za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem
delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter
računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine
Mokronog - Trebelno za leto 2016.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Mokronog - Trebelno
za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0004/2017
Mokronog, dne 12. aprila 2017
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

Stran

3240 /
1105.

Št.

21 / 25. 4. 2017

Odlok o enkratnem denarnem prispevku
ob izrednem dogodku za občane Občine
Mokronog - Trebelno

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in
19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS,
št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno
na 14. redni seji dne 12. 4. 2017 sprejel

ODLOK
o enkratnem denarnem prispevku ob izrednem
dogodku za občane Občine Mokronog - Trebelno
1. člen
(1) Ta odlok ureja dodeljevanje enkratnega denarnega
prispevka ob izrednem dogodku za občane Občine Mokronog
- Trebelno (v nadaljevanju: Občina) in določa upravičence,
višino denarnega prispevka, pogoje za pridobitev in postopek
za uveljavljanje enkratnega denarnega prispevka ob izrednem
dogodku za občane Občine.
(2) Izredni dogodek po tem odloku je rojstvo otroka ter
smrt občana Občine.
2. člen
(1) Ob rojstvu otroka se:
– družini oziroma novorojencu zagotovi enkratni denarni prispevek namenjen pokrivanju stroškov, ki nastanejo ob
rojstvu otroka in se nakaže vlagateljem/novorojencu v obliki
denarnega prispevka.
(2) Ob smrti občana se:
– svojcem umrlega izkaže spoštovanje do umrlega, na
krajevno običajen način.
3. člen
Pravica do enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu
otroka uveljavlja eden od staršev novorojenca, če sta z otrokom državljana Republike Slovenije in imata ob otrokovem
rojstvu stalno bivališče na območju Občine. Če starša ne
živita skupaj, uveljavlja pravico do enkratnega prispevka tisti
od staršev, pri katerem otrok živi, ali drug zakoniti zastopnik
– skrbnik oziroma bodoči posvojitelj, določen s strani pristojnega organa.
4. člen
(1) Višina enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu
otroka po tem odloku se določi ob sprejemu proračuna Občine.
(2) O spremembi višine enkratnega denarnega prispevka
ob rojstvu otroka se odloča ob sprejemu proračuna Občine.
(3) Občinska uprava lahko na podlagi pisnega mnenja
patronažne službe ali Centra za socialno delo določi, da se v
protivrednosti enkratnega denarnega prispevka dodeli pomoč
novorojencu v materialni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka.
5. člen
(1) Vlagatelj uveljavlja pravico do enkratnega denarnega
prispevka ob rojstvu otroka v Občini s pisno vlogo na obrazcu
(DPN), ki je na voljo v sprejemni pisarni občinske uprave ali
na spletni strani Občine. Izpolnjeni obrazec se pošlje po pošti
ali odda na sedežu Občine, najkasneje v treh mesecih od
otrokovega rojstva. Po preteku tega roka pravice do enkratnega denarnega prispevka ni več mogoče uveljaviti in se vloga
zavrže kot prepozna.
(2) V kolikor Občina sklene poslovno sodelovanje o prispevku ob rojstvu s katero od bank ali drugim poslovnim subjektom, se o podrobnostih seznani vlagatelje z vlogo.
(3) Priloge k pisni vlogi so:
– potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca in tistega
od staršev, ki uveljavlja pravico do pomoči, oziroma izjava
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vlagatelja, na podlagi katere bo upravni organ pridobil potrdilo
o stalnem prebivališču vlagatelja in novorojenca,
– fotokopija osebnega računa starša oziroma skrbnika, ki
uveljavlja pravico do prispevka,
– drugi dokumenti, ki so potrebni za dodelitev enkratnega
denarnega prispevka ob rojstvu.
6. člen
(1) O dodelitvi enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu
odloči občinska uprava z odločbo.
(2) Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba pri županu
občine, v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe, pisno ali ustno
na zapisnik.
7. člen
Občinska uprava nakaže dodeljena sredstva po tem odloku v roku 15 dni po pravnomočnosti odločbe.
8. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o enkratnem denarnem prispevku ob izrednem dogodku za
občane Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 13/08
in 99/11).
(2) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2017
Mokronog, dne 12. aprila 2017
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

ROGAŠKA SLATINA
1106.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu
za območje urejanja P1 v Rogaški Slatini

Na podlagi 57. 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, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 30. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15) je župan
Občine Rogaška Slatina dne 11. 4. 2017 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o lokacijskem načrtu za območje
urejanja P1 v Rogaški Slatini
1. člen
(splošno)
S tem sklepom se začne postopek sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za območje urejanja P1 v Rogaški Slatini, ki je bil sprejet z Odlokom o lokacijskem načrtu za območje
urejanja P1 v Rogaški Slatini, dne 22. oktobra 2007 in objavljen
v Uradnem listu RS, št. 102/07 z dne 9. 11. 2007.
Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja P1 v Rogaški
Slatini, je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni
list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP,
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 –
odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in vsi ostali relevantni zakoni ter
podzakonski predpisi.
Spremembe in dopolnitve akta se sprejemajo skladno z
61.a členom ZPNačrt-a po skrajšanem postopku.
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Pripravljavec:
Pobudnik:
Naročnik:
Načrtovalec:

Št.

Občina Rogaška Slatina, Izletniška
ulica 2, 3250 Rogaška Slatina
Hofer trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1,
1225 Lukovica
Hofer trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1,
1225 Lukovica
Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o.,
Teharska 40, 3000 Celje.
2. člen

(ocena stanja, območje obdelave in razlogi za spremembo
in dopolnitev LN)
Ocena stanja in razlogi za spremembo in dopolnitev LN
Občina Rogaška Slatina je v letu 2007 sprejela Odlok o
lokacijskem načrtu za območje urejanja P1 v Rogaški Slatini
s katerim je bila takrat določena prostorska ureditev območja LN na v katastrski občini Negonje. Velikost OLN je bila
cca 115.872 m2.
Celotno območje LN je bilo členjeno na posamezna območja urejanja glede na namembnost.
Na zahodnem območju LN, v funkcionalni enoti F3 so
predvidene razširitvene dejavnosti. Na zahodnem delu, v in
izven funkcionalne enote F3, je prišlo do parcelacije. Parcelacija bo omogočila razširitev dejavnosti v tej funkcionalni enoti,
kar predstavlja razlog za predlog povečanja območja LN. Nova
meja območja LN bo potekala od parcele 289/34, po zahodnem
robu parcele 283/11 do parcele 280/2, vse k.o. Negonje. Območje LN se poveča za cca 1.538 m2, tako da nova velikost LN
obsega cca 117.410 m2.
Na območju funkcionalne enote F2, kjer je že izvedena
gradnja trgovskega objekta Hofer s pripadajočo zunanjo ureditvijo želi investitor spremeniti ureditev, ki je določena z veljavnim odlokom. Podana je pobuda, da se na parceli št. 289/16,
289/17, 289/23, vse k.o. Negonje izvede dozidava k obstoječemu objektu v enakem rastru kot je to izvedeno pri obstoječem
trgovskem objektu Hofer.
Iz zgoraj navedenih razlogov želi pobudnik spremeniti
obstoječi občinski lokacijski načrt za območje urejanja P1 v
Rogaški Slatini:
– s spremembo meje in povečanjem območja LN, tako
da bo ta omogočal razširitev dejavnosti v funkcionalni enoti F3,
– z dozidavo k obstoječemu objektu – Trgovini Hofer s
pripadajočo zunanjo ureditvijo v funkcionalni enoti F2.
3. člen
(predmet sprememb in dopolnitev LN – območje
funkcionalne enote F2 in F3)
Predmet sprememb sta sprememba meje in povečanje
območja LN, tako da bo ta omogočal razširitev dejavnosti
v funkcionalni enoti F3 na parceli št. 283/7 in 283/11, obe
k.o. Negonje. Na parcelah se postavi objekt z eno etažo velikosti 25 x 40 m.
Predmet sprememb je širitev (dozidava) k obstoječemu
objektu v enakem rastru kot je to izvedeno pri obstoječem
trgovskem objektu Hofer na parceli št. 289/16, 289/17, 289/23,
vse k.o. Negonje. Želena širitev (podaljšanje objekta) se izvede
na severni strani, kjer se objekt poveča za 11,34 x 26,05 m.

Aktivnost
priprava in sprejem Sklepa o začetku priprave
sprememb in dopolnitev LN in objava v uradnem
glasilu
izdelava dopolnjenega osnutka sprememb
in dopolnitev LN
pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora
v skladu s smernicami nosilcev urejanja prostora
in izdelava gradiva za javno razgrnitev

21 / 25. 4. 2017 /

Stran
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4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Rešitev prostorske ureditve se pripravi na podlagi izdelanih strokovnih podlag, ki jih zagotovi naročnik oziroma
investitor.
5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje,
Vojkova 61, 1000 Ljubljana
– Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje
– Telekom Slovenije, Center za vzdrževanje omrežja Celje, Lava 1, 3000 Celje
– OKP, Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška
Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, Rogaška Slatina
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
– Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška
Slatina – promet
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška
cesta 2, Celje
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Celje, Glavni
trg 1, Celje
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje,
Ljubljanska cesta 13, Celje
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47,
1000 Ljubljana (za CPVO).
Ustrezna gradiva nosilcem urejanja prostora in drugim
udeležencem posreduje pripravljavec oziroma načrtovalec po
pooblastilu pripravljavca.
Načrtovalec pošlje osnutek sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta skupaj s pozivom za pridobitev smernic nosilcem urejanja prostora. Šteje se, da nosilci urejanja prostora
nimajo smernic, v kolikor jih ne podajo v 30 dneh od prejetja
osnutka lokacijskega načrta.
Načrtovalec pošlje predlog sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta skupaj s pozivom za pridobitev mnenj nosilcem
urejanja prostora. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30
dneh svojega mnenja ne podajo, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
Med nosilce urejanja prostora se lahko uvrstijo tudi drugi
državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti in nosilci
javnih pooblastil, za katere se v postopku sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta izkaže, da rešitve posegajo v njihovo
delovno področje.
6. člen
(postopek in terminski plan sprejemanja sprememb
in dopolnitev LN)
Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta bo potekal po naslednjem terminskem
planu:

Nosilec
občinska uprava, župan

Rok oziroma trajanje aktivnosti
izvedeno

prostorski načrtovalec

2 tedna od objave sklepa o začetku priprave

prostorski načrtovalec

30 dni

Stran
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Aktivnost
Nosilec
priprava dopolnjenega osnutka LN v skladu
prostorski načrtovalec
s smernicami nosilcev urejanja prostora in izdelava
gradiva za javno razgrnitev

Rok oziroma trajanje aktivnosti
10 dni

javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi

občinska uprava

objavi pripravljavec najmanj 7 dni pred
začetkom javne razgrnitve

javna razgrnitev in javna obravnava

občinska uprava

javna razgrnitev traja 15 dni, javna obravnava
se izvede v tem času

ureditev pripomb in predlogov iz javne razgrnitve
in obravnave po zaključeni javni razgrnitvi

občinska uprava

3 dni po končani javni razgrnitvi

priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov
iz javne razgrnitve in obravnave

prostorski načrtovalec

7 dni po končani javni razgrnitvi in prejemu
pripomb

sprejem stališč do pripomb

občinska uprava, župan

7 dni po uskladitvi stališč

izdelava predloga sprememb in dopolnitev LN

prostorski načrtovalec

1 teden po sprejemu stališč

pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora

prostorski načrtovalec

30 dni

izdelava usklajenega predloga

prostorski načrtovalec

10 dni

sprejem sprememb in dopolnitev LN

občinski svet

prva redna seja občinskega sveta

objava v uradnem glasilu

občinska uprava

prva številka medobčinskega uradnega
vestnika

izdelava končnih elaboratov

prostorski načrtovalec

7 dni po objavi v uradnem glasilu

posredovanje elaboratov upravni enoti, inšpekciji

občinska uprava

3 dni po prejemu končnih elaboratov

Zgoraj navedeni terminski plan je okviren. Zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev udeležencev v postopku se
lahko spremeni, saj pripravljavec akta na to ne more vplivati.
Roki faz, ki niso v pristojnosti Občine Rogaška Slatina,
so odvisni od pogodbenih razmerij naročnik – načrtovalec.
7. člen
(obveznosti naročnika in načrtovalca)
Vse obveznosti v zvezi s financiranjem postopkov, strokovnih podlag in gradiv, potrebnih za izdelavo sprememb in
dopolnitev LN, nosi naročnik.
Naročnik mora v pogodbenem razmerju z izbranim
načrtovalcem zagotoviti, da bo le-ta izdelal gradiva v skladu
z veljavno zakonodajo in na način, kot sledi v nadaljevanju.
Spremembe in dopolnitve LN se izdelajo v digitalni in
analogni obliki.
Digitalni prostorski podatki, ki se prikažejo na grafičnih
načrtih, se izdelajo kot vektorski podatki s pripadajočimi
opisnimi podatki. Vodijo se s topološko pravilnimi poligoni,
s topološko pravilnimi in usmerjenimi linijami ali s točkami.
Formati podatkov za digitalni grafični izris morajo biti
povezljivi s formati digitalnih geodetskih podatkov. Pri zajemu digitalnih prostorskih podatkov je potrebno upoštevati
natančnost predpisanih geodetskih podatkov.
Vsa gradiva morajo biti izdelana v digitalni obliki, in
sicer:
– teksti, grafikoni, tabele, predstavitve z Microsoft Office programskimi orodji,
– karte z ESRI, Auto Cad ali Map Info Professional
programskimi orodji,
– karte morajo biti ločene od legend,
– karte morajo biti orientirane proti severu,
– v karti mora biti tudi sloj parcel (zaradi geolokacije),
– sheme v formatih .tif ali .jpg ali .pdf,
– meja območja obdelave mora biti zajeta v vektorski
obliki v formatu .tab ali .shp ali .dwg,
– tekstualni del naloge mora biti izdelan v formatu .pdf
ali .doc.
Gradiva morajo biti oddana:
– v dveh analognih kopijah za obravnave na občinskem
svetu,

– v potrebnem številu in obliki za pridobitev smernic in
mnenj nosilcev urejanja prostora,
– v potrebnem številu in obliki za javno razgrnitev in
javno obravnavo.
Končni elaborat mora biti oddan v šestih izvodih v analogni obliki ter v dveh izvodih v digitalni obliki. Digitalna in analogna oblika morata biti skladni, kar načrtovalec potrdi z izjavo.
Naročnik zagotovi udeležbo načrtovalca na javni obravnavi, sejah Oddelka za okolje in prostor ter na sejah občinskega sveta v kolikor je to potrebno – kot poročevalca.
8. člen
(objava in začetek veljavnosti sklepa)
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na
spletni strani občine ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0003/2017
Rogaška Slatina, dne 11. aprila 2017
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

ŠTORE
1107.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Štore 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, 14/15
– ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A,
101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15
– ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 –
ZIPRS1718) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS,
št. 1/12, 38/14) je Občinski svet Občine Štore na 15. redni seji
dne 11. 4. 2017 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

Št.

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Štore
za leto 2016

42

43

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se potrdi zaključni račun proračuna Občine Štore za leto 2016.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Štore za leto 2016
izkazuje:
XII.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov

I.

70

3.027.276

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.856.632

DAVČNI PRIHODKI

2.486.717

700 Davki na dohodek in dobiček

2.130.462

704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki in prispevki

315.955

711 Takse in pristojbine

1.855

712 Globe in druge denarne kazni

6.756

713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev

8.099

KAPITALSKI PRIHODKI

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43+45)

2.939.915

40

TEKOČI ODHODKI

1.299.257

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI

300.258
45.820
919.559
1.122
32.498
1.162.338

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

875.387

412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

71.260

413 Drugi tekoči domači transferi

215.691

6.700

432 Investicijski transfer
proračunskim uporabnikom

5.689

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

87.361

88.483
395.037

0

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

75

V.

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

129.321

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

129.321

440 Dana posojila

129.321

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije

0

443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti

0

VI.

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

56.116

50

ZADOLŽEVANJE

56.116

500 Domače zadolževanje

56.116

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

2.092

55

ODPLAČILA DOLGA

2.092

550 Odplačila domačega dolga

2.092

0

II.

431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki

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

180

170.464

12.389

IV.

0

170.464

465.931

INVESTICIJSKI TRANSFERI

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

180

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

465.931

B.

37.250

TRANSFERNI PRIHODKI

3243

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

III/2. TEKOČI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41)

6.197

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

Stran

INVESTICIJSKI ODHODKI

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

54.003
369.915

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

74

296.055

NEDAVČNI PRIHODKI

714 Drugi nedavčni prihodki
72

Zaključni račun
proračuna
za leto 2016

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

703 Davki na premoženje

71

v EUR

III.
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–129.321

IX.

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

12.064

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

54.025

XI.

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

–87.361

1 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

599

Stran
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3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Štore za leto 2016
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan
podrobnejši prikaz načrtovanih in realiziranih prihodkov in
odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov
in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja. V posebnem delu pa prikaz načrtovanih in
realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine
Štore za leto 2016, predstavljen po področjih, programih in
podprogramih. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt
razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o
načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi
realizaciji v tem letu.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja na seji Občinskega sveta Občine Štore.
Št. 410-0053/2015-1
Štore, dne 11. aprila 2017
Župan
Občina Štore
Miran Jurkošek l.r.

1108.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Celje izven ureditvenih območij
lokalnih središč in ureditvenega območja Celja
za območje Občine Štore

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi
16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14)
je Občinski svet Občine Štore na 15. redni seji dne 11. 4.
2017 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Celje izven ureditvenih območij lokalnih
središč in ureditvenega območja Celja
za območje Občine Štore
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(splošno)
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine
Celje izven ureditvenih območij lokalnih središč in ureditvenega območja Celja za območje Občine Štore (Uradni list RS,
št. 39/92, 35/96, 58/01, 28/16); (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve PUP).
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
2. člen
(predmet sprememb in dopolnitev PUP)
Predmet sprememb in dopolnitev PUP je opredelitev novih prostorskih izvedbenih pogojev glede gradnje objektov in
posegov v prostor na kmetijskih in gozdnih zemljiščih.
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3. člen
(območje sprememb in dopolnitev PUP)
Območje sprememb in dopolnitev PUP obsega območje
tangiranega PUP v celoti.
III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PUP
4. člen
Za 5. členom se doda novo poglavje II.a in nova 5.a in
5.b člen, ki se glasita:
»II.a MERILA IN POGOJI ZA POSEGE NA OBMOČJIH
KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ
5.a člen
(1) Na območjih kmetijskih zemljišč je dopustna gradnja
naslednjih objektov ali posegov v prostor pod pogoji, ki jih določa Zakon o kmetijskih zemljiščih:
– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe
namakanja kmetijskih zemljišč,
– enostavni in nezahtevni pomožni kmetijsko-gozdarski
objekti v skladu z uredbo, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost razen kleti in vinske kleti,
– objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje
skladnosti, in se po uredbi, ki ureja vrste objektov glede na
zahtevnost, lahko uvrstijo med pomožne kmetijsko-gozdarske
objekte, razen kleti ter vinske kleti, po velikosti pa ne presegajo
nezahtevnih objektov, razen grajenega rastlinjaka, ki lahko
presega velikost nezahtevnih objektov,
– čebelnjak, to je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen gojenju čebel, tlorisne površine do
vključno 40 m2,
– staja, to je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih
temeljih, namenjen zavetju rejnih živali na paši, tlorisne površine do vključno 100 m2,
– pomožna kmetijsko gozdarska oprema (npr. brajda,
klopotec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo proti toči,
opora za mrežo proti ptičem, obora, ograja za pašo živine,
ograja ter opora za trajne nasade, ograja za zaščito kmetijskih
pridelkov, premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža),
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih
pojavov,
– raziskovanje podzemnih voda, mineralnih surovin in
geotermičnega energetskega vira,
– začasni objekti in začasni posegi, in sicer za čas dogodka oziroma v času sezone (po odstranitvi katerih je treba
vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, na katerem so bili
postavljeni):
– oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov,
– cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni,
– začasna tribuna za gledalce na prostem,
– premični objekti za rejo živali v leseni izvedbi (npr. premični čebelnjak, premični kokošnjak, premični zajčnik),
– opazovalnica, to je netemeljena lesena konstrukcija
(npr. lovska preža, ptičja opazovalnica),
– začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, v skladu s pravilnikom, ki ureja
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami,
– dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom, če
gre za objekt:
– ki ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih,
– ki je prepoznan kot razpršena gradnja (zemljišče pod
stavbo izven območij stavbnih zemljišč) ali
– ki ga je dopustno graditi na površinah razpršene
poselitve,
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– gradbeno inženirski objekti, ki so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi
objektov državnega pomena uvrščeni v skupini:
– daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi s
pripadajočimi objekti in priključki nanje,
– lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja,
s pripadajočimi objekti in priključki nanje,
– rekonstrukcije občinskih in državnih cest v skladu z
zakonom, ki ureja ceste. Dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica
na postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni
zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje, pomožni cestni objekti, urbana oprema) ter objekti gospodarske
javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali
prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste,
– mala vetrna elektrarna do nazivne moči 1 MW, če gre
za kmetijsko zemljišče z boniteto manj kot 35.
(2) Gradnja čebelnjakov je dopustna ob pogoju, da je
investitor registriran čebelar pri Čebelarski zvezi Slovenije.
Pri umeščanju v prostor se upoštevajo krajinske značilnosti
in vidna izpostavljenost, za vsak poseg se pridobi mnenje
občinskega upravnega organa, pristojnega za prostor.
(3) Pomožni kmetijsko gozdarski objekti (nezahtevni in
enostavni objekti) se izjemoma lahko gradijo zunaj stavbnega
zemljišča na kmetijskem zemljišču v primeru premajhnega
razpoložljivega stavbnega zemljišča ob pogoju, da je uporaba
objekta neposredno vezana na kmetijsko dejavnost. Pri umeščanju v prostor se upoštevajo krajinske značilnosti in vidna
izpostavljenost, za vsak poseg se pridobi mnenje občinskega
upravnega organa, pristojnega za prostor.
(4) Za gradnje na območju kmetijskih zemljišč, ki posegajo na območja varstvenih režimov, je pred gradnjo potrebno
pridobiti pogoje in soglasje pristojne službe.
5.b člen
(1) Na območjih gozdnih zemljišč je dopustna gradnja
naslednjih objektov ali posegov v prostor:
– gradnje gozdnih cest, gozdnih učnih poti, žičnic, gozdnih vlak, planinskih, sprehajalnih, kolesarskih poti, ureditev
stojišč stalnih naseljenih čebelnjakov, stojišč za začasne dovoze čebel na pašo na zemljiščih skladno s pašnim redom,
– postavitev lovskih prež in krmišč za divjad, če je taka
postavitev predvidena z lovsko-gojitvenim načrtom,
– objekti prometne infrastrukture (od tega lokalne ceste,
peš poti, kolesarske poti, nekategorizirane ceste in gozdne
ceste), mostovi, viadukti, predori in podhodi,
– daljinski in lokalni cevovodi, komunikacijska omrežja
in elektroenergetski vodi s pripadajočimi objekti in priključki
nanje.
(2) Za gradnje na območju gozdnih zemljišč je potrebno
pridobiti soglasje Zavoda za gozdove. Za gradnje, ki posegajo na območja varstvenih režimov, je pred gradnjo potrebno
pridobiti pogoje in soglasje pristojne službe.«
IV. KONČNE DOLOČBE
5. člen
(veljavnost odloka)
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-0005/2016-3
Štore, dne 12. aprila 2017
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Bežigrad, Bukovžlak in Vrhe

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi
16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14)
je Občinski svet Občine Štore na 15. redni seji dne 11. 4. 2017
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Bežigrad, Bukovžlak in Vrhe
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(splošno)
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad,
Bukovžlak in Vrhe (Uradni list SRS, št. 10/89, 28/16); (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve PUP).
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
2. člen
(predmet sprememb in dopolnitev PUP)
Predmet sprememb in dopolnitev PUP je opredelitev novih prostorskih izvedbenih pogojev glede gradnje objektov in
posegov v prostor na kmetijskih in gozdnih zemljiščih.
3. člen
(območje sprememb in dopolnitev PUP)
Območje sprememb in dopolnitev PUP obsega območje
tangiranega PUP v območju meje Občine Štore.
III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PUP
4. člen
Za 6. členom se dodata nova 6.a in 6.b člen, ki se glasita:
»6.a člen
Merila in pogoji za posege na območjih kmetijskih zemljišč:
(1) Na območjih kmetijskih zemljišč je dopustna gradnja
naslednjih objektov ali posegov v prostor pod pogoji, ki jih določa Zakon o kmetijskih zemljiščih:
– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe
namakanja kmetijskih zemljišč,
– enostavni in nezahtevni pomožni kmetijsko-gozdarski
objekti v skladu z uredbo, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost razen kleti in vinske kleti,
– objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje
skladnosti, in se po uredbi, ki ureja vrste objektov glede na
zahtevnost, lahko uvrstijo med pomožne kmetijsko-gozdarske
objekte, razen kleti ter vinske kleti, po velikosti pa ne presegajo
nezahtevnih objektov, razen grajenega rastlinjaka, ki lahko
presega velikost nezahtevnih objektov,
– čebelnjak, to je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen gojenju čebel, tlorisne površine do
vključno 40 m2,
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– staja, to je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih
temeljih, namenjen zavetju rejnih živali na paši, tlorisne površine do vključno 100 m2,
– pomožna kmetijsko gozdarska oprema (npr. brajda,
klopotec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo proti toči,
opora za mrežo proti ptičem, obora, ograja za pašo živine,
ograja ter opora za trajne nasade, ograja za zaščito kmetijskih
pridelkov, premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža),
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih
pojavov,
– raziskovanje podzemnih voda, mineralnih surovin in
geotermičnega energetskega vira,
– začasni objekti in začasni posegi, in sicer za čas dogodka oziroma v času sezone (po odstranitvi katerih je treba
vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, na katerem so bili
postavljeni):
– oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov,
– cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni,
– začasna tribuna za gledalce na prostem,
– premični objekti za rejo živali v leseni izvedbi (npr.
premični čebelnjak, premični kokošnjak, premični zajčnik),
– opazovalnica, to je netemeljena lesena konstrukcija
(npr. lovska preža, ptičja opazovalnica),
– začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, v skladu s pravilnikom, ki ureja
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami,
– dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom, če
gre za objekt:
– ki ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih,
– ki je prepoznan kot razpršena gradnja (zemljišče pod
stavbo izven območij stavbnih zemljišč) ali
– ki ga je dopustno graditi na površinah razpršene
poselitve,
– gradbeno inženirski objekti, ki so po predpisih o uvedbi
in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupini:
– daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi s
pripadajočimi objekti in priključki nanje,
– lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja, s
pripadajočimi objekti in priključki nanje,
– rekonstrukcije občinskih in državnih cest v skladu z
zakonom, ki ureja ceste. Dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica
na postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni
zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje, pomožni
cestni objekti, urbana oprema) ter objekti gospodarske javne
infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste,
– mala vetrna elektrarna do nazivne moči 1 MW, če gre
za kmetijsko zemljišče z boniteto manj kot 35.
(2) Gradnja čebelnjakov je dopustna ob pogoju, da je
investitor registriran čebelar pri Čebelarski zvezi Slovenije.
Pri umeščanju v prostor se upoštevajo krajinske značilnosti in
vidna izpostavljenost, za vsak poseg se pridobi mnenje občinskega upravnega organa, pristojnega za prostor.
(3) Pomožni kmetijsko gozdarski objekti (nezahtevni in
enostavni objekti) se izjemoma lahko gradijo zunaj stavbnega
zemljišča na kmetijskem zemljišču v primeru premajhnega
razpoložljivega stavbnega zemljišča ob pogoju, da je uporaba
objekta neposredno vezana na kmetijsko dejavnost. Pri umeščanju v prostor se upoštevajo krajinske značilnosti in vidna
izpostavljenost, za vsak poseg se pridobi mnenje občinskega
upravnega organa, pristojnega za prostor.
(4) Za gradnje na območju kmetijskih zemljišč, ki posegajo na območja varstvenih režimov, je pred gradnjo potrebno
pridobiti pogoje in soglasje pristojne službe.

Uradni list Republike Slovenije
6.b člen
Merila in pogoji za posege na območjih gozdnih zemljišč:
(1) Na območjih gozdnih zemljišč je dopustna gradnja
naslednjih objektov ali posegov v prostor:
– gradnje gozdnih cest, gozdnih učnih poti, žičnic, gozdnih
vlak, planinskih, sprehajalnih, kolesarskih poti, ureditev stojišč
stalnih naseljenih čebelnjakov, stojišč za začasne dovoze čebel
na pašo na zemljiščih skladno s pašnim redom,
– postavitev lovskih prež in krmišč za divjad, če je taka
postavitev predvidena z lovsko-gojitvenim načrtom,
– objekti prometne infrastrukture (od tega lokalne ceste,
peš poti, kolesarske poti, nekategorizirane ceste in gozdne
ceste), mostovi, viadukti, predori in podhodi,
– daljinski in lokalni cevovodi, komunikacijska omrežja in
elektroenergetski vodi s pripadajočimi objekti in priključki nanje.
(2) Za gradnje na območju gozdnih zemljišč je potrebno
pridobiti soglasje Zavoda za gozdove. Za gradnje, ki posegajo
na območja varstvenih režimov, je pred gradnjo potrebno pridobiti pogoje in soglasje pristojne službe.«
IV. KONČNE DOLOČBE
5. člen
(veljavnost odloka)
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-0005/2016-4
Štore, dne 12. aprila 2017
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

1110.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Draga, Severne Kompole, Laška vas, Ogorevc,
industrijsko odlagališče Vrhe in gozd
ob odlagališčih

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –
ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12,
76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi 16. člena
Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14) je Občinski
svet Občine Štore na 15. redni seji dne 11. 4. 2017 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Draga, Severne Kompole, Laška vas, Ogorevc,
industrijsko odlagališče Vrhe in gozd
ob odlagališčih
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(splošno)
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Draga,
Severne Kompole, Laška vas, Ogorevc, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih (Uradni list RS, št. 15/90,
39/94, 68/98, 91/00, 20/01, 42/03, 28/16); (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve PUP).

Uradni list Republike Slovenije
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
2. člen
(predmet sprememb in dopolnitev PUP)
Predmet sprememb in dopolnitev PUP je opredelitev novih
prostorskih izvedbenih pogojev glede gradnje objektov in posegov v prostor na kmetijskih in gozdnih zemljiščih.
3. člen
(območje sprememb in dopolnitev PUP)
Območje sprememb in dopolnitev PUP obsega območje
tangiranega PUP v območju meje Občine Štore.
III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PUP
4. člen
Za 6. členom se dodata nova 6.a in 6.b člen, ki se glasita:
»6.a člen
Merila in pogoji za posege na območjih kmetijskih zemljišč:
(1) Na območjih kmetijskih zemljišč je dopustna gradnja
naslednjih objektov ali posegov v prostor pod pogoji, ki jih določa
Zakon o kmetijskih zemljiščih:
– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč,
– enostavni in nezahtevni pomožni kmetijsko-gozdarski
objekti v skladu z uredbo, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost razen kleti in vinske kleti,
– objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom,
ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, in se po uredbi, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost,
lahko uvrstijo med pomožne kmetijsko-gozdarske objekte, razen
kleti ter vinske kleti, po velikosti pa ne presegajo nezahtevnih
objektov, razen grajenega rastlinjaka, ki lahko presega velikost
nezahtevnih objektov,
– čebelnjak, to je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen gojenju čebel, tlorisne površine do
vključno 40 m2,
– staja, to je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih
temeljih, namenjen zavetju rejnih živali na paši, tlorisne površine
do vključno 100 m2,
– pomožna kmetijsko gozdarska oprema (npr. brajda, klopotec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo proti toči, opora
za mrežo proti ptičem, obora, ograja za pašo živine, ograja ter
opora za trajne nasade, ograja za zaščito kmetijskih pridelkov,
premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža),
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih
pojavov,
– raziskovanje podzemnih voda, mineralnih surovin in geotermičnega energetskega vira,
– začasni objekti in začasni posegi, in sicer za čas dogodka
oziroma v času sezone (po odstranitvi katerih je treba vzpostaviti
prvotno stanje na zemljišču, na katerem so bili postavljeni):
– oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov,
– cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni,
– začasna tribuna za gledalce na prostem,
– premični objekti za rejo živali v leseni izvedbi (npr. premični čebelnjak, premični kokošnjak, premični zajčnik),
– opazovalnica, to je netemeljena lesena konstrukcija (npr.
lovska preža, ptičja opazovalnica),
– začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, v skladu s pravilnikom, ki ureja
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami,
– dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom, če
gre za objekt:
– ki ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih,
– ki je prepoznan kot razpršena gradnja (zemljišče pod
stavbo izven območij stavbnih zemljišč) ali
– ki ga je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve,
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– gradbeno inženirski objekti, ki so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi
objektov državnega pomena uvrščeni v skupini:
– daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi
s pripadajočimi objekti in priključki nanje,
– lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja,
s pripadajočimi objekti in priključki nanje,
– rekonstrukcije občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste. Dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje
načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica na
postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje, pomožni
cestni objekti, urbana oprema) ter objekti gospodarske javne
infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste,
– mala vetrna elektrarna do nazivne moči 1 MW, če gre
za kmetijsko zemljišče z boniteto manj kot 35.
(2) Gradnja čebelnjakov je dopustna ob pogoju, da je
investitor registriran čebelar pri Čebelarski zvezi Slovenije.
Pri umeščanju v prostor se upoštevajo krajinske značilnosti
in vidna izpostavljenost, za vsak poseg se pridobi mnenje
občinskega upravnega organa, pristojnega za prostor.
(3) Pomožni kmetijsko gozdarski objekti (nezahtevni in
enostavni objekti) se izjemoma lahko gradijo zunaj stavbnega
zemljišča na kmetijskem zemljišču v primeru premajhnega
razpoložljivega stavbnega zemljišča ob pogoju, da je uporaba
objekta neposredno vezana na kmetijsko dejavnost. Pri umeščanju v prostor se upoštevajo krajinske značilnosti in vidna
izpostavljenost, za vsak poseg se pridobi mnenje občinskega
upravnega organa, pristojnega za prostor.
(4) Za gradnje na območju kmetijskih zemljišč, ki posegajo na območja varstvenih režimov, je pred gradnjo potrebno
pridobiti pogoje in soglasje pristojne službe.
6.b člen
Merila in pogoji za posege na območjih gozdnih zemljišč:
(1) Na območjih gozdnih zemljišč je dopustna gradnja
naslednjih objektov ali posegov v prostor:
– gradnje gozdnih cest, gozdnih učnih poti, žičnic, gozdnih vlak, planinskih, sprehajalnih, kolesarskih poti, ureditev
stojišč stalnih naseljenih čebelnjakov, stojišč za začasne dovoze čebel na pašo na zemljiščih skladno s pašnim redom,
– postavitev lovskih prež in krmišč za divjad, če je taka
postavitev predvidena z lovsko-gojitvenim načrtom,
– objekti prometne infrastrukture (od tega lokalne ceste,
peš poti, kolesarske poti, nekategorizirane ceste in gozdne
ceste), mostovi, viadukti, predori in podhodi,
– daljinski in lokalni cevovodi, komunikacijska omrežja
in elektroenergetski vodi s pripadajočimi objekti in priključki
nanje.
(2) Za gradnje na območju gozdnih zemljišč je potrebno
prodobiti soglasje Zavoda za gozdove. Za gradnje, ki posegajo na območja varstvenih režimov, je pred gradnjo potrebno
pridobiti pogoje in soglasje pristojne službe.«
IV. KONČNE DOLOČBE
5. člen
(veljavnost odloka)
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-0005/2016-5
Štore, dne 12. aprila 2017
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za širše
območje Miklavškega hriba in za širše
območje Starega celjskega gradu

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –
ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12,
76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi 16. člena
Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14) je Občinski
svet Občine Štore na 15. redni seji dne 11. 4. 2017 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za širše
območje Miklavškega hriba in za širše območje
Starega celjskega gradu
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(splošno)
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu
(Uradni list RS, št. 31/91, 20/01, 28/16); (v nadaljnjem besedilu:
spremembe in dopolnitve PUP).
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
2. člen
(predmet sprememb in dopolnitev PUP)
Predmet sprememb in dopolnitev PUP je opredelitev novih prostorskih izvedbenih pogojev glede gradnje objektov in
posegov v prostor na kmetijskih in gozdnih zemljiščih.
3. člen
(območje sprememb in dopolnitev PUP)
Območje sprememb in dopolnitev PUP obsega območje
tangiranega PUP v območju meje Občine Štore.
III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PUP
4. člen
Za 7. členom se dodata nova 7.a in 7.b člen, ki se glasita:
»7.a člen
Merila in pogoji za posege na območjih kmetijskih zemljišč:
(1) Na območjih kmetijskih zemljišč je dopustna gradnja
naslednjih objektov ali posegov v prostor pod pogoji, ki jih določa Zakon o kmetijskih zemljiščih:
– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe
namakanja kmetijskih zemljišč,
– enostavni in nezahtevni pomožni kmetijsko-gozdarski
objekti v skladu z uredbo, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost razen kleti in vinske kleti,
– objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje
skladnosti, in se po uredbi, ki ureja vrste objektov glede na
zahtevnost, lahko uvrstijo med pomožne kmetijsko-gozdarske
objekte, razen kleti ter vinske kleti, po velikosti pa ne presegajo
nezahtevnih objektov, razen grajenega rastlinjaka, ki lahko
presega velikost nezahtevnih objektov,
– čebelnjak, to je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen gojenju čebel, tlorisne površine do
vključno 40 m2,
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– staja, to je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih
temeljih, namenjen zavetju rejnih živali na paši, tlorisne površine do vključno 100 m2,
– pomožna kmetijsko gozdarska oprema (npr. brajda,
klopotec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo proti toči,
opora za mrežo proti ptičem, obora, ograja za pašo živine,
ograja ter opora za trajne nasade, ograja za zaščito kmetijskih
pridelkov, premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža),
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih
pojavov,
– raziskovanje podzemnih voda, mineralnih surovin in
geotermičnega energetskega vira,
– začasni objekti in začasni posegi, in sicer za čas dogodka oziroma v času sezone (po odstranitvi katerih je treba
vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, na katerem so bili
postavljeni):
– oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov,
– cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni,
– začasna tribuna za gledalce na prostem,
– premični objekti za rejo živali v leseni izvedbi (npr.
premični čebelnjak, premični kokošnjak, premični zajčnik),
– opazovalnica, to je netemeljena lesena konstrukcija
(npr. lovska preža, ptičja opazovalnica),
– začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, v skladu s pravilnikom, ki ureja
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami,
– dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom, če
gre za objekt:
– ki ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih,
– ki je prepoznan kot razpršena gradnja (zemljišče pod
stavbo izven območij stavbnih zemljišč) ali
– ki ga je dopustno graditi na površinah razpršene
poselitve,
– gradbeno inženirski objekti, ki so po predpisih o uvedbi
in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupini:
– daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi s
pripadajočimi objekti in priključki nanje,
– lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja, s
pripadajočimi objekti in priključki nanje,
– rekonstrukcije občinskih in državnih cest v skladu z
zakonom, ki ureja ceste. Dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica
na postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni
zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje, pomožni
cestni objekti, urbana oprema) ter objekti gospodarske javne
infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste,
– mala vetrna elektrarna do nazivne moči 1 MW, če gre
za kmetijsko zemljišče z boniteto manj kot 35.
(2) Gradnja čebelnjakov je dopustna ob pogoju, da je
investitor registriran čebelar pri Čebelarski zvezi Slovenije.
Pri umeščanju v prostor se upoštevajo krajinske značilnosti in
vidna izpostavljenost, za vsak poseg se pridobi mnenje občinskega upravnega organa, pristojnega za prostor.
(3) Pomožni kmetijsko gozdarski objekti (nezahtevni in
enostavni objekti) se izjemoma lahko gradijo zunaj stavbnega
zemljišča na kmetijskem zemljišču v primeru premajhnega
razpoložljivega stavbnega zemljišča ob pogoju, da je uporaba
objekta neposredno vezana na kmetijsko dejavnost. Pri umeščanju v prostor se upoštevajo krajinske značilnosti in vidna
izpostavljenost, za vsak poseg se pridobi mnenje občinskega
upravnega organa, pristojnega za prostor.
(4) Za gradnje na območju kmetijskih zemljišč, ki posegajo na območja varstvenih režimov, je pred gradnjo potrebno
pridobiti pogoje in soglasje pristojne službe.
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7.b člen
Merila in pogoji za posege na območjih gozdnih zemljišč:
(1) Na območjih gozdnih zemljišč je dopustna gradnja
naslednjih objektov ali posegov v prostor:
– gradnje gozdnih cest, gozdnih učnih poti, žičnic, gozdnih
vlak, planinskih, sprehajalnih, kolesarskih poti, ureditev stojišč
stalnih naseljenih čebelnjakov, stojišč za začasne dovoze čebel
na pašo na zemljiščih skladno s pašnim redom,
– postavitev lovskih prež in krmišč za divjad, če je taka
postavitev predvidena z lovsko-gojitvenim načrtom,
– objekti prometne infrastrukture (od tega lokalne ceste,
peš poti, kolesarske poti, nekategorizirane ceste in gozdne
ceste), mostovi, viadukti, predori in podhodi,
– daljinski in lokalni cevovodi, komunikacijska omrežja in
elektroenergetski vodi s pripadajočimi objekti in priključki nanje.
(2) Za gradnje na območju gozdnih zemljišč je potrebno
prodobiti soglasje Zavoda za gozdove. Za gradnje, ki posegajo
na območja varstvenih režimov, je pred gradnjo potrebno pridobiti pogoje in soglasje pristojne službe.«
IV. KONČNE DOLOČBE
5. člen
(veljavnost odloka)
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-0005/2016-6
Štore, dne 12. aprila 2017
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

1112.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Kompole

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –
ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12,
76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi 16. člena
Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14) je Občinski
svet Občine Štore na 15. redni seji dne 11. 4. 2017 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih
za območje Kompole
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(splošno)
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Kompole
(Uradni list RS, št. 40/93, 44/02); (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve PUP).
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
2. člen
(predmet sprememb in dopolnitev PUP)
Predmet sprememb in dopolnitev PUP je opredelitev novih prostorskih izvedbenih pogojev glede gradnje objektov in
posegov v prostor na kmetijskih in gozdnih zemljiščih.
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3. člen
(območje sprememb in dopolnitev PUP)
Območje sprememb in dopolnitev PUP obsega območje
tangiranega PUP v celoti.
III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PUP
4. člen
Za 4. členom se dodata nova 4.a in 4.b člen, ki se glasita:
»4.a člen
Merila in pogoji za posege na območjih kmetijskih zemljišč:
(1) Na območjih kmetijskih zemljišč je dopustna gradnja
naslednjih objektov ali posegov v prostor pod pogoji, ki jih določa Zakon o kmetijskih zemljiščih:
– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe
namakanja kmetijskih zemljišč,
– enostavni in nezahtevni pomožni kmetijsko-gozdarski
objekti v skladu z uredbo, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost razen kleti in vinske kleti,
– objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje
skladnosti, in se po uredbi, ki ureja vrste objektov glede na
zahtevnost, lahko uvrstijo med pomožne kmetijsko-gozdarske
objekte, razen kleti ter vinske kleti, po velikosti pa ne presegajo
nezahtevnih objektov, razen grajenega rastlinjaka, ki lahko
presega velikost nezahtevnih objektov,
– čebelnjak, to je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen gojenju čebel, tlorisne površine do
vključno 40 m2,
– staja, to je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih
temeljih, namenjen zavetju rejnih živali na paši, tlorisne površine do vključno 100 m2,
– pomožna kmetijsko gozdarska oprema (npr. brajda,
klopotec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo proti toči,
opora za mrežo proti ptičem, obora, ograja za pašo živine,
ograja ter opora za trajne nasade, ograja za zaščito kmetijskih
pridelkov, premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža),
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih
pojavov,
– raziskovanje podzemnih voda, mineralnih surovin in
geotermičnega energetskega vira,
– začasni objekti in začasni posegi, in sicer za čas dogodka oziroma v času sezone (po odstranitvi katerih je treba
vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, na katerem so bili
postavljeni):
– oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov,
– cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni,
– začasna tribuna za gledalce na prostem,
– premični objekti za rejo živali v leseni izvedbi (npr.
premični čebelnjak, premični kokošnjak, premični zajčnik),
– opazovalnica, to je netemeljena lesena konstrukcija
(npr. lovska preža, ptičja opazovalnica),
– začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, v skladu s pravilnikom, ki ureja
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami,
– dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom, če
gre za objekt:
– ki ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih,
– ki je prepoznan kot razpršena gradnja (zemljišče pod
stavbo izven območij stavbnih zemljišč) ali
– ki ga je dopustno graditi na površinah razpršene
poselitve,
– gradbeno inženirski objekti, ki so po predpisih o uvedbi
in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupini:
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– daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi
s pripadajočimi objekti in priključki nanje,
– lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja,
s pripadajočimi objekti in priključki nanje,
– rekonstrukcije občinskih in državnih cest v skladu
z zakonom, ki ureja ceste. Dopustni so tudi objekti, ki jih
pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica na postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni
in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne
ograje, pomožni cestni objekti, urbana oprema) ter objekti
gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste
treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste,
– mala vetrna elektrarna do nazivne moči 1 MW, če gre
za kmetijsko zemljišče z boniteto manj kot 35.
(2) Gradnja čebelnjakov je dopustna ob pogoju, da je
investitor registriran čebelar pri Čebelarski zvezi Slovenije.
Pri umeščanju v prostor se upoštevajo krajinske značilnosti
in vidna izpostavljenost, za vsak poseg se pridobi mnenje
občinskega upravnega organa, pristojnega za prostor.
(3) Pomožni kmetijsko gozdarski objekti (nezahtevni in
enostavni objekti) se izjemoma lahko gradijo zunaj stavbnega zemljišča na kmetijskem zemljišču v primeru premajhnega razpoložljivega stavbnega zemljišča ob pogoju, da je
uporaba objekta neposredno vezana na kmetijsko dejavnost.
Pri umeščanju v prostor se upoštevajo krajinske značilnosti
in vidna izpostavljenost, za vsak poseg se pridobi mnenje
občinskega upravnega organa, pristojnega za prostor.
(4) Za gradnje na območju kmetijskih zemljišč, ki posegajo na območja varstvenih režimov, je pred gradnjo potrebno pridobiti pogoje in soglasje pristojne službe.
4.b člen
Merila in pogoji za posege na območjih gozdnih zemljišč:
(1) Na območjih gozdnih zemljišč je dopustna gradnja
naslednjih objektov ali posegov v prostor:
– gradnje gozdnih cest, gozdnih učnih poti, žičnic, gozdnih vlak, planinskih, sprehajalnih, kolesarskih poti, ureditev
stojišč stalnih naseljenih čebelnjakov, stojišč za začasne dovoze čebel na pašo na zemljiščih skladno s pašnim redom,
– postavitev lovskih prež in krmišč za divjad, če je taka
postavitev predvidena z lovsko-gojitvenim načrtom,
– objekti prometne infrastrukture (od tega lokalne ceste, peš poti, kolesarske poti, nekategorizirane ceste in
gozdne ceste), mostovi, viadukti, predori in podhodi,
– daljinski in lokalni cevovodi, komunikacijska omrežja
in elektroenergetski vodi s pripadajočimi objekti in priključki
nanje.
(2) Za gradnje na območju gozdnih zemljišč je potrebno prodobiti soglasje Zavoda za gozdove. Za gradnje, ki
posegajo na območja varstvenih režimov, je pred gradnjo
potrebno pridobiti pogoje in soglasje pristojne službe.«
IV. KONČNE DOLOČBE
5. člen
(veljavnost odloka)
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-0005/2016-7
Štore, dne 12. aprila 2017
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

Uradni list Republike Slovenije
1113.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Svetina

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi
16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14)
je Občinski svet Občine Štore na 15. redni seji dne 11. 4. 2017
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih
za območje Svetina
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(splošno)
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Svetina
(Uradni list RS, št. 27/90); (v nadaljnjem besedilu: spremembe
in dopolnitve PUP).
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
2. člen
(predmet sprememb in dopolnitev PUP)
Predmet sprememb in dopolnitev PUP je opredelitev novih prostorskih izvedbenih pogojev glede gradnje objektov in
posegov v prostor na kmetijskih in gozdnih zemljiščih.
3. člen
(območje sprememb in dopolnitev PUP)
Območje sprememb in dopolnitev PUP obsega območje
tangiranega PUP v celoti.
III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PUP
4. člen
Za 6. členom se dodata nova 6.a in 6.b člen, ki se glasita:
»6.a člen
Merila in pogoji za posege na območjih kmetijskih zemljišč:
(1) Na območjih kmetijskih zemljišč je dopustna gradnja
naslednjih objektov ali posegov v prostor pod pogoji, ki jih določa Zakon o kmetijskih zemljiščih:
– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe
namakanja kmetijskih zemljišč,
– enostavni in nezahtevni pomožni kmetijsko-gozdarski
objekti v skladu z uredbo, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost razen kleti in vinske kleti,
– objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje
skladnosti, in se po uredbi, ki ureja vrste objektov glede na
zahtevnost, lahko uvrstijo med pomožne kmetijsko-gozdarske
objekte, razen kleti ter vinske kleti, po velikosti pa ne presegajo
nezahtevnih objektov, razen grajenega rastlinjaka, ki lahko
presega velikost nezahtevnih objektov,
– čebelnjak, to je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen gojenju čebel, tlorisne površine do
vključno 40 m2,

Uradni list Republike Slovenije
– staja, to je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih
temeljih, namenjen zavetju rejnih živali na paši, tlorisne površine do vključno 100 m2,
– pomožna kmetijsko gozdarska oprema (npr. brajda,
klopotec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo proti toči,
opora za mrežo proti ptičem, obora, ograja za pašo živine,
ograja ter opora za trajne nasade, ograja za zaščito kmetijskih
pridelkov, premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža),
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov,
– raziskovanje podzemnih voda, mineralnih surovin in
geotermičnega energetskega vira,
– začasni objekti in začasni posegi, in sicer za čas dogodka oziroma v času sezone (po odstranitvi katerih je treba
vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, na katerem so bili
postavljeni):
– oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov,
– cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni,
– začasna tribuna za gledalce na prostem,
– premični objekti za rejo živali v leseni izvedbi (npr.
premični čebelnjak, premični kokošnjak, premični zajčnik),
– opazovalnica, to je netemeljena lesena konstrukcija
(npr. lovska preža, ptičja opazovalnica),
– začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, v skladu s pravilnikom, ki
ureja vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom, če
gre za objekt:
– ki ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih,
– ki je prepoznan kot razpršena gradnja (zemljišče pod
stavbo izven območij stavbnih zemljišč) ali
– ki ga je dopustno graditi na površinah razpršene
poselitve,
– gradbeno inženirski objekti, ki so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi
objektov državnega pomena uvrščeni v skupini:
– daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi s
pripadajočimi objekti in priključki nanje,
– lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja,
s pripadajočimi objekti in priključki nanje,
– rekonstrukcije občinskih in državnih cest v skladu z
zakonom, ki ureja ceste. Dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica
na postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni
zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje, pomožni cestni objekti, urbana oprema) ter objekti gospodarske
javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali
prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste,
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– mala vetrna elektrarna do nazivne moči 1 MW, če gre
za kmetijsko zemljišče z boniteto manj kot 35.
(2) Gradnja čebelnjakov je dopustna ob pogoju, da je
investitor registriran čebelar pri Čebelarski zvezi Slovenije.
Pri umeščanju v prostor se upoštevajo krajinske značilnosti in
vidna izpostavljenost, za vsak poseg se pridobi mnenje občinskega upravnega organa, pristojnega za prostor.
(3) Pomožni kmetijsko gozdarski objekti (nezahtevni in
enostavni objekti) se izjemoma lahko gradijo zunaj stavbnega
zemljišča na kmetijskem zemljišču v primeru premajhnega
razpoložljivega stavbnega zemljišča ob pogoju, da je uporaba
objekta neposredno vezana na kmetijsko dejavnost. Pri umeščanju v prostor se upoštevajo krajinske značilnosti in vidna
izpostavljenost, za vsak poseg se pridobi mnenje občinskega
upravnega organa, pristojnega za prostor.
(4) Za gradnje na območju kmetijskih zemljišč, ki posegajo na območja varstvenih režimov, je pred gradnjo potrebno
pridobiti pogoje in soglasje pristojne službe.
6.b člen
Merila in pogoji za posege na območjih gozdnih zemljišč:
(1) Na območjih gozdnih zemljišč je dopustna gradnja
naslednjih objektov ali posegov v prostor:
– gradnje gozdnih cest, gozdnih učnih poti, žičnic, gozdnih
vlak, planinskih, sprehajalnih, kolesarskih poti, ureditev stojišč
stalnih naseljenih čebelnjakov, stojišč za začasne dovoze čebel
na pašo na zemljiščih skladno s pašnim redom,
– postavitev lovskih prež in krmišč za divjad, če je taka
postavitev predvidena z lovsko-gojitvenim načrtom,
– objekti prometne infrastrukture (od tega lokalne ceste,
peš poti, kolesarske poti, nekategorizirane ceste in gozdne
ceste), mostovi, viadukti, predori in podhodi,
– daljinski in lokalni cevovodi, komunikacijska omrežja in
elektroenergetski vodi s pripadajočimi objekti in priključki nanje.
(2) Za gradnje na območju gozdnih zemljišč je potrebno
prodobiti soglasje Zavoda za gozdove. Za gradnje, ki posegajo
na območja varstvenih režimov, je pred gradnjo potrebno pridobiti pogoje in soglasje pristojne službe.«
IV. KONČNE DOLOČBE
5. člen
(veljavnost odloka)
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-0005/2016-8
Štore, dne 12. aprila 2017
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.
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VSEBINA
1093.

1094.
1095.

1096.
1097.
1098.
1099.

1100.

1101.

1102.

DRŽAVNI ZBOR

Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 (OdPSD18–20)

OBČINE
3223

1103.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Islamski republiki Iran s sedežem v Ankari
Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Islamski republiki
Iran

3224

1105.
3224

MINISTRSTVA

Pravilnik o centralni bazi zdravil za uporabo v humani medicini
Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o nadzoru državne meje
Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno
delo
Naznanilo o objavi datuma začetka uporabe delegiranih aktov Komisije EU na podlagi Uredbe
909/2014/EU

3224

3227
3227

1109.
3228

1110.

1111.
3228

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Fakulteti za tehnologijo polimerov
(čistopis)

1107.
1108.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Aneks št. 9 h Kolektivni pogodbi za javni sektor
(KPJS)

1106.

3226

USTAVNO SODIŠČE

Sprememba Razporeda dela Ustavnega sodišča
za čas pomladanskega zasedanja od 10. 1. 2017
do 15. 7. 2017

1104.

1112.
3230

1113.

KOPER

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za obalno območje
Žusterne

3232

MOKRONOG - TREBELNO

Zaključni račun proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2016
Odlok o enkratnem denarnem prispevku ob izrednem dogodku za občane Občine Mokronog Trebelno

3239
3240

ROGAŠKA SLATINA

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja
P1 v Rogaški Slatini

3240

ŠTORE

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Celje
izven ureditvenih območij lokalnih središč in ureditvenega območja Celja za območje Občine Štore
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad,
Bukovžlak in Vrhe
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Draga,
Severne Kompole, Laška vas, Ogorevc, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje
Miklavškega hriba in za širše območje Starega
celjskega gradu
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Kompole
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Svetina

3242

3244
3245

3246

3248
3249
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