Digitally signed by Matjaz Peterka
DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government,
serialNumber=1236795114014, cn=Matjaz Peterka
Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2018.03.09 14:32:28 +01'00'

Uradni
list
Republike Slovenije
Internet: www.uradni-list.si

Št.

16

e-pošta: info@uradni-list.si

Ljubljana, petek

ISSN 1318-0576
9. 3. 2018		

Leto XXVIII

VLADA
678.

Uredba o državnem prostorskem načrtu
za železniško progo Maribor–Šentilj

Na podlagi drugega odstavka 37. člena in drugega odstavka 11. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev
državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10
– popr., 57/12 in 61/17 – ZureP-2) v zvezi s 27. členom Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju prostorskih
ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 57/12)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o državnem prostorskem načrtu za železniško
progo Maribor–Šentilj
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga državnega prostorskega načrta)
(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07
– ZPNačrt in 61/17 – ZUreP-2) in Uredbo o prostorskem redu
Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in 61/17
– ZUreP-2) sprejme državni prostorski načrt za železniško
progo Maribor–Šentilj (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).
(2) Grafični del državnega prostorskega načrta, iz katerega je razvidno območje tega načrta, je kot priloga sestavni
del te uredbe.
(3) Državni prostorski načrt je februarja 2018 pod številko
projekta 10021 izdelalo podjetje ZUM urbanizem, planiranje,
projektiranje, d. o. o.
2. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja,
pogoje glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne
infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje
celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave,
varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja
zdravja ljudi, obrambe države in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge
pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta,
dopustna odstopanja in nadzor.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi
prilogami v tiskani obliki na vpogled na ministrstvu, pristojnem
za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora, v Mestni občini Maribor, Občini Pesnica in Občini Šentilj.
(3) Za ta državni prostorski načrt je bil izveden postopek celovite presoje vplivov na okolje (odločba
št. 35409-143/2010-MOP/62 z dne 5. 2. 2018) v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja na podlagi okoljskega poročila, ki
ga je izdelal VGB Maribor pod št. 3310/11.
(4) Postopek presoje vplivov na okolje ni bil izveden, ker v
postopku državnega prostorskega načrta ni bilo mogoče zagotoviti vseh vsebin za predpisane podlage za izvedbo postopka
presoje vplivov na okolje.
(5) Oznake, navedene v 6., 8. do 13. členu, 16., 17.,
20. do 26., 30., 32., 36. in 40. členu te uredbe, so oznake
objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta. Stacionaže, navedene v 8., 9., 12., 21., 22., 23.,
24., 26., 30., 32., 36. in 40. členu te uredbe, so stacionaže
železniške proge iz grafičnega dela državnega prostorskega
načrta.
II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)
S tem državnim prostorskim načrtom se načrtujejo naslednje prostorske ureditve:
– odsek železniške proge Maribor–Šentilj–državna meja
z gradnjo drugega tira in prestavitvijo obstoječega tira na posameznih odsekih, z vsemi objekti, napravami in ureditvami,
potrebnimi za nemoteno delovanje železniške proge;
– rekonstrukcija železniških postaj Pesnica in Šentilj ter
prestavitev železniškega postajališča Cirknica;
– deviacije državnih, občinskih in nekategoriziranih cest
ter nove dostopne ceste;
– ureditev pripadajoče in prilagoditev obstoječe energetske in komunalne infrastrukture ter omrežja elektronskih
komunikacij;
– ureditev lokacij za vnos viškov zemeljskega izkopa v tla
(v nadaljnjem besedilu: lokacije viškov izkopa) z ureditvami na
dovoznih poteh do teh lokacij;
– spremljajoče ureditve: odstranitve objektov, ureditve
prostora ob železniških tirih in obcestnega prostora, rekultivacije zemljišč;
– objekti in ureditve za varstvo okolja;
– drugi ukrepi in ureditve, povezani z načrtovanimi ureditvami.
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III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
4. člen
(obseg območja državnega prostorskega načrta)
(1) Območje državnega prostorskega načrta v skladu z
geodetskim načrtom obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:
1. 	 območja železniške proge Maribor–Šentilj z vsemi
objekti, napravami in ureditvami, potrebnimi za nemoteno delovanje železniške proge, ter železniškimi postajami in postajališči, deviacijami cest, vodnimi ureditvami, rekultivacijami,
vodohrani, odstranitvami objektov, vključno s pripadajočimi krajinskimi ureditvami in ureditvami za varstvo okolja ter ureditvami
pripadajoče energetske in komunalne infrastrukture ter omrežja
elektronskih komunikacij:
– k. o. Šentilj v Slovenskih goricah (564): 3/1, 3/2, 6,
11/1, 11/4, 11/5, 11/6, 13/2, 13/3, 13/4, 16/1, 16/2, 16/4, 16/5,
18, 19/1, 20/3, 22/1, 22/2, 25/7, 25/12, 25/15, 27/7, 27/13,
27/14, 27/26, 27/27, 27/29, 27/36, 27/46, 27/54, 140/1, 140/2,
142/1, 142/4, 142/5, 142/6, 142/8, 142/13, 142/15, 142/16,
143/20, 143/22, 143/32, 143/33, 143/34, 143/35, 144/1, 144/2,
144/3, 144/4, 144/5, 146/54, 147/1, 147/3, 147/4, 148/2, 189/1,
189/2, 189/3, 191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 191/5, 192/1, 192/2,
192/3, 193/1, 193/7, 195/1, 195/2, 195/3, 195/5, 195/6, 198/7,
198/8, 198/9, 203/2, 207/3, 207/6, 220/2, 220/4, 220/10, 221/3,
930/1, 930/2, 934, 935/1, 935/2, 935/3, 935/4, 935/7, 935/9,
935/11, 936/1, 936/2, 937/2, 941/2, 943/6, 943/7, 943/8, 943/9,
949/26, 950/26, 952/5, 952/6, 952/8, 952/9, 953/9, 953/10,
953/15, 953/17, 953/18, 953/19, 953/20, 953/21, 953/22,
953/23, 953/25, 954/5, 954/6, 954/7, 954/11, 954/12, 954/14,
954/19, 954/20, 954/22, 955/2, 955/3, 955/19, 955/20, 955/24,
955/29, 955/30, 955/31, 955/32, 955/33, 955/34, 955/36,
955/37, 961/3, 962/1, 962/18, 962/19, 963/19, 963/30, 963/32,
963/33, 963/62, 963/63, 972/5, 972/8, 972/9, 972/19, 977/1,
979/2, 979/5, 979/7, 979/10, 979/11, 979/12, 980/5, 981/2,
981/6, 981/7, 982/3, 982/6, 982/7, 986/6, 999/9, 1000/2,
1000/3, 1000/4, 1000/7, 1000/9, 1000/10, 1001/1, 1001/2,
1001/3, 1001/4, 1001/5, 1001/6, 1001/7, 1001/9, 1001/10,
1001/13, 1001/15, 1029, 1044;
– k. o. Kaniža (581): *10/4, 49/3, 49/8, 58/7, 58/8, 58/9,
69/3, 70, 71/4, 71/7, 71/9, 71/10, 71/11, 71/12, 71/13, 72/7,
72/9, 73/3, 74/1, 74/2, 77/8, 83/1, 83/4, 83/5, 83/6, 109/1,
109/2, 209, 210/1, 210/2, 213/2, 216/4, 217/1, 217/2;
– k. o. Štrihovec (582): *28/3, *28/4, *30/3, 30/6, 31/4,
31/5, *31/8, *72, *73, *80, 105/3, 105/11, 106/2, 106/7, 106/11,
106/20, 106/21, 106/25, 106/26, 106/27, 106/35, 106/36,
106/43, 106/44, 125/3, 214/1, 214/2, 214/5, 214/8, 222/1,
222/3, 224, 227/1, 227/2, 228, 230, 231, 232/1, 232/2, 232/3,
232/4, 232/5, 232/6, 233, 236/2, 238/3, 238/4, 238/5, 238/6,
238/7, 238/9, 238/10, 240/1, 240/3, 240/4, 240/5, 240/6, 240/8,
241/1, 241/2, 242, 243/2, 244, 245, 246/2, 246/3, 246/4, 247/1,
250/1, 250/2, 254/1, 255, 256/2, 257/1, 257/2, 258, 259/1,
259/2, 260, 261/1, 262/1, 262/3, 262/4, 262/5, 262/6, 265/1,
265/2, 266, 269, 270/1, 270/2, 271, 273/1, 273/2, 312/2, 313,
314/1, 314/2, 314/4, 314/5, 314/6, 314/7, 314/8, 314/9, 314/12,
314/14, 314/15, 314/18, 314/20, 315/1, 316/6, 317/2, 317/3,
317/4, 317/5, 317/6, 321/1, 458/1, 458/2, 459/1, 459/2, 461/1,
465/1, 465/2, 465/3, 466/8, 466/9, 466/10, 466/11, 466/12,
466/13, 471/1, 472/1, 472/2, 473, 477/2, 479/1, 479/2, 480/2,
480/3, 480/4, 480/5, 480/12, 480/13;
– k. o. Cirknica (583): *20/1, *23, *26/1, *31, 140/2,
140/3, 166/1, 191/2, 195/2, 195/3, 195/4, 197/1, 197/2, 197/3,
198, 207/1, 210, 212, 213/1, 213/2, 213/3, 213/5, 213/10,
213/11, 213/12, 213/13, 213/14, 213/15, 214/1, 214/2, 215/1,
216/1, 216/2, 216/4, 216/5, 216/6, 216/7, 216/8, 216/9, 216/10,
218/4, 218/5, 218/6, 218/7, 226/5, 226/6, 229/8, 255/4, 255/11,
255/16, 255/18, 256/3, 256/4, 256/5, 256/6, 256/7, 258, 260,
270, 272/1, 272/2, 273, 274/1, 274/2, 274/3, 275/1, 275/2,
276/1, 276/2, 278, 283/1, 283/2, 291, 292, 294/1, 294/2, 295,
296, 299, 304/1, 304/2, 304/3, 304/4, 305/1, 305/2, 305/3,
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305/4, 333/1, 333/2, 338, 343/2, 345, 346/1, 346/2, 346/3,
348/1, 348/2, 348/3, 348/4, 348/5, 348/8, 348/9;
– k. o. Ranca (606): 18/1, 18/2, 19/1, 20, 73, 71/1, 75/9,
89, 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 91/5, 150/2, 151, 152/4, 154/1,
154/2, 154/3, 154/4, 156/1, 156/2, 159, 162/1, 163/1, 163/2,
163/3, 164, 167, 170/2, 170/3, 170/5, 170/6, 171/1, 171/3,
171/4, 172/2, 172/3, 173, 174/1, 204/1, 291/10, 291/11, 297,
301/1, 301/2, 308/2, 308/9, 308/12, 308/13, 310, 383/1, 383/2,
383/3, 383/4, 384/1, 384/2, 384/3, 384/4, 385/5, 385/7, 385/8,
385/9, 385/11, 385/12, 390/1, 390/3, 392/2, 392/3, 392/4,
392/5, 392/6, 392/7, 393/1, 393/2, 393/3, 394/1, 394/2, 394/3,
394/4, 395/1, 395/2, 397/1, 397/2, 399/2, 404/4, 555, 556/1,
556/2, 600/15, 602/6, 610/4, 610/5, 610/6, 610/7, 610/9, 611/6,
613, 616/1, 616/2, 624, 627/1, 629, 630/1, 630/2, 630/3, 630/5,
630/23, 630/24, 632/3, 632/4, 638, 639/1, 639/2, 639/3, 640/1,
640/2, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647/1, 647/2, 647/3,
647/4, 647/5, 647/6, 648, 649, 650, 651, 652/1, 652/2, 652/3,
652/4, 652/5, 652/7, 652/8, 652/9, 653, 654/1, 654/2, 655, 656,
657/6, 658/1, 658/2, 658/3, 658/4, 659/1, 659/2, 660, 661/1,
661/2, 662/1, 662/2, 662/3, 662/4, 663/1, 664/1, 665, 666/3,
666/63, 666/64, 667/1, 668/1, 669, 672/10, 672/11, 672/12,
672/13, 673/1, 673/2, 673/3, 674/2, 674/3, 675, 676/1, 676/3,
677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 688, 689;
– k. o. Jelenče (607): *48, 62/1, *68, *74, 81/1, 81/2,
84, 85/1, 85/2, 85/3, *86, 86/1, 86/4, 86/5, 86/8, 86/15, 86/16,
86/17, 87/1, 87/2, 92/5, 92/6, 98/1, 118/2, 151, 154, 191/1,
191/2, 191/3, 191/4, 191/5, 191/6, 192/1, 192/3, 192/4, 192/5,
192/6, 192/7, 193/1, 199/3, 203/1, 203/2, 203/3, 208, 209/1,
209/3, 229/1, 230, 232/1, 289/1, 289/2, 292/2, 323/4, 325/2,
344/1, 344/2, 344/3, 344/4, 348/2, 349, 350/1, 350/2, 365/1,
394, 395/1, 395/2, 395/3, 395/4, 399/2, 399/3, 399/4, 399/5,
399/6, 399/7, 405/3, 405/4, 417/2, 423/1, 423/4, 425/5, 425/7,
425/8, 425/9, 425/10, 468/1, 477/1, 478/1, 478/2, 481, 482,
522/2, 525/1, 525/2, 529, 531/1, 531/2, 533/2, 533/3, 534/1,
539/1, 539/2, 539/3, 539/4, 542/1, 542/3, 542/9, 543/3, 552/1,
553, 559, 560, 561, 566/3, 567/1, 567/3, 567/5, 568/7, 568/22,
568/23, 569, 570, 571/1, 571/2;
– k. o. Pekel (640): 25, 26, 30, 31/1, 31/2, 34/3, 36, 46/1,
56, 58/1, 58/2, 58/5, 58/8, 58/9, 65/35, 75/1, 75/2, 75/4, 81/2,
84/5, 84/13, 84/16, 84/17, 84/20, 84/31, 84/32, 84/33, 84/34,
84/35, 84/36, 84/37, 84/38, 84/39, 84/40, 84/41, 85/3, 85/6,
85/12, 85/15, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6, 86/7, 86/8, 89/29, 89/30,
89/31, 89/32, 90/18, 90/19, 95/1, 112, 113/4, 113/5, 113/9,
113/10, 113/11, 336, 338/1, 340/1, 364/3, 366/1, 366/3, 367/2,
367/6, 367/7, 367/8, 367/11, 372/1, 372/2, 372/4, 372/5, 372/6,
372/7, 372/8, 372/9, 372/10, 372/11, 372/12, 372/13, 372/14,
372/17, 372/19, 372/20, 372/23, 372/26, 372/27, 372/29,
372/30, 372/31, 372/32, 375/2, 375/6, 375/12, 375/13, 375/14,
375/15, 375/16, 378, 381;
– k. o. Košaki (653): 28, 29, 51/1, 51/2, 52/2, 56/3, 57/1,
57/2, *58/1, *58/2, *59, *111, *114, *115, 426/1, 427/1, 427/11,
427/19, 427/20, 427/21, 427/22, 427/23, 427/24, 427/25,
427/26, 485, 486;
– k. o. Melje (655): 696;
– k. o. Maribor-Grad (657): 2010/4;
– k. o. Dolnja Počehova (619): *3, 291/4, 296, 303/1,
303/5, 304/1, 305/4, 322/1, 327, 329, 332/2, 335, 358/13,
374/20, 375/2, 375/3, 377/1, 377/2, 377/3, 377/4;
2. 	 območja lokacij viškov izkopa, vključno s pripadajočimi krajinskimi ureditvami, ureditvami na dovoznih poteh do teh
lokacij in prilagoditvami obstoječe energetske in komunalne
infrastrukture ter omrežja elektronskih komunikacij:
a) lokacija 1:
– k. o. Pekel (640): 58/1, 58/5, 58/8, 58/9, 372/1, 372/7,
372/26, 378, 382, 383;
b) lokacija 1a:
– k. o. Pekel (640): 372/7, 378, 379, 382;
c) lokacija 2:
– k. o. Pekel (640): 246, 249/1, 250/1, 250/2, 251, 254/1,
256/8, 266/1, 266/3, 371/2, 273, 274, 275/1, 275/2, 279/1,
279/4, 279/5,
– k. o. Dragučova (641): 684/8, 699/27;
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d) lokacija 3:
– k. o. Pekel (640): 285/4, 286, 287/2, 290/4, 290/5, 291,
292/1, 292/2, 292/3, 293, 294/1, 294/2, 295, 371/5,
– k. o. Dragučova (641): 649, 651, 652, 699/5, 699/19,
– k. o. Košaki (653): *29, *30, 124/4, 124/5, 125/2, 125/3,
125/4, 125/5, 126, 127, 133, 134, 135, 136, 137, 139;
d) lokacija 4:
– k. o. Pekel (640): 6/1, 10/1, 10/14, 11/5, 11/7, 12/1, 13/2,
13/3, 13/6, 13/9, 14/1, 50.
(2) Območje državnega prostorskega načrta je določeno
s tehničnimi elementi, ki omogočajo prikaz novih mej tega območja v naravi. Koordinate tehničnih elementov so razvidne iz
grafičnega dela državnega prostorskega načrta (karta Območje
državnega prostorskega načrta z načrtom parcel, listi od št. 3/1
do št. 3/12).
5. člen
(raba zemljišč)
Na območju državnega prostorskega načrta so glede na
zasedbo ali omejitev rabe zemljišč opredeljene naslednje rabe
zemljišč:
– zemljišča izključne rabe so zemljišča za izgradnjo železniške proge s spremljajočimi objekti, deviacij cest, dostopnih
cest do lokacije viškov izkopa 3, zemljišča elektronapajalne
postaje Šentilj, zemljišča vodohrana, zemljišča regulacij vodotokov;
– zemljišča omejene rabe so zemljišča izven izključne
rabe, to so zemljišča za načrtovane prestavitve in novogradnje
gospodarske javne infrastrukture, zemljišča, na katerih so načrtovane odstranitve objektov, in zemljišča rekultivacij;
– zemljišča začasne rabe v času gradnje so zemljišča na
lokacijah viškov izkopa.
IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV
V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI
IN OBLIKOVANJA
6. člen
(železniška proga Maribor–Šentilj–državna meja)
(1) Odsek železniške proge Maribor–Šentilj–državna meja
se v dolžini 15,37 km dogradi z drugim tirom. Trasa dvotirne
proge se začne na severnem delu postaje Maribor in sledi trasi
obstoječega tira, ki poteka med hitro cesto Pesnica–Maribor in
Šentiljsko cesto. V severnem delu mesta Maribor ne sledi več
obstoječemu tiru, temveč preide v nov predor Pekel, nato po
viaduktu prečka avtocesto Slivnica–Pesnica, regionalno cesto
Pesnica–Lenart in dolino Pesnice. Ob vzhodnem robu naselja
Pesnica poteka po trasi obstoječega tira do postaje Pesnica.
V nadaljevanju poteka po odprtem prostoru mimo posameznih objektov razpršene gradnje. Na območju naselja Ranca
prečka regionalno cesto Pesnica–Šentilj, nato poteka ob njeni
zahodni strani čez postajališče Cirknica in čez odprti prostor.
Na območju naselja Štrihovec znova prečka regionalno cesto
Pesnica–Šentilj. Nato preide v predor Štrihovec in se z levim
zavojem usmeri v naselje Šentilj. Po trasi obstoječega tira poteka skozi postajo Šentilj, najprej v vkopu skozi naselje, nato v
predoru prečka regionalno cesto Pesnica–Šentilj in avtocesto
Maribor–Šentilj ter se v vkopu nadaljuje do mednarodnega
mejnega prehoda Šentilj.
(2) Vertikalni in horizontalni elementi se načrtujejo z upoštevanjem računske hitrosti 120 km/h, razen na odseku med
postajo Maribor in obstoječim postajališčem Košaki, kjer se
upošteva računska hitrost 80 km/h, ter med obstoječim postajališčem Košaki in portalom predora Pekel, kjer se upošteva
računska hitrost 100 km/h. Osna in dolžinska obremenitev
je kategorije D4, to je največja dovoljena osna obremenitev
225 kN/os in dolžinska 80 kN/m.
(3) Najmanjša medtirna razdalja je 4,20 m. Svetli profil
se izvede kot dopustni nakladalni profil tip GC. Karakteristični
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prečni profil je razviden iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (karta Karakteristični prečni profili železniške
proge, list št. 2.3).
(4) Vsi nivojski prehodi čez železniško progo, z izjemo
prehoda NPr 603.5 (Ranca 4), se ukinejo.
(5) V času gradnje se izvedejo vsi potrebni začasni ukrepi
in ureditve (začasne zapore tirov, prevezave in navezave tirov,
začasni nivojski dostopi do peronov na železniških postajah,
vgradnja provizorijev).
7. člen
(železniške postaje in postajališča)
(1) Na železniški postaji Pesnica se zgradijo:
– dva prevozna tira, ki delujeta tudi kot glavna postajna
tira, in dva prehitevalna tira s pripadajočimi kretnicami,
– potniška perona ob prevoznih tirih višine 55 cm nad
gornjim robom tirnice, širine 2,65 m in dolžine 150 m, ki se
opremita z varnostnimi in taktilnimi oznakami,
– podhod med peronoma svetle širine 3,0 m in svetle
višine 2,5 m s pokritima stopniščema širine 3,0 m in dvigalom,
dimenzioniranim za prevoz invalidskih vozičkov in koles,
– dostopne klančine na perona, stopnišče s parkirišča na
zahodni peron in dostopna pot na vzhodni peron,
– zavetišči v sklopu nadstrešnic nad stopniščema,
– parkirna mesta za osebna vozila in odstavna mesta za
kolesa ob postajnem poslopju.
(2) Na železniški postaji Šentilj se zgradijo:
– dva prevozna tira, od katerih vzhodni deluje tudi kot
glavni postajni tir, in en stranski postajni tir s pripadajočimi
kretnicami,
– kretnice za navezavo obstoječega industrijskega tira in
dveh slepih manipulativnih tirov,
– potniška perona ob prevoznih tirih višine 55 cm nad
gornjim robom tirnice, širine 2,65 m, dolžine 150 m vzhodni in
dolžine 170 m zahodni, ki se opremita z varnostnimi in taktilnimi
oznakami,
– podhod med peronoma svetle širine 3,5 m in svetle višine 2,5 m s pokritima stopniščema širine 3,0 m, pokritima klančinama za kolesarje širine 3,0 m in maksimalnega naklona 10 %
ter z dvigalom, dimenzioniranim za prevoz invalidskih vozičkov,
– dostopne klančine na perona,
– zavetišči v sklopu nadstrešnic nad stopniščema,
– parkirna mesta za osebna vozila in odstavna mesta za
kolesa ob postajnem poslopju,
– dvignjena nakladalna klančina dolžine 110 m in širine
7 m ob zahodnem slepem manipulativnem tiru.
(3) Postajališče Cirknica se prestavi za približno 300 m
proti severu, na njem se zgradijo:
– dva prevozna tira,
– potniška perona ob prevoznih tirih višine 55 cm nad gornjim robom tirnice, širine 3 m in dolžine 150 m, ki se opremita
z varnostnimi in taktilnimi oznakami,
– podhod med peronoma svetle širine 3 m in svetle višine
2,5 m s pokritima stopniščema širine 3,0 m ter pokritima klančinama za funkcionalno ovirane osebe in kolesarje širine 2,6 m,
– dostopni klančini na perona,
– zavetišči kot samostojna objekta ob obeh peronih,
– parkirna mesta za osebna vozila in odstavna mesta za
kolesa ob zahodni strani postajališča.
(4) Postajališče Košaki se ukine.
(5) Med prevoznimi tiri se na postajah postavi kovinska
ograja. Zavetišče se opremi s klopmi, panojem z informacijami
o voznih redih in košem za smeti, zagotovi se tudi prostor,
rezerviran za uporabnike invalidskih vozičkov.
8. člen
(železniški objekti)
(1) Na železniški progi se zgradijo naslednji objekti: predor Pekel, predor Štrihovec, viadukt Pesnica, oporne konstrukcije in prepusti. Dogradi se predor Šentilj.
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(2) Predor Pekel se zgradi okvirno med km 596+530 in
km 598+060. Prečni profil predora sestavljajo dvotirna proga
z varnostnim prostorom ob tirih in varnostna hodnika. Južni
odsek v dolžini približno 130 m in severni odsek v dolžini približno 20 m se izvedeta kot pokriti vkop. Za namene vzdrževanja,
nadzora in reševanja se v predoru uredijo niše. Pred južnim in
severnim portalom se uredi ograjen reševalni plato. Oba tira se
uredita tako, da sta povozna s cestnimi gasilskimi vozili. Reševalni rov se zgradi med predorom v km 597+300 in deviacijo
1-23. Prečni profil reševalnega rova sestavljata pohodni del in
varnostni hodnik. Med reševalnim rovom in deviacijo 1-23 se
uredita reševalni plato in pogonska centrala.
(3) Predor Štrihovec se zgradi okvirno med km 606+050
in km 606+860. Prečni profil predora sestavljajo dvotirna proga
z varnostnim prostorom ob tirih in varnostna hodnika. Portalna
objekta se zgradita v dolžini približno 25 m na južni strani predora in v dolžini približno 30 m na severni strani predora. Za
namene vzdrževanja, nadzora in reševanja se v predoru uredijo niše. Pred južnim in severnim portalom se uredita ograjena
reševalna platoja.
(4) Obstoječi predor Šentilj se dogradi (razširi) z nadomestno konstrukcijo. Nadomestna konstrukcija se izvede kot
diafragma, razen na območju avtocestnega viadukta, kjer se
izvede s piloti. Prečni profil predora širine 12,6 m sestavljajo
dvotirna proga z varnostnim prostorom ob tirih in varnostna
hodnika.
(5) Viadukt Pesnica se zgradi čez Pesniško dolino okvirno
med km 598+135 in km 599+032.
(6) Most Po1 preko regulacije Cirknice 9-2 se zgradi okvirno med km 601+655 in km 601+663.
(7) Oporne konstrukcije se izvedejo na več odsekih vzdolž
železniške proge kot kamnite zložbe, pilotne stene ali sidrne
mreže.
(8) Izvedejo se naslednji škatlasti prepusti pod železniško
progo:
– Ž1 v km 610+100,
– Ž2 v km 609+555,
– Ž2A v km 609+339,
– Ž5 v km 607+660,
– Ž6 v km 607+179,
– Ž7 v km 606+943,
– Ž8 v km 605+653,
– Ž9 v km 605+450,
– Ž10A – inundacijski v km 605+200,
– Ž10 v km 605+151,
– Ž12 v km 604+648,
– Ž14 v km 603+889,
– Ž14A v km 603+778,
– Ž15 v km 603+487,
– Ž16 v km 603+190,
– Ž17 v km 601+764,
– Ž18 v km 601+345,
– Ž19 v km 601+010,
– Po2 – kombiniran s podhodom v km 600+473,
– Ž23 v km 599+760,
– Ž24 v km 599+497.
(9) Lega in dimenzije predorov, reševalnega rova, viadukta, mosta ter lokacije opornih konstrukcij in prepustov so
razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta
(karta Ureditvena situacija, listi od št. 2.1/1 do št. 2.1/11, in
karta Karakteristični prečni profili predorov, list št. 2.5).
9. člen
(objekti, naprave in ureditve podsistemov železniške
infrastrukture)
(1) Prestavijo in preuredijo se naprave digitalnega radijskega sistema:
– bazna postaja BP 30.20 Počehova se prestavi k novi
trasi železniške proge v km 598+100, prestavi se obstoječi
zabojnik z opremo in postavi se nov antenski stolp višine 30 m
z antenama,
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– repetitor bazne postaje RBP 30.20 Počehova se prestavi pred nov predor Pekel v km 596+470, prestavi se obstoječa oprema in postavi se nov antenski stolp višine 12 m
z antenama,
– bazna postaja BP 30.21 Cirknica se prestavi k trasi
železniške proge v km 604+030 ob prestavljeno železniško
postajališče Cirknica, prestavi se obstoječi zabojnik z opremo
in postavi se nov antenski stolp višine 30 m z antenama,
– bazna postaja BP 30.22 Šentilj se prestavi za 6 m proti
vzhodu, prestavi se obstoječi zabojnik z opremo in postavi se
nov antenski stolp višine 30 m z antenama,
– nova repetitorja bazne postaje za predor Štrihovec s pripadajočo omarico z opremo in anteno se postavita na platojih
pred predorom Štrihovec v km 606+030 in v km 606+930, antena se postavi na antenski stolp ali montira na portal predora.
(2) Bazne postaje se postavijo na utrjenem in ograjenem
platoju okvirne velikosti 8 m × 4,2 m.
(3) Vozna mreža se preuredi na naslednji način:
– postavijo se rešetkasti jekleni drogovi tipa LS ustrezne
nosilnosti za nošenje voznih vodov,
– na drogove se montirajo vozni vodi preseka 400 mm2,
na postajah pa preseka 220 mm2; vozni vodi se v predorih in
galeriji montirajo na vertikalne cevne nosilce,
– vozni vodi se izolirajo,
– obstoječi rešetkasti jekleni drogovi z voznimi vodi se
odstranijo.
(4) Objekt elektronapajalne postaje Šentilj se preuredi na
naslednji način:
– zamenjajo se obstoječi transformatorji z močnejšimi,
– uredi se četrta napajalna linija za napajanje voznega
omrežja,
– ob vzhodni strani objekta se postavi kovinski kontejner
s stikališči voznega omrežja,
– obnovijo se streha, fasada in ozemljitveni sistem,
– zamenja se obstoječa varnostna ograja z novo panelno
mrežasto ograjo višine 2 m.
(5) Nivojski prehod NPr 603.5 (Ranca 4) se rekonstruira
in zavaruje z avtomatskimi polzapornicami.
(6) Izvedejo se vsi zaščitni ukrepi pred nevarnostjo električnega toka in stresanimi tokovi.
(7) Železniška proga in železniške postaje se opremijo s signalnovarnostnimi in telekomunikacijskimi napravami s
položitvijo progovnega kabla, optičnih kablov in energetskih
kablov. Vgradijo se naprave avtomatskega progovnega bloka.
Obstoječe signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave
se odstranijo.
(8) Vzpostavi se vsa infrastruktura za evropski sistem za
upravljanje železniškega prometa (ERTMS/ETCS) z gradnjo
pripadajočih kablovodov in naprav.
10. člen
(kategorizirane in nekategorizirane ceste in poti)
(1) Prehod čez ločilni pas na avtocesti A1 se prestavi
zunaj območja viadukta Pesnica. Del varovalne ograje ob avtocesti A1 se prestavi ob rob deviacije 1-24b.
(2) Zgradijo se naslednje deviacije regionalne ceste
R2-437:
– 1-3 na območju naselja Ranca z ureditvijo para avtobusnih postajališč,
– 2-2d na območju naselja Jelenče z ureditvijo para avtobusnih postajališč,
– 1-10 na območju naselja Kaniža z ureditvijo para avtobusnim postajališč,
– 1-12 na območju naselja Štrihovec,
– 1-18a, ki pomeni nadaljevanje deviacije 1-12, z ureditvijo para avtobusnih postajališč,
– 1-26 pri železniški postaji Šentilj z ureditvijo para avtobusnih postajališč in platoja med avtobusnim postajališčem in
železniško postajo.
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(3) Zgradijo se naslednje deviacije kategoriziranih občinskih cest:
– 1-19: deviacija lokalne ceste LC 203143,
– 1-2g: deviacija lokalne ceste LC 310083,
– 2-2c: deviacija lokalne ceste LC 310131,
– 1-25: deviacija lokalne ceste LC 392051,
– 1-1: deviacija javne poti JP 811341,
– 1-1b: deviacija javne poti JP 810301,
– 1-2b: deviacija javne poti JP 810251,
– 1-5: deviacija javne poti JP 892641,
– 1-5a: deviacija javne poti JP 892651,
– 1-5b: deviacija javne poti JP 892642,
– 1-7: deviacija javne poti JP 810081,
– 1-8: deviacija javne poti JP 892641,
– 1-8a: deviacija javne poti JP 892661,
– 1-10a: deviacija javne poti JP 892621,
– 1-14a: deviacija javne poti JP 892581,
– 1-16: deviacija javne poti JP 892571,
– 1-20a: deviacija javne poti JP 892551,
– 2-2: deviacija javne poti JP 810243,
– 2-2b: deviacija javne poti JP 810071.
(4) Zgradijo se naslednje deviacije nekategoriziranih dostopnih cest: 1-7a, 1-17b, 1-24, 1-24a, 1-24b, 1-20b in 1-20c.
(5) Zgradijo se naslednje nove ceste in poti:
– 1-1a: dostopna cesta do obračališča za avtobuse in
parkirišča pri železniški postaji Pesnica,
– 1-2: cesta vzdolž zahodne strani nove trase železniške
proge za dostop do zemljišč,
– 1-2d: poljska pot za dostop do zemljišč,
– 1-2f: poljska pot za dostop do zemljišč,
– 1-2h: cesta vzdolž vzhodne strani železniške proge
severno od železniške postaje Pesnica,
– 1-2i: poljska pot za dostop do zemljišč,
– 1-3a: cesta s priključkom na regionalno cesto R2-437,
– 1-11: dostopna cesta do železniškega postajališča Cirknica,
– 1-16a: navezava trase obstoječe regionalne ceste
R2-437 na njeno deviacijo 1-12,
– 1-17a: dostopna cesta do reševalnega platoja ob južnem portalu predora Pekel,
– 1-19a: dostopna cesta do reševalnega platoja ob severnem portalu predora Štrihovec,
– 1-23: dostopna cesta do reševalnega rova predora
Pekel,
– pešpot 2: peš povezava od deviacije 1-2h do nove dostopne ceste 1-2 preko kombiniranega prepusta s podhodom
Po2,
– pešpot 3: peš povezava med poselitvijo vzhodno od
proge in regionalno cesto R2-437 preko nadhoda N2,
– pešpot 4: pešpot z deviacije 1-8 do železniškega postajališča Cirknica.
(6) Za dostope do lokacij viškov izkopa se zgradijo naslednje ceste:
– 3-1: dostop do lokacije viškov izkopa 3 s priključkom na
javno pot JP 743131,
– 3-2: dostop v času gradnje do lokacije viškov izkopa 4
s priključkom na nekategorizirano cesto.
(7) Za vse druge lokacije viškov izkopa, ki niso navedene
v prejšnjem odstavku, se zgradijo priključki na kategorizirane
ali nekategorizirane ceste.
(8) V času gradnje se zgradijo naslednje začasne deviacije ali začasne ceste:
– 1-23b za začasni dostop do reševalnega rova predora
Pekel,
– 1-27 zaradi gradnje predora Šentilj,
– 1-29 za začasni obvoz zaradi gradnje podvoza 3-1.
(9) Deviacije, nove ceste in pešpoti se asfaltirajo, poljske
poti so v gramozni izvedbi. Dostopne poti do lokacij viškov
izkopa se izvedejo kot začasne dostopne poti v času gradnje
v gramozni izvedbi. Dostopna pot do lokacije viškov izkopa 3 v
dolžini 100 m se izvede kot trajna in se asfaltira.
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(10) Zgradi se več križišč deviacij, novih cest in poti ter
priključkov za dostope do zemljišč, ki se dimenzionirajo v skladu z merodajnim vozilom.
(11) Na koncu novo nastalih slepih ulic, kadar vozila nimajo v bližini možnosti za obračanje, se uredijo obračališča, ki
se dimenzionirajo v skladu z merodajnim vozilom.
(12) Lega in tehnični elementi deviacij, novih cest in poti,
križišč in priključkov so razvidni iz grafičnega dela državnega
prostorskega načrta (karta Ureditvena situacija, listi od št. 2.1/1
do št. 2.1/11, in karta Karakteristični prečni profili cest, list
št. 2.4).
11. člen
(cestni objekti)
(1) Zgradijo se naslednji premostitveni objekti:
– viadukt Ranca na deviaciji 1-3 regionalne ceste R2-437,
na severovzhodni strani se uredi stopnišče z rampo,
– nadvoz Cirknica na deviaciji 1-8 javne poti JP 892641,
– nadomestni podvoz 3-1 na deviaciji 1-1b javne poti JP
810301,
– razširitev podvoza 3-1A na lokalni cesti LC 310083,
– kombiniran prepust s podhodom Po2 na pešpoti 2,
– nadhod N2 pešpoti 3 v južnem delu naselja Šentilj,
– nadomestni nadhod N1 v severnem delu naselja Šentilj.
(2) Oporne in podporne konstrukcije se izvedejo na več
odsekih vzdolž deviacij in novih cest kot kamnite zložbe ali
pilotne stene.
(3) Izvede se več cevnih in naslednji škatlasti prepusti
pod cestami:
– 3-3 pod deviacijo 1-8,
– 3-5 pod deviacijo 1-12,
– 3-6 pod deviacijo 1-19,
– 3-7 pod deviacijo 1-19,
– 3-9 pod deviacijo 1-19,
– 3-8 pod deviacijo 1-10,
– 3-10 pod cesto 1-2,
– 3-11 pod deviacijo 2-2c.
(4) Lega in dimenzije premostitvenih objektov, lokacije
opornih in podpornih konstrukcij ter prepustov so razvidne iz
grafičnega dela državnega prostorskega načrta (karta Ureditvena situacija, listi od št. 2.1/1 do št. 2.1/11).
12. člen
(vodne ureditve)
(1) Izvedejo se naslednje regulacije potoka Cirknica:
– regulacija Cirknice 9-1 v dolžini 51 m na območju prečkanja viadukta Pesnica,
– regulacija Cirknice 9-1A v dolžini 25 m na območju
deviacije 1-2,
– regulacija Cirknice 9-2 v dolžini 851 m vzdolž železniške
proge okvirno med km 601+275 in 602+015 km,
– regulacija Cirknice 9-3 v dolžini 1666 m vzdolž železniške proge okvirno med km 602+015 in km 603+257,
– regulacija Cirknice 9-4 v dolžini 263 m vzdolž železniške
proge okvirno med km 603+257 in km 603+915,
– regulacija Cirknice 9-5 v dolžini 81 m na območju prečkanja deviacije 1-8,
– regulacija Cirknice 9-6 v dolžini 180 m vzdolž železniške
proge okvirno med km 605+085 in km 605+220 s prečkanjem
proge v km 605+151,
– regulacija Cirknice 9-6a v dolžini 32 m v km 605+450.
(2) Izvedejo se naslednje regulacije pritokov potoka Cirknica:
– regulacija levega pritoka Cirknice 9-2a v dolžini 106 m,
regulacija levega pritoka Cirknice 9-3 v dolžini 128 m in regulacija levega pritoka Cirknice 9-3a v dolžini 143 m na treh odsekih
zahodno od predora Štrihovec zaradi deviacije 1-12 regionalne
ceste R2-437,
– regulacija levega pritoka Cirknice 9-4 v dolžini
167 m vzdolž železniške proge okvirno med km 607+110 in
km 607+310,
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– regulacija levega pritoka Cirknice 9-4a v dolžini 63 m
na območju prečkanja deviacije 1-19 in železniške proge v
km 607+179.
(3) Regulira se jarek vzdolž vzhodne strani železniške
proge okvirno med km 595+421 in km 596+540.
(4) Širine, vzdolžni padci in brežine reguliranih vodotokov
in jarkov se prilagodijo terenu in obstoječi strugi vodotoka
oziroma jarka ter ob upoštevanju določb 30. člena te uredbe.
Zavarovanje struge na območjih premostitvenih objektov se
izvede 5 m pred in 5 m za objektom s kamni v cementnem
betonu, fuge pa se zatravijo. Zavarovanje struge na območju
navezave na obstoječo strugo se izvede v dolžini 10 m s položitvijo kamnov na filter. V dnu struge se izvedejo talni pragovi.
V regulaciji Cirknice na odseku vzdolž železniške proge med
km 602+015 in km 603+680 se izvedejo samice za preusmeritev nizkih pretokov. Izvedejo se iz lomljenca in se locirajo tako,
da se voda usmerja proti osi korita. Vtoki jarkov v regulirane
vodotoke se uredijo z zavarovanjem brežin z lomljencem v
cementnem betonu, fuge pa se zatravijo. Dno se zavaruje z
neporavnano kamnito zložbo brez cementnega betona.
(5) Na lokacijah viškov izkopa 1, 1a in 3 se vodotoki preuredijo v skladu z določbami 13., 30. in 31. člena te uredbe.
(6) Potek regulacij je razviden iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (karta Ureditvena situacija, listi od
št. 2.1/1 do št. 2.1/11).
13. člen
(lokacije viškov izkopa)
(1) Uredi se naslednjih pet lokacij viškov izkopa:
– 1 na južnem območju priključka na hitro cesto »Dolnja
Počehova«, z dostopom preko deviacije 1-23;
– 1a na severnem območju priključka na hitro cesto »Dolnja Počehova«, z dostopom preko priključne rampe priključka
hitre ceste;
– 2 na območju naselja Dragučova z dostopom preko
javne poti JP 743132;
– 3 na območju naselja Pekel z dostopom preko nove
dostopne ceste;
– 4 na območju Opekarne Košaki z dostopom preko nove
začasne dostopne ceste.
(2) V primeru vnosa viškov glinenega materiala na glineno
podlago se predhodno nasuje kamniti (lapornati) prepustni material v debelini približno 1 m oziroma v primeru vnosa viškov
lapornatega materiala vgradi filtrski tepih.
(3) Oblikovanje reliefa in zasaditev na lokacijah viškov
izkopa se izvedeta v skladu s 16. členom te uredbe.
(4) Lokacije viškov izkopa se uredijo tako, da se ne poslabša ekološko in kemično stanje voda. Struge vodotokov
se na lokacijah viškov izkopa kar najbolj uredijo v zemeljski
izvedbi, brez dodatnih stabilizacijskih ukrepov, z razgibanim
prečnim profilom dna vodotoka (npr. zatoni, razširitve, zožitve).
(5) Lokacije viškov izkopa je dopustno zapolniti v celoti,
zapolniti deloma ali opustiti, če se v naslednjih fazah načrtovanja izkaže, da zapolnjevanje lokacije ni potrebno ali smiselno.
Če se lokacije viškov izkopa zapolnijo le delno, se pri njihovi
končni ureditvi smiselno uporabljajo določbe 16. člena te uredbe. Viške zemeljskega izkopa je dopustno sprotno vgrajevati
tudi na območjih drugih prostorskih ureditev in območjih, kjer
je v skladu s prostorskim aktom ali izdano rudarsko pravico za
izkoriščanje mineralnih surovin predvidena in določena končna
sanacija pridobivalnega prostora, pod pogojem, da ima prevzemnik viškov materiala pridobljena ustrezna dovoljenja, in na
območjih, kjer je v skladu s prostorskim aktom načrtovan vnos
viškov izkopa ali nasipavanje terena.
(6) V povezavi z določbo prejšnjega odstavka se izvedejo
le tiste dostopne poti iz šestega odstavka 10. člena te uredbe,
ki so povezane z izbranimi lokacijami viškov izkopa.
(7) Lega, kapacitete in krajinska ureditev lokacij viškov
izkopa so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega
načrta (karta Ureditvena situacija, listi od št. 2.1/1 do št. 2.1/11).
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14. člen
(tehnični elementi nasipov in vkopov cest)
Nasipi prometne infrastrukture se izvedejo v naklonu največ 1 : 2 in utrdijo s kamnitim materialom oziroma višji del
nasipa z drobljencem laporja. Pri nasipih, višjih od 5 m, se
temeljna tla utrdijo z gruščnatimi koli ali bočnimi nasipi. Ob
nasipih se vkopljejo zemeljski jarki. Vkopi se izvedejo v naklonu
največ 1 : 3. Na odsekih, kjer so brežine strmejše ali jih zaradi
prostorskih omejitev ni mogoče izvesti, se brežine dodatno
zavarujejo ali pa se predvidijo oporne in podporne konstrukcije.
Visoki vkopi in nasipi se izvedejo z vmesno bermo.
15. člen
(pogoji za arhitekturno oblikovanje)
(1) Konstrukcije viaduktov, nadvoza in nadhodov so transparentne, njihovi konstrukcijski elementi so vitki. Portali, portalne konstrukcije in protihrupne ograje na obeh straneh se
oblikujejo v skladu z urbano in krajinsko podobo prostora, tako
da se čim bolj vključijo v okolje in ne poudarjajo železniške
proge pri pogledih iz okolice. Protihrupne ograje se postavijo
tako, da je njihov zgornji rob zvezna linija.
(2) Kamnite zložbe in zavarovanja brežin regulacij vodotokov se izvedejo z avtohtonim materialom.
(3) Nadstrešnice na železniških postajah in postajališču
se izvedejo iz jekla in stekla. Zavetišče kot samostojni objekt
na železniškem postajališču Cirknica se oblikuje z ravno streho
in čim več transparentnimi elementi. Oprema na železniških
postajah in postajališčih (klopi, koši za smeti, panoji, svetilke,
ograje) se oblikuje z enotnimi elementi.
(4) Varnostne in varovalne ograje so kovinske. Povišana
varovalna ograja nadhoda je transparentna.
(5) Arhitekturne rešitve za prostorske ureditve, načrtovane
z državnim prostorskim načrtom, se določijo v arhitekturnem
načrtu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
16. člen
(pogoji za krajinsko oblikovanje)
(1) Relief se oblikuje v skladu z naravnimi reliefnimi oblikami, vertikalnim zaokroževanjem konkavne in konveksne krivine brežin ter zveznim oblikovanjem prehodov brežin nasipov
in vkopov v obstoječi relief in prehodov stičnih brežin različne
prometne infrastrukture.
(2) Odseki obstoječe železniške proge, cest in območij
drugih rab, ki po končani gradnji prostorske ureditve nimajo
več osnovnega namena, se rekultivirajo z vzpostavitvijo razmer
za rast rastlin, kakršne rastejo na sosednjih zemljiščih, ali se
uredijo s poravnanjem zemljišča in v skladu z rabo sosednjih
zemljišč.
(3) Krajinska ureditev mora povzemati vzorec naravne in
kulturne krajine. Zasaditve se izvedejo z avtohtonimi in rastiščnim razmeram prilagojenimi rastlinskimi vrstami. Zatravitev se
izvede z avtohtono travno-zeliščno mešanico.
(4) Linije drevorednih dreves se zasadijo ob parkiriščih
pri železniških postajah in postajališču, ob Šentiljski cesti v
Mariboru, vzdolž dostopne ceste do železniškega postajališča
Cirknica, ob regionalni cesti na vstopu v naselje Šentilj in ob
Maistrovi ulici v Šentilju. Površine na železniških postajah in
postajališču se zasadijo z okrasnimi grmovnicami in pokrovnicami.
(5) Z drevesi in grmovnicami se zasadijo križišča cest in
pas med vzporednimi poteki cest, vmesne berme visokih vkopov in nasipov ter brežine višjih cestnih nasipov.
(6) Protihrupne ograje se ob zunanji strani linijsko zasadijo z mešano drevesno in grmovno vegetacijo ter z linijo
drevorednih dreves.
(7) Regulacije vodotokov se enostransko obsadijo z avtohtono obvodno vegetacijo v skupinah obvodnih vrst dreves
in grmovnic.
(8) Obstoječe zelene površine v naselju Šentilj se kar
najbolj ohranijo.
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(9) Vnos viškov izkopa v tla se naveže na kote okoliškega
terena z brežinami v blagih naklonih. Na lokaciji viškov izkopa 3
in na delu lokacije viškov izkopa 2 se vzpostavi kmetijska raba
oziroma obdelovalne površine z ureditvijo ustreznih horizontov
tal, za kar se uporabijo obstoječe humozne plasti iz zgornjega
horizonta tal na obeh lokacijah viškov izkopa, ki se pred zasipavanjem odstranijo, in z območij izkopov na trasi železniške
proge, deviacij in regulacij vodotokov. Del območja lokacije
viškov izkopa 1a in 2 se pogozdi. Pri izboru vrst za pogozditev
se upošteva sposobnost utrjevanja tal, stopničasta struktura,
večslojnost in raznolikost vrst, uporabi se tudi tam že rastoča
vegetacija, ki se pred zasipavanjem ustrezno izkoplje in deponira. Lokaciji viškov izkopa 1 in 4 in del lokacije viškov izkopa
1a se zatravi.
(10) Novo nastali gozdni rob se sanira z zasaditvijo drevnine s široko ekološko amplitudo. Na območju severnega portala predora Pekel se na vrhu vkopnih in na spodnjem delu
nasipnih brežin sanira poseg v gozd z vzpostavitvijo novega
strukturiranega gozdnega roba.
(11) Pri zasaditvah se upošteva potek cevovodov in kablovodov gospodarske javne in druge infrastrukture. Zasaditev ne
sme zmanjševati prometne varnosti cestnega in železniškega
prometa.
(12) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za prostorske ureditve, načrtovane s tem državnim prostorskim načrtom, mora vsebovati načrt krajinske arhitekture, ki je izdelan v
skladu s tem državnim prostorskim načrtom.
17. člen
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– R21 – enostavni objekt na zemljišču s parcelno
št. 217/2, k. o. Kaniža,
– R22 – stanovanjska stavba s pripadajočimi objekti na
zemljiščih s parcelnima št. 217/2 in 83/6, k. o. Kaniža,
– R23 – objekt železniškega postajališča Cirknica na zemljiščih s parcelnima št. 333/2 in 348/2, k. o. Cirknica,
– R24 – enostavni objekt na zemljišču s parcelno
št. 348/4, k. o. Cirknica,
– R25 – stanovanjska stavba na zemljiščih s parcelnima
št. *26/1 in 348/4, k. o. Cirknica,
– R26 – nezahtevni objekt na zemljiščih s parcelnima
št. *31 in 348/4, k. o. Cirknica,
– R27 – enostavni objekt na zemljišču s parcelno
št. 259/2, k. o. Štrihovec,
– R28 – enostavni objekt na zemljišču s parcelno
št. 1001/15, k. o. Šentilj v Slovenskih goricah,
– R29 – stanovanjska stavba na zemljišču s parcelno
št. 1001/15, k. o. Šentilj v Slovenskih goricah,
– R30 – gostinska stavba na zemljiščih s parcelnimi
št. 106/11, 106/25 in 106/26, k. o. Štrihovec,
– R31 – gostinska stavba na zemljišču s parcelno
št. 106/2, k. o. Štrihovec.
(2) Odstranijo se obstoječi peroni na železniških postajah in postajališču, elementi in objekti prometne infrastrukture
(razen predora Počehova), ki se ne bodo več uporabljali za ta
namen, ter naprave in infrastruktura železniškega postajališča
Košaki in tistih nivojskih prehodov čez železniško progo, ki se
ukinjajo.

(odstranitev objektov)

18. člen

(1) Odstranijo se naslednji objekti:
– R1a – prizidek k skladišču na zemljiščih s parcelnima
št. 57/2 in 427/1, k. o. Košaki,
– R1 – stanovanjska stavba na zemljiščih s parcelnima
št. 427/25 in 427/26, k. o. Košaki,
– R2 – enostavni objekt na zemljiščih s parcelnima
št. 427/25 in 427/1, k. o. Košaki,
– R3 – gostinska stavba na zemljiščih s parcelnimi
št. *114, *115 in 427/1, k. o. Košaki,
– R3a – stanovanjska stavba na zemljiščih s parcelnima
št. *30 in 136, k. o. Košaki,
– R3b – enostavni objekt na zemljiščih s parcelnima
št. *29 in 136, k. o. Košaki,
– R4 – enostavni objekt na zemljišču s parcelno št. 568/22,
k. o. Jelenče,
– R5 – stanovanjska stavba na zemljiščih s parcelnimi
št. *48, *68 in 568/22, k. o. Jelenče,
– R6 – večstanovanjska stavba na zemljišču s parcelno
št. 659/1, k. o. Ranca,
– R7 – dva enostavna objekta na zemljiščih s parcelnima
št. 658/1 in 657/6, k. o. Ranca,
– R8 – enostavni objekt na zemljiščih s parcelnima št. 660
in 678, k. o. Ranca,
– R9 – stanovanjska stavba z gospodarskim poslopjem
na zemljišču s parcelno št. 679, k. o. Ranca,
– R10 – stanovanjska stavba na zemljišču s parcelno
št. 679, k. o. Ranca,
– R11 – enostavni objekt na zemljišču s parcelno št. 650,
k. o. Ranca,
– R12 – enostavni objekt na zemljiščih s parcelnimi
št. 652/5, 652/7 in 678, k. o. Ranca,
– R13 – enostavni objekt na zemljišču s parcelno št. 643,
k. o. Ranca,
– R20 – stanovanjska stavba na zemljiščih s parcelnima
št. 639/2 in 641, k. o. Ranca,
– R32 – stanovanjska stavba na zemljiščih s parcelnimi
št. 74*, 203/3 in 568/7, k. o. Jelenče,
– R33 – stanovanjska stavba z nezahtevnim objektom na
zemljiščih s parcelnima št. 156/1 in 156/2, k. o. Ranca,
– R34 – nezahtevni objekt na zemljišču s parcelno
št. 154/1, k. o. Ranca,

(drugi dopustni posegi in dopustne dejavnosti)
(1) Na območju državnega prostorskega načrta so dopustni naslednji posegi, pod pogojem, da ne ovirajo gradnje in
obratovanja prostorskih ureditev, načrtovanih s tem državnim
prostorskim načrtom:
– gradnja, rekonstrukcija, vzdrževanje in odstranitev obstoječe gospodarske javne infrastrukture ter povečanje njene
zmogljivosti glede na prostorske in okoljske možnosti,
– urejanje vodotokov, ki se izvaja v skladu z določbami
30. člena te uredbe,
– izvajanje ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami,
– izvajanje kmetijske in gozdarske dejavnosti na zemljiščih izven izključne rabe, določene v 5. členu te uredbe,
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu
s predpisom, ki ureja področje razvrščanja objektov glede na
zahtevnost gradnje, in v skladu z določili na območju veljavnih
občinskih prostorskih aktov, ki veljajo za istovrstne posege in
dejavnosti,
– izvajanje rednih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v
javno korist.
(2) Za vse posege se pridobi soglasje investitorja in pristojnih soglasodajalcev, oziroma če so načrtovane prostorske
ureditve že zgrajene in predane v uporabo, njihovega upravljavca.
V. POGOJI GLEDE KRIŽANJ OZIROMA PRESTAVITEV
GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA
TER PRIKLJUČEVANJA PROSTORSKIH
UREDITEV NANJE
19. člen
(skupne določbe)
(1) Skupni pogoji glede gradnje gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra so:
– projektiranje in gradnja posameznih križanj, vzporednih
potekov, morebitnih začasnih ali trajnih prestavitev, zaščita
gospodarske javne infrastrukture in priključitve nanjo ter drugi
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posegi v gospodarsko javno infrastrukturo se izvedejo v skladu
s projektnimi pogoji upravljavcev in v skladu z geološko-hidrološkimi razmerami območja,
– trase vodov gospodarske javne infrastrukture se medsebojno uskladijo z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od drugih naravnih ali grajenih struktur,
– infrastrukturni vodi, ki potekajo po priobalnem zemljišču
vodotokov, se po potrebi zaščitijo pred poškodbami zaradi izpostavljenosti obremenitvam s težko gradbeno mehanizacijo v
času vzdrževalnih del na vodotoku,
– če se med gradnjo ugotovi, da je treba posamezni
infrastrukturni vod zaščititi ali začasno ali trajno prestaviti, se
to naredi v skladu s soglasjem lastnika oziroma upravljavca
tega voda,
– pred gradnjo se obstoječa gospodarska javna infrastruktura zakoliči na kraju samem,
– načrtovana prestavitev obstoječe gospodarske javne
infrastrukture se izvede tako, da se najprej zgradi nova, nato
se izvede prevezava obstoječe in šele nato se ukine obstoječa
gospodarska javna infrastruktura,
– dopustne so delne in začasne prestavitve ali ureditve
gospodarske javne infrastrukture, ki so v skladu s programi
upravljavcev posameznih vodov gospodarske javne infrastrukture, izvedejo pa se tako, da jih je mogoče vključiti v končno
etapo načrtovane ureditve,
– odstranijo se priključki objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo, ki se ne uporabljajo več za ta namen,
– gradnja gospodarske javne infrastrukture ne sme prizadeti varovanih značilnosti kulturne dediščine.
(2) Novogradnje in prestavitve objektov gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra in priključki nanjo
ter vsa križanja z objekti gospodarske javne infrastrukture in
grajenega javnega dobra so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (karta Ureditvena situacija gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, listi od
št. 2.2/1 do št. 2.2/11).
20. člen
(odvajanje padavinskih, odpadnih in zalednih voda)
(1) Odvajanje voda s progovnega telesa se izvede med
železniškima postajama Maribor in Pesnica s podzemnimi drenažami ali odprtimi jarki, med železniškima postajama Pesnica
in Šentilj z odprtimi jarki ter od železniške postaje Šentilj do
državne meje z drenažami in zidanimi kamnitimi jarki.
(2) Odvajanje voda s cestišča deviacij regionalne ceste
se izvede s požiralniki ali koritnicami z odtokom v obcestne
jarke ali v obstoječo meteorno kanalizacijo, s cestišča deviacij
drugih cest pa disperzno ali s požiralniki z odtokom v obcestni
jarek ali obstoječo meteorno kanalizacijo. Odvajanje voda s
podvozov, nadvoza in viadukta Ranca se izvede skozi meteorno kanalizacijo z izpustom v obcestne jarke, z viadukta Pesnica
pa skozi meteorno kanalizacijo do jaškov ob stebrih in naprej
v bližnje vodotoke.
(3) Odpadne vode iz predora Pekel in predora Štrihovec se odvajajo gravitacijsko v kanalizacijo in nato v nov
podzemni zbiralnik odpadnih voda. Zbiralnik odpadnih voda
okvirne zmogljivosti 90 m3 se postavi na reševalnem platoju
ob severnem portalu predora Pekel. Zbiralnik odpadnih voda
okvirne zmogljivosti 100 m3 se postavi na reševalnem platoju
ob južnem portalu predora Štrihovec. Zbiralnika odpadnih voda
se opremita z lovilci olj. Odpadne vode iz predora Šentilj se
odvajajo enako kot s progovnega telesa odprte proge pred in
za predorom Šentilj.
(4) V predorih in reševalnem rovu se vgradijo drenažne cevi za odvodnjavanje zalednih hribinskih voda, ki se na
območju portalnih objektov odvajajo v sistem odvodnjavanja
padavinskih voda.
(5) Za odvajanje površinskih voda z lokacij viškov izkopa se na lokacijah 1, 1a in 3 zgradi preurejen vodotok, na
lokacijah 2 in 4 pa se uredi jarek za odvajanje vod. Na vseh
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lokacijah, razen na lokaciji 4, se na dnu grape izvede kamnito
drenažno rebro.
21. člen
(omrežje odvajanja komunalnih voda)
(1) Prestavijo se naslednji kanalizacijski vodi odvajanja
komunalnih voda:
– kanalizacijski vod DN25 in kanalizacijski priključek
DN200 v pločnik deviacije 1-1,
– kanalizacijski vod DN500 v traso zunaj območja novega
podhoda na železniški postaji Šentilj,
– kanalizacijski vod DN100 in kanalizacijski vod DN250 v
traso zunaj predora Šentilj,
– kanalizacijski vod DN150 za 2 m v km 610+100,
– kanalizacijski vod vzdolž deviacije 1-25, ki se prilagodi
novim ureditvam.
(2) Prestavitvam se prilagodijo sekundarna kanalizacija
in hišni priključki.
(3) V času gradnje se delovanje sistema odvajanja komunalnih voda zagotovi s provizorijem (tlačna cev) in prenosno
črpalko.
22. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Prestavijo se naslednji vodovodi:
– vodovod DN110 zunaj portala predora Pekel v
km 596+536, v času gradnje se pred portalom izvede provizorij,
– vodovod DN250 in DN110 zunaj območja stebrov viadukta Pesnica,
– vodovod DN110 na območju postaje Pesnica v
km 600+001 in vzdolž deviacije 1-1,
– vodovod DN300 ob traso deviacije 1-2b s prečkanjem
železniške proge v km 601+640, nato ob traso deviacije 1-2i in
ob traso deviacije 1-3,
– vodovod DN110 na območju prečkanja deviacij 1-3, 1-7
in 1-7a, tako da prečka deviacije pod bolj pravim kotom,
– vodovod DN110 vzdolž deviacije 1-2b,
– vodovod DN50 na območju prečkanja deviacije 2-2b
zaradi primernejšega prečkanja železniške proge,
– vodovod DN300 zunaj območja stebrov viadukta Ranca,
– vodovod 2xDN110 na območju obstoječega nivojskega
prehoda čez progo,
– vodovod 2xDN110 v traso deviacije 2-2 s prečkanjem
deviacije 2-2b,
– vodovod DN220 zunaj območja opornega zidu med km
603+422 in km 603+514 ter njegova rekonstrukcija in zaščita
na območju prečkanja deviacije 2-2c in obcestnega jarka,
– vodovod DN110 zunaj trase deviacij 1-8 in 1-10a,
– vodovod DN220 zunaj trase železniške proge med
km 605+400 in km 605+800,
– vodovod DN50 zunaj trase deviacije 1-16 čez pokriti
vkop pred predorom Štrihovec, v času gradnje se za začasnim
portalom izvede provizorij,
– vodovod DN220 zunaj trase deviacije 1-12 in prilagoditev prečkanja te deviacije,
– vodovod DN220 zunaj trase deviacije 1-19a,
– vodovod DN90 ob traso deviacije 1-19a,
– vodovod DN220 zunaj trase železniške proge in regulacije in deviacije 1-18a,
– vodovoda DN110 in DN250 zunaj trase železniške proge z njenim prečkanjem v km 607+280,
– vodovod DN150 zunaj območja podhoda na železniški
postaji Šentilj,
– vodovodi na območju predora Šentilj zunaj območja s
prečkanjem železniške proge v km 608+800,
– vodovod DN60 zunaj trase železniške proge z njenim
prečkanjem v km 609+970,
– kanalizacijski vod vzdolž deviacije 1-25, ki se prilagodi
novim ureditvam.
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(2) Zaščitijo se odseki naslednjih vodovodov:
– vodovoda DN 350 in DN150 na prečkanju železniške
proge v km 595+388,
– vodovoda DN220 na prečkanju deviacije 1-8,
– vsi prestavljeni vodovodi na območju prečkanj prometne
infrastrukture.
(3) Prestavitvam se prilagodijo sekundarni vodovodi in
hišni priključki.
23. člen
(plinovodno omrežje)
Prestavi se distribucijski plinovod zunaj območja podhoda
na železniški postaji Šentilj s prečkanjem železniške proge v
km 607+925. Gradnja predora Šentilj se izvaja pod stalnim
nadzorom upravljavca distribucijskega plinovodnega omrežja. Distribucijski plinovodi na območju predora Šentilj med
km 608+700 in km 608+740 se po potrebi sanirajo, lokalno
prestavijo oziroma zaščitijo. Distribucijski plinovod vzdolž deviacije 1-25 se prilagodi novim ureditvam.
24. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Daljnovodna povezava 2x400 kV ČHE-RTP Maribor
se izvede tako, da sta zagotovljena ustrezen odmik stebrov
daljnovoda od železniške proge in varnostna višina daljnovoda
nad železniško progo.
(2) Izvede se naslednja elektroenergetska infrastruktura:
– srednjenapetostni kablovod za napajanje pogonske
centrale predora Pekel,
– transformatorska postaja 20/0,4 kV južno od predora
Štrihovec in srednjenapetostni kablovod od DV 20 kV Štrihovec
(d-142) do nove transformatorske postaje,
– nizkonapetostni elektroenergetski vod za napajanje vodohrana,
– nizkonapetostni elektroenergetski vodi za napajanje
javne razsvetljave,
– nizkonapetostni elektroenergetski vod od nove transformatorske postaje 20/0,4 kV južno od predora Štrihovec za
napajanje predora Štrihovec,
– nizkonapetostni elektroenergetski vod od obstoječe TP
Šentilj 2 (t-496) do severnega portala predora Šentilj za napajanje predora Šentilj.
(3) Na obstoječem srednjenapetostnem elektroenergetskem omrežju se izvedejo naslednji ukrepi:
– prestavitev transformatorske postaje TP Ranca 1
(t-090), 20/0,4 kV za 30 m proti vzhodu ob deviacijo 2-2b in
prilagoditev srednjenapetostnega dovoda,
– prestavitev voda zunaj območja pilotne stene v
km 595+560,
– preveritev varnostne višine daljnovoda nad železniško
progo v km 599+115 in po potrebi zamenjava stebrov z višjimi
ali kabliranje,
– preveritev varnostne višine daljnovoda nad deviacijo 2-2
in povečanje mehanske stopnje izolacije razpetine voda čez
deviacijo ter po potrebi zamenjava stebrov z višjimi,
– preveritev varnostne višine daljnovoda nad železniško progo na območju načrtovanega postajališča Cirknica v km 604+112
in po potrebi zamenjava stebrov z višjimi ali kabliranje,
– preveritev varnostne višine daljnovoda nad deviacijo
1-5b in povečanje mehanske stopnje izolacije razpetine voda
čez deviacijo ter po potrebi zamenjava stebrov z višjimi,
– kabliranje in prestavitev voda zunaj južnega reševalnega platoja predora Štrihovec s prečkanjem železniške proge v
km 606+000,
– prestavitev voda zunaj območja podhoda na železniški
postaji Šentilj s prečkanjem železniške proge v km 607+940,
– prestavitev treh vodov na območju predora Šentilj ter
prilagoditev prečkanj predora in prestavitev zunaj začasne
deviacije 1-27,
– prestavitev voda zunaj lokacije viškov izkopa 3,
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– zaščita vseh kablovodov na odsekih prečkanj prometne
infrastrukture in vodotokov.
(4) Na obstoječem nizkonapetostnem elektroenergetskem
omrežju se izvedejo naslednji ukrepi:
– prestavitev dveh vodov na območju železniške postaje
Pesnica,
– kabliranje in prestavitev dveh vodov zunaj območja
križišča deviacij 1-3 in 2-2,
– preureditev vodov na območju avtobusnega postajališča na deviaciji 2-2d z nadomestnim izvodom in dvema novima
izvodoma s prečkanjem deviacije 2-2d,
– kabliranje in prestavitev voda na območju železniškega
postajališča Cirknica,
– kabliranje in prestavitev voda na območju prečkanja
deviacije 1-5b,
– kabliranje in prestavitev vodov na območju deviacij 1-8,
1-10 in 1-10a,
– kabliranje in prestavitev voda vzdolž deviacije 1-8a,
– kabliranje voda na mestu križanja z deviacijo 1-5,
– kabliranje in prestavitev voda zunaj južnega reševalnega platoja predora Štrihovec,
– kabliranje in prestavitev voda vzdolž deviacije 1-19,
– prestavitev voda zunaj območja pilotne stene med km
609+075 in km 609+215,
– prestavitev voda na rob lokacije viškov izkopa 1,
– zaščita vseh kablovodov na odsekih prečkanj prometne
infrastrukture in vodotokov.
25. člen
(javna razsvetljava)
(1) Javna razsvetljava se uredi vzdolž viadukta Ranca,
nadvoza Cirknica in deviacij 1-1, 1-1a, 1-3, 2-2d, 1-8, 1-10,
1-11, 1-18a in 1-26. Za čas gradnje se uredi javna razsvetljava
vzdolž začasne deviacije 1-27.
(2) Javna razsvetljava se uredi na železniškem postajališču Cirknica, na železniških postajah Pesnica in Šentilj pa
se preuredi in prilagodi novim ureditvam. Uredi se osvetlitev
peronov, kretnic, stopnišč, podhodov, nadstreškov in parkirišč.
(3) Javna razsvetljava vzdolž deviacije 1-25 se prilagodi
novim ureditvam.
26. člen
(elektronsko komunikacijsko omrežje)
(1) Izvede se telekomunikacijski vod za namene vodohrana.
(2) Na obstoječem telekomunikacijskem omrežju se izvedejo naslednji ukrepi:
– kabliranje in prestavitev voda ob vzhodno stran deviacije 1-23,
– vod v km 598+320 pod viaduktom Pesnica se v času
gradnje začasno prestavi, nato pa zaščiti,
– nadomestni vod z odcepi za naročnike v km 598+886
pod viaduktom Pesnica,
– preureditev obstoječih vodov na železniški postaji Pesnica,
– prestavitev voda ob rob deviacij 1-2, 1-2i, 1-3 in 1-7,
– kabliranje in prestavitev voda vzdolž deviacije 1-3a in s
prečkanjem deviacije 1-3,
– kabliranje in prestavitev voda vzdolž deviacij 2-2c in
2-2d s prečkanjem železniške proge v km 603+245,
– prestavitev voda med km 603+845 in km 603+920,
– kabliranje in prestavitev voda vzdolž deviacij 1-8, 1-8a,
1-10, 1-10a in 1-11,
– kabliranje in prestavitev vodov ob južnem odseku deviacije 1-12,
– prestavitev voda ob rob deviacije 1-12,
– prestavitev voda ob rob deviacije 1-19,
– prestavitev voda zunaj območja podhoda na železniški
postaji Šentilj,
– prestavitev voda ob rob železniške proge med
km 609+780 in km 610+030,
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– prestavitev voda in prilagoditev njegovega poteka novim
ureditvam deviacije 1-25,
– v času gradnje predora Šentilj začasna prestavitev voda
ob rob začasne deviacije 1-27,
– zaščita vseh kablovodov na odsekih prečkanj prometne
infrastrukture in vodotokov.
(3) Na obstoječem omrežju kabelskorazdelilnega sistema
se izvedejo naslednji ukrepi:
– prestavitev voda zunaj območja podhoda na železniški
postaji Pesnica,
– prestavitev voda ob rob deviacij 1-3 in 1-2i,
– prestavitev voda ob rob deviacije 1-3a,
– prestavitev voda ob rob deviacije 2-2d,
– prestavitev voda ob rob deviacije 1-10,
– prestavitev voda ob deviaciji 1-12 s prečkanjem železniške proge v km 605+480 in s potekom ob progi do km 605+875,
– prestavitev voda in prilagoditev njegovega poteka novim
ureditvam deviacije 1-25,
– v času gradnje predora Šentilj začasna prestavitev
vodov ob rob začasne deviacije 1-27,
– zaščita vseh kablovodov na odsekih prečkanj prometne
infrastrukture in vodotokov.
27. člen
(hidromelioracijski sistemi)
Zaradi gradnje železniške proge in deviacij se sanira
hidromelioracijski sistem Pesnica – Melioracije ob potoku Cirknica. V primeru poškodovanja drenaž se te zamenjajo, v primeru poseganja nanje z načrtovanimi prostorskimi ureditvami
pa skrajšajo. Melioracijski jarki se rekonstruirajo, prestavijo in
očistijo.
VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
28. člen
(parcelacija)
(1) Parcelacija se izvede v skladu s prikazom območja
državnega prostorskega načrta z načrtom parcel in tehničnimi
elementi za prenos mej parcel v naravo v grafičnem delu državnega prostorskega načrta (karta Območje državnega prostorskega načrta z načrtom parcel, listi od št. 3/1 do št. 3/12),
na katerem so s tehničnimi elementi, ki omogočajo prikaz meje
v naravi, določene tudi lomne točke meje območja državnega
prostorskega načrta.
(2) Parcele, določene s tem državnim prostorskim načrtom, se po izvedenih posegih lahko delijo v skladu z izvedenim
stanjem na podlagi lastništva ali upravljanja ter se lahko po namembnosti sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.
VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE
DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA IN
NARAVNIH DOBRIN, UPRAVLJANJA VODA, VAROVANJA
ZDRAVJA LJUDI, OBRAMBE DRŽAVE
TER VARSTVA PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI
29. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poškodovanjem in uničenjem. Podatki o kulturni dediščini so
razvidni iz priloge državnega prostorskega načrta: Prikaz stanja prostora, priloga P2. Investitor zagotovi ukrepe za varstvo
kulturne dediščine.
(2) Na območjih enot kulturne dediščine Maribor – Železniški predor Počehova (EŠD 447), Košaki – Območje Opekarne (EŠD 8596) in Cirknica – Domačija Može (EŠD 24253) se
čim manj posega. Enota kulturne dediščine Dolnja Počehova
– Železniški viadukt (EŠD 30350) se ohrani v obstoječem
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stanju kot nasip, odstranijo se le elementi in objekti prometne
infrastrukture.
(3) Investitor na območju državnega prostorskega načrta,
kjer načrtovane ureditve segajo na območje registriranega
arheološkega najdišča, pred pridobitvijo kulturnovarstvenega
soglasja zagotovi predhodne arheološke raziskave, s katerimi
se natančneje določijo ukrepi varstva, med gradnjo pa omogoči
stalen arheološki nadzor nad zemeljskimi deli.
(4) Investitor zagotovi tudi ukrepe za varstvo arheoloških
ostalin, ki izhajajo iz ugotovitev predhodnih arheoloških raziskav za natančnejšo določitev ukrepov varstva.
(5) Obseg predhodnih arheoloških raziskav opredeli pristojna območna enota zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Za posege v registrirana arheološka najdišča je treba pridobiti
soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline.
(6) Pri gradnji na območju registriranega arheološkega
najdišča se poseg zmanjša na kar najmanjšo površino, ki še
omogoča gradnjo. Če se med arheološkimi raziskavami ali
izvedbo del odkrijejo arheološke ostaline, se rešitve v skladu
z varstvenim režimom prilagodijo tako, da dediščina ne bo
ogrožena.
(7) Pred posegi v registrirano nepremično kulturno dediščino je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje.
(8) Investitor o začetku del najmanj deset dni prej pisno
obvesti pristojno območno enoto zavoda za varstvo kulturne
dediščine.
30. člen
(ohranjanje narave)
(1) Urejanje vodotokov se izvede izključno sonaravno
zaradi vzpostavitve čim bolj naravnega stanja in omogočanja
življenja organizmov, ki živijo ob/v vodi. Urejanje struge se
izvede v geometrijsko nepravilni obliki, razgibano v prečnem
in vzdolžnem profilu; ustvarijo se plitvine, berme, razširitve,
zožitve, depresije z občasno vodo. Omogoči se nemotena
migracija vodnih organizmov. Za stabilizacijo brežin se kar
najbolj uporabljajo naravni materiali (les, kamen). Brežina se
dodatno stabilizira le tam, kjer je to nujno potrebno, in to brez
kamnometnih ureditev, kjer so te nujne, morajo biti špranje med
kamni zapolnjene z zemljo in zatravljene. Med km 601+650 in
km 603+250 se na več odsekih regulacije vodotoka Cirknica
izvede zavarovanje pete brežine s kamnitim lomljencem v debelini najmanj 60 cm na suho (zaklinjeno) v neporavnani vrsti
tako, da bo zaradi velikosti skal med njimi prostor, ki bo nudil
skrivališče ribam.
(2) Dela, ki zahtevajo posege v struge vodotokov, se
izvajajo izven obdobja drstenja rib.
(3) O začetku gradbenih del na vodotokih se najmanj
sedem dni prej obvestijo pristojne ribiške družine. Z njihovimi
predstavniki se opravi pregled lokacij. Po potrebi se opravi
intervencijski izlov rib in njihova preselitev.
(4) Pred začetkom izvajanja vodnogospodarskih ureditev
potoka Cirknica na odseku od prepusta Ž10 do izliva v reko
Pesnico se izvede prenos domorodnih živih školjk gorvodno od
območja posega. Selitev se opravi ob sodelovanju strokovnjaka
za školjke z ustreznimi referencami ter v skladu z njegovimi
navodili.
(5) Ob železniški progi se namestijo odvračala za preprečevanje prehajanja divjadi čez železniško progo. Od ministrstva, pristojnega za upravljanje gozdov, se pridobijo podrobnejše usmeritve glede lokacij in vrst odvračal. Na novih
cestnih odsekih se postavi cestna signalizacija za opozarjanje
o možnosti prehajanja divjadi.
(6) Vegetacija se odstrani le tam, kjer je to nujno potrebno. Pred začetkom del se pred poškodbami zaščitijo gozdni
rob, živice in posamezna drevesa. Obstoječa lesna zarast se
čim bolj nadomesti. Za zasaditev se izberejo lokalno značilne,
avtohtone vrste.
(7) Ne glede na določbe devetega odstavka 16. člena te
uredbe se na lokacijah viškov izkopa po vnosu viškov izkopa
v tla znova vzpostavijo ogroženi habitati, ki so bili prisotni pred
posegom.
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(8) Svetilke javne razsvetljave naj osvetljujejo le talne
površine. Uporabijo se žarnice, ki sevajo čim nižji delež UV
svetlobe.
(9) V času gradnje se na območju pričakovane naravne
vrednote Slovenske gorice pri izvedbi predora Štrihovec zagotovi naravovarstveni nadzor.
31. člen
(varstvo voda)
(1) Stabilnost brežin vodotokov se ne sme ogrožati.
(2) V času gradnje se preprečita neposreden poseg v
struge vodotokov z materiali, ki vsebujejo nevarne spojine, ter
izlitje apnenih in cementnih mešanic v vodo. Izkopani material
se ne odlaga v pretočni profil vodotoka in na poplavna območja.
(3) Kjer bodo padavinske vode speljane v vodotok, iztočni
objekt ne sme segati v svetli profil vodotoka in se izpelje v naklonu brežine (z vgrajeno povratno zaklopko). Kota dna iztoka
je na spodnjem delu brežine. Na območju izpusta se struga
vodotoka zaščiti pred erozijo.
(4) Znotraj 150 metrskega območja okoli vodnega
vira (izdana vodna dovoljenja št. 35526-3981/2004, 3552622759/2004, 35526-28590/2004 in 35526-10423/2004) je treba
zaradi preprečitve morebitnega onesnaženja podzemne vode:
– prostore in mesta, kjer se bodo v času gradnje in
obratovanja pretakali, uporabljali in skladiščili nevarne snovi,
njihova embalaža in ostanki (npr. motorna goriva, olja, maziva,
pesticidi) ter se bodo pred oddajo pooblaščeni ustanovi začasno zbirali nevarni odpadki, urediti kot lovilno skledo, ki mora
biti brez odtokov, neprepustna za vodo, odporna na vse snovi,
ki se nahajajo v njej, dovolj velika, da zajame vso morebitno
razlito ali razsuto količino snovi; v enakem smislu se zagotovi
tudi zajem požarnih voda, kadar obstaja kakršna koli možnost
onesnaženja površinskih in podzemnih voda ter tal z onesnaženimi požarnimi vodami, zlasti z nevarnimi snovmi,
– utrditi vse manipulativne in intervencijske površine in
površine mirujočega prometa, zbiranje in odstranjevanje odpadnih voda s teh površin pa je urejeno z uporabo zadrževalnikov,
usedalnikov in lovilnikov olj.
32. člen
(varstvo pred škodljivim delovanjem voda)
(1) Za vzpostavitev poplavnih površin se vsi nasipi opuščenih odsekov železniške proge in cest odstranijo na koto
obstoječega okoliškega terena in odstrani se vzdolžni nasip ob
železniški progi okvirno med km 603+400 in 603+550.
(2) Izvedejo se naslednji celoviti omilitveni ukrepi:
– oporniki viadukta Pesnica se ustrezno protipoplavno
zavarujejo,
– zgradi se visokovodni nasip v dolžini 35 m med regulacijo Cirknice in deviacijo 1-2i za zaščito objektov na parceli
št. 393/1, k. o. Ranca,
– prepust pod železniško progo v km 605+448 se zaradi
preprečevanja poplavljanja stanovanjskih objektov izvede s
protipovratno loputo z utežjo.
(3) Premostitveni objekti v poplavnem območju so takih
dimenzij svetlih odprtin, da ne poslabšujejo poplavne varnosti
območja. Vsi premostitveni objekti so dimenzionirani na 100-letno poplavno varnost z minimalno varnostno višino 0,5 m, z
naslednjimi izjemami, zaradi katerih pa se ne povečuje škodni
potencial:
– prepust Ž10, ki prevaja le 10-letne visoke vode, zato se
poleg njega zgradi dodatni inundacijski prepust Ž10A,
– prepust Ž14 in most Po1, ki prevajata 100-letne visoke
vode, vendar zaradi prostorskih omejitev ni moč zagotoviti
varnostne višine 0,5 m.
33. člen
(kmetijska zemljišča)
(1) V času gradnje se rodovitni del tal skrbno odstrani in
odloži na lokaciji posega ločeno od preostalega materiala ter se
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takoj po končani gradnji uporabi na lokacijah viškov izkopa za
vzpostavitev obdelovalnih površin in za sanacijo degradiranih
ali drugih kmetijskih zemljišč na območju državnega prostorskega načrta. Začasne lokacije za vnos rodovitnega dela tal
se določijo zunaj kmetijskih zemljišč tako, da se pridelovalni
potencial teh kmetijskih zemljišč ne poslabša in da se trajno
ne poslabša trajna rodovitnost skladiščenega rodovitnega dela
tal. Površine začasnih lokacij za vnos rodovitnega dela tal
se določijo pred začetkom gradnje. V času gradnje se izvaja
nadzor nad ravnanjem z rodovitnim delom tal (odstranitev in
deponiranje posameznih horizontov).
(2) Zagotovi se dostop do kmetijskih zemljišč v času
gradnje in po njej.
(3) Na kmetijskih zemljiščih, na katerih se posega le v
času gradnje, se po končani gradnji vzpostavi prvotno stanje.
34. člen
(varstvo tal)
(1) Z ureditvami in objekti, potrebnimi samo v času gradnje, se posega na čim manjše površine tal.
(2) Nasipne brežine lokacij viškov izkopa se izvedejo z
naklonom, ki zagotavlja stabilnost brežin, in po potrebi protierozijsko zaščitijo.
(3) Po gradnji se razgaljene površine znova zatravijo in po
potrebi protierozijsko zaščitijo.
35. člen
(varstvo zraka)
(1) Preprečuje se nenadzorovano raznašanje materialov
z območja gradbišča na javne prometne površine. Izvedejo se
vsi ukrepi za preprečitev prašenja, kot so: prekrivanje skladiščnega in transportiranega materiala, vlaženje, zaslanjanje pred
vetrom, ustrezno čiščenje gradbiščnih površin, uporaba pokrovov in zapornih sten pri odstranitvi objektov, ustrezna gradbena
mehanizacija, skladiščenje sipkega materiala v oddaljenosti
najmanj 100 m od stanovanjskih stavb.
(2) Na prevoznih poteh znotraj gradbišča se hitrost vožnje
vozil omeji na 10 km/h.
(3) V času izrazito neugodnih razmer (izkopni material z
nizko vlažnostjo, daljše obdobje brez padavin, izjemno visoke
hitrosti vetrov) se omeji intenzivnost vnašanja viškov zemeljskega izkopa v tla.
(4) Postavijo se gradbiščne varovalne ograje za omejitev
povečane koncentracije delcev z gradbiščnih platojev in poti v
primeru ugotovljenega povečanja onesnaženosti zraka z delci
PM10.
36. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Postavijo se naslednje protihrupne ograje:
– PHO-1a med km 594+800 in km 595+100, višine 2 m,
– PHO-1b med km 595+200 in km 595+810, višine 3 m,
– PHO-1c med km 595+790 in km 596+374, višine 2 m,
– PHO-2 med km 598+125 in km 599+037, višine 1,5 m,
– PHO-3a med km 598+125 in km 598+780, višine 1,5 m,
– PHO-3b med km 598+780 in km 599+040, višine 2,5 m,
– PHO-3c med km 599+040 in km 599+090, višine 2 m,
– PHO-4a med km 599+700 in km 599+960, višine 2 m,
– PHO-4b med km 599+960 in km 600+100, višine 2,5 m,
– PHO-5a med km 599+820 in km 600+063, višine 2 m,
– PHO-5b med km 600+103 in km 600+350, višine 2 m,
– PHO-6 med km 600+860 in km 601+080, višine 2,5 m,
– PHO-7 med km 601+600 in km 601+820, višine 2,5 m,
– PHO-7/2 med km 601+450 in km 601+720, višine 2,5 m,
– PHO-8 med km 602+300 in km 602+540, višine 2 m,
– PHO-9 med km 602+280 in km 602+510, višine 2 m,
– PHO-10a med km 602+820 in km 603+251, višine 2 m,
– PHO-10b med km 603+262 in km 603+440, višine 2 m,
– PHO-11a med km 603+000 in km 603+251, višine 2 m,
– PHO-11b med km 603+262 in km 603+500, višine 2 m,
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– PHO-12 med km 603+740 in km 604+175, višine 2 m,
– PHO-13 med km 604+180 in km 604+640, višine 2,5 m,
– PHO-14 med km 604+560 in km 604+840, višine 2 m,
– PHO-15 med km 604+780 in km 605+020, višine 2 m,
– PHO-16 med km 605+180 in km 605+440, višine 2 m,
– PHO-17a med km 607+120 in km 607+355, višine
2,5 m,
– PHO-17b med km 607+355 in km 607+635, višine 2 m,
– PHO-17c med km 607+635 in km 607+710, višine
2,5 m,
– PHO-17d med km 607+700 in km 607+840, višine
2,5 m,
– PHO-17e med km 607+840 in km 608+150, višine 3 m,
– PHO-17f med km 608+140 in km 608+552, višine 2 m,
– PHO-18a med km 607+100 in km 607+753, višine
2,5 m,
– PHO-18b med km 607+785 in km 607+915, višine
2,5 m,
– PHO-18c med km 607+904 in km 608+170, višine 3 m,
– PHO-18d med km 608+160 in km 608+300, višine 2 m,
– PHO-19a med km 608+788 in km 609+080, višine 2 m,
– PHO-19b med km 609+083 in km 609+173, višine 2 m,
– PHO-19c med km 609+163 in km 609+380, višine
2,5 m,
– PHO-19d med km 609+370 in km 609+430, višine 2 m,
– PHO-19e med km 609+420 in km 609+500, višine 2 m.
(2) Protihrupne ograje PHO-1a, PHO-1b, PHO-1c,
PHO 7/2, PHO-8, PHO-11a, PHO-11b, PHO-12, PHO-14,
PHO-16, PHO-17d, PHO-17e, PHO-17f, PHO-18a, PHO-18b,
PHO-18c in PHO-18d se izvedejo z obojestransko visoko
absorpcijsko oblogo. Protihrupne ograje PHO-3c, PHO-4a,
PHO-4b, PHO-5a, PHO-5b, PHO-6, PHO-7, PHO-9, PHO-10a,
PHO-10b, PHO-13, PHO-15, PHO-17a, PHO-17b, PHO-17c,
PHO-19a, PHO-19b, PHO-19c, PHO-19d in PHO-19e se izvedejo z enostransko visoko absorpcijsko oblogo. Protihrupne ograje
PHO-2, PHO-3a in PHO-3b se izvedejo kot transparentne ograje.
(3) Protihrupne ograje na železniških postajah in postajališču se izvedejo s čim več transparentnimi elementi in z zamiki
za ureditev dostopov na perone in do postajnih poslopij.
(4) Za zaščito s hrupom preobremenjenih stavb z varovanimi prostori se preverita možnost izvedbe dodatnih protihrupnih ukrepov na stavbah in potreba po tem.
(5) V času gradnje se po potrebi izvedejo začasne polne
gradbiščne ograje ali pasivna protihrupna zaščita stavb z varovanimi prostori.
(6) Gradbena dela na območju novogradnje potekajo
le v dnevnem času od 6. do 18. ure, na območju nadgradnje
proge in gradnje predorov izjemoma tudi v drugih delih dneva.
V bližini stavb z varovanimi prostori se obsežnejša gradbena
dela in gradbena dela s povečanimi impulznimi karakteristikami
izvajajo le v dnevnem času od 8. do 16. ure. Prevoz na gradbišče po javnem cestnem omrežju poteka le v dnevnem času
od 6. do 18. ure.
(7) Postavitev protihrupnih ograj se med izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja zagotovi v obsegu, ki se določi glede na napoved prometa za najmanj
desetletno plansko obdobje po končani gradnji, nato pa se
ograje postopoma dograjujejo na podlagi predpisov, ki urejajo
varstvo pred hrupom zaradi cestnega in železniškega prometa.
(8) Lokacije protihrupnih ograj so razvidne iz grafičnega
dela državnega prostorskega načrta (karta Ureditvena situacija,
listi od št. 2.1/1 do št. 2.1/11).
37. člen
(varstvo pred vibracijami)
(1) Uporabljajo se lažji vibracijski stroji za utrjevanje spodnjega ustroja in vibracijski nabijač, ki obratujejo v frekvenčnem
območju nad 35 Hz.
(2) Intenzivna gradbena dela, ki povzročajo močnejše
vibracije, lahko potekajo le v kratkotrajnih obdobjih v dnevnem
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času od 8. do 16. ure. Prevoz na gradbišče po javnem cestnem
omrežju poteka le v dnevnem času od 6. do 18. ure.
38. člen
(obramba)
Zagotovi se rezervacija štirih parov optičnih vlaken v
kabelski kanalizaciji za optični kabel s priključki in odcepi na
železniški postaji Maribor ter na mestu križanja železniške
proge z avtocesto za obrambne namene. Podrobnejša mesta
in načini izvedbe priključkov in odcepov se določijo v projektu
za pridobitev gradbenega dovoljenja.
39. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe
državnega prostorskega načrta ne sme zmanjšati.
(2) Za zagotavljanje požarne vode za predor Pekel se
zgradi vodohran na parceli št. 84/5, k. o. Pekel, zmogljivosti
najmanj 100 m3. Vodohran se polni z vodo, pripeljano s cisternami. Voda iz vodohrana se v predor dovaja po cevovodu in
nato skozi vertikalno vrtino z vgrajeno cevjo dimenzije DN125.
Na obeh straneh predora, portalih in izhodu iz reševalnega rova
se zgradi tlačno hidrantno omrežje z nadzemnimi hidranti. Do
vodohrana se uredi dostopna pot s priključkom na javno pot
JP743093, pred vodohranom pa parkirišče.
(3) Za požarno zahtevne objekte se izdela študija požarne varnosti v skladu s predpisi, ki urejajo področje požarne
varnosti.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
40. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Prostorske ureditve, ki jih določa državni prostorski
načrt, se lahko izvedejo po naslednjih etapah:
– posamezni odseki železniške proge s pripadajočimi
objekti, napravami in ureditvami podsistemov železniške infrastrukture,
– posamezni predori s portalnimi objekti in reševalnimi
platoji,
– viadukt Pesnica,
– posamezne deviacije s pripadajočimi cestnimi objekti in
ureditvijo obcestnega prostora,
– vodne ureditve z ureditvami obvodnega prostora,
– posamezne lokacije viškov izkopa,
– novogradnje, prestavitve, razširitve in druge prilagoditve
objektov gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega
dobra,
– odstranitve objektov.
(2) Ureditve se lahko izvedejo vsaka posebej ali hkrati, biti
pa morajo zaključene funkcionalne celote.
(3) Pri izvedbi posameznih etap se upoštevajo protipoplavni omilitveni ukrepi, vezani na določeno etapo, iz elaborata
Hidrološko-hidravlična analiza s poplavnimi kartami, št. elaborata 1204-9/4, datum izdelave julij 2015, izdelovalec Lineal,
d. o. o., ki je sestavni del priloge 3 državnega prostorskega
načrta.
(4) Vsi prepusti pod železniško progo in cestami se izvedejo hkrati z gradnjo železniške proge, cest in regulacij
vodotokov.
(5) Pred izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev na širšem območju nasipa se odstrani vzdolžni nasip ob železniški
progi med km 603+400 in 603+550.
(6) Pred izvedbo načrtovanega cestnega nasipa nadvoza
Cirknica se odstrani obstoječi cestni nasip javne poti JP892641,
ki je načrtovana za rekultivacijo. Pred izvedbo načrtovanega
cestnega nasipa viadukta Ranca se odstrani obstoječi cestni
nasip javne poti JP810071, ki je načrtovana za rekultivacijo.
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(7) Hkrati z novim železniškim nasipom pred predorom
Štrihovec se izvede prepust Ž10 in inundacijski prepust Ž10A.
Hkrati se izvedejo: regulacija Cirknice okvirno med km 601+285
in km 602+025, visokovodni nasip za zaščito objektov na parceli št. 393/1, k. o. Ranca, in deviacija 1-2i.
IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
41. člen
(monitoring)
(1) Investitor zagotovi celostno izvajanje monitoringa gradnje in obratovanja del, ki so določena s tem državnim prostorskim načrtom za področja, določena v okoljskem poročilu in
poročilu o vplivih na okolje. Zavezanec za izvedbo monitoringa
gradnje je izvajalec gradbenih del, za monitoring obratovanja
pa upravljavec železnice.
(2) Pri določitvi monitoringa se smiselno upoštevajo točke
že opravljenih meritev ničelnega stanja. Kadar je mogoče, se
monitoring prilagodi in uskladi z drugim obstoječim ali predvidenim državnim in lokalnim spremljanjem stanja kakovosti
okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja se zagotovi
najmanj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi utemeljena
informacija o stanju sestavin okolja in je omogočeno stalno
pridobivanje podatkov. Ugotovitve monitoringa so javne.
(3) V primeru odstopanj od dovoljenih vrednosti v času
gradnje ali obratovanja načrtovanih prostorskih ureditev se na
podlagi ugotovitev monitoringa zagotovijo naslednji dodatni
zaščitni ukrepi:
– dodatne prostorske in tehnične rešitve,
– dodatne krajinskoarhitekturne ureditve,
– sanacije poškodb,
– spremembe rabe prostora ali objektov in
– drugi ukrepi v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno
področje varstva okolja (omilitveni ukrepi).
42. člen
(organizacija gradbišča)
(1) Gradbišče se uredi na območju državnega prostorskega načrta. Gradbišče se zavaruje tako, da je zagotovljena
varna in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč. Gradbišče se zavaruje pred poplavljanjem in erozijo tal. Na razgaljenih površinah gradbišča se začasno uredi odvodnjavanje.
Na gradbišču ter prevoznih in manipulativnih površinah se
uredita zbiranje in odstranjevanje odpadnih voda. Rekultivacije
se izvajajo takoj po končani gradnji na posameznem območju.
(2) V času gradnje se zagotovijo vsi potrebni varnostni
ukrepi in taka organizacija gradbišča, da se prepreči onesnaženje okolja, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi, ob nezgodi pa se
zagotovi takojšnje ukrepanje ustrezno usposobljenih delavcev.
(3) Pri gradnji nastali neuporabni viški zemeljskega izkopa
se vnesejo v tla na lokacijah, določenih v 13. členu te uredbe.
(4) Pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja se izdela podroben načrt gradbišča,
parkirišč in pretakališč, vključno z načrtom poteka prometa in
prevoznih poti med gradnjo. Za prevozne poti se uporabljajo
obstoječe kategorizirane in nekategorizirane ceste in načrtovane ceste iz 10. člena te uredbe. Prevozne poti se utrdijo
in redno čistijo. Trase prevoznih poti in lokacije priključkov na
gradbišče se izberejo tako, da kar najmanj prizadenejo bivalno
okolje, naravno okolje, kmetijska zemljišča, objekte in območja
kulturne dediščine ter obstoječe ureditve. Trase prevoznih poti
do lokacij viškov izkopa se kar najbolj odmaknejo od stanovanjskih stavb in kulturne dediščine.
(5) Do končne ureditve lokacij viškov izkopa se z zapornico in zagotovitvijo nadzora prepreči nedovoljen dovoz različnega materiala in odpadkov na te lokacije. Dovoljen je le vnos
viškov zemeljskega izkopa.
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(6) Po končanih delih se na območjih gradbišč, ki ostanejo
zunaj prostorskih ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom, ter na območjih začasnih deviacij in začasnih dostopnih poti do lokacij viškov izkopa vzpostavi prvotno stanje.
(7) Na gradbišču se odpadki zbirajo ločeno po vrstah
gradbenih odpadkov. Z inertnim materialom se ravna v skladu
s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki. Nevarni odpadki, med
katere spadata tudi zemljina, onesnažena zaradi razlitja nevarnih snovi, in odpadna embalaža nevarnih snovi, se predajo
pooblaščeni ustanovi za zbiranje nevarnih odpadkov, kar se
ustrezno evidentira.
43. člen
(dodatne obveznosti)
(1) Poleg vseh obveznosti, navedenih v 41. in 42. členu
te uredbe, so obveznosti investitorja tudi:
– pred začetkom del obvestiti upravljavce gospodarske
javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, da se z njimi
evidentirajo obstoječi objekti in naprave ter uskladijo vsi posegi
v območje objektov in naprav ter v njihove varovalne pasove,
– pravočasno obvestiti prebivalstvo o začetku in načinu
izvajanja gradbenih del ter o morebitnih omejitvah prometa in
oskrbe s komunalno infrastrukturo,
– ustrezno zaščititi objekte in naprave med gradnjo, po
koncu gradnje pa odpraviti morebitne poškodbe na njih,
– zagotavljati nemoteno komunalno, energetsko in telekomunikacijsko oskrbo objektov,
– zagotoviti ali nadomestiti dostope in dovoze do obstoječih objektov in zemljišč,
– zagotoviti varno odvijanje prometa in stalno prevoznost
na avtocesti in hitri cesti,
– narediti posnetek ničelnega stanja cest, ki se med
gradnjo uporabljajo za prevozne poti na gradbišča in do lokacij
viškov izkopa, in po potrebi izvesti rekonstrukcijo teh cest pred
gradnjo, po gradnji pa jih sanirati v skladu s predpisi, ki urejajo
področje cest,
– pred začetkom del zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih in drugih odpadkov ali prevoz ter njihovo predelavo in
odstranjevanje.
(2) Investitor pripravi ustrezne razmejitve, preda potrebno
dokumentacijo drugim upravljavcem in poskrbi za primopredajo
vseh gozdnih zemljišč ter gospodarske javne infrastrukture in
grajenega javnega dobra, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo
področje javnih cest, ne bo prevzel v upravljanje, upravljavci pa
so jih v upravljanje in vzdrževanje dolžni prevzeti. Investitor po
končani gradnji preda zemljišča na območju lokacij viškov izkopa v ponovno uporabo lastnikom ali upravljavcem teh zemljišč.
X. DOPUSTNA ODSTOPANJA
44. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih
in tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju energetskih, tehnoloških, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer pridobijo
tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, ki upoštevajo zadnje
stanje tehnike in omogočajo racionalnejšo rabo prostora.
(2) Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih
rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo poslabšati bivalnih in
delovnih razmer na območju državnega prostorskega načrta
ali na sosednjih območjih in ne smejo biti v nasprotju z javno
koristjo. Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati projektni
soglasodajalci, v katerih pristojnosti posegajo ta odstopanja.
(3) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se lahko štejejo
tudi druga križanja objektov gospodarske infrastrukture s prostorskimi ureditvami, načrtovanimi s tem državnim prostorskim
načrtom, ki niso določena s to uredbo. K vsaki drugačni rešitvi
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križanja gospodarske infrastrukture s prostorskimi ureditvami
mora investitor gospodarske infrastrukture prej pridobiti soglasje investitorja prostorske ureditve, če ta še ni zgrajena, ali po
končani gradnji soglasje njenega upravljavca.
(4) Skozi obstoječi predor Počehova, po opuščeni obstoječi progi in po kroni opuščenega železniškega nasipa čez
dolino Pesnice se lahko uredi kolesarska pot, ki se naveže na
javno pot JP810302.
(5) Vse dimenzije in stacionaže, navedene v tem državnem prostorskem načrtu, se natančneje določijo v projektni
dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(6) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je pri
viaduktih in nadvozu glede skrajšanja objektov dopustno največ
2-odstotno odstopanje od dolžin, opredeljenih v tem državnem
prostorskem načrtu.
XI. NADZOR
45. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat,
pristojen za prostor.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
46. člen
(dopustni posegi in dejavnosti do začetka gradnje
prostorskih ureditev)
(1) Do začetka gradnje prostorskih ureditev iz 3. člena
te uredbe ali njenih posameznih etap, določenih v 40. členu
te uredbe, so na območju državnega prostorskega načrta iz
4. člena te uredbe dopustni:
– izvajanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti na obstoječih kmetijskih in gozdnih zemljiščih,
– vzdrževanje, rekonstruiranje, odstranitev, dozidava
in nadzidava obstoječih objektov, pri čemer se namembnost
objektov ne spreminja, njihova velikost pa se lahko poveča
največ za 15 % glede na obstoječe gabarite,
– gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje objektov gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra,
– izvajanje ukrepov pred škodljivim delovanjem voda ter
izvajanje ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Posegi iz prejšnjega odstavka so dopustni, če se
zaradi njih ne poslabšajo pogoji za prostorske ureditve iz tega
državnega prostorskega načrta. Z njimi mora soglašati investitor načrtovanih prostorskih ureditev.
47. člen
(občinski prostorski akti)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe se za celotno območje iz
4. člena te uredbe in za vse ureditve na tem območju šteje, da
so spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
– Odlok o prostorskih sestavinah Dolgoročnega plana
občine Maribor za obdobje 1986–2000 za območje Mestne
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občine Maribor (MUV, št. 1/86, 12/86, 16/87, 19/87 – popravek,
7/93 8/93 – popravek, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98,
26/98, 11/00, 2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08 – integralni
prečiščeni prikaz in 17/09 – tehnični popravek; Uradni list RS,
št. št. 68/02, 134/03 (odl. US: U-I-239/01-21), 72/04, 73/05,
9/07, 27/07 in 36/07),
– Odlok o prostorskih sestavinah Družbenega plana Mesta Maribor za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine
Maribor (MUV, št. 1/86, 12/86, 16/87, 19/87 – popravek, 7/93
8/93 – popravek, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98,
11/00, 2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08 – integralni prečiščeni prikaz in 17/09 – tehnični popravek; Uradni list RS,
št. 68/02, 134/03 (odl. US: U-I-239/01-21), 72/04, 73/05, 9/07,
27/07 in 36/07),
– Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana občine Maribor – Pesnica za obdobje 1986–2000 (MUV, št. 4/86,
6/88, 6/98 in 13/02) in dolgoročnega plana občine Maribor za
obdobje 1986–2000 (MUV, št. 1/86, 16/87, 19/87 – popr., 7/93,
8/94, 6/98, 18/99, 13/02 in 27/04),
– Odlok o prostorskih sestavinah družbenega plana občine Maribor – Pesnica za obdobje 1986–1990 (MUV, št. 1/87,
6/98 in 13/02) in prostorskih sestavin družbenega plana mesta
Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV, št. 10/86, 20/88, 22/88,
3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92, 7/93, 8/94, 6/98, 18/99, 13/0 in
27/04),
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Šentilj
(MUV, št. 21/17).
(2) Z dnem uveljavitve te uredbe za območje iz 4. člena
te uredbe prenehajo veljati naslednji občinski prostorski akti:
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v
občini Maribor (MUV, št. 15/15 – uradno prečiščeno besedilo
in 1/16),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 1/14 – uradno
prečiščeno besedilo, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15 in 20/16),
– Odlok o zazidalnem načrtu za južni del območja prostorsko planske enote Ko 4 C (MUV, št. 16/04),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Pesnica
(MUV, št. 13/00, 18/01, 21/14 in 22/14 – popr.),
– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje vzhodno od centra naselja Pesnica pri Mariboru (MUV, št. 19/06),
– Odlok o ureditvenem načrtu za del naselja Pesnica pri
Mariboru v občini Pesnica (MUV, št. 31/03).
48. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-18/2018
Ljubljana, dne 8. marca 2018
EVA 2017-2550-0113
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

Priloga
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Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o indeksih,
ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti
v finančnih instrumentih in finančnih
pogodbah ali za merjenje uspešnosti
investicijskih skladov

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13
– ZDU-1G, 65/14 in 55/17) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvajanju Uredbe (EU) o indeksih,
ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti
v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah
ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določa pristojni organ za izvajanje Uredbe
(EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija
2016 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v
finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in spremembi direktiv
2008/48/ES in 2014/17/EU ter Uredbe (EU) št. 596/2014 (UL L
št. 171 z dne 29. 6. 2016, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/67 z dne 3. oktobra 2017
o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta
in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev za oceno vpliva zaradi
opustitve ali spremembe obstoječih referenčnih vrednosti (UL L
št. 12 z dne 17. 1. 2018, str. 14), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/1011/EU) ter način opravljanja nadzora.
2. člen
(organ, pristojen za izvajanje Uredbe 2016/1011/EU)
Organ, pristojen za izvajanje Uredbe 2016/1011/EU, je
Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu:
agencija).
3. člen
(način opravljanja nadzora)
Agencija opravlja nadzor nad spoštovanjem Uredbe
2016/1011/EU in te uredbe:
1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem informacij in
poročil ter obvestil oseb, ki v skladu z Uredbo 2016/1011/EU in
to uredbo ali drugimi predpisi za izvajanje Uredbe 2016/1011/EU
poročajo agenciji, in
2. z izrekanjem nadzornih ukrepov iz 4. člena te uredbe.
4. člen
(nadzorni ukrepi)
(1) Agencija, ki pri nadzoru ugotovi kršitev te uredbe in
Uredbe 2016/1011/EU, sprejme ukrepe, potrebne za odpravo
ugotovljene kršitve.
(2) Za odločanje, opravljanje nadzora in izrekanje nadzornih ukrepov agencije v posamičnih zadevah ter za sodno
varstvo se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja trg
finančnih instrumentov.
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-7/2018
Ljubljana, dne 8. marca 2018
EVA 2017-1611-0009
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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680.

Uredba o izvajanju uredbe (EU) o medicinskih
pripomočkih

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13
– ZDU-1G, 65/14 in 55/17) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvajanju uredbe (EU)
o medicinskih pripomočkih
1. člen
S to uredbo se določa pristojni organ v zvezi z izvajanjem
Uredbe (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES)
št. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in
93/42/EGS (UL L št. 117 z dne 5. 5. 2017, str. 1; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 2017/745/EU).
2. člen
Pristojni organ za izvajanje te uredbe in Uredbe
2017/745/EU je Javna agencija Republike Slovenije za zdravila
in medicinske pripomočke.
3. člen
V skladu s prvim odstavkom 41. člena Uredbe
2017/745/EU se vsi dokumenti, zahtevani na podlagi 38. in
39. člena Uredbe 2017/745/EU, predložijo v slovenskem ali
angleškem jeziku.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-5/2018
Ljubljana, dne 8. marca 2018
EVA 2018-2711-0008
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

681.

Uredba o izvajanju uredbe (EU) o in vitro
diagnostičnih medicinskih pripomočkih

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13
– ZDU-1G, 65/14 in 55/17) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvajanju uredbe (EU) o in vitro diagnostičnih
medicinskih pripomočkih
1. člen
S to uredbo se določa pristojni organ v zvezi z izvajanjem
Uredbe (EU) 2017/746 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 5. aprila 2017 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih ter razveljavitvi Direktive 98/79/ES in Sklepa Komisije
2010/227/EU (UL L št. 117 z dne 5. 5. 2017, str. 176; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/746/EU).
2. člen
Pristojni organ za izvajanje te uredbe in Uredbe
2017/746/EU je Javna agencija Republike Slovenije za zdravila
in medicinske pripomočke.
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3. člen
V skladu s prvim odstavkom 37. člena Uredbe
2017/746/EU se vsi dokumenti, zahtevani na podlagi 34. in
35. člena Uredbe 2017/746/EU, predložijo v slovenskem ali
angleškem jeziku.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-4/2018
Ljubljana, dne 8. marca 2018
EVA 2018-2711-0009
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

682.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa
za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo
in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje
2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o morskem
ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15 in 69/17) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa
za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo
in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje
2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi
1. člen
V Uredbi o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa
za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi
razpisi (Uradni list RS, št. 14/17), se prvi odstavek 1. člena
spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta uredba ureja izvajanje ukrepov, ki se izvajajo z
javnimi razpisi, iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji
za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom
Komisije z dne 22. julija 2015 o odobritvi Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 za podporo
iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Sloveniji,
št. CCI 2014 SI 14 MF OP 001, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2017)16542 z dne 10. oktobra 2017 o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)5168
o odobritvi Operativnega programa za izvajanje Evropskega
sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje
2014–2020 za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo
in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: OP ESPR 2014–2020), in
dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) in na spletni strani
ribiškega sklada (http://www.ribiski-sklad.si/).«.
2. člen
V 2. členu se v 23. točki beseda »zahtevek« nadomesti z
besedo »vloga«, beseda »ga« pa z besedo »jo«.
V drugi alineji 28. točke se na koncu besedila, pred vejico
doda besedilo »ali kraje«.
V tretji alineji se besedilo »bolezen ali zastrupitve« nadomesti z besedo »pogin«.
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Na koncu 34. točke se pika nadomesti s podpičjem in
dodata se novi 35. in 36. točka, ki se glasita:
»35. konvencionalna akvakultura je specializirana in intenzivna akvakultura, pri kateri se lahko uporabljajo vse dovoljene metode in sredstva za doseganje večje proizvodnje;
36. novo nastala družba je družba, ki ni povezana družba
v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. K vlogi na
javni razpis novo nastala družba priloži bonitetno oceno, če jo
je že pridobila.«.
3. člen
V drugem odstavku 3. člena se tretji stavek spremeni
tako, da se glasi: »Posredniškemu organu so naloge prenese v
skladu s šestim odstavkom 123. člena Uredbe 1303/2013/EU.«.
4. člen
V prvem odstavku 8. člena se v tretji alineji 1. točke na
koncu besedila pred piko doda besedilo »in delavcev v marikulturi«.
5. člen
V prvem odstavku 10. člena se 8. točka črta.
Dosedanji 9. in 10. točka postaneta 8. in 9. točka.
Dosedanja 11. točka, ki postane 10. točka, se spremeni
tako, da se glasi:
»10. če naložba poteka na območju, za katere je potrebna
presoja sprejemljivosti posegov v naravo v skladu s predpisi, ki
urejajo ohranjanje narave, vlagatelj poskrbi za izvedbo postopkov v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave;«.
Na koncu 12. točke, ki postane 11. točka, se pika nadomesti s podpičjem in dodata se novi 12. in 13. točka, ki se
glasita:
»12. če naložba poteka na območju, varovanem v skladu
s predpisi s področja varstva kulturne dediščine, vlagatelj zagotovi izvedbo postopkov v skladu s predpisi s področja varstva
kulturne dediščine in
13. v primeru posegov v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, vlagatelj pridobi
vodno soglasje.«.
6. člen
V prvem odstavku 11. člena se v 2. točki za besedo »projekta« doda beseda »oziroma«.
7. člen
V tretjem odstavku 13. člena se besedilo »upravnimi soglasji (okoljevarstveno, naravovarstveno, vodno), če je bilo za
operacijo potrebno katero od navedenih soglasij« nadomesti z
besedilom »upravnimi akti s področja varstva okolja, ohranjanja
narave in voda«.
8. člen
V prvem odstavku 20. člena se v 4. točki črta besedilo »ali
javnega vodovoda«.
V 6. točki se črta pika in besedilo »Plavajoči objekti morajo biti postavljeni v skladu s pogoji, ki izhajajo iz koncesijske
pogodbe oziroma vodnega dovoljenja«.
V 9. točki se beseda »rib« nadomesti z besedilom »vodnih
organizmov«.
9. člen
V 21. členu se v drugi in četrti alineji 1. točke beseda »rib«
nadomesti z besedilom »vodnih organizmov«.
10. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
(pogoji ob vložitvi zadnjega zahtevka za povračilo sredstev)
Operacija mora biti zaključena pred vložitvijo zadnjega
zahtevka za povračilo sredstev. Zahtevkom se priložijo dokazila
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o izvedenih dejavnostih. Kot zaključek operacije se glede na
njeno vrsto šteje končno poročilo s slikovnim materialom in
rezultati inovacije.«.
11. člen
Prvi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vlagatelj je upravičen do nadomestila le za čas od
dneva začetka vstopa v shemo preusmeritve v ekološko akvakulturo, ki ga dokazuje s pogodbo za preusmeritev, sklenjeno s
pooblaščeno organizacijo za kontrolo in certificiranje ekološke
pridelave v Republiki Sloveniji, do datuma pridobitve certifikata
ekološke akvakulture pri tej organizaciji in če ima status ekološke akvakulture v evidenci certifikatov ekološkega kmetovanja,
ki jo vodi MKGP. Vloga za pridobitev nadomestila mora biti
vložena pred pridobitvijo certifikata ekološke akvakulture.«.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se črta beseda »zadnjega«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Podrobnejše zahteve pri predložitvi zahtevka za povračilo so določene v javnem razpisu.«.
12. člen
V prvem odstavku 42. člena se v 4. točki za besedilom
»uporabno dovoljenje« črta besedilo »ali pravnomočno gradbeno dovoljenje v primeru novogradenj. Če gre za graditev
objektov za namen opravljanja dejavnosti akvakulture, mora biti
objekt grajen skladno s predpisi, ki urejajo graditev objektov«.
V 5. točki se črta pika in besedilo »Plavajoči objekti morajo biti postavljeni v skladu s pogoji, ki izhajajo iz koncesijske
pogodbe oziroma vodnega dovoljenja«.
13. člen
V drugem odstavku 44. člena se v 3. točki beseda »prostornine« nadomesti z besedo »površine« in znak »m³« nadomesti z znakom »m2«.
V četrtem odstavku se beseda »registracije« nadomesti z
besedilom »pridobitve certifikata«.
14. člen
V prvem odstavku 50. člena se v drugi alineji beseda »in«
nadomesti s podpičjem.
V tretji alineji se pika nadomesti z vejico in doda beseda
»in«.
Doda se nova četrta alineja, ki se glasi:
»– nadomestilo za izpad prihodka zaradi kormoranov.«.
15. člen
V tretjem odstavku 64. člena se v prvem stavku črta
vejica in besedilo »na podlagi katerih se plačuje tudi vodno
nadomestilo«.
16. člen
V prvem odstavku 72. člena se v 5. točki črta pika in
besedilo »Plavajoči objekti morajo biti postavljeni v skladu s
pogoji, ki izhajajo iz koncesijske pogodbe oziroma vodnega
dovoljenja«.
V 10. točki se podpičje nadomesti s piko in doda stavek
»V primeru, da gre za poseg v okolje, za katerega je treba
pridobiti sklep v predhodnem postopku po predpisih o varstvu
okolja, se predloži navedeni sklep;«.
12. točka se spremeni tako, da se glasi:
»12. če se bodo predvidena dela oziroma posegi v naravo
izvajali na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja
ohranjanja narave poseben status, vlagatelj predloži naravovarstveno mnenje;«.
V 19. točki se podpičje nadomesti z besedo »in«.
V 20. točki se beseda »ter« nadomesti s piko.
21. točka se črta.
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17. člen
V prvem odstavku 73. člena se 2. točka spremeni tako,
da se glasi:
»2. podpisana izjava vlagatelja glede izpolnjevanja splošnih pogojev javnega razpisa;«.
3. in 4. točka se črtata.
Dosedanja 5. točka postane 3. točka.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
18. člen
V prvem odstavku 75. člena se v 5. točki za besedo »register« doda beseda »UVHVVR«, besedilo »pri naložbah« se
nadomesti z besedilom »v primeru naložb«.
19. člen
V drugem odstavku 78. člena se številka »500.000« nadomesti s številko »1.000.000«.
20. člen
V prvem odstavku 83. člena se v 3. točki črta besedilo »ali
javnega vodovoda«.
V 5. točki se črta pika in besedilo »Plavajoči objekti morajo biti postavljeni v skladu s pogoji, ki izhajajo iz koncesijske
pogodbe oziroma vodnega dovoljenja«.
V 10. točki se podpičje nadomesti s piko in doda stavek
»V primeru, da gre za poseg v okolje, za katerega je treba
pridobiti sklep v predhodnem postopku po predpisih o varstvu
okolja, se predloži navedeni sklep;«.
12. točka se spremeni tako, da se glasi:
»12. če se bodo predvidena dela oziroma posegi v naravo
izvajali na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja
ohranjanja narave poseben status, vlagatelj predloži naravovarstveno mnenje;«.
17. točka se spremeni tako, da se glasi:
»17. vlagatelj je imetnik vodne pravice za obrat akvakulture, ki je predmet naložbe po predpisih, ki urejajo področje voda,
razen v primeru rabe meteorne vode;«.
21. člen
V prvem odstavku 84. člena se 2. točka spremeni tako,
da se glasi:
»2. podpisana izjava vlagatelja glede izpolnjevanja splošnih pogojev javnega razpisa;«.
3. in 4. točka se črtata.
Dosedanja 5. točka postane 3. točka.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
22. člen
V drugem odstavku 89. člena se številka »500.000« nadomesti s številko »1.000.000«.
23. člen
V prvem odstavku 94. člena se 4. točka spremeni tako,
da se glasi:
»4. če naložba posega v okolje, je treba v skladu s predpisom, ki ureja posege v okolje, vlogi na javni razpis priložiti
okoljevarstveno soglasje ali sklep, da postopek presoje vplivov
na okolje ni potreben. V primeru, da gre za poseg v okolje, za
katerega je treba pridobiti sklep v predhodnem postopku po
predpisih o varstvu okolja, se predloži navedeni sklep;«.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. če se bodo predvidena dela oziroma posegi v naravo
izvajali na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja
ohranjanja narave poseben status, vlagatelj predloži naravovarstveno mnenje in«.
6. točka se črta.
Dosedanja 7. točka postane 6. točka.
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24. člen
V prvem odstavku 95. člena se 2. točka spremeni tako,
da se glasi:
»2. podpisana izjava vlagatelja glede izpolnjevanja splošnih pogojev javnega razpisa.«.
3. in 4. točka se črtata.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
25. člen
V drugem odstavku 100. člena se številka »500.000«
nadomesti s številko »1.000.000«.
26. člen
V prvem odstavku 101. člena se besedilo »z zaprtim«
nadomesti z besedilom »z delno odprtim«.
V drugem odstavku se tretji stavek spremeni tako, da se
glasi: »Datum začetka elektronskega vnosa in oddaje vlog na
javni razpis se določita z javnim razpisom.«.
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Vloge in predloženi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. Za dokumente, ki so predloženi v tujem jeziku,
vlagatelj oziroma upravičenec zagotovi slovenski prevod.«.
27. člen
Peti odstavek 102. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Vlagatelj pošlje vlogo priporočeno na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana, ali jo vloži osebno v vložišču ARSKTRP v
času uradnih ur v roku, ki je določen v javnem razpisu.«.
Doda se nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Ne glede na drugi, tretji in četrti odstavek tega člena
se zahtevki za povračilo vlagajo pisno na naslov Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160,
Ljubljana, ali se vložijo osebno v vložišču ARSKTRP v času
uradnih ur v roku, ki je določen v javnem razpisu.«.
28. člen
V 104. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Prispele vloge obravnava ARSKTRP. Odpiranje vlog
ni javno. ARSKTRP odpira in obravnava vloge ter zahteva
odpravo njihovih pomanjkljivosti v obdobjih, določenih v javnem razpisu. Vloge za posamezni ukrep se odobravajo in
sredstva se dodeljujejo do porabe sredstev, razpisanih z javnim razpisom. Obravnava vloge se začne s preveritvijo njene
popolnosti v skladu z določbami tretjega odstavka 125. člena
Uredbe 1303/2013/EU in določbami za posamezne ukrepe iz
te uredbe.«.
29. člen
V drugem odstavku 105. člena se na koncu 19. točke
pika nadomesti s podpičjem in dodata se novi 20. in 21. točka,
ki se glasita:
»20. stroški nakupa vodnih organizmov;
21. stroški plačila za vodno pravico in vodno povračilo.«.
30. člen
V 108. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi:
»(splošni pogoji za odobritev vloge na javni razpis)«.
V prvem odstavku se v napovednem stavku črta besedilo
»ob oddaji vloge«.
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
»6. vlagatelj mora biti ekonomsko in finančno sposoben,
kar se preverja z bonitetno oceno;«.
V 12. točki se drugi stavek spremeni tako, da se glasi
»Splošni stroški, kot so stroški za pripravljalna dela pridobivanje dovoljenj, izdelava študije izvedljivosti, se ne štejejo za
začetek izvajanja operacije.«.
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V tretjem stavku se beseda »naročila« nadomesti z besedo »naročanja« in črta besedilo »zbiranje ponudb se ne šteje
za prevzem obveznosti;«.
V 13. točki se za besedo »dobavitelja« doda besedilo
»oziroma izvajalca«.
V 17. točki se besedilo »pet let po zaključku operacije«
nadomesti z besedilom »deset let po dnevu oddaje vloge«.
V 20. točki se v drugem stavku za besedo »oddaje« doda
beseda »zadnjega«.
V 22. točki se za besedo »predračuni« doda besedilo
»ter druga dokazila«. Beseda »upravičenca« se nadomesti z
besedo »vlagatelja«.
V 23. točki se pika nadomesti s podpičjem.
Dodajo se nove 24., 25., 26. in 27. točka, ki se glasijo:
»24. v primeru, če vlagatelj ni naročnik v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, mora za dobavo blaga oziroma
izvedbo storitve ali gradnje, katerih vrednost je višja od 3.000
eurov brez DDV, predložiti tri primerljive ponudbe, ki ustrezajo zahtevam iz projektne dokumentacije, razen za splošne
stroške. Ponudbe morajo biti pridobljene od neodvisnih ponudnikov, pri čemer vlagatelj izbere najugodnejšo ponudbo. Ponudbe morajo biti primerljive, ker mora vlagatelj vsem možnim
ponudnikom poslati enako povpraševanje, v katerem navede
minimalne pogoje, ki jih mora blago, storitev oziroma gradnja
vsebovati, da bo lahko izbrana. Če ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, ki jih mora blago, storitev oziroma gradnja
vsebovati, je vlagatelj ne sme izbrati. Vlagatelj predloži ustrezno utemeljitev izbora najugodnejše ponudbe. Ponudbe lahko
ARSKTRP dodatno preveri in v skladu z ugotovitvijo omeji
priznano vrednost operacije, če oceni, da so predvideni stroški
za neko operacijo, glede na njeno vrednost, nerealni oziroma
previsoki;
25. vlagatelj mora zagotoviti opis stanja, fotografije, tloris
tehnološke izboljšave objektov po naložbi in opis tehnoloških
izboljšav, zamenjav opreme in inštalacij, kadar se operacija
nanaša na ureditev objektov, za katere ni treba pridobiti upravnih dovoljenj;
26. vlagatelj mora zagotoviti projekt za izvedbo, kadar se
naložba nanaša na ureditev objektov, za katere je treba pridobiti upravno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev
objektov;
27. vlagatelj mora zagotoviti dovoljenje za gojitev vodnih
organizmov v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave,
kadar je to potrebno.«.
31. člen
V šestem odstavku 110. člena se doda nova 1. točka, ki
se glasi:
»1. končne ponudbe, na podlagi katerih je vlagatelj sklenil
pogodbe ali naročil opremo ali storitev, je treba priložiti skupaj
z obrazložitvijo, iz katere so razvidni povpraševanje, prejete
ponudbe, odločitev za nakup in utemeljitev izbora;«.
Dosedanje 1. do 13. točka postanejo 2. do 14. točka.
Na koncu dosedanje 14. točke, ki postane 15. točka, se
pika nadomesti s podpičjem.
Doda se nova 16. točka, ki se glasi:
»16. če se vlagatelj šteje za naročnika v skladu s predpisi,
ki urejajo javno naročanje, mora ob prvem zahtevku za povračilo sredstev predložiti kopijo dokumentacije postopka izbire
izvajalca oziroma dobavitelja v skladu s predpisom, ki ureja javno naročanje, oziroma zagotoviti odstop slednje v originalu.«.
32. člen
V tretjem odstavku 113. člena se na koncu odstavka doda
nov tretji stavek, ki se glasi:
»Dokumenti se hranijo kot izvirniki, kopije izvirnikov ali na
splošno sprejetih nosilcih podatkov.«.
33. člen
V tretjem odstavku 116. člena se črta besedilo »ne odstopi od pravice do sredstev v 30 dneh od prejema odločbe o
dodelitvi sredstev ali«.
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34. člen
Tretji odstavek 117. člena se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
35. člen
Za tretjim odstavkom 119. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) ARSKTRP zagotavlja OU podatke in vnos v sistem za
računalniško beleženje in shranjevanje podatkov o operacijah
za namene poročanja v skladu s točko (a) prvega odstavka
97. člena in 114. členom Uredbe 508/2014/EU.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
36. člen
(končanje postopkov)
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepov iz
Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020,
ki se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17), se
končajo v skladu z Uredbo o izvajanju ukrepov iz Operativnega
programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo
z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17).
37. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-8/2018
Ljubljana, dne 8. marca 2018
EVA 2017-2330-0047
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS (UL L
št. 117 z dne 5. 5. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2001/83/ES), določa način in postopek analiznega, nekliničnega farmakološko-toksikološkega in kliničnega preskušanja
zdravil za uporabo v humani medicini, ki mora biti opisan v
dokumentaciji o kakovosti, varnosti in učinkovitosti zdravila ter
je del vloge za pridobitev oziroma vzdrževanje dovoljenja za
promet z zdravilom.
2. člen
(način in postopek preskušanja)
(1) Način in postopek analiznega, nekliničnega farmakološko-toksikološkega in kliničnega preskušanja zdravil za uporabo v humani medicini ter vsebina dokumentacije o kakovosti,
varnosti in učinkovitosti zdravila morajo ustrezati pogojem,
določenim v Prilogi I Direktive 2001/83/ES.
(2) Podrobnejša priporočila glede vsebine dokumentacije
iz prejšnjega odstavka, sprejeta na Odboru za zdravila za uporabo v humani medicini pri Evropski agenciji za zdravila, so objavljena v smernicah Evropske komisije »The Rules Governing
Medicinal Products in the European Union, Volume 3 – Medicinal Products for Human Use: Guidelines« na spletni strani
https://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-3_en.
3. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu in postopku analiznega, farmakološko-toksikološkega in kliničnega preskušanja zdravil za uporabo v humani
medicini (Uradni list RS, št. 86/08, 37/10 in 17/14 – ZZdr-2).
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-15/2018
Ljubljana, dne 5. marca 2018
EVA 2018-2711-0007
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje

MINISTRSTVA
683.

Pravilnik o načinu in postopku analiznega,
nekliničnega farmakološko-toksikološkega
in kliničnega preskušanja zdravil za uporabo
v humani medicini

Na podlagi osmega odstavka 30. člena Zakona o zdravilih
(Uradni list RS, št. 17/14) ministrica za zdravje izdaja

PRAVILNIK
o načinu in postopku analiznega,
nekliničnega farmakološko-toksikološkega
in kliničnega preskušanja zdravil za uporabo
v humani medicini
1. člen
(področje urejanja)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2001/83/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (UL L št. 311 z
dne 28. 11. 2001, str. 67), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU)
2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017
o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES,
Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 ter

684.

Pravilnik o razvojnih nalogah v visokem
šolstvu

Na podlagi 21. člena Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 35/17)
in za izvrševanje prve alineje tretjega odstavka 72.a člena
Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno
prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12,
85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o razvojnih nalogah v visokem šolstvu
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik podrobneje ureja javno financiranje razvojnih
nalog visokošolskih zavodov, ki izvajajo javnoveljavne študijske programe, vsebuje opredelitev in namen razvojnih nalog,
določa pogoje za začetek sofinanciranja ter postopek in način
dodeljevanja sredstev za razvojne naloge.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
(upravičenci do sofinanciranja)
Sredstva za razvojne naloge se lahko dodelijo javnim in
zasebnim visokošolskim zavodom, ki izvajajo javnoveljavne
študijske programe.

Št.

(opredelitev in namen razvojnih nalog)

10. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika se preneha
uporabljati 9.a člen Pravilnika o razvojnih nalogah v visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 107/11 in 19/16).
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-7/2018/12
Ljubljana, dne 1. marca 2018
EVA 2018-3330-0006
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica
za izobraževanje, znanost in šport

(pogoji za začetek postopka sofinanciranja)

5. člen
(postopek za dodelitev sredstev)
Glede postopka za dodelitev sredstev za razvojne naloge
se v celoti uporabljajo določbe predpisa, ki ureja postopke za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
6. člen
(način dodeljevanja sredstev)
Sredstva za razvojne naloge se dodeljujejo z javnim razpisom, ki ga ministrstvo objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in skupaj z razpisno dokumentacijo tudi na svojih
spletnih straneh.
7. člen
(pogodba)
Za dodelitev sredstev se na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa sklene pogodba med ministrstvom in
izbranim visokošolskim zavodom.
8. člen
(uporaba predpisa)
Poleg postopka za dodelitev sredstev za razvojne naloge
se določbe predpisa, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije iz 5. člena tega pravilnika, v celoti uporabljajo tudi glede obveznih sestavin javnega razpisa, razpisne
dokumentacije in sklenjene pogodbe.
9. člen
(dodelitev pomoči »de minimis«)
(1) Zasebnim visokošolskim zavodom, ki izvajajo javnoveljavne študijske programe, se sredstva za razvojne naloge,
ki predstavljajo državno pomoč, dodelijo v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri
pomoči »de minimis« (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1).
Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu prejemniku na
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(prenehanje uporabe predpisov)

4. člen
Ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), lahko začne postopek za dodelitev sredstev, če so za to zagotovljena proračunska sredstva in so
izpolnjeni drugi pogoji za prevzemanje obveznosti, določeni z
zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev, ter predpisi s področja visokega šolstva.
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podlagi pravila »de minimis«, ne sme preseči 200.000 eurov v
katerem koli obdobju treh zaporednih proračunskih let.
(2) Dajalec pomoči bo prejemnike pisno obvestil o predvidenem znesku in pogojih pomoči ob izrecnem sklicevanju na
Uredbo 1407/2013/EU.

3. člen
(1) Razvojne naloge so namenjene spodbujanju razvoja
študijske dejavnosti na področju kakovosti študija, internacionalizacije, prenosa znanja, sodelovanja z okoljem, znanstveno-raziskovalne in umetniške ustvarjalnosti ter socialne
razsežnosti, ki prispevajo k doseganju ciljev in rezultatov ter
izvajanju ukrepov ali nalog s področja visokošolskega izobraževanja, opredeljenih v dokumentih razvojnega načrtovanja
države.
(2) Razvojne naloge izhajajo iz poslanstva visokošolskih
zavodov in njihovih institucionalnih strategij. Razvojne naloge
visokošolskih zavodov se lahko nanašajo na posamezni vidik
ali sklop uresničevanja ciljev in ukrepov iz prejšnjega odstavka
tega člena.
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Odločba o soglasju k sklepu ustanoviteljev
ustanove Fundacije SICEH, ustanova za razvoj
kibernetike

Ministrstvo za javno upravo na podlagi 12. člena in tretjega odstavka 17. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS,
št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in
34.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E,
48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14,
90/14 in 51/16) v upravni zadevi izdaje soglasja k sklepu
ustanoviteljev ustanove Fundacije SICEH, ustanova za razvoj
kibernetike, izdaja

ODLOČBO
o soglasju k sklepu ustanoviteljev ustanove
Fundacije SICEH, ustanova za razvoj kibernetike
1. Ministrstvo za javno upravo daje soglasje k spremembi sedeža, ki jo je ustanovitelj »Fundacija SICEH, ustanova za razvoj kibernetike«, sprejel s sklepom in o čemer
je notar Andrej Dokler dne 29. junija 2017 izdal notarski
zapis opr. št. SV 376/17 o spremembi sedeža in poslovnega
naslova:
– sedež Fundacije SICEH, ustanove za razvoj kibernetike,
je v Krškem;
– poslovni naslov Fundacije SICEH, ustanove za razvoj
kibernetike, je Sotelsko 19, 8270 Krško.
2. V skladu z 12. členom Zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.)
stroške objave soglasja v Uradnem listu Republike Slovenije
nosi ustanova.
Št. 007-515/2017
Ljubljana, dne 2. marca 2018
EVA 2017-3130-0028
Boris Koprivnikar l.r.
Minister
za javno upravo
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SODNI SVET
686.

Sklep o objavi javnega poziva sodnikom
k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

Na podlagi določbe 62.b člena Zakona o sodiščih
(ZS-UPB-4, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana, na 113. seji 1. 3. 2018 sprejel

SKLEP
Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto:
– predsednik Okrožnega sodišča v Novem mestu
Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški
program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje
pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih. Predložitev šestletnega
strateškega programa dela sodišča ni obvezna za kandidate za
podpredsednike sodišč.
Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati v 30-ih dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo
na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, p.p. 675.
Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Marko Novak l.r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
687.

Akt o spremembah Akta o metodologiji
za pripravo in ocenitev naložbenega načrta
operaterja prenosnega sistema zemeljskega
plina

Na podlagi četrtega odstavka 252. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) Agencija za energijo
izdaja

AKT
o spremembah Akta o metodologiji za pripravo
in ocenitev naložbenega načrta operaterja
prenosnega sistema zemeljskega plina
1. člen
V Aktu o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina
(Uradni list RS, št. 9/15) se četrti in peti odstavek 12. člena
spremenita tako, da se glasita:
»(4) Pri izračunu finančnih kazalnikov se uporablja finančna diskontna stopnja, ki je enaka tehtanemu povprečnemu strošku kapitala v skladu z določbami akta, ki ureja metodologijo
za določitev regulativnega okvira za prenos zemeljskega plina.
Ne glede na prejšnji stavek se pri naložbah skupnega interesa
pri izračunu finančnih kazalnikov uporabi finančna diskontna
stopnja, ki je enaka finančni diskontni stopnji, določeni v skladu
z metodologijo Evropske mreže operaterjev prenosnih sistemov za plin (v nadaljnjem besedilu: ENTSO za plin) in znaša
najmanj štiri odstotke.
(5) Pri izračunu ekonomskih kazalnikov se uporabi družbena diskontna stopnja, ki je enaka družbeni diskontni stopnji,
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določeni v skladu z metodologijo ENTSO za plin in znaša
najmanj štiri odstotke.«.
2. člen
V četrtem odstavku 16. člena se črta besedilo »ali na povečanje obratovalne zanesljivosti prenosnega sistema«.
3. člen
V četrtem odstavku 17. člena se črta besedilo »ali na povečanje obratovalne zanesljivosti prenosnega sistema«.
4. člen
Prvi, drugi in tretji odstavek 18. člena se spremenijo tako,
da se glasijo:
»(1) Z merili zanesljivosti oskrbe agencija ugotavlja pomembnost naložbe za povišanje infrastrukturnega standarda
(N-1) oziroma ali naložba zmanjšuje kritična tveganja, opredeljena v veljavni zadnji Oceni tveganj, ki vplivajo na zanesljivost
oskrbe z zemeljskim plinom v RS (v nadaljnjem besedilu: ocena
tveganj).
(2) Z merili zanesljivosti oskrbe agencija presoja naložbe
v povečanje obratovalne zanesljivosti prenosnega sistema, ki
so v fazi priprave in katerih naložbena vrednost presega pet
milijonov eurov.
(3) Naložbeni načrt je skladen z merili zanesljivosti oskrbe, če naložbe iz prejšnjega odstavka izkazujejo bistveno povišanje infrastrukturnega standarda (N-1), zlasti dokler je le-ta
manjši od 100 odstotkov, oziroma če bistveno zmanjšujejo
kritična tveganja, opredeljena v oceni tveganj.«.
5. člen
Tretji odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če agencija po izvedenem postopku ocenjevanja naložbenega načrta in proučitve desetletnega razvojnega načrta
izda soglasje k desetletnemu razvojnemu načrtu, se šteje, da
je naložbeni načrt pozitivno ocenjen. Naložbe iz naložbenega
načrta, ki je priložen k zadnjemu desetletnemu razvojnemu
načrtu, h kateremu je agencija dala soglasje, so podlaga za
določitev načrtovanih upravičenih stroškov operaterja prenosnega sistema. Če naložbeni načrt, h kateremu je agencija
dala soglasje, ne vsebuje načrtovanih naložb za vsa leta regulativnega obdobja, mora operater prenosnega sistema na poziv
agencije v postopku določitve regulativnega okvira predložiti
seznam in predstavitev naložb za manjkajoča leta skladno z
12. členom tega akta.«.
6. člen
V PRILOGI III: Naložbe v pripravi se v poglavju b) Naložbe z vrednostjo med pet in 25 milijonov EUR spremeni 4. točka
tako, da se glasi:
»4. Izračun finančnih kazalnikov (razen za naložbe v
povečanje obratovalne zanesljivosti):
– finančna neto sedanja vrednost (NSVf);
– finančna interna stopnja donosnosti (ISDf);
– finančni količnik relativne koristnosti (K/Sf).«.
V poglavju c) Naložbe z vrednostjo nad 25 milijonov EUR
se 4. in 5 točka spremenita tako, da se glasita:
»4. Izračun finančnih kazalnikov (razen za naložbe v
povečanje obratovalne zanesljivosti):
– finančna neto sedanja vrednost (NSVf);
– finančna interna stopnja donosnosti (ISDf);
– finančni količnik relativne koristnosti (K/Sf).
5. Izračun ekonomskih kazalnikov (razen za naložbe v
povečanje obratovalne zanesljivosti):
– ekonomska neto sedanja vrednost (NSVe);
– ekonomska interna stopnja donosnosti (ISDe);
– ekonomski količnik relativne koristnosti (K/Se).«.
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KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 111-14/2017-08/228
Maribor, dne 23. januarja 2018
EVA 2017-2430-0078
Predsednica sveta
Agencije za energijo
Ivana Nedižavec Korada l.r.

688.

ODLOČBO
o imenovanju vodje
Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani
Dr. Katarina Bergant, rojena 3. 2. 1971, višja državna
tožilka na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, se s 6. 2.
2018 imenuje za vodjo Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani – za dobo šestih let, in sicer do 5. 2. 2024.
DTS št. 185/2017-5
Ljubljana, dne 6. februarja 2018
Robert Renier l.r.
Predsednik
Državnotožilskega sveta

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin
na območju Slovenije za februar 2018

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični
urad Republike Slovenije
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POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju
Slovenije za februar 2018
Cene življenjskih potrebščin so bile februarja 2018 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,7 %.
Št. 9621-52/2018/5
Ljubljana, dne 5. marca 2018
EVA 2018-1522-0007
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

Odločba o imenovanju vodje Okrožnega
državnega tožilstva v Ljubljani

Na podlagi prvega odstavka 117. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 s spremembami) je Državnotožilski svet na obrazložen predlog ministra za pravosodje RS, št. 701-64/2017 z 19. 12. 2017, po predhodnem mnenju
generalnega državnega tožilca RS, št. VDT-Tu-20-5/10/2017/3
s 7. 11. 2017, v postopku imenovanja vodje Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani, na 3. redni seji, ki je potekala 6. 2.
2018, izdal naslednjo

689.

Št.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
690.

Razlaga v zvezi z izvajanjem 54. člena
Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti

Komisija za spremljanje izvajanja in razlago Kolektivne
pogodbe komunalnih dejavnosti je na podlagi 37. člena Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 43/15,
86/16, 12/17 in 80/18 – v nadaljevanju: KP KD) na seji dne 1. 3.
2018 sprejela

RAZLAGO
v zvezi z izvajanjem 54. člena Kolektivne
pogodbe komunalnih dejavnosti
V kolikor poteka postopek ukinitve dejavnosti ali dela dejavnosti sočasno s prenosom te dejavnosti na novega izvajalca,
bodisi koncesionarja ali katerekoli druge pravno organizacijske
oblike, je 54. člen KP KD treba razumeti in razlagati v povezavi
s 75. členom ZDR-1, ki ureja spremembo delodajalca. Delavci
imajo pravico do varstva zaposlitve in varstva pravic po obstoječi pogodbi o zaposlitvi v obliki prehoda k prevzemniku.
Pri tem statusna oblika prenosnika oziroma prevzemnika ni
pomembna.
Ljubljana, dne 7. marca 2018
Majda Marolt l.r.
Predsednica
Komisije za spremljanje
izvajanja in razlago
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OBČINE
BOROVNICA
691.

Pravilnik o postopku izvedbe javnega razpisa
v Občini Borovnica

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
15. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16)
je Občinski svet Občine Borovnica na 26. redni seji dne 22. 2.
2018 sprejel

PRAVILNIK
o postopku izvedbe javnega razpisa
v Občini Borovnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik podrobneje ureja:
– način izvedbe postopka izbire programov in projektov,
ki se na področjih kulture, socialnega varstva, zdravja, turizma,
športa, varstva okolja, mladine, starejših in na drugih področjih
v interesu občine sofinancirajo na podlagi javnega razpisa,
– sklepanje pogodb o sofinanciranju in
– način izvajanja nadzora nad izvedbo pogodb.
2. člen
(cilji in načela postopka)
(1) Cilji in načela izvajanja javnih razpisov so:
– zagotavljanje potrebnih pogojev za dejavnosti, ki niso
izvajane v okviru javnih služb, a ustrezajo kriterijem ugotavljanja javnega interesa,
– javna dostopnost do proračunskih sredstev,
– kakovost dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračunskih
sredstev,
– javna dostopnost do dejavnosti, ki se sofinancirajo iz
proračunskih sredstev,
– preprečevanje dvojnega financiranja iste dejavnosti,
– podpora dejavnostim, ki jim ni moč pripisati pretežno
komercialne naravnanosti.
(2) Tem ciljem in načelom so podrejena merila za posamezno področje, ki jih potrdi občinski svet.
II. PRISTOJNOSTI PRI VODENJU
RAZPISNEGA POSTOPKA
3. člen
(vodenje in izvedba razpisa)
Naloge vodenja javnega razpisa opravlja občinska uprava, posamezne naloge v postopku pa opravljata administrativna komisija in strokovna komisija.
4. člen
(naloge administrativne komisije)
Naloge administrativne komisije so predvsem:
– ugotavljanje formalne popolnosti vlog, to je pravočasnosti in popolnosti vloge ter upravičenosti prijaviteljev,
– priprava seznama pomanjkljivosti vlog, na podlagi katerega se pošljejo zahteve za dopolnitev,
– pregled administrativne upravičenosti in pogojev, ki jih
glede na razpisno besedilo mora izpolnjevati prijavitelj.

5. člen
(naloge strokovne komisije)
Naloge strokovne komisije so:
– potrditev pogojev in meril za določeno razpisno področje na poziv pristojnega javnega uslužbenca še pred izvedbo
razpisa, če niso že določeni s področnimi pravilniki,
– ocenjevanje vseh pravočasnih in popolnih vlog upravičenih prijaviteljev,
– priprava poročila o ocenjevanju in predloga za sofinanciranje.
6. člen
(imenovanje in mandat administrativne komisije)
Administrativno komisijo, ki šteje dva člana, imenuje župan izmed uslužbencev občinske uprave za obdobje štirih let.
Po izteku mandata so člani v administrativno komisijo lahko
ponovno imenovani.
7. člen
(imenovanje in mandat strokovnih komisij)
(1) Predsednika in člane strokovne komisije imenuje župan izmed strokovnjakov z ustreznih področij. Posamezna
strokovna komisija šteje od tri do pet članov.
(2) Če javni razpis vsebuje več vsebinskih področij, se
število članov posamezne komisije določi tako, da se zagotovi
zastopanost strokovnjakov različnih področij, ki so razpisana.
(3) Pri imenovanju članov strokovne komisije je občina
samostojna, končno odločitev o imenovanju strokovne komisije
sprejme župan.
(4) Mandat strokovnih komisij traja štiri leta. Po izteku
mandata so člani lahko ponovno imenovani.
8. člen
(razrešitev članov komisij)
(1) Župan lahko člana komisij razreši pred iztekom mandata, če:
– se član ne udeležuje sej komisije,
– član komisije ne izvaja svojih nalog,
– pri svojem delu ravna v nasprotju s predpisi in sklepom
o imenovanju,
– svojih nalog ne opravlja strokovno in v dogovorjenih
rokih,
– je prekršil načelo zaupnosti in tajnosti podatkov.
(2) V primeru razrešitve člana komisije župan imenuje
nadomestnega člana komisije.
9. člen
(nepristranskost komisije)
(1) V postopku izvedbe javnega razpisa se zagotavlja
nepristranskost vseh oseb, ki na kakršenkoli način sodelujejo
v razpisnem postopku.
(2) Nepristranskost oseb iz prvega odstavka pomeni:
– da oseba ni poslovno ali osebno zainteresirana za
pridobitev javnih sredstev, ki so predmet obravnave komisije,
bodisi kot prijavitelj, zakoniti zastopnik ali pooblaščenec ali
druga odgovorna oseba prijavitelja oziroma kot soizvajalec
projekta ali programa,
– da oseba s prijaviteljem ali zakonitim zastopnikom ali s
pooblaščencem prijavitelja ni v krvnem sorodstvu v ravni vrsti
ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, ali v zakonski ali
izven zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena,
– da osebe ali njihovi družinski člani niso člani organov
upravljanja ali poslovodenja prijavitelja ali z njim povezane
organizacije.
(3) Pred začetkom opravljanja nalog v zvezi z izvedbo posameznega javnega razpisa mora vsak član razpisne komisije
podpisati izjavo o nepristranskosti in zaupnosti.
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(4) Če član razpisne komisije kadarkoli med svojim delom
ugotovi, da se nahaja v navzkrižju interesov, mora o tem takoj
seznaniti ostale člane komisije in se izločiti iz obravnavanja
prijave, na katero se nasprotje interesov nanaša.
(5) Če se član razpisne komisije ne izloči sam, lahko o
izločitvi odloči tudi župan.
10. člen
(plačilo članom komisije)
Župan lahko odloči, da člani strokovne komisije za svoje
sodelovanje v komisiji dobijo plačilo. V ta namen župan sprejme sklep o višini nagrade za delo komisije.
III. IZVEDBA RAZPISA
11. člen
(potek razpisa)
Razpisi se izvajajo v naslednjih fazah:
1. Uvedba postopka:
– objava razpisa.
2. Priprava vlog za obravnavo:
– odpiranje vlog, prispelih na razpis,
– pošiljanje pozivov za dopolnitev nepopolnih vlog,
– izdaja sklepa o zavrženju nepravočasne vloge, vloge,
ki je ni vložila upravičena oseba oziroma je prijavitelji niso
pravočasno dopolnili.
3. Ocenjevanje vlog:
– ocenjevanje vlog,
– poročilo in predlog sofinanciranja.
4. Izbor projektov oziroma programov, izdaja odločb.
5. Sklepanje pogodb.
12. člen
(objava razpisa)
(1) Razpis se v celoti z vso razpisno dokumentacijo objavi na spletni strani občine. Obvestilo o razpisu se objavi v
uradnem glasilu občine.
(2) V času razpisa mora biti dokumentacija razpisa dosegljiva vsem zainteresiranim na sedežu občine.
13. člen
(objava razpisa pred sprejetjem proračuna)
(1) Če proračun ni sprejet pravočasno, lahko občina objavi razpis tudi pred sprejetjem proračuna.
(2) V tem primeru se postopek izbora izvede v skladu
s tem pravilnikom, pri čemer v odločbi o izboru ni navedena
končna višina sofinanciranja.
(3) Višina sofinanciranja se določi v posebnem sklepu, ki
se sprejme po sprejetju proračuna.
14. člen
(sestavine razpisa)
(1) Razpis mora vsebovati:
– ime in sedež občine,
– navedbo, da gre za razpis za izbiro programov in projektov, pri katerem bodo v okviru sredstev, ki so na razpolago za
posamezen razpis, sofinancirani tisti programi oziroma projekti,
ki bodo v postopku izbire ovrednoteni višje,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– področja, ki so predmet javnega razpisa,
– osnovne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
– merila za izbor,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena
sredstva,
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev,
– minimalne pogoje za dodelitev sofinanciranja,
– način določanja višine sofinanciranja posameznega
programa ali projekta,
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– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o
izidu javnega razpisa,
– način pošiljanja in vsebino vlog,
– datum odpiranja vlog,
– navedbo javnih uslužbencev, pristojnih za posredovanje
informacij,
– informacijo o razpisni dokumentaciji, ki je prijaviteljem
na razpolago,
– navedbo o tem, kdo s sklepom odloči o dodelitvi sredstev in kdo odloči o pritožbi.
(2) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– obrazce za predložitev podatkov o programu oziroma
projektu,
– navedbo vseh dokumentov, ki jih mora prijavitelj predložiti kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje in da je upravičen do
sredstev,
– vzorec pogodbe, ki se bo sklepala z izbranimi prijavitelji,
– druge podatke, če so potrebni glede na predmet javnega razpisa.
15. člen
(odpiranje vlog)
Vloge, prispele na javni razpis, odpre administrativna
komisija. Komisija sestavi zapisnik, v katerega vpiše:
– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– imena navzočih članov komisije,
– ugotovitve o prepoznih in nepopolnih vlogah ter vlogah,
ki jih niso vložile upravičene osebe,
– seznam vlog, ki ustrezajo pogojem razpisa,
– seznam vlog, ki so pozvane na dopolnitev.
16. člen
(poziv k dopolnitvi)
Na podlagi ugotovitev zapisnika administrativne komisije
pristojni javni uslužbenec prijavitelje pozove k dopolnitvi vloge.
Poziv za dopolnitev mora vsebovati rok za dopolnitev vloge, ki
ne sme biti krajši od petih delovnih dni.
17. člen
(sklep o zavrženju)
(1) Na podlagi ugotovitev zapisnika o odpiranju vlog občinska uprava izda sklep o zavrženju vlog, ki so bile prepozne,
niso bile dopolnjene v roku ali so jih vložile neupravičene
osebe.
(2) Zoper sklep o zavrženju lahko prijavitelj v roku osmih
dni po prejemu sklepa vloži pritožbo, o kateri odloča župan.
Zoper županovo odločbo ni pritožbe, mogoč pa je upravni spor
pred pristojnim sodiščem.
(3) Vloga, prispela na razpis, je pravočasna, če je prispela
v roku, določenem v besedilu razpisa.
(4) Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine,
ki jih določa besedilo razpisa. Vloga se šteje za popolno tudi, če
se je prijavitelj prijavil na več sklopov ali področij istega razpisa
in je samo eni vlogi priložil vse obvezne sestavine.
18. člen
(ocenjevanje vlog)
Ocenjevanje vseh pravočasnih in popolnih vlog izvede
strokovna komisija, ki ovrednoti programe ali projekte glede na
v razpisu objavljena merila. O ocenjevanju pripravi poročilo in
predlog sofinanciranja.
19. člen
(poročilo in predlog sofinanciranja)
Poročilo in predlog sofinanciranja vsebuje:
– obrazložitev vsebinskih razlogov za predlagano odobritev ali zavrnitev posameznega programa ali projekta,
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– dosežene točke, obrazložitev vsebinskih razlogov za
dodeljene točke pri vsakem od meril za ocenjevanje in predlog
strokovne komisije o višini sofinanciranja programa ali projekta.
20. člen
(izdaja odločbe)
(1) Pristojni organ izda odločbo o sofinanciranju programov ali projektov, v roku, ki ga določa javni razpis, in najpozneje v dveh mesecih od datuma odpiranja vlog.
(2) Odločba lahko vključuje tudi po prednostnem vrstnem
redu razvrščeno rezervno listo programov in projektov, ki lahko postanejo predmet sofinanciranja v primeru sprostitve ali
povečanja proračunskih sredstev, oziroma rezervno listo, s
katero se lahko povečuje obseg sofinanciranja že odobrenih
programov ali projektov.
(3) Zoper odločbo se lahko v roku osmih dni po prejemu
odločbe vloži pritožbo, o kateri odloča župan. Zoper županovo
odločitev ni pritožbe, mogoč pa je upravni spor pred pristojnim
sodiščem.
21. člen
(vsebina pogodbe)
(1) Pogodba mora vsebovati naslednje elemente:
– pogodbene stranke (naziv, naslov, davčna številka, številka računa, zastopnik),
– predmet pogodbe, ki opredeljuje naziv in vsebino programa, obseg, čas realizacije, celotno vrednost in višino sofinanciranja s strani občine,
– trajanje pogodbe,
– rok, do katerega lahko izvajalec črpa finančna sredstva,
– navedbo elementov zahtevka za izplačilo,
– navedbo skrbnikov pogodbe za vsako stranko,
– obveznost navajanja občine kot financerja,
– obveznost poročanja občini,
– način nadzora nad zakonito in namensko porabo sredstev,
– določilo o sankcijah v primeru nenamenske porabe
sredstev ali neizpolnitvijo predmeta pogodbe,
– določilo, da mora izvajalec sproti obveščati občino o
spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti,
– datum podpisa in podpise.
(2) Glede na posebnosti predmeta pogodbe pogodba
vsebuje tudi dodatne sestavine. Pristojni javni uslužbenci so
praviloma tudi skrbniki pogodb na strani občine.
22. člen
(sklenitev pogodbe)
(1) Občina pošlje izbranemu izvajalcu pogodbo in ga
pozove k podpisu.
(2) Izvajalec vrne podpisano pogodbo v roku, določenem
v pozivu k podpisu pogodbe, sicer se šteje, da je odstopil od
zahteve za sofinanciranje. Rok za podpis pogodbe se lahko
podaljša, če izvajalec pisno sporoči objektivne razloge za podaljšanje roka.
23. člen
(spremljanje pogodb)
Skrbniki pogodb so odgovorni za spremljanje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalcev, ki so prejeli javna
sredstva, in za namensko porabo sredstev.
24. člen
(poročanje)
(1) Izvajalec je dolžan občini po navodilih pristojnega javnega uslužbenca predložiti poročila o poteku in rezultatih izvedbe predmeta pogodbe, skladno z roki, določenimi v pogodbi.
(2) V primeru dvoma lahko skrbnik pogodbe zahteva
dodatna pojasnila ali dokazila, ki so povezana s predmetom
pogodbe.

IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
25. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega pravilnika se prenehajo uporabljati
določbe:
– 8. do 12. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Borovnica (Uradni list RS, št. 18/10),
– 12. člena Pravilnika za vrednotenje programov športa
v Občini Borovnica in zagotavljanju sredstev za obratovalne
stroške športnih objektov (Uradni list RS, št. 76/00),
– 4. do 15. člen Pravilnika za vrednotenje programov in
dejavnosti neprofitnih organizacij in institucij (Uradni list RS,
št. 70/05 in 106/12),
– 3. do 6. člena Pravilnika o sofinanciranju turističnih
dejavnosti na območju Občine Borovnica (Uradni list RS,
št. 19/13).
26. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati in se uporabljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2018-1
Borovnica, dne 22. februarja 2018
Župan
Občine Borovnica
Bojan Čebela l.r.

BREŽICE
692.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za Terme Čatež – širitev tematskih
vsebin

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, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15
– ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 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) in
19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in
3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 23. redni seji dne
19. 2. 2018 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za Terme Čatež – širitev tematskih vsebin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za Terme Čatež – širitev tematskih vsebin (v
nadaljevanju: OPPN).
(2) Ta odlok določa prostorske ureditvene pogoje za rušitev in prenovo obstoječih ter gradnjo novih objektov, ureditev
utrjenih in zelenih površin ter gradnjo prometne, energetske,
komunalne in druge infrastrukture.
(3) OPPN je izdelalo podjetje Region, Projektivni biro d.o.o.,
Brežice, Cesta prvih borcev 11, številka projekta 3090/U-15.
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2. člen
(Vsebina OPPN)
OPPN vsebuje odlok, tekstualni del, grafični del in priloge
z naslednjo vsebino:
I. ODLOK
II. TEKSTUALNI DEL OPPN ZA TERME ČATEŽ – širitev
tematskih vsebin:
1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE Z
OPPN ZA TERME ČATEŽ – širitev tematskih vsebin
2. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
2.1. Opis vplivov in povezav prostorskih ureditev s sosednimi območji
2.2. Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
2.3. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
3. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV
GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO
JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
3.1. Pogoji za prometno urejanje
3.2. Pogoji za komunalno in energetsko urejanje
4. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
5. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in
ohranjanja narave
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
7. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
8. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH OBLIKOVNIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
III. GRAFIČNI DEL OPPN ZA TERME ČATEŽ – širitev
tematskih vsebin:
U1. IZSEK IZ KARTOGRAFSKEGA DELA
PROSTORSKIH SESTAVIN PLANSKIH
AKTOV OBČINE BREŽICE
U2. OBMOČJE OPPN Z OBSTOJEČIM
PARCELNIM STANJEM
U2.1 Pregledna situacija
U2.2 Geodetski načrt
U2.3 Situacija obstoječega stanja; prikaz
rušitev
U3. PRIKAZ VPLIVOV IN POVEZAV S
SOSEDNJIMI OBMOČJI
U4. UREDITVENA SITUACIJA
U5. PRIKAZ UREDITEV GLEDE POTEKA
OMREŽIJ IN PRIKLJUČEVANJA
OBJEKTOV NA GOSPODARSKO
JAVNO INFRASTRUKTURO TER
GRAJENO JAVNO DOBRO – SITUACIJA
INFRASTRUKTURE
U6. PRIKAZ UREDITEV POTREBNIH ZA
OBRAMBO TER VARSTVO PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI,
VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED
POŽAROM
U7. NAČRT PARCELACIJE

M 1:5000

M 1:5000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:5000
M 1:1000

M 1:1000

M 1:1000
M 1:1000

IV. SEZNAM PRILOG OPPN ZA TERME ČATEŽ – širitev
tematskih vsebin:
1. POVZETEK ZA JAVNOST
2. SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA, KI SO
PODALI SMERNICE IN MNENJA ZA PRIPRAVO OPPN ZA
TERME ČATEŽ – širitev tematskih vsebin
3. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA TER MOREBITNE STROKOVNE PODLAGE OSTALIH
SLUŽB
4. OKOLJSKO POROČILO ZA OBČINSKI PODROBNI
PROSTORSKI NAČRT ZA TERME ČATEŽ – širitev tematskih
vsebin
5. SEZNAM VELJAVNE ZAKONODAJE UPOŠTEVANE
PRI IZDELAVI OPPN ZA TERME ČATEŽ – širitev tematskih
vsebin
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6. IZVLEČEK IZ PLANSKEGA AKTA OBČINE BREŽICE,
KI SE NANAŠA NA OBRAVNAVANO OBMOČJE OPPN ZA
TERME ČATEŽ – širitev tematskih vsebin
7. PRIKAZ STANJA OKOLJA
8. STROKOVNE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJIJO
REŠITVE OPPN ZA TERME ČATEŽ – širitev tematskih vsebin
9. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV OPPN ZA TERME
ČATEŽ – širitev tematskih vsebin
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(namen OPPN)
(1) S tem OPPN se podrobneje načrtujejo prostorske ureditve na delu vhodu v Terme Čatež – širitev tematskih vsebin.
(2) Namen OPPN je določitev prostorsko izvedbenih pogojev glede namembnosti in vrste posegov v prostor, glede
lege objektov, velikosti in oblikovanja, pogojev in meril za parcelacijo, glede priključevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro, glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
obrambnih potreb in pogojev glede varovanja zdravja.
(3) OPPN je podlaga za pripravo projektne dokumentacije
za pridobitev gradbenih dovoljenj.
4. člen
(Obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje OPPN je velikosti cca 5,0 ha.
(2) Območje urejanja z OPPN obsega dele ali celote
zemljišč s parc. št.: 2/55 (del), 2/53 (del), 2/26 (del), 2/27 (del),
2/28 (del), k.o. Čatež in 323/58, 323/71, 323/72 (del), 323/73,
323/45, 323/43, 323/23, 326/31 (del), 326/30 (del), 1583/10 in
1583/11, k.o. Cerina.
(3) Meja območja je razvidna na grafičnih prilogah.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(Opis vplivov in povezav prostorskih ureditev
s sosednjimi območji)
(1) Območje OPPN se nahaja na vhodu v Terme Čatež, obojestransko ob dovozni cesti LC Čatež – Terme Čatež
(oziroma obojestransko ob meji območja DPN, ki v tem delu
predstavlja retenzijsko površino za notranje vode Čateškega
polja), je dobro dostopno preko obstoječega cestnega omrežja
in infrastrukturno urejeno.
(2) Nova ureditev – širitev tematskih vsebin ohranja in ne
spreminja osnovne značilnosti prostora, smiselno dopolnjuje
in se navezuje na obstoječe ureditve, obenem tudi omogoča
nadaljevanje urejanja skladno s potrebami Term Čatež.
Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
6. člen
(Umestitev v prostor)
(1) Območje OPPN se nahaja na območju poplavnih voda
reke Save (razred majhne in srednje poplavne nevarnosti) –
nova ureditev je podrejena zagotavljanju poplavne varnosti,
ohranja in ne spreminja del obstoječih ureditev v razredu srednje poplavne varnosti (obstoječa parkirišča – 8 in večnamenska objekta – 2 in 3) ter ciljano preoblikuje in z dodatnimi vsebinami poudarja vhod v kompleks Term Čatež – definira vhodne
točke in smeri ter osnovni koncept umeščanja novih objektov
in pripadajočih funkcionalnih površin, ki bo osnova tudi pri nadaljevanju prostorskega urejanja na celotnem območju Term
Čatež – gre za sistem povezovalnih parkovno urejenih površin
v katere se paviljonsko umeščajo novi objekti in ureditve:
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– večnamenski objekt s pripadajočimi zunanjimi ureditvami v katerega je dovoljeno umeščati različne vsebine in
dejavnosti (gostinstvo, trgovina, storitve, animacije, kulturne in
športne prireditve, razstave, parkiranje) -1;
– servisne enote z BUS postajo namenjene sprejemu in
dobremu počutju obiskovalcev (info točka, sanitarije, trgovina,
gostinstvo) – 4, 5 Ap;
– območje nogometnega igrišča s spremljajočimi objekti
za športnike in obiskovalce – 6, 6a;
– parkovne ureditve z različnimi ambienti namenjeni druženju, igri, športu (terase, peš in kolesarske povezave, otroška
igrišča, igrala; različna športna igrišča in poligoni na prostem)
– 7;
– površine za parkiranje – 8a.
(2) Preplet parkovnih in pozidanih površin predstavlja
intenziven in čitljiv dialog arhitekture in krajinskega oblikovanja
ter omogoča povezovanje in nevsiljivo interpolacijo različnih
ureditev – skladno s tem je dovoljeno svobodno oblikovanje
objektov in pripadajočih parkovno zasnovanih ureditev ob visokem nivoju arhitekturnega izraza doseženem skozi pravilno
dimenzioniranje, izbiro materiala in čitljivo navezovanje objektov na parkovne ureditve.
(3) Dovoz do območja je obstoječ z LC Čatež – Terme
Čatež.
(4) Za potrebe novih ureditev se izvede vsa potrebna prometna, komunalna, elektroenergetska infrastruktura in omrežje
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zvez ter se priključi na obstoječe infrastrukturno omrežje znotraj Term Čatež.
7. člen
(Vrste dopustnih dejavnosti)
Na območju OPPN je dovoljena turistična dejavnost s
spremljajočimi dejavnostmi – gostinstvo, družbene dejavnosti,
poslovne dejavnosti, trgovske in storitvene dejavnosti ter druge
dejavnosti, ki služijo dopolnjevanju osnovne turistične dejavnosti.
8. člen
(Vrste dopustnih gradenj)
V območju OPPN so dovoljene naslednje izvedbe gradbenih in drugih del:
– gradnja novih objektov (tudi legalizacije),
– rekonstrukcije objektov,
– rušitve objektov,
– vzdrževanje objektov.
10. člen
(Vrste dopustnih objektov)
(1) Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste
objektov skladno s predpisi, ki urejajo klasifikacijo vrst objektov
(danes: Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena, Uradni list RS, št. 109/11):

STAVBE
NESTANOVANJSKE STAVBE
Gostinske stavbe
Hotelske in podobne gostinske stavbe
Gostilne, restavracije in točilnice
Poslovne in upravne stavbe
Poslovne in upravne stavbe
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
Trgovske stavbe
Stavbe za storitvene dejavnosti
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
Garažne stavbe
Garažne stavbe
Stavbe splošnega družbenega pomena
Stavbe za kulturo in razvedrilo
Stavbe za kulturo in razvedrilo
Stavbe za šport
Stavbe za šport
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
Objekti prometne infrastrukture
Ceste
Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna)
komunikacijska omrežja
Lokalni (distribucijski) plinovodi
Lokalni vodovodi
Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo
Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak
Cevovodi za odpadno vodo
Cevovodi za odpadno vodo
Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja
Drugi gradbeni inženirski objekti
Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
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Športna igrišča
Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (otroška in druga javna
igrišča; javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice, piknik površine in
druge urejene zelene površine)
Drugi gradbeni inženirski objekti
Drugi gradbeni inženirski objekti
Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (ograje, oporni zid, škarpa)

(2) Na območju OPPN je skladno s predpisi, ki določajo
vrste objektov glede na zahtevnost (danes: Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS,
št. 18/13 in 24/13) dovoljena gradnja naslednjih enostavnih in
nezahtevnih objektov:
– majhna stavba do vključno 50 m² (samo nadstrešnica),
– pomožni objekt v javni rabi (grajena urbana oprema),
– ograja,
– podporni zid,
– vodnjak, vodomet (samo kot del urbane opreme),
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in
daljinskega ogrevanja (priključek na cesto, priključek na objekte
energetske infrastrukture, priključek na objekte za oskrbo s
pitno vodo, priključek za odvajanje odpadne vode, priključek
na komunikacijska omrežja),
– pomožni komunalni objekti (pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski in drugi jašek, hidrant, ekološki otok),

– objekti za oglaševanje,
– proizvod – prefabrikat.
Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
10. člen
(Usmeritve za novogradnje)
(1) Območje OPPN se nahaja na območju poplavne ogroženosti (delno v razredu majhne, delno v razredu srednje poplavne nevarnosti) – vse ureditve so podrejene zagotavljanju
poplavne varnosti.
(2) Predvideni objekti in ureditve se gradijo na kotah
obstoječega terena in se prilagajajo oziroma navezujejo na
obstoječe ureditve brez spreminjanja konfiguracije obstoječega
terena. Kote pritličja stavb se izvedejo min. 10 cm nad koto
poplavne vode.
(3) Velikost in zmogljivost objektov:

OBJEKT 1 (večnamenski objekt – gostinstvo, trgovina, storitve, animacije, kulturne in športne prireditve, igrišča, razstave,
parkiranje):
Horizontalni gabarit: Določi se ''območje pozidave'' dim. 82,00 x 32,00 m, znotraj katerega je dovoljeno svobodno oblikovati
horizontalni gabarit objekta skupaj z obodnim oblikovanjem mikroreliefa, kateri kot sestavni del objekta
predstavlja zeleno fasado objekta.
Vertikalni gabarit:
max. P + 1.
Streha:
Streha je sestava ravne in zelene strehe ter oblikovno in funkcionalno predstavlja nadaljevanje zunanjih
ureditev (parkovne ureditve, igrišča, parkiranje).
Konstrukcija:
Svobodna izbira nosilne konstrukcije objekta.
Fasada:
Dovoljene so različne finalne obdelave fasad, tudi kombinacije (zelena fasada, klasična fasada, fasadne
obloge, elementi zelenega oblikovanja).
Oblikovanje zunanje Koncept oblikovanja objekta sledi načelu zelenega oblikovanja in rezultira z objektom kot krajinskim
podobe objekta:
elementom – objekt je z oblikovanjem mikroreliefa, z ozelenjenimi fasadami in streho ujet v okoliški
teren, skladen in neizstopajoč – skupaj predstavljata neločljivo oblikovno celoto.
OBJEKT 4 (servisna enota – info točka, sanitarije, trgovina, gostinstvo):
Horizontalni gabarit: Določi se ''območje pozidave'' dim. 27,00 x 5,00 m, znotraj katere je dovoljeno svobodno oblikovati
horizontalni gabarit objekta.
Vertikalni gabarit:
P, dovoljene so različne višine, najvišja točka naj ne presega 5,00 m.
Oblikovanje zunanje Izbira nosilne konstrukcije in vseh elementov oblikovanja (streha, kritina, fasada) je dovoljeno svobodno
podobe objekta:
– gre za objekte ''male arhitekture'' s poudarkom na oblikovni in inovativni kakovosti. Pri servisnih enotah
(predvideni sta dve skupini in 4 enote – 2+2 z vmesnim prehodom med dvema v skupini) so dovoljene
tudi različne tlorisne zasnove posameznih enot, ki z medsebojno horizontalno in vertikalno usklajenostjo
morajo tvoriti prepoznavno in kvalitetno oblikovano potezo.
OBJEKT 5 Ap (BUS postaja)
Horizontalni gabarit: Določi se ''območje pozidave'' dim. 5,00 x 5,00 m, znotraj katere je dovoljeno svobodno oblikovati
horizontalni gabarit objekta.
Vertikalni gabarit:
P, v najvišji točki naj ne presega 5,00 m.
Oblikovanje zunanje BUS postaja naj predstavlja točko interesa, skulpturo in izjemo v prostoru – dovoljeno je svobodno
podobe objekta:
oblikovanje z brezkompromisnim arhitekturnim konceptom in dosledno uporabo sodobnih in inovativnih
elementov tehnike in oblikovanja – objekt naj predstavlja prepoznaven primer dobre prakse.
OBJEKT 6, 6a (nogometno igrišče s spremljajočimi objekti za športnike in obiskovalce – sanitarije, garderobe, shrambe za
športne rekvizite, stojišča, tribune, balkoni, terase):
Horizontalni gabarit: Določi se ''območje pozidave'' dim. 110,00 x 111,00 m, znotraj katerega je dovoljeno izvesti nogometno
igrišče s spremljajočimi objekti in ureditvami za športnike in obiskovalce.
Oblikovanje zunanje Nogometno igrišče je v travnati izvedbi in ograjeno z žičnato ograjo. Spremljajoči objekti morajo biti
podobe objekta:
sestavni del parkovno urejenih površin, kompozicija parternih in grajenih struktur pa predstavljati celovito
in nerazdružljivo potezo – zato je dovoljena svobodna določitev horizontalnih in vertikalnih gabaritov,
nosilne konstrukcije in vseh elementov oblikovanja ob zahtevanem visokem nivoju arhitekturnega izraza
doseženem skozi pravilno dimenzioniranje, izbiro materiala in povezovanje z okolico.
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11. člen
(Usmeritve glede posegov na obstoječih objektih)
(1) Na območju OPPN se odstranijo obstoječi objekti, ki
so moteči za nove ureditve in so prikazani v grafičnem delu –
U2.3 – situacija obstoječega stanja; prikaz rušitev. Do odstranitve so na zadevnih objektih dovoljena vzdrževalna dela in po
potrebi tudi rekonstrukcije.
(2) Na obstoječih objektih, ki se nahajajo v razredu srednje poplavne nevarnosti in se morajo ohranjati nespremenjeni,
so dovoljena le vzdrževalna dela (obstoječa parkirišča – 8,
večnamenska objekta – 2 in 3).
12. člen
(Pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)
(1) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v območju
OPPN se nanaša predvsem na umestitev grajene opreme, ki
funkcionalno in oblikovno sovpada s celostno zasnovo ureditve
zelenih površin – gre za različne elemente za sedenje, podeste,
podstavke, poligone za igro, igrala, nadstreške, ki so sestavni
del predvidenega ustvarjanja različnih ambientov.
(2) Vsi grajeni objekti morajo biti gradbeno kvalitetni, oblikovno poenoteni ter skladni z vsebinskim konceptom urejanja
celotnega območja.
13. člen
(Usmeritve za ureditev zelenih površin)
(1) Obstoječe zelene površine se ohranijo v največji možni
meri (drevoredi, zasaditve na parkiriščih).
(2) Nove zelene površine so poudarek in pomemben
del ureditve prostora, kateri zaznamuje način urejanja znotraj OPPN – parkovno urejene površine (7), katere s ciljano
izmenjavo tlakovanih in tematsko zasajenih površin oblikujejo
različne ambiente, predstavljajo parterno površino, ki formira
značilne povezovalne zelene predore in je osnova za umestitev
novih objektov in ureditev.
(3) Umestitev različnih športnih igrišč in poligonov v parkovne zasnove je dovoljena svobodno ob upoštevanju osnovnega koncepta urejanja zelenih površin in ob upoštevanju
dovoljenega odmika od mej sosednjih parcelnih meja oziroma
obstoječih objektov, ki znaša min. 4,0 m.
14. člen
(Lega objektov na zemljišču)
(1) Lega novih objektov je definirana z odmikom od mej
sosednjih parcelnih meja oziroma odmikom od obstoječih objektov in je prikazana v grafičnem delu – U4 – ureditvena situacija.
(2) Enostavni objekti, ki so po definiciji stavbe, vkopani
objekti, objekti in elementi za oglaševanje, so od parcele sosednjega lastnika odmaknjeni min. 1,50 m (manjši odmiki so dovoljeni le ob soglasju lastnika mejne parcele); ograje se lahko
gradijo na meji. Če umestitev enostavnega objekta posega v
območje varovalnih pasov in varovanega območja, je potrebno
pridobiti soglasja pristojnih soglasodajalcev.
15. člen
(Velikost in oblika parcel za gradnjo)
Razporeditev in velikost parcel je načrtovana glede na
obseg in raznovrstnost novih ureditev in je prikazana v grafičnem delu – U7 – načrt parcelacije – določijo se nove parcele k
novim objektom in pripadajočim ureditvam.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV
GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
16. člen
(Infrastruktura splošno)
(1) Območje OPPN je infrastrukturno opremljeno.
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(2) Predvidena je priključitev novozgrajenih objektov in
ureditev na obstoječe prometno, komunalno in elektroenergetsko omrežje in omrežje zvez. Vse obstoječe vode, ki bodo tangirani s predvidenimi objekti in ureditvami bo potrebno zaščititi,
prestaviti oziroma ukiniti.
(3) Načrtovana priključevanja na obstoječo infrastrukturo, ki segajo izven območja OPPN, je dovoljeno izvajati le v
primeru gradnje objektov za katere so zadevna priključevanja
načrtovana.
(4) Načrtovanje in posegi v varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omrežij se izvaja skladno z veljavnimi
predpisi s področja gradnje, obratovanja in vzdrževanja posameznih omrežij, pod tehničnimi pogoji upravljavcev posameznih omrežij podanimi s smernicami in mnenji k OPPN in
s pridobitvijo njihovega soglasja. Posegi in gradnja se izvajajo
pod njihovim nadzorom.
(5) Pred izvedbo je potrebno na terenu določiti natančno
lego posameznih vodov.
17. člen
(Pogoji za prometno urejanje)
(1) Območje urejanja tangira občinska lokalna cesta LC
024142 Čatež – Terme Čatež.
Dovoz do območja OPPN je obstoječ z LC Čatež – Terme
Čatež.
(2) Nova prometna ureditev na območju OPPN predstavlja:
– rekonstrukcijo obstoječih dovozov z LC Čatež – Terme
Čatež – rekonstrukcija obstoječih priključnih radijev na R = 10,0
in 12,0 m (merodajno vozilo – tovorno vozilo brez priklopnika,
avtobus).
– izvedba koridorja za kolesarsko stezo, pločnik za pešce
in drevored ob LC Čatež – Terme Čatež (2,0 m + 1,6 m + 3,0 m).
– izvedba novih parkirišč 8a v nadaljevanju obstoječih
z navezavo na obstoječo parkiriščno cesto vključno z namestitvijo prometne signalizacije in opreme tudi na obstoječem
parkirišču.
– izvedba dovozov do novih objektov in ureditev z obstoječih prometnic znotraj območja Term Čatež.
(3) Na območju OPPN so prometne površine (ustrezne
širine cestišč in priključkov manipulativnih površin, priključnih
in zavijalnih radijev) dimenzionirane glede na različne načine
uporabe ob upoštevanju merodajnih vozil in opremljene s predpisano vertikalno in talno signalizacijo, katero je potrebno redno
vzdrževati in obnavljati.
(4) Pri načrtovanju cestnega omrežja in prometnega režima je upoštevana aktualna zakonodaja ter tehnični predpisi s
področja cestogradenj in varnosti v cestnem prometu.
– Tehnični elementi cestnih priključkov v območju OPPN
na občinsko lokalno cestno omrežje so v skladu z veljavno zakonodajo in tehničnimi normativi z upoštevanjem merodajnega
vozila. Opremljeni so z vso predpisano vertikalno in talno prometno signalizacijo v skladu s predpisi s predmetnega področja
(danes: Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na
javnih cestah – Uradni list RS, št. 46/00, 110/06, 49/08, 64/08,
65/08 – popr. in 109/10 – ZCes-1).
– Površina za pešce in kolesarje ob občinski lokalni cesti
so načrtovane skladno z določili predpisov o projektiranju cest
(danes: Pravilnik o projektiranju cest – Uradni list RS, št. 91/05,
26/06 in 109/10 – ZCes-1).
– Novi objekti s pripadajočimi ureditvami, parkirišči in
notranjimi prometnimi povezavami so od cestnega sveta občinske lokalne ceste odmaknjeni več kot 2,00 m, skladno z določili predpisov s področja projektiranja cest (danes: 12. točka
2. člen – Zakon o cestah – Uradni list RS, št. 109/10).
– Vzorec zasaditve površin ob cesti se prilagodi pogojem
vzdrževanja cestišča, preglednosti ceste in priključevanja, namestitve prometne signalizacije in opreme v skladu z določili
predpisov s področja projektiranja cest (danes: 70. člen – Pravilnik o projektiranju cest – Uradni list RS, št. 91/05, 26/06 in
109/10 – ZCes-1).
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– Postavljanje objektov za reklamiranje, obveščanje in
oglaševanje turističnih in drugih objektov ter dejavnosti v njih
mora biti načrtovano skladno z določili predpisov s področja
projektiranja cest (danes: Zakon o cestah – Uradni list RS,
št. 109/10; Zakon o pravilih cestnega prometa – Uradni list
RS, št. 82/13 – UPB, 68/16 in 54/17; Pravilnik o projektiranju
cest – Uradni list RS, št. 91/05, 26/06 in 109/10 – ZCes-1;
Pravilnik o prometni signalizaciji in opremi na javnih cestah –
Uradni list RS, št. 46/00, 110/06, 49/08, 64/08, 65/08 – popr. in
109/10 – ZCes-1).
(5) Gradnja infrastrukturnih objektov v cestnem svetu
občinske lokalne ceste je dopustna z upoštevanjem določil
predpisov s področja projektiranja cest (danes: Zakon o cestah
– Uradni list RS, št. 109/10 in Pravilnik o projektiranju cest –
Uradni list RS, št. 91/05, 26/06 in 109/10 – ZCes-1).
(6) Glede odvodnjavanja prometnih površin se smiselno
upoštevajo pogoji iz podpoglavja 3.2.2 Kanalizacija in podpoglavja 5.4 Varstvo voda – padavinske vode se z ustreznimi
nakloni in preko lovilcev olj vodijo v meteorne kanale; za preprečitev izliva voda na površine cest se na priključkih vgradijo
linijske rešetke.
(7) Vse posege v infrastrukturo, ki se nahaja v cestnem
telesu, cestnem svetu ali v varovalnem pasu javne ceste, izvede upravljavec za ceste oziroma pod nadzorom upravljavca za
ceste, v kolikor dela izvaja drug izvajalec.
(8) Pri načrtovanju in izvedbi se smiselno upoštevajo tudi
določila 28. člena tega odloka.
18. člen
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kabli je iste potrebno mehansko zaščititi v skladu z veljavnimi
tehniškimi predpisi, standardi in normativi.
(6) Vsa križanja in neposredno približevanje ostalih komunalnih vodov z električnimi kabli je potrebno geodetsko posneti
in posnetke dostaviti upravljavcu.
(7) Zakoličbo, strokovni nadzor in mehansko zaščito električnih kablov bo po predhodnem naročilu na stroške investitorja izvajal upravljavec.
(8) V primeru kakršnihkoli poškodb elektroenergetskih vodov in naprav, ki bi nastale kot posledica predmetnega posega
v prostor, krije stroške sanacije le‑teh investitor.
(9) Javna razsvetljava v območju urejanja je obstoječa in
poteka ob javni cesti LC Čatež – Terme Čatež.
(10) Zunanja razsvetljava novih objektov in ureditev se
priključi na elektroenergetsko omrežje znotraj Term Čatež.
21. člen
(Toplovodno omrežje)
Na območju OPPN je obstoječe toplovodno omrežje v
upravljanju Term Čatež, na katerega se priključijo novi objekti
in ureditve z novimi priključnimi cevovodi in revizijskimi jaški.
22. člen
(Omrežje zvez)
Na območju OPPN je obstoječe TK in CaTV omrežje v
upravljanju Term Čatež, na katerega se priključijo novi objekti
in ureditve z novimi podzemnimi vodi in pripadajočimi kabelskimi jaški.

(Vodovodno omrežje)
(1) Na območju OPPN je obstoječe vodovodno in hidrantno omrežje v upravljanju Term Čatež.
(2) Priključitev novih objektov in ureditev se izvede z
novimi priključnimi vodi, dopolni se zunanje hidrantno omrežje.
19. člen
(Kanalizacija)
(1) Na območju OPPN je obstoječe kanalizacijsko omrežje v upravljanju Term Čatež – fekalne in meteorne vode se
vodijo v obstoječe kanalizacijsko omrežje ločenega sistema
– meteorna kanalizacija v obstoječi odvodnik, fekalna kanalizacija v obstoječi fekalni kanal, ki je priključen na čistilno napravo.
(2) Za potrebe novih objektov in ureditev se izvede kanalizacija v ločenem sistemu in se preko meteornih in fekalnih
kanalov priključi na obstoječo – vsi kanali in jaški morajo biti
grajeni vodotesno.
(3) Pri načrtovanju in izvedbi se smiselno upoštevajo tudi
določila 28. člena tega odloka.
20. člen
(Elektroenergetsko omrežje)
(1) Na območju OPPN potekajo obstoječi SN 20 kV in NN
kablovodi, ki jih je potrebno upoštevati kot omejitvene faktorje.
(2) Za potrebe napajanja novih objektov je potrebno zgraditi novo TP 20/0,4 kV s pripadajočimi elektroenergetskimi vodi
(mesto priklopa novega SN 20 kV kablovoda za potrebe napajanja nove TP 20/0,4 kV je v obstoječi TP 20/0,4 kV Terme 1,
oziroma na SN 20 kV kablovodu Terme 1 – Terme 2 (v primeru
dvostranskega napajanja nove TP).
(3) Pri delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav
je potrebno upoštevati veljavne varnostne in tehnične predpise
ter omejiti doseg gradbenih strojev in njihovih delov tako, da ni
možno približevanje istih v bližino električnega voda na razdaljo
manjšo od 3,0 m.
(4) Izkopi v bližini električnih kablov in ozemljitvenih naprav so dovoljeni samo ročni in pod strokovnim nadzorom
upravljavca.
(5) Pri križanju oziroma vzporednem poteku kanalizacije,
vodovoda, TK voda in mestnega plinovoda z energetskimi

V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
23. člen
(Varstvo kulturne dediščine)
(1) Ureditve na območju OPPN ne posegajo v varovan
objekt ali evidentirano območje kulturne dediščine, ne vplivajo
na kulturno dediščino, ki se nahaja v okolici, tudi z vidika varstva arheoloških ostalin dodaten pregled območja ali nadzor
nad gradnjo ni potreben – izdelava smernic in izdaja mnenja s
področja varstva kulturne dediščine nista potrebni.
(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti je obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/
investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja
in o najdbi obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne
dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE
24. člen
(Splošno)
(1) Ministrstvo za okolje in prostor je dne 25. 1. 2016 izdalo odločbo št. 35409-170/2015/6, da je v postopku priprave in
sprejemanja OPPN za Terme Čatež – širitev tematskih vsebin
potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
(2) Izdelano je Okoljsko poročilo za OPPN za Terme Čatež – širitev tematskih vsebin, ki na podlagi ugotovitev ocenjuje,
da je OPPN z vidika vplivov izvedbe plana na okolje, človeka
in naravo sprejemljiv ob izvedbi podanih omilitvenih ukrepov.
25. člen
(Varovanje pred onesnaženjem tal)
(1) Zaradi umeščanja novih objektov in ureditev ne bo
onesnaženih voda, ki bi jih spuščali v tla (fekalne in meteorne
vode se vodijo ločeno v obstoječo kanalizacijo Term Čatež –
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meteorna kanalizacija v obstoječi odvodnik, fekalna kanalizacija v obstoječi fekalni kanal, ki je priključen na čistilno napravo).
(2) Upoštevajo se omilitveni ukrepi:
– Obstoječe in nove parkirne površine morajo biti ustrezno
utrjene in omejene. Odtok padavinskih voda mora biti urejen
preko ustreznih lovilcev olj.
– Rodovitno zemljo, ki bo odstranjena zaradi predvidenih
ureditev je potrebno deponirati ločeno. Ostanek rodovitne zemlje, ki se ne bo uporabil za sanacijo obstoječih površine, je
potrebno ustrezno deponirati izven območja OPPN ali uporabiti
za sanacijo degradiranih površin.
– Zemeljski izkop mora biti deponiran na način, da se
prepreči erozija in raznos izkopnega materiala.
(3) Spremljanje stanja okolja
Investitor zagotavlja spremljanje kazalcev stanja okolja
določenih v okoljskem poročilu (delež zelenih površin, delež
ustrezno urejenih parkirnih površin s priključitvijo na lovilce olj)
in podatke prikaže javnosti v obliki poročila ter tudi spremlja
izvajanje podanih omilitvenih ukrepov.
26. člen
(Varovanje pred prekomernim hrupom)
(1) Skladno s predpisi, ki določajo mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju (danes: Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in
62/10) območje obravnavanega posega z okolico uvrščamo
v III. in IV. stopnjo varstva pred hrupom. V tem območju so
dovoljene mejne dnevne ravni hrupa 60 dBA oziroma 75 dBA
in 50 dBA oziroma 65 dBA v nočnem času (v času med 22. in
06. uro ni dovoljeno opravljanje dejavnosti v smislu prodaje,
proizvodnje in oskrbe objekta).
(2) Dopolnitev že obstoječe turistične dejavnosti ne bo
vplivala na bistveno povečanje ravni hrupa ter ne bo prekoračila dovoljene meje hrupa.
(3) Spremljanje stanja okolja:
Investitor zagotavlja spremljanje kazalcev stanja okolja
določenih v okoljskem poročilu (število obiskovalcev Term Čatež; povprečni letni dnevni promet – PLDP na izbranem merilnem mestu) in podatke prikaže javnosti v obliki poročila.
27. člen
(Varovanje pred onesnaženjem zraka)
(1) V območju OPPN in v bližnji okolici ni večjih virov
onesnaženja zraka. Predvidene ureditve ne bodo vplivale na
prekoračitve zakonsko določenih dovoljenih vrednosti onesnaženosti zraka.
(2) Spremljanje stanja okolja:
Investitor zagotavlja spremljanje kazalcev stanja okolja
določenih v okoljskem poročilu (število obiskovalcev Term Čatež; poraba energentov; povprečni letni dnevni promet – PLDP
na izbranem merilnem mestu) in podatke prikaže javnosti v
obliki poročila.
28. člen
(Varovanje pred onesnaženjem voda)
(1) Območje OPPN se nahaja znotraj območja – podzemne vode – Čateško polje in je v območju poplavnih voda
reke Save ter v erozijskem območju (običajni zaščitni ukrepi).
Območje se ne nahaja v območju varovanih vodnih virov.
(2) Območje OPPN se nahaja na območju razreda majhne in srednje poplavne nevarnosti reke Save. Ob dovozni cesti
LC Čatež – Terme Čatež poteka odvodni drenažni jarek za odvod zalednih in drenažnih voda, ki se ob nastopu visoke vode
zbirajo za visokovodnim nasipom ob reki Savi.
(3) Pri projektiranju in izvedbi novih objektov in ureditev
se upoštevajo določila predpisov o izvajanju dejavnosti in posegov v prostor na poplavnih območjih (danes: Uredba o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na
območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije
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celinskih voda in morja, Uradni list RS, št. 89/08 in 77/11 in Pravilnik o metodologijah za določanje območij, ogroženih zaradi
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja ter o
načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti, Uradni list
RS, št. 60/07):
– Na območju, ki se nahaja zahodno od dovozne ceste
LC Čatež – Terme Čatež se umešča večnamenski objekt – 1
in površine za parkiranje – 8a. Predvidene ureditve delno posegajo na območje majhne nevarnosti, delno pa izven območja
poplavne nevarnosti. Glede na Uredbo o pogojih in omejitvah
za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda
in morja je na območja majhne poplavne nevarnosti dovoljeno
umeščanje predvidenih objektov z upoštevanjem pogojev iz
vodnega soglasja.
– Na območju, ki se nahaja vzhodno od dovozne ceste LC
Čatež – Terme Čatež se umeščajo servisne enote z BUS postajo – 4, 5 Ap, nogometno igrišče s spremljajočimi objekti – 6, 6a
ter različna športna igrišča in poligoni na odprtem – 7. Servisne
enote z BUS postajo – 4, 5 Ap, ter spremljajoči objekti za nogometno igrišče – 6a se umeščajo na območje majhne poplavne
nevarnosti. Glede na Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in
morja je na območja majhne poplavne nevarnosti dovoljeno
umeščanje predvidenih objektov z upoštevanjem pogojev iz
vodnega soglasja.
Nogometno igrišče – 6 ter različna športna igrišča in
poligoni na odprtem – 7 se umeščajo na območje srednje
poplavne nevarnosti. Glede na Uredbo o pogojih in omejitvah
za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda
in morja je na območja srednje poplavne nevarnosti dovoljeno
umeščanje predvidenih športnih igrišč z upoštevanjem pogojev
iz vodnega soglasja.
(4) Vsi objekti s pripadajočo komunalno, prometno in
zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo morajo biti zaradi vzdrževanja odvodnega drenažnega jarka in odvodnega
drenažnega kanala odmaknjeni od meje vodnega zemljišča
najmanj 5,0 m.
(5) Vse odpadne in padavinske vode so priključene na
kanalizacijsko omrežje znotraj območja Term Čatež v skladu
z veljavnimi predpisi in pod pogoji upravljavca (odvod vseh
odpadnih in padavinskih voda je potrebno načrtovati na tak
način, da ne bo ogrožena stabilnost zemljišča).
(6) Padavinske vode iz utrjenih povoznih površin je potrebno predhodno očistiti na lovilcu olj.
(7) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih
in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena s predpisi
s predmetnega področja (danes: Pravilnik o nalogah, ki se
izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,
Uradni list RS, št. 109/07, 33/08, 28/11 in 88/11; Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode,
Uradni list RS, št. 88/11, 8/12 in Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,
Uradni list RS, št. 47/05, 45/07, 79/09 in 64/12).
(8) Vsi kanali in jaški kanalizacijskega omrežja morajo biti
grajeni vodotesno.
(9) Vse parkirne in povozne površine morajo biti utrjene,
omejene z dvignjenimi betonskimi robniki in nagnjene proti
lovilcu olj.
(10) Za vso škodo, ki bi nastala na vodnem režimu zaradi
neustrezne ali nekvalitetne izvedbe gradbenih del ali projekta,
je v celoti odgovoren investitor.
(11) V času gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne
varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo
preprečeno onesnaževanje voda, izlitje nevarnih tekočin na
prosto ali v zemljo.
(12) Višek izkopanega materiala ni dovoljeno nekontrolirano odlagati na teren in z njim zasipavati struge in poplavni
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prostor vodotokov. Začasne deponije morajo biti locirane in
urejene tako, da ni oviran odtok vode, imeti morajo urejen
odtok padavinskih voda in morajo biti zaščitene pred erozijo in
odplavljanjem materiala.
(13) Upoštevajo se omilitveni ukrepi:
– Na vzhodnem delu območja OPPN, v območju srednje
poplavne ogroženosti nove ureditve niso predvidene in se v
del obstoječih ureditev ne posega (obstoječa parkirišča – 8 in
večnamenska objekta – 2 in 3) – ohranja se obstoječe stanje,
na objektih so dovoljena le vzdrževalna dela.
– Med izvajanjem gradbenih del se viški zemeljskih izkopov ne odlagajo na območja ogrožena zaradi poplav. Zemeljski
izkopi in ostali material se v času izvajanja gradbenih del odlaga na vzhodnem delu območja OPPN, ki ni poplavno ogroženo.
– Gradbišče naj se uredi na način, da se v primeru poplavnih dogodkov lahko ustrezno zavaruje oziroma prepreči škodo
ter poslabšanje poplavnih razmer na območju.
– Viški izkopanega materiala se ne smejo uporabljati za
nasipanje ali nadvišanje terena na območju OPPN. Če bodo
pri gradnji nastajali viški zemeljskih izkopov, ji je potrebno odstraniti z območja OPPN.
– Se vzpostavi sistem spremljanja in obveščanja o ogroženosti zaradi poplav glede na vremenske prognoze in opozorila o poplavah.
– Varovalni ukrep: Za zavarovanje in opozarjanje obiskovalcev, se uredijo ustrezne opozorilne table in obvestila o
prepovedi parkiranja in uporabe objektov v primeru poplavnih
dogodkov. Obvestila morajo biti izdana preden pride do teh
razmer in na način, da se omeji dostop na ta območja.
(14) Spremljanje stanja okolja
Kazalec onesnaženosti površinskih in podzemnih vod se
spremlja preko monitoringa, ki poteka v okviru monitoringov,
ki jih izvaja Agencija RS za okolje; monitoring odpadnih vod in
porabe vode spremlja investitor v okviru svojih monitoringov.
Investitor zagotavlja spremljanje kazalcev stanja okolja
določenih v okoljskem poročilu (kakovost Save na merilnem
mestu Jesenice na Dolenjskem; kakovost in količina podzemne
vode na merilnem mestu Čatež M32; monitoring odpadnih vod
iz Term Čatež; količina načrpane vode za potrebe Term Čatež;
izvedba predvidenih ureditev in ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti) in podatke prikaže javnosti v obliki poročila ter
tudi spremlja izvajanje podanih omilitvenih ukrepov.
29. člen
(Ohranjanje narave)
Območje OPPN se ne nahaja znotraj zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost – izdelava
naravovarstvenih smernic in izdaja naravovarstvenega mnenja
nista potrebni.
30. člen
(Ravnanje z odpadki)
(1) V Termah Čatež je organizirano ločeno zbiranje in
odvažanje odpadkov. Znotraj območja so nameščene tipizirane
posode za odpadke, odvoz pa opravlja pooblaščena služba.
(2) Prevzemna in zbirna mesta so locirana na funkcionalnih površinah znotraj parcel. Lokacije prevzemnih mest so ob
prometnih površinah oziroma manipulacijskih in transportnih
poteh komunalnega vozila, število, tip in vrsto namenske posode oziroma zabojnika za zbiranje odpadkov določi izvajalec javne službe odvoza odpadkov, izhodiščna prostornina se določa
glede na število povzročiteljev, vezanih na posamezni zabojnik.
31. člen
(Ravnanje s plodno zemljo)
Pri zemeljskih delih se mora plodna zemlja odstraniti
in deponirati ter se uporabiti za ureditev zelenic na območju
urejanja, odvečna zemlja pa za sanacijo degradiranih površin
v Občini Brežice.
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VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
32. člen
(Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Na območju OPPN in okolici ni dejavnosti, ki bi
povzročila možnost razlitja nevarnih snovi.
(2) Objekti morajo biti projektirani potresno varno, za
VIII. stopnjo EMS-98 potresne lestvice, projektni pospešek
tal je 0,225 g.
(3) Skladno s predpisi, ki določajo pogoje za gradnjo in
vzdrževanje zaklonišč (danes: Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč, Uradni list RS, št. 57/96, 54/15) je pri gradnji
objektov potrebno izvesti ojačitev prve plošče tako, da zdrži
rušenje objekta nanjo; glede na namembnost objektov gradnja zaklonišč ni potrebna.
(4) Območje urejanja se nahaja v erozijskem območju (običajni zaščitni ukrepi), v poplavnem območju (razred
majhne in srednje poplavne nevarnosti) in ni evidentirano kot
plazljivo – pri gradnji novih objektov in ureditev je potrebno
zagotoviti, da se obstoječe stopnje ogroženosti na območju
in izven njega ne povečajo.
33. člen
(Varstvo pred požarom)
(1) Na območju OPPN in okolici ni dejavnosti oziroma
tehnoloških postopkov in uporabe požarno nevarnih snovi.
(2) V okviru zaščite pred požarom in z upoštevanjem
določil predpisov s področja varstva pred požarom (danes:
22. in 23. člen Zakona o varstvu pred požarom, Uradni list
RS, št. 3/07- uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in
61/17 – GZ) se ob upoštevanju predpisov o požarni varnosti
v stavbah (danes: Pravilnik o požarni varnosti v stavbah,
Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in
61/17 – GZ) in predpisov o hidrantnem omrežju za gašenje
požarov (danes: Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov, Uradni list SFRJ, št. 30/91,
Uradni list RS, št. 83/05) izvedejo naslednji ukrepi:
– Ukrepi za varen umik ljudi in premoženja: posamezni
objekti in ureditve morajo biti zasnovani tako, da je omogočen varen umik iz objektov na urejene površine ob objektih.
– Pri projektiranju posameznih objektov je potrebno
zagotoviti ukrepe za omejevanje širjenja ognja ob požaru
z upoštevanjem ustrezne požarne ločitve objektov oziroma
ustreznih požarno varstvenih lastnosti obložnih materialov, in
sicer glede na določene odmike objektov od parcelnih meja
oziroma med objekti.
– Prometne in delovne površine za intervencijska vozila
so zagotovljene v okviru zadostno dimenzioniranih prometnic in manipulativnih površin; pri projektiranju posameznih
objektov se dostopne in delovne površine za intervencijska
vozila in gasilce določijo v skladu z določili SIST DIN 14090.
– Zadostne količine požarne vode so zagotovljene z
hidrantnim omrežjem.
– Pri projektiranju posameznega objekta morajo biti
predvideni ukrepi, ki bodo zagotavljali pogoje za pravočasno odkrivanje, obveščanje, omejitev širjenja in učinkovito
gašenje požara.
(3) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v
elaboratu ''Zasnova požarne varnosti'', za požarno zahtevne
objekte pa v elaboratu ''Študija požarne varnosti''. Požarno
manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o
zasnovi in študiji požarne varnosti (danes: Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti, Uradni list RS, št. 12/13,
49/13 in 61/17 – GZ).
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CANKOVA

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN
34. člen
(Etapnost gradnje)
(1) Dovoljena je fazna izvedba objektov in pripadajočih
ureditev pod pogojem, da mora posamezna faza predstavljati
zaključeno funkcionalno in oblikovno celoto.
(2) V primeru fazne izvedbe večnamenskega objekta – 1
se pri določanju velikosti posameznih faz mora upoštevati odmik od sosednjih parcelnih meja, ki znaša min. 3,0 m.
35. člen
(Obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Pri projektiranju in izvajanju OPPN je treba upoštevati
vsa določila, navedena v posameznih poglavjih tega odloka
ter projektne pogoje, navedene v pridobljenih smernicah in
mnenjih.
(2) Za vso škodo, ki nastane zaradi neustrezne ali nekvalitetne izvedbe gradbenih del ali projekta, je odgovoren
investitor.
IX. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV

693.

Odlok o načinu opravljanja lokalne
gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode v Občini Cankova

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06 – UPB-1, ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 –
ZPNačrt, 70/08 in 108/09, ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 Odl.
US: U-I-88/10-11, 42/13), Zakona o graditvi objektov (Uradni list
RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 111/05 – odl. US, 120/06
– odl. US, 126/07, 57/09 – odl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1
(62/10 popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12), Zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98,
127/06, 38/10 – ZUKN, 57/11), Zakona o prekrških (Uradni list
RS, št. 29/11 – UPB8, 43/11 Odl. US: U-I-166/10-8, 21/13),
Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode
(Uradni list RS, št. 88/11, 8/12), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova (Uradni list
RS, št. 59/12) in Statuta Občine Cankova (Uradni list RS,
št. 7/13) je Občinski svet Občine Cankova na 17. redni seji dne
22. 2. 2018 sprejel

36. člen

ODLOK

(Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode v Občini Cankova

(1) Dovoljena so odstopanja pri infrastrukturnem urejanju in parcelaciji, če to pogojujejo usklajevanja z obstoječim
stanjem, gre za ustreznejšo tehnologijo izvedbe in tehnično
rešitev, v kolikor te spremembe ne spreminjajo vsebinskega
koncepta OPPN in so za izvedbo teh odstopanj pridobljena
soglasja vseh pristojnih soglasodajalcev.
(2) Odstopanja ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja, poslabšati bivalnih pogojev ter vplivov na okolje
in ne smejo biti v nasprotju z javno koristijo oziroma interesi.
Spremembe dovoljene z odstopanji ne smejo ovirati realizacije
OPPN in morajo biti v skladu z zakonskimi in podzakonskimi
predpisi, ki se nanašajo na posege v prostor in varovanje
okolja.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
(Nadzor)
Nadzor nad izvajanjem občinskega podrobnega prostorskega načrta opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
38. člen
(Vpogled v OPPN)
OPPN je na vpogled pri pristojni občinski službi za urejanje prostora v Občini Brežice.
39. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-5/2015
Brežice, dne 19. februarja 2018
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

I SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom se določajo pogoji in način izvajanja
obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem
besedilu: javna služba) na območju Občine Cankova (v nadaljnjem besedilu: občina), ki obsega:
I. splošne določbe;
II. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne
službe;
III. pogoje izvajanja javne službe;
IV. izvajanje javne službe na območjih, kjer je javna kanalizacija;
V. izvajanja javne službe na območjih, kjer ni javne kanalizacije;
VI. pravice in obveznosti uporabnikov;
VII. vire financiranja in način obračunavanja storitev;
VIII vrsta in obseg objektov in naprav za izvajanje javne
službe;
IX. nadzor nad izvajanjem in kazenske določbe;
X. prehodne in končne določbe.
(2) Podrobnejša vsebina o tehnični izvedbi in uporabi
objektov in naprav za izvajanje javne službe je opredeljena v
Tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji.
2. člen
(izrazi)
Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot
je določeno v zakonu s področja varstva okolja in uredbi o
odvajanju in čiščenju odpadne vode ter drugih podzakonskih
predpisih, ki so izdani na podlagi zakona o varstvu okolja.

Uradni list Republike Slovenije
II ORGANIZACIJSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA
JAVNE SLUŽBE
3. člen
(izvajalec javne službe/upravljavec javne kanalizacije)
Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode, na območju občine je Režijski
obrat Občine Cankova.
Občina Cankova je lastnik objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. Občina s pogodbo prenese v upravljanje oziroma najem.
Objekti in naprave javne kanalizacije v lasti občine so:
– čistilna naprava,
– kanalizacijsko omrežje,
– črpališča in
– 5 rastlinske čistilne naprave ter drugi objekti in naprave
potrebni za obratovanje javne kanalizacije.
4. člen
(program izvajanja javne službe)
Izvajalec mora opravljati javno službo na območju občine
v skladu s programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: program), ki
ga izdela skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode.
Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode pripravi za obdobje štirih koledarskih let in ga
posreduje v potrditev občinskemu svetu.
Program odvajanja in čiščenja mora izvajalec javne
službe objaviti na svoji spletni strani ter uporabnikom javne
službe.
5. člen
(uporabnik javne službe)
Uporabnik javne službe je fizična ali pravna oseba, ki je
lastnik ali solastnik objekta, dela objekta ali gradbeno inženirskega objekta ali utrjenega zemljišča in upravljavec javnih
površin priključenih na javno kanalizacijo, iz katerih se odpadne
vode po kanalizaciji odvajajo na čistilno napravo, odvažajo
odpadne vode ali koristijo storitve javne službe.
Obveznosti uporabnika javne službe lahko izvaja:
– eden od lastnikov objekta, če gre za solastništvo in je
med lastniki o tem dosežen pismen dogovor,
– eden od lastnikov dela objekta, če gre za večstanovanjski objekt brez upravnika in je med lastniki o tem dosežen
pismen dogovor,
– upravnik objekta v imenu in za račun uporabnika, če gre
za večstanovanjski objekt z upravnikom.
Med lastniki objekta ali delov objekta se porazdelitev
stroškov zagotavlja:
– v skladu s predpisi, ki urejajo stanovanja, če gre za
večstanovanjski objekt z upravnikom in
– v skladu s pisnim dogovorom s predstavnikom lastnikov
večstanovanjskega objekta ali dela objekta, če je med lastniki
o tem dosežen pismen dogovor.
6. člen
(izvajanje javne službe)
(1) Naloge javne službe, ki so obvezna storitev:
– odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo,
– upravljanje, vzdrževanje in čiščenje javne kanalizacije,
– prevzem in odvoz komunalne odpadne vode, ki se
zbira v nepretočnih greznicah, v komunalno čistilno napravo
ter njeno čiščenje,
– prevzem in odvoz blata iz malih komunalnih čistilnih
naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50PE,
– obdelava blata,
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– pregledovanje malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,
– zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega
monitoringa za male čistilne naprave,
– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin ali streh,
– obveščanje uporabnikov javne službe,
– izdelava programa izvajanja javne službe,
– poročanje o izvajanju javne službe,
– vodenje evidenc in drugih obveznosti v skladu z zakonodajo in
– priključevanje novih uporabnikov javne službe.
(2) Naloge javne službe, ki so posebne storitve:
– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne površine,
– odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo.
7. člen
(območja zagotavljanja javne kanalizacije)
Območja zagotavljanja javne kanalizacije so opredeljena
v Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode, ki je izvedbeni akt s katerim so
določena območja poselitve, za katere je v predpisanih rokih
obvezno zagotavljanje odvajanje komunalne odpadne vode v
javno kanalizacijo in njeno čiščenje na čistilni napravi.
8. člen
(program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode)
Izvajalec javne službe mora opravljati javno službo
skladno s Programom odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode, ki ga pripravi za obdobje štirih
koledarskih let skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode, ter ga posreduje v
potrditev občinskemu svetu in potrjenega ministrstvu pristojnemu za okolje.
9. člen
(uporaba predpisov)
Vsebine in vprašanja v zvezi z opravljanjem javne službe
iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo državni predpisi s področja varovanja okolja in Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.
10. člen
(obveščanje uporabnikov javne službe)
(1) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe,
ki so priključeni na javno kanalizacijo, pisno obveščati:
– na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna in
padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo in
– o pogojih odvajanja komunalne in padavinske odpadne
vode v javno kanalizacijo.
(2) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe,
ki so lastniki ali upravljalci nepretočnih greznic, MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50PE v 15 dneh pred izvedbo storitev
pisno obveščati:
– na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna
odpadna voda iz nepretočnih greznic,
– na kateri komunalni čistilni naprave se obdeluje blato,
– o rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalne odpadne vode ali blata pri uporabnikih storitev in
– o rokih in času izvedbe pregledov.
(3) Uporabniki javne službe lahko zahtevajo spremembo
datuma izvedbe obvezne storitve javne službe najmanj osem
dni pred predvideno izvedbo storitve. Izvajalec mora potem
najpozneje v 30 dneh od prejema te zahteve izvesti obvezno
storitev javne službe.
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III POGOJI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
11. člen
(javna pooblastila)
(1) Izvajalec v okviru storitev javne službe izdaja projektne
pogoje, soglasja k projektnim rešitvam, smernice in mnenja
v skladu s predpisi, ki urejajo ureditev objektov in urejanje
prostora. Za izvajanje teh nalog mora imeti zaposleno osebo z
opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka.
(2) Izvajalec kot pristojni soglasodajalec izdaja soglasja
in projektne pogoje k projektnim dokumentacijam za pridobitev
gradbenega dovoljenja in projektnim dokumentacijam za izvedbo, če nameravana gradnja leži na območju varovalnega pasu
gospodarske javne infrastrukture v pristojnosti izvajalca ali če
nameravana gradnja predstavlja gradnjo gospodarske javne
infrastrukture v pristojnosti izvajalca, za kar mora investitor
predložiti dokumentacijo, ki jo določa Zakon o graditvi objektov.
(3) Izvajalec kot pristojni soglasodajalec izdaja soglasja
za priključitev, če se nameravana gradnja priključi na gospodarsko javno infrastrukturo v pristojnosti upravljavca, za kar
mora investitor predložiti dokumentacijo, ki jo določa Zakon o
graditvi objektov. Namesto soglasja za priključitev se lahko pridobi soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(4) Izvajalec kot pristojni soglasodajalec sodeluje v postopkih pridobitve uporabnih dovoljenj.
(5) Izvajalec v skladu z zakonodajo izvaja vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra javnega kanalizacijskega
omrežja. V katastru javnega kanalizacijskega omrežja se vodijo
podatki o vseh objektih, omrežju in napravah javnega kanalizacijskega omrežja. Kataster javnega kanalizacijskega omrežja
se vodi v skladu z zakonodajo na področju gospodarske javne
infrastrukture.
(6) Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge
javne službe, ki z občinskim aktom ali s pogodbo z izvajalcem
javne službe niso prenesene na izvajalca, opravlja občinska
uprava.
(7) Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge
javne službe, ki jih občina lahko prenese na izvajalca javne
službe so naslednje:
– načrtovanje, razvoj in pospeševanje dejavnosti javne
službe,
– investicijsko načrtovanje in
– gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za
izvajanje dejavnosti javne službe.
(8) Sredstva za izvajanje javnih pooblastil iz tega odloka
so zagotovljena v občinskem proračunu.
12. člen
(Prevzem objektov in naprav)
(1) Kadar je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo
novozgrajena kanalizacija s pripadajočimi objekti obravnavana
kot javna kanalizacija, je investitor novozgrajenih kanalizacijskih objektov in omrežja dolžan po končani gradnji z zapisnikom le-te predati v last občini.
(2) Pogoji za prevzem objektov in omrežij javne kanalizacije so določeni s posebnim pravilnikom, ki ga sprejme občina
in s Tehničnim pravilnikom upravljavca.
(3) Občina kot lastnik in investitor zagotavlja podatke o
novozgrajenih objektih in omrežjih javne kanalizacije in jih daje
v upravljanje izvajalcu javne službe.
(4) Medsebojna razmerja med upravljavcem in lastnikom
javne kanalizacije glede razpolaganja s to komunalno infrastrukturo in druga s komunalno infrastrukturo povezana vprašanja se podrobneje uredijo v pogodbi o najemu, vzdrževanju
in uporabi javne infrastrukture.
13. člen
Obstoječa delujoča lokalna kanalizacijska omrežja s pripadajočimi objekti se predajo v last v upravljanje občini na podlagi pregleda, pisnega strokovnega mnenja izvajalca in ocene
vrednosti predanega omrežja. Prevzem se opravi s pogodbo.
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14. člen
(sistem odvajanja)
Obstoječe kanalizacijsko omrežje je grajeno po ločenem
in mešanem sistemu. Vsa nova kanalizacijska omrežja in obnove obstoječega omrežja se morajo graditi v ločenem sistemu,
razen v primerih, ko:
– padavinske vode ni možno ločiti iz omrežja, ker ni ustreznega odvodnika oziroma ni možnosti ponikanja,
– zaradi pomanjkanja prostora ni možna vgradnja dveh
vzporednih kanalov,
– je padavinska voda tako močno onesnažena, da je ni
možno odvajati v vodotok ali ponikati.
IV IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH KJER JE
JAVNA KANALIZACIJA
15. člen
(obveznosti, vezane na priključitev objektov)
(1) Na območjih poselitve, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali rekonstruira javna kanalizacija, je priključitev stavbe
ali preureditev obstoječega priključka stavbe na javno kanalizacijo obvezna in dovoljena le na podlagi izdanega soglasja
za priključitev, komunalna odpadna voda se mora odvajati
neposredno v javno kanalizacijo.
(2) Lastnik objekta na stavbnem zemljišču, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, mora zagotoviti, da je objekt zaradi
priključitve na javno kanalizacijo opremljen s kanalizacijskim
priključkom. Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskega priključka zagotovi lastnik objekta, ki mu kanalizacijski
priključek pripada in je v njegovi lasti in upravljanju.
(3) Priključitev na javno kanalizacijo mora biti omogočena
za vsako stavbo, v kateri nastaja komunalna odpadna voda, na
območju aglomeracije, ki je opremljena z javno kanalizacijo.
(4) Izvajalec javne službe mora obvestiti bodočega uporabnika o pogojih odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode v javno kanalizacijo.
(5) Priključitev na javno kanalizacijo se mora pod nadzorom izvajalca opraviti v roku šestih mesecev od prejema
obvestila o obvezni priključitvi.
(6) Izvajalec mora v roku 30 dni po prejemu uporabnega
dovoljenja za javno kanalizacijo oziroma po njeni izgradnji,
obvestiti lastnika objekta, da je priključitev njegovega objekta
na javno kanalizacijo obvezna in mu posredovati pogoje za
priključitev.
(7) Izvajalec javne službe izda na podlagi prijave uporabnika, po končani montaži in preizkusu vodotesnosti, uporabniku
potrdilo, da je kanalizacijski priključek zgrajen v skladu z določbami tehničnega pravilnika v roku 30 dni po prejemu prijave
uporabnika.
(8) Izvajalec javne službe zavrne izdajo potrdila iz prejšnjega odstavka tega člena z odločbo, če kanalizacijski priključek ni zgrajen v skladu z določbami tehničnega pravilnika in
naloži uporabniku odpravo pomanjkljivosti.
(9) Izvajalec javne službe lahko skladno s predpisi in v soglasju za priključitev na kanalizacijo določi uporabniku storitve
javne kanalizacije obveznost, da opravlja periodične meritve
količin in lastnosti odpadne vode v skladu s kriteriji, določenimi
v Tehničnem pravilniku. Navedene obveznosti uporabnik izvaja na lastne stroške. Ravno tako uporabnik na lastne stroške
nabavi in vzdržuje za to potrebne naprave. Uporabnik redno
dostavlja izvajalcu poročila o opravljenih meritvah v skladu z
veljavnimi predpisi.
(10) Uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo industrijsko odpadno vodo, obremenjeno z več kot 50 PE oziroma
4.000 m3 na leto, morajo v roku enega leta po uveljavitvi tega
odloka izvesti merilno mesto v skladu z zahtevami izvajalca
javne službe.
(11) Merilno mesto mora biti ob vsakem času brez posebnega obvestila dostopno izvajalcu javne službe.
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16. člen

19. člen

(načini priključitve)

(material kanalizacije uporabnika)

(1) Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so
v lasti enega uporabnika, je dovoljen samo en priključek na
javno kanalizacijo. V primeru zahtevne konfiguracije terena
ali ko to zahtevata položaj in velikost objektov se izjemoma
skladno s soglasjem izvajalca dovoli tudi izgradnja dveh ali
več priključkov.
(2) Vsak objekt se praviloma priključuje na javno kanalizacijo preko svojega priključka.
(3) V primerih, ko se pri izdelavi projekta priključka ugotovi, da to ni možno ali racionalno, je dovoljena priključitev po
navodilih izvajalca več objektov preko enega skupnega kanalizacijskega priključka, s čimer pa morajo soglašati vsi lastniki
tega priključka. V tem primeru je priključek v zasebni lasti vseh
lastnikov tega priključka.
(4) V primeru ločenega sistema odvajanja odpadnih in
padavinskih voda se mora izvajati dosledno priključevanje
odpadnih vod na fekalni kanal in padavinskih vod na meteorni
kanal.
(5) Lastnik obstoječega objekta v aglomeraciji, za katerega se zagotovi odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode
v mali čistilni napravi, mora zagotoviti priklop na malo čistilno
napravo za čiščenje komunalne odpadne vode iz tega objekta
najpozneje šest mesecev po njeni vgradnji.

Kanalizacija uporabnika mora biti grajena iz materialov,
ki zagotavljajo popolno tesnost in ustrezajo evropskim normativom (SIST EN) na tem področju. Podrobnejše zahteve so
navedene v Tehničnem pravilniku.

17. člen
(pogoji priključitve)
(1) Priključitev objekta na javno kanalizacijo se opravi ob
izpolnitvi naslednjih pogojev:
– da to dopuščajo zmogljivosti in tehnična izvedba javne
kanalizacije,
– da je pridobljeno soglasje in so poravnane vse obveznosti do lastnika infrastrukture,
– da so izpolnjeni vsi pogoji iz soglasja izvajalca.
(2) Lastnik objekta je dolžan upravljavca obvestiti o
fizični izvedbi priključka najmanj osem dni pred izvedbo del
in podpisati obrazec za izvedbo, kolikor ga še ni v postopku
izdaje soglasij. Izdajanje strokovnih navodil, pregled in prevzem kanalizacijskega priključka izvede izvajalec na stroške
uporabnika.
(3) Pisni vlogi za prijavo izgradnje kanalizacijskega priključka mora uporabnik priložiti:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje za objekt, ki se
priključuje na javno kanalizacijo ali dokazilo, da je bil izgrajen
pred letom 1967,
– potrjen izris iz katastrskega načrta za objekt, ki se priključuje na javno kanalizacijo,
– grafični prikaz, iz katerega je razvidna lega in tlorisna
velikost objekta ter predvideni priključki na javno infrastrukturo,
– dokazila o ustanovljeni služnosti na zemljiščih, preko
katerih naj bi potekal kanalizacijski priključek.
(4) Po priključitvi objekta na javno kanalizacijo, se
novega uporabnika vpiše v evidenco uporabnikov javne kanalizacije in v evidenco priključenih uporabnikov na čistilno
napravo.
18. člen
(izvajanje priključkov)
(1) Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede izvajalec
javne službe ali drug, za to usposobljen in registriran izvajalec
gradbenih del oziroma druga oseba v skladu z Zakonom o
graditvi objektov pod nadzorom izvajalca javne službe.
(2) Stroške nadzora zaračuna izvajalec javne službe uporabniku na podlagi veljavnega cenika izvajalca javne službe.
(3) Uporabnik lahko zgradi kanalizacijski priključek po
predhodnem soglasju izvajalca javne službe v lastni režiji.
Uporabnik je dolžan zgraditi kanalizacijski priključek v skladu z
določbami tehničnega pravilnika.

20. člen
(spremembe na priključkih)
(1) Sprememba dimenzije priključka, trase, izvedbo dodatnega dela priključka ali ukinitev priključka se obravnava na
enak način, kot da gre za nov kanalizacijski priključek. Odjava
priključka na javno kanalizacijo je dovoljena samo v primerih
rušenja priključenega objekta. Uporabnik mora posredovati
odjavo priključka izvajalcu v pisni obliki.
(2) Prekinitev priključka izvede izvajalec na stroške uporabnika. Izvajalec uporabnika javne kanalizacije izbriše iz
ustreznih evidenc. Uporabnik javne kanalizacije je dolžan na
zahtevo izvajalca in na lastne stroške spremeniti priključek na
javno kanalizacijo v primeru spremenjenih pogojev odvajanja
komunalnih in padavinskih odpadnih voda. Izvajalec je dolžan
obvestiti uporabnika o vsaki spremembi pogojev priključevanja
na javno kanalizacijo.
21. člen
(padavinske in tuje vode)
V mešani sistem javne kanalizacije ni dovoljeno odvajati
padavinskih in drenažnih vod, vodotokov ter podtalnice, kjer
obstaja možnost ponikanja v zemljo ali odvajanja v bližnji vodotok. V primeru, če se padavinska voda odvaja v javno kanalizacijo, mora uporabnik predhodno pridobiti soglasje izvajalca.
Izvajalec javne službe to dejavnost izvaja na podlagi pogodb, ki
jih individualno sklene z lastnikom ali lastniki stavbe, pri kateri
nastajajo padavinske odpadne vode.
22. člen
(industrijske odpadne vode)
(1) V javno kanalizacijo se smejo odvajati tiste industrijske
odpadne vode, ki jih dovoljujejo proste zmogljivosti omrežja in
ustrezajo veljavnim predpisom o emisijah snovi, ki se smejo
odvajati iz virov onesnaževanja v javno kanalizacijo in v vode
in nimajo škodljivega vpliva na kanalizacijo in objekte, ter škodljivega vpliva na čiščenje v komunalni čistilni napravi.
(2) Posebne storitve odvajanja in čiščenja industrijskih
odpadnih vod lahko izvajalec gospodarske javne službe zagotavlja v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije in v
soglasju z lastnikom javne kanalizacije.
(3) Pri tem se ne sme ustvarjati negativne razlike med
prihodki in odhodki, ki izvirajo iz opravljanja te storitve. Prihodki
posebnih storitev se upoštevajo tako, da se zmanjša lastna
cena posamezne storitve javne službe.
23. člen
(obvezne storitve javne službe za objekte, ki so priključeni
na javno kanalizacijo)
Obvezen storitev javne službe za objekte, ki so priključeni
na javno kanalizacijo so:
– odvajanje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v
javno kanalizacijo,
– čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno
kanalizacijo,
– odvajanje padavinske odpadnih vod, ki se odvajajo v
javno kanalizacijo iz javnih površin, iz streh, če za to ni mogoče
zagotoviti ravnanja v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih voda v javno kanalizacijo,
– čiščenje padavinske odpadne vode iz prejšnje alineje
v komunalni čistilni napravi, če gre za mešano kanalizacijsko
omrežje javne kanalizacije, oziroma v lovilniku olj ali čistilni
napravi padavinske odpadne vode,
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– obdelava blata na območju komunalne čistilne naprave,
ki je opremljena za prevzem in obdelavo blata.
V IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH, KI NISO
OPREMLJENA Z JAVNO KANALIZACIJO
24. člen
(načini odvajanja in čiščenja odpadnih vod)
(1) Na območjih, kjer ni urejenega odvajanja in čiščenja odpadne vode, velja za lastnike novih objektov obvezna
izgradnja male komunalne čistilne naprave (MKČN) oziroma
nepretočne greznice v skladu z veljavno Uredbo o malih komunalnih čistilnih napravah in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
(2) Na območjih, kjer po operativnem programu opremljanja naselij z javno kanalizacijo, ni predvidena gradnja javne
kanalizacije, so lastniki obstoječih objektov dolžni obstoječe
pretočne greznice odstraniti iz uporabe v rokih določenih v
predpisu, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz
MKČN in jih nadomestiti z MKČN ali nepretočnimi greznicami,
ki morajo ustrezati zakonsko predpisanim standardom glede
tehnične izvedbe in dodatne obdelave očiščene odpadne vode.
Dodatno obdelavo odpadne vode je treba izvesti z ustrezno
membransko filtracijo ali dodatno obdelati na drug način do
takšne stopnje, da niso preseženi mikrobiološki parametri,
ki so predpisani za komunalne čistilne naprave. Posamezni
uporabniki lahko zgradijo skupno MKČN s pripadajočim kanalizacijskem omrežjem, ki nima statusa javne kanalizacije; za
upravljanje s temi objekti pa morajo pooblastiti odgovornega
upravljavca naprav.
(3) Skladno z Uredbo o malih komunalnih čistilnih napravah izvajalec izdela obratovalni monitoring oziroma za naprave
zmogljivosti do 50 PE izdela oceno obratovanja, v skladu z
zakonsko predpisanim navodilom in na zakonsko predpisanem
obrazcu na podlagi pravilnika o prvih meritvah.
(4) Ob izdelavi ocene obratovanja je treba preveriti:
– način nastajanja komunalne odpadne vode, ki se odvaja v MKČN, v zvezi s prepovedmi in omejitvami iz Uredbe o
emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih
čistilnih naprav,
– način odvajanja očiščene komunalne odpadne vode v
zvezi s prepovedmi in omejitvami iz Uredbe o emisiji snovi pri
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,
– izpolnjevanje pogojev ustreznega čiščenja komunalne
odpadne vode iz Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne
vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,
– zmogljivost MKČN glede na količino komunalne odpadne vode, ki se odvaja vanjo,
– skladnost MKČN s standardi, navedenimi v Uredbi o
emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih
čistilnih naprav ali s priporočili o stanju tehnike čiščenja komunalne odpadne vode v MKČN, ki jih ministrstvo objavlja na
svojih spletnih straneh,
– vodenje obratovalnega dnevnika v skladu z Uredbo o
emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih
čistilnih naprav.
25. člen
(prevzem in ravnanje z blatom in odpadnimi
vodami iz greznic)
(1) Izvajalec prevzema in zagotavlja ravnanje, čiščenje in
obdelavo blata iz obstoječih greznic in MKČN ter komunalne
odpadne vode iz nepretočnih greznic na celotnem območju občine na način in v rokih kot je opredeljeno v 23. členu tega odloka. Izvajalec na podlagi Programa vsako leto do 25. decembra
pripravi načrt izvajanja prevzema in zagotavljanja ravnanja,
čiščenja in obdelave blata za naslednje leto.
(2) Blato iz pretočnih greznic in MKČN ter komunalne
odpadne vode iz nepretočnih greznic se lahko odvaža samo
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na sprejem na komunalno čistilno napravo, ki je opremljena za
obdelavo blata, zato je prepovedano odvažanje in odlaganje v
okolje (kmetijska in ostala zemljišča), v površinske ali podzemne vode ali javno kanalizacijo.
(3) Le v primeru uporabe blata, ki nastaja na kmetijskem
gospodarstvu in je, v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata
iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, zmešano skupaj s
komunalno odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico ter
skladiščeno najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v
kmetijstvu, izvajalec javne službe kot obvezno storitev javne
službe zagotavlja samo storitve prve meritve in obratovalni
monitoring ali izdelavo ocene obratovanja za MKČN v skladu
z Uredbo in evidenco o izvoru, vrsti in količini prevzetega blata
oziroma odplak ter druge evidence v skladu z veljavno zakonodajo. Lastnik greznice ali MKČN z zmogljivostjo, manjšo od
50 PE, mora izvajalcu javne službe za vsako triletno obdobje
predložiti pisno izjavo, da je uporaba blata za gnojilo v kmetijstvu, v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.
26. člen
(obstoječe greznice)
(1) Velikost obstoječega usedalnika blata ugotovi izvajalec ob popisu stanja na terenu pri prvem prevzemu blata.
(2) Pogostost praznjenja usedalnika blata za posameznega uporabnika določi izvajalec v Programu na podlagi porabljene količine pitne vode in prostornine usedalnika blata in
v skladu z veljavno zakonodajo (najmanj enkrat na tri leta).
27. člen
(način obveščanja in praznjenja greznic)
(1) Izvajalec je dolžan uporabnika o obveznosti opravljanja obvezne storitve javne službe prevzema blata oziroma
komunalne odpadne vode najprej obvestiti. Kolikor praznjenje
ni izvedeno v roku 8-ih dni po dogovorjenem terminu, izvajalec
uporabnika v skladu z veljavno zakonodajo obvesti pisno s
povratnico najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja storitve.
V obvestilu mora navesti datum in okvirni čas svojega prihoda.
(2) Uporabnik ima po dogovoru z izvajalcem pravico enkratne prestavitve najavljenega časa storitve, ki pa ne more
biti daljša od treh mesecev. O takšni nameri mora uporabnik
izvajalca pisno obvestiti najmanj 8 dni pred predvideno izvedbo
storitve.
(3) Če uporabnik najavljenega časa opravljanja storitve
ne odpove in ga v dogovoru z izvajalcem ne prestavi ter s tem
onemogoči izvedbo storitve ali če izvajalcu ne omogoča opravljanja storitev, mora plačati nastale stroške, razen stroškov
ravnanja z blatom, ki jih izvajalec uporabniku v tem primeru ni
upravičen zaračunati.
(4) Uporabnik ni dolžan plačati stroškov storitev iz tretjega
odstavka tega člena, če zaradi dokazane daljše odsotnosti
upravičeno (daljša bolniška odsotnost ali višja sila) ni mogel
odpovedati najavljenega časa opravljanja storitev.
(5) Občina za posamezne stavbe ali skupine stavb, do katerih dostop s cestnim motornim vozilom, namenjenim prevozu
komunalne odpadne vode in neobdelanega blata, ni mogoč,
opredeli izvajanje službe v omejenem obsegu in s posebnimi
prevoznimi sredstvi. Omejen obseg in način izvajanja storitve
sta opredeljena v Programu, ki ga za obdobje štirih let pripravi
izvajalec.
28. člen
(obvezne storitve javne službe za objekte, ki niso priključeni
na javno kanalizacijo)
V okviru javne službe mora izvajalec javne službe za
stavbe v naselju ali delu naselja, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, in za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo skupino
stavb zunaj naselja zagotoviti:
– redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obdelavo njihove vsebine v komunalni čistilni napravi,
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– prevzem blata iz MKČN in obstoječih (pretočnih) greznic
ter njegovo obdelavo najmanj enkrat na tri leta,
– prve meritve in obratovalni monitoring ali izdelavo ocene
obratovanja za MKČN v skladu z Uredbo,
– evidenco o izvoru, vrsti in količini prevzetega blata oziroma odplak ter druge evidence v skladu z veljavno zakonodajo.
VI PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
29. člen
(obveznosti uporabnika javne službe)
(1) Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
– na javno kanalizacijo se lahko priključijo le s soglasjem
upravljavca skladno z odobreno tehnično dokumentacijo,
– odvajati komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo,
MKČN ali nepretočno greznico,
– pridobiti soglasja, mnenja in strokovne ocene, kot to
določa ta odlok,
– vzdrževati kanalizacijski priključek, interno kanalizacijo
in vse naprave, vgrajene vanjo, zlasti pa obstoječo ali nepretočno greznico in MKČN,
– vzdrževati čistočo in zagotavljati nemoten dostop do
mest za ugotavljanje količine in stopnje onesnaženosti odpadne vode,
– ne sme dovoliti priključitve objektov drugih lastnikov
na svojo interno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek brez
soglasja upravljavca,
– izvajati predpisane meritve komunalnih in padavinskih
odpadnih voda ter industrijskih odpadnih vod,
– omogočati izvajalcu dostop do javne kanalizacije za
izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del na javni kanalizaciji,
kadar le-ta poteka po njegovem zemljišču,
– omogočati izvajalcu neoviran dostop do obstoječe greznice, nepretočne greznice ali MKČN in prevzem njene vsebine,
– omogočiti izvajalcu pregled interne kanalizacije in sestavo odpadne vode, obvestiti izvajalca o začetku gradnje MKČN,
mu omogočiti pregled in pred zagonom predati predpisano
dokumentacijo o ustreznosti MKČN,
– obveščati izvajalca o vseh okvarah na javni kanalizaciji,
kanalizacijskem priključku in merilnih napravah ter vseh pojavih, ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne kanalizacije,
– uporabniki ne smejo prekiniti odvoda odpadne vode
drugemu uporabniku ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti,
pisno obveščati upravljavca o spremembi naslova, lastništva in
drugih spremembah na stavbi ali inženirskem objektu, ki imajo
vpliv na odvod komunalne odpadne in padavinske vode, v roku
15 dni od nastanka spremembe, ki je možna po poravnavi vseh
zapadlih obveznosti. V primeru spremembe uporabnika mora
poleg obvestila poskrbeti tudi za izvedbo popisa vodomera, ki
je relevanten trenutek za določitev novega uporabnika in novega razmerja med izvajalcem javne službe in uporabnikom.
Če se popis ne izvede, se storitve javne službe zaračunavajo
novemu uporabniku enako, kot staremu in jih je novi uporabnik
dolžan poravnavati,
– plačevati stroške storitev javne službe,
– obveščati izvajalca o vseh spremembah količin in lastnosti industrijske odpadne vode, ki vplivajo na izvajanje javne
službe,
– upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odvajanju in čiščenju odpadne vode.
(2) Uporabnik sme odvajati vodo v javno kanalizacijo
samo na način, ki ne poslabšuje pogojev odvajanja drugih
uporabnikov. Uporabnik je dolžan poravnati škodo na objektih
in napravah javne kanalizacije, če je ta nastala zaradi njegovega ravnanja oziroma jo je povzročila njegova odpadna voda.
(3) Prepovedano je poseganje v vse naprave in objekte
javne kanalizacije in spreminjanje pogojev njihove dostopnosti,
zlasti revizijskih jaškov.
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30. člen
(prepovedi)
Uporabnik ne sme v javno kanalizacijo odvajati ali izliti
komunalno odpadno vodo, ki bi lahko:
– povzročila požar ali nevarnost eksplozije,
– povzročila korozija ali kako drugače poškodovala kanal,
naprave, opremo in ogrožala zdravje ljudi,
– povzročala ovire v kanalih ali kako drugače motila
delovanje sistema zaradi odlaganja usedlin ali lepljivih snovi,
– stalno ali občasno povzročala hidravlične preobremenitve in tako škodljivo vplivala na delovanje javne kanalizacije,
– povzročala ustvarjanje škodljivih plinov v javni kanalizaciji,
– povzročala pregrevanje odpadne vode preko predpisanih temperatur,
– zavirala tehnološke postopke na čistilni napravi,
– povzročala onesnaženje z radioaktivnimi snovmi.
V primeru, da nastane na objektih ali napravah javne
kanalizacije škoda zaradi nepravilnega ravnanja uporabnika, je
ta dolžan izvajalcu javne službe poravnati stroške za odpravo
škode.
31. člen
(posegi v območju kanalizacije)
(1) Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam ni
dovoljeno posegati v objekte in naprave javne kanalizacije.
V varovalnem pasu kanalizacije se ne sme graditi objektov,
spreminjati višine nadkritja (zasipa) kanalizacijskega omrežja,
zasipavati pokrovov jaškov in izvajati ostalih aktivnosti, ki bi
lahko povzročile poškodbe na kanalizacijskem omrežju ali ovirale njegovo delovanje in vzdrževanje. Prav tako ni dovoljeno
posegati v obstoječe interne kanalizacijske objekte in naprave
drugih uporabnikov ali jim celo preprečiti odvod odpadne vode
v javno kanalizacijsko omrežje.
(2) Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukciji
cest, ulic in trgov vzpostaviti kanalizacijsko omrežje in naprave
v prvotno stanje.
(3) Upravljavci drugih objektov in naprav (vodovodnega,
elektro, PTT, toplovodnega, plinovodnega omrežje ipd.) morajo
o opravljanju del na svojih objektih in napravah v varovalnem
pasu kanalizacije obvestiti izvajalca in izvajati dela tako, da
ostanejo kanalizacijske naprave nepoškodovane. V primeru
poškodb morajo na lastne stroške naročiti popravila.
VII VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN
OBRAČUNAVANJA STORITEV
32. člen
(viri financiranja)
Viri financiranja javne službe so:
– cene storitev javne službe (odvajanje in čiščenje),
– omrežnina,
– okoljska dajatev,
– občinski proračun,
– različne dotacije in subvencije in
– drugi viri.
33. člen
(Elementi cene javne gospodarske službe)
Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z določili
veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
Cena javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode vsebuje:
1. odvajanje komunalne odpadne vode, ki vključuje:
– omrežnino v EUR/mesec,
– storitev odvajanja v EUR/m3;
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2. čiščenje komunalne odpadne vode, ki vključuje:
– omrežnino v EUR/mesec,
– ceno storitev čiščenja v EUR/m3;
3. okoljsko dajatev.
Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN vključujejo:
– omrežnino,
– ceno storitve in
– okoljsko dajatev.
Na računu se ločeno prikaže zaračunana cena posamezne storitve javne službe v skladu s prejšnjim odstavkom.
Cena opravljanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki pokriva stroške izvajanja posamezne
javne službe, se uporabnikom obračunava mesečno v m3 na
podlagi odčitka porabe vode na obračunskem vodomeru oziroma v obliki akontacije, določene glede na povprečno mesečno
porabo zadnjega obračunskega leta.
Cene storitev gospodarske javne službe odvajanje in
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode za območje
občine predlaga izvajalec javne službe skladno z določili 1. točke 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in
jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.
Na potrjene cene se obračuna še DDV v skladu z Zakonom o DDV.
Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat, kjer upošteva
določila 6. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja. Elaborat posreduje ustreznemu občinskemu organu do
konca marca.
34. člen
(stroški izvajanja storitev)
Stroški izvajanja storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda
vključujejo:
– neposredne stroške materiala in storitev,
– neposredne stroške dela,
– druge neposredne stroške,
– splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo
stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih
sredstev, storitev in dela,
– splošne nabavno prodajne stroške, ki vključujejo stroške
materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev,
storitev in dela,
– splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev
in dela,
– obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne
službe,
– neposredne stroške prodaje,
– druge poslovne odhodke in
– donos v skladu s 16. točko 2. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
35. člen
(omrežnina)
(1) Omrežnino predstavljajo stroški javne infrastrukture
na območju občine, ki je potrebna za izvajanje gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih
odpadnih voda, in zajemajo:
– stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in
naprav, ki so javna infrastruktura (stroški amortizacije se izračunavajo po metodi časovnega amortiziranja, glede na stopnjo
izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture javne službe ob upoštevanju življenjske dobe v skladu z amortizacijskimi stopnjami
predpisov, ki urejajo oblikovanje cen komunalnih storitev),
– stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
– stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost
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in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
– odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki
vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim
financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode; pri
tem se upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih pogodb.
(2) Omrežnina se zaračunava uporabnikom za storitve
odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih
voda, za storitve prevzemanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda iz nepretočnih greznic in za storitve čiščenja
prevzetega blata iz obstoječih greznic in MKČN.
(3) Omrežnina se določi na letni ravni in se lahko obračuna mesečno v evrih glede na faktor, oblikovan po različnih
zmogljivostih vodovodnih priključkov, določenih s premerom
vodomera skladno z naslednjo preglednico:
PREMER VODOMERA
DN < / = 20
20 < DN < 40
40 < / = DN < 50
50 < / = DN < 65
65 < / = DN < 80
80 < / = DN < 100
100 < / = DN < 150
150 < / = DN

FAKTOR OMREŽNINE
1
3
10
15
30
50
100
200

36. člen
(subvencije)
Če se ob potrditvi cene iz elaborata pristojni občinski
organ odloči za nižjo zaračunano ceno, ki se zaračuna uporabnikom, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna občine.
Občina lahko prizna subvencijo iz prejšnjega odstavka
v izračunu cen storitev za uporabnike, ki so gospodinjstva ali
izvajalci nepridobitnih dejavnosti.
37. člen
(upravičenci do oprostitve plačevanja stroškov odvajanja
in čiščenja in okoljske dajatve, ki nastaja pri opravljanju
kmetijske dejavnosti)
Uporabniki, pri katerih nastaja odpadna voda v kmetijski
dejavnosti ter se le-ta odvaja na kmetijska zemljišča, niso
dolžni plačevati stroškov odvajanja in čiščenja odpadne voda.
Poraba pitne vode namenjene za izvajanje kmetijske dejavnosti
se ugotavlja v skladu z določbami odloka o oskrbi s pitno vodo.
Okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode se ne plačuje za porabo vode v
kmetijski dejavnosti kot je to določeno s predpisi.
38. člen
(vloga za oprostitev plačevanja okoljske dajatve, ki nastaja
pri opravljanju kmetijske dejavnosti)
(1) Za oprostitev oziroma znižanje plačevanja okoljske
dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih
voda morajo upravičenci zaprositi upravljavca vodovodnega
omrežja z vložitvijo pisne vloge najkasneje do 20. februarja
tekočega leta.
Za popolno vlogo morajo priložiti naslednje priloge:
– fotokopijo zbirne vloge za subvencije v kmetijstvu glede
na predmet uveljavljanja oprostila,
– potrdilo o družinski skupnosti, če se ne zagotavlja ločeno merjenje porabe pitne vode,
– številko odjemnega mesta odvzema vode iz javnega vodovodnega omrežja, navedeno na računu upravljavca omrežja.
(2) Vloga se obnovi enkrat letno. Kolikor upravičenec ne
obnovi vloge v roku iz drugega odstavka tega člena, mu upravljavec z mesecem marcem tekočega leta začne obračunavati
polno okoljsko dajatev. Enako velja kolikor vlagatelj v roku ne
priloži vseh zahtevanih prilog.
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39. člen
(enota količine)
(1) Enota količine storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
je izražena v m3 opravljene storitve, za katero se šteje količina
dobavljene pitne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo ali čisti
na komunalni čistilni napravi.
(2) Enota količine storitve prevzema vsebine in ravnanja
z vsebino iz nepretočnih greznic, prevzema blata in ravnanja z
blatom iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav ter obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne
naprave je izražena v m3 opravljene storitve, za katero se šteje
količina dobavljene pitne vode, ki se odvaja v nepretočno greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo.
(3) Predračunska cena opravljanja storitev iz prvega in
drugega odstavka se uporabnikom obračunava glede na dobavljeno količino pitne vode, če iz nje nastaja komunalna odpadna
voda, v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Izvajalec za uporabnike najmanj enkrat
letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo
obračunsko obdobje.
(4) Kadar se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se obračuna na podlagi števila stalno in
začasno prijavljenih stanovalcev ob upoštevanju normirane
porabe pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan. Zavezanec za plačilo storitev izvajalcu na njegovo zahtevo sporoči
podatke o številu stalno in začasno prijavljenih stanovalcev.
Če količine dobavljene pitne vode ni mogoče ugotoviti, se upošteva normirana poraba, ki znaša 1,2 m3 na dan za vodomer s
faktorjem omrežnine 1.
(5) Enota količine storitev odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode s streh in utrjenih površin, ki niso večje kot
100 m2, je izražena v m3 in se obračuna glede na količino padavin, ki pade na tlorisno površino strehe in utrjeno površino, s
katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi. Za količino padavinske
odpadne vode se šteje povprečna letna količina padavin, ki
pade na utrjeno površino ali streho, pri čemer se za povprečno
letno količino šteje povprečna letna količina padavin v obdobju
zadnjih petih let, ki je za območje utrjene površine izmerjena
v okviru meritev državne mreže meteoroloških postaj. Storitev
se ne obračuna, če se padavinska odpadna voda ne odvaja v
javno kanalizacijo. V primeru izvedbe ukrepov zadrževanja ali
zmanjševanja količin pri uporabniku, izvajalec obračunano količino padavinske odpadne vode lahko zmanjša za največ 50 %.
(6) Na količine, ugotovljene po prejšnjih odstavkih tega
člena, se pri uporabnikih, ki so dolžni opravljati monitoring
onesnaženosti vode, upošteva še faktor onesnaženosti, ki se
ugotavlja v skladu s Tehničnim pravilnikom.

– omrežnina,
– storitve vezane na greznice in MKČN,
– okoljska dajatev.
(4) Izvajalec mesečno zaračuna uporabniku stroške storitev odvajanja padavinske odpadne vode s streh in utrjenih
površin do 100 m2 v javno kanalizacijo s postavkami:
– omrežnina in
– odvajanje padavinske odpadne vode.
(5) Izvajalec mesečno zaračuna uporabniku stroške storitev čiščenja padavinske odpadne vode s streh in utrjenih
površin do 100 m2 na čistilni napravi s postavkami:
– omrežnina in
– čiščenje padavinske odpadne vode.
(6) Izvajalec mesečno zaračuna uporabniku stroške storitev iz 20. člena s postavkami:
– storitve vezane na greznice in MKČN delno,
– okoljska dajatev.
(7) Izvajalec zaračuna uporabniku po veljavnem ceniku opravljeno storitev izdaje mnenj in strokovnih ocen, ki se
nanašajo na področje odvajanja padavinskih odpadnih vod iz
utrjenih površin in industrijskih odpadnih vod.

40. člen
(način obračuna stroškov storitev)
(1) Izvajalec mesečno zaračuna uporabniku stroške storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode z javnih
površin v javno kanalizacijo s postavkami:
– omrežnina,
– odvajanje komunalne in
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v skladu s
predpisom, ki ureja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja
zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode.
(2) Izvajalec mesečno zaračuna uporabniku stroške storitve čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode z javnih
površin na čistilni napravi s postavkami:
– omrežnina in
– čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.
(3) Izvajalec mesečno zaračuna uporabniku stroške storitve prevzema vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretočnih
greznic, prevzema blata in ravnanja z blatom iz obstoječih
greznic ali MKČN ter obratovalnega monitoringa za MKČN s
postavkami:

VIII VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV
ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

41. člen
(obveznost plačila storitev)
(1) Uporabniki so dolžni plačati stroške odvajanja in stroške čiščenja odpadne vode ne glede na vodni vir, iz katerega
se oskrbujejo.
(2) Uporabniki so dolžni plačati stroške odvajanja in stroške čiščenja odpadne vode od dneva priključitve na javno
kanalizacijo oziroma čistilno napravo.
(3) Stroške odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode se uporabnikom zaračunava mesečno v obliki in na način
kot se obračunava oskrba s pitno vodo.
42. člen
(plačilo računov in ugovor)
Uporabnik je dolžan plačati račun najkasneje do dneva
zapadlosti računa.
Če uporabnik obveznosti ne poravna v celoti v 15 dneh
po prejemu pisnega opomina, s katerim mora biti izrecno opozorjen na posledice neplačila, mu lahko upravljavec prekine
dobavo vode.
Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima pravico, da v osmih dneh od prejema računa vloži pisni ugovor pri
upravljavcu. Upravljavec je dolžan na pisni ugovor uporabnika
pisno odgovoriti v roku 8 dni od prejema ugovora in v tem roku
ne sme prekiniti dobavo vode.

43. člen
(objekti in naprave javne kanalizacije)
(1) Objekti in naprave javne kanalizacije obsegajo primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje ter z njimi povezane
tehnološke naprave, kot so:
– kanalizacijska omrežja za odvod komunalne in padavinske odpadne vode,
– revizijski jaški,
– črpališča za prečrpavanje komunalne in padavinske
odpadne vode,
– čistilna naprava,
– razbremenilniki visokih vod,
– zadrževalni in pretočni bazeni,
– drugi objekti in naprave, potrebni za obratovanje javne
kanalizacije,
– nepretočne greznice in MKČN.
(2) Z objekti in napravami javne kanalizacije upravlja
izvajalec.
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(3) Izvajalec ima ves čas pravico dostopa do kanalizacijskih objektov in naprav v lasti občine z namenom zagotavljanja
rednega vzdrževanja in kontrole, ne glede na to, kdo je lastnik
zemljišča, na katerem so objekti in naprave javne kanalizacije.
(4) Izvajalec je dolžan po opravljenem rednem ali izrednem (intervencijskem) delu vzpostaviti zemljišče v prvotno
stanje v roku 14-ih dni po izvedenih delih.
44. člen
(objekti in naprave uporabnikov)
(1) Naprave in objekti uporabnika so:
– kanalizacijski priključek,
– objekti in naprave za predčiščenje odpadnih voda, peskolovi in lovilci olj,
– interna kanalizacija,
– interno črpališče,
– nepretočne greznice, obstoječe greznice ter MKČN z
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE in enako ali večjo od 50 PE za
nestanovanjske objekte v skladu z uredbo, in niso objekti javne
kanalizacije in pripadajo stavbi ali gradbenemu inženirskemu
objektu, v katerem nastaja komunalna ali padavinska odpadna
voda.
(2) Interna kanalizacija s priključkom in pripadajoči objekti
morajo biti izvedeni v skladu s tehničnimi pogoji iz soglasja in
Tehničnega pravilnika tako, da na objektu ne nastane škoda zaradi vdora vode iz javne kanalizacije. Odvajanje odpadne vode
iz stavb, ki so nižje od javne kanalizacije ali pa v njih obstaja
nevarnost preplavitve, se mora izvesti s črpanjem. Podrobnosti
so določene v Tehničnem pravilniku.
(3) Vsak kanalizacijski priključek mora imeti revizijski jašek, ki izvajalcu služi za preverjanje razmer v priključni cevi in
preverjanje emisij v odpadni vodi, uporabniku pa za vzdrževanje in čiščenje priključnega cevovoda. Revizijski jašek mora
biti praviloma postavljen na takšnem mestu, da lahko do njega
nemoteno dostopata izvajalec in uporabnik. Mesto revizijskega
jaška določita projektant in izvajalec v projektni dokumentaciji
ob izgradnji javne infrastrukture.
(4) Če revizijskega jaška ni možno postaviti na zemljišču,
ki je v lasti lastnika objekta, mora lastnik tega objekta za postavitev revizijskega jaška predložiti izvajalcu notarsko overjeno
služnostno pogodbo ali izjemoma soglasje lastnika zemljišča,
na katerem je možno postaviti revizijski jašek.
(5) Izgradnja in vzdrževanje objektov in naprav iz prvega
odstavka tega člena, ki se morajo graditi po enakih določilih kot
veljajo za javno kanalizacijo, bremeni uporabnika. Uporabnik
je dolžan s temi objekti gospodariti tako, da je omogočeno
nemoteno odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode
v javni kanalizaciji.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ODLOKA
IN KAZENSKE DOLOČBE
45. člen
(inšpekcijski organ)
Za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega odloka
in izrekanje sankcij je pristojen medobčinski inšpekcijski organ.
46. člen
(globe za pravne in fizične osebe)
Pravna oseba in samostojni podjetnik uporabnik javne
kanalizacije se kaznuje z globo 1.000,00 EUR, če pa se po
zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko
gospodarsko družbo, pa z globo 2.000,00 EUR,če:
– se ne priključi na javno kanalizacijo,
– uporabnik zgradi priključek brez predhodnega soglasja
izvajalca javne,
– pred gradnjo kanalizacijskega priključka ne prijavi gradnje izvajalcu javne službe,
– priključi spojni kanal na javno kanalizacijo kadar to ni
dovoljeno,

Uradni list Republike Slovenije
– ne odklopi priključka v skladu z določili tega odloka,
– prekine odvajanja komunalne in padavinske odpadne
vode drugemu uporabniku,
– v javno kanalizacijo odvaja komunalno odpadno vodo v
nasprotju z določili 35. člena tega odloka,
– ne pridobi predhodnega soglasja izvajalca javne službe
pred izvedbo del s katerimi posegajo v in na območje kanalizacijskega omrežja oziroma drugih naprav in objektov, ki so
potrebni za odvodnjavanje in čiščenje odpadnih komunalnih in
padavinskih voda.
Odgovorna oseba pravne osebe, fizična oseba in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek
iz tega člena kaznujejo z globo 250,00 EUR.

na,

47. člen
(1) Z globo 1.500 EUR se kaznuje upravljavec omrežja, ki:
– ne izvaja ali izvaja neustrezno javna pooblastila iz 8. čle-

– dovoli priključek v nasprotju z določili 12. in 13. člena,
– ne prijavi ugotovljenih kršitev iz 25. člena inšpekcijski
službi.
(2) Z globo 400 evrov se za prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba upravljavca.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
48. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok
o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih
voda na območju Občine Cankova (Uradni list RS, št. 40/01).
50. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 354-05/2018
Cankova, dne 22. februarja 2018
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

694.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini
Cankova

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06
– ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in
16. člena Statuta Občine Cankova (MUV, št. 91/13) je Občinski
svet Občine Cankova na 17. redni seji dne 22. 2. 2018 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o gospodarskih javnih službah
v Občini Cankova
1. člen
V prvem odstavku 5. člena odloka (Uradni list RS,
št. 86/11) se doda točka 11 in se glasi:
»11. 24-urna dežurna služba za pogrebne dejavnosti.«

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
V prvem odstavku 6. člena odloka se točki 1 in 2 v celoti
izbrišeta in se določi samo ena točka, ki pravilno glasi:
»1. pokopališko dejavnost, ki obsega upravljanje in urejanje pokopališč (zagotavljanje urejenosti pokopališč, oddaja
grobov v najem, vodenje evidenc, dajanje soglasij itd.)«
Ostale točke se preštevilčijo, tako da točka 3 postane 2,
točka 4 postane 3 in vse točke do 10, ki postane 9.
3. člen
V 16. členu se doda novi stavek, ki se glasi:
»Sredstva za podeljeno javno pooblastilo izvajalcu za
izvajanje strokovno tehničnih, organizacijskih in razvojnih nalog
ter izdajo soglasij in vodenje potrebnih katastrov zagotavlja
občina iz proračuna.«

Št.

5. člen
Vsebina 19. člena odloka se v celoti črta in se nadomesti
z novo, ki glasi:
»19. člen
Občina v področnem odloku za posamezno javno službo
posebej določi osnovne parametre za izračun cene in pri tem
opredeli:
– upravičene proizvajalne stroške dejavnosti gospodarske
javne službe (GJS),
– upravičene splošne stroške dejavnosti GJS,
– donos na vložen kapital v skladu s 16. točko 2. člena
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in
– druge neto prihodke.
Občina v področnem odloku za posamezno javno službo
posebej določi regulativno obračunsko obdobje (na primer 1
leto, 2 leti, 3 leta).«
6. člen
Tudi vsebina 20. člena se črta v celoti in se nadomesti z
novo, ki glasi:
»20. člen
Posebne storitve izvajalca javne službe so storitve, ki jih
opravlja in pri tem uporablja javno infrastrukturo v soglasju z lastnikom javne infrastrukture, pri čemer ne sme ustvarjati negativne razlike med prihodki in odhodki, ki izvirajo iz tega naslova.
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Prihodki posebnih storitev se upoštevajo tako, da se
zmanjša lastna cena posamezne javne službe.«
7. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 86/11) vsi ostali členi ostanejo nespremenjeni.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-03/2018
Cankova, dne 22. februarja 2018
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

4. člen
Vsebina 18. člena odloka se črta v celoti in se nadomesti
z novo, ki se glasi:
»18. člen
Cene storitev gospodarske javne službe določi občina.
Cene se oblikujejo in določajo v sladu z Uredbo o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja. Predloge cen lahko pripravi izvajalec gospodarske javne službe in jih predloži pristojnemu
občinskemu organu v obravnavo oziroma v potrditev.
Na potrjene cene se obračuna še DDV v skladu z Zakonom o DDV.
Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat, kjer upošteva
določila 6. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja. Elaborat posreduje ustreznemu občinskemu organu do
konca marca.
Če se ob potrditvi cene iz elaborata pristojni občinski
organ odloči za nižjo zaračunano ceno, ki se zaračuna uporabnikom, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna občine.
Občina lahko prizna subvencijo iz prejšnjega odstavka
v izračunu cen storitev za uporabnike, ki so gospodinjstva ali
izvajalci nepridobitnih dejavnosti.«
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695.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o načinu izvajanja obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb obdelave mešanih
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov v Občini Cankova

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni
list RS, št. 91/13), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v
Občini Cankova (Uradni list RS, št. 61/10), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske
javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Cankova (Uradni list RS, št. 87/11) in Uredbe o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12)
je Občinski svet Občine Cankova na 17. redni seji dne 22. 2.
2018 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu
izvajanja obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb obdelave mešanih komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
v Občini Cankova
1. člen
V 12. členu odloka (Uradni list RS, št. 61/10) se pod točko
a) v celoti izbriše peta alineja (reciklažo, trženje ali ponovno
uporabo (predelavo) ločenih frakcij.
2. člen
V drugem odstavku 13. člena odloka se v celoti črtajo
tretja, četrta in peta alineja.
3. člen
V 16. členu odloka se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»Sredstva za vodenje katastra so zagotovljena v občinskem proračunu.«
4. člen
V drugem stavku 17. člena se za besedno zvezo »Izvajalec je« izbriše beseda »dolžan«, tako, da stavek pravilno glasi:
»Izvajalec na vlogo stranke izdela tudi predhodne strokovne pogoje in mnenje.«
Za tretjim stavkom 17. člena se doda novi četrti stavek,
ki glasi: »Izvajalec v okviru javnega pooblastila prav tako skrbi
za razvoj, načrtovanje in pospeševanje javnih služb ter inve-
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sticijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti, napravami
in opremo, potrebnimi za izvajanje javnih služb upravljanja s
komunalnimi odpadki.«
Četrti stavek 17. člena postane peti in se ne spremeni.
Doda se še en novi, šesti stavek 17. člena, ki glasi: »Sredstva za dana pooblastila izvajalcu so zagotovljena v občinskem
proračunu.«
5. člen
V prvem odstavku 25. člena odloka se v celoti črta tretja
alineja.
V osemnajsti alineji prvega odstavka 25. člena se za
besedno zvezo »vodenje evidenc in« črta beseda »katastrov«,
tako da se osemnajsta alineja pravilno glasi:
»– vodenje evidenc v zvezi z javnima službama, usklajenih z občinskimi evidencami,«
6. člen
V drugi alineji 30. člena odloka se pred besedo »in« doda
naslednja besedna zveza: »za namene določene s tem odlokom ter drugimi predpisi«. Tako v drugi alineji tekst pravilno
glasi:
»– iz proračuna občine za namene določene s tem odlokom ter drugimi predpisi in«
7. člen
Prvi stavek 31. člena odloka se briše v celoti in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Cene storitev se oblikujejo v skladu z določili veljavne
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.«
8. člen
Za 31. členom odloka se dodajo še členi 31.a, b, c, d, e
in f, ki se glasijo:
»31.a člen
Cene storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za območje občine predlaga izvajalec javne
službe skladno z določili 1. točke 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.
Na potrjene cene se obračuna še DDV v skladu z Zakonom o DDV.
Izvajalec za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko
med potrjeno in obračunsko ceno storitev.
Ugotovljena razlika med potrjeno in obračunsko ceno
glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju se v elaboratu upošteva pri izračunu predračunske cene za prihodnje obdobje. Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat. Če razlika iz prejšnjega odstavka presega deset
odstotkov od potrjene cene, mora elaborat poslati pristojnemu
občinskemu organu, ki mora začeti postopek potrjevanja cene.
31.b člen
Če se ob potrditvi cene iz elaborata pristojni občinski
organ odloči za nižjo zaračunano ceno, ki se zaračuna uporabnikom, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna občine.
Občina lahko prizna subvencijo iz prejšnjega odstavka
v izračunu cen storitev za uporabnike, ki so gospodinjstva ali
izvajalci nepridobitnih dejavnosti.
31.c člen
Storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
vključuje cene:
1. zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
2. obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
3. odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
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buje:

Cena zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov vse-

1. zbiranje komunalnih odpadkov, ki vključuje:
– ceno javne infrastrukture v €/kg,
– ceno storitve v €/kg.
2. zbiranje bioloških odpadkov, ki vključuje:
– ceno javne infrastrukture v €/kg,
– cena storitve v €/kg.
Cena obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
vključuje:
– ceno javne infrastrukture v €/kg,
– ceno storitve v €/kg.
Cena odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov vključuje:
– ceno javne infrastrukture v €/kg,
– ceno storitve v €/kg.
Na računu se ločeno prikaže zaračunana cena posamezne storitve javne službe v skladu s prejšnjim odstavkom.
31.d člen
Cena opravljanja posamezne javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki vključuje naslednje skupine stroškov, ki
jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe in
vključujejo naslednje skupine:
– neposredne stroške materiala in storitev,
– neposredne stroške dela,
– druge neposredne stroške,
– splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo
stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih
sredstev, storitev in dela,
– splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
– splošne stroške uprave, ki vključujejo stroške materiala,
amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in
dela,
– obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne
službe,
– neposredne stroške prodaje,
– druge poslovne odhodke in
– donos v skladu s 16. točko 2. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
31.e člen
Javno infrastrukturo predstavljajo stroški javne infrastrukture na območju občine, ki je potrebna za izvajanje gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, in zajemajo:
– stroške amortizacije ali najema te javne infrastrukture
(stroški amortizacije se izračunavajo po metodi časovnega
amortiziranja glede na stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti te
javne infrastrukture in ob upoštevanju življenjske dobe po predpisih, ki urejajo oblikovanje cen storitev gospodarskih javnih
služb),
– stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
– stroške odškodnin, ki so stroški odškodnin za služnost
in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
– finančna jamstva v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih in predvideni stroški zapiranja
odlagališča ter stroški za izvedbo ukrepov varstva okolja po
zaprtju za obdobje najmanj 30 let,
– odhodke financiranja, ki so stroški obresti in drugi stroški, povezani z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe, pri čemer se upošteva višina stroškov
na podlagi podpisanih pogodb.
31.f člen
Storitve reciklaže, trženje ali ponovna uporaba (predelava) ločenih frakcij, ki jih izvajalec opravlja, so tržne dejavnosti
in predstavljajo posebne storitve, katerih prihodek vpliva na
zmanjšanje lastne cene javne službe.
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Izvajalec lahko opravlja posebne storitve iz prejšnjega odstavka in tudi druge vrste posebnih storitev v soglasju z lastnikom javne infrastrukture, pri čemer ne sme ustvarjati negativne
razlike med prihodki in odhodki, ki izvirajo iz tega naslova.«
9. člen
Vsi ostali členi v Odloku o načinu izvajanja obveznih
občinskih gospodarskih javnih službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Cankova (Uradni list RS,
št. 61/10) ostanejo nespremenjeni.

Št.

Št. 162-02/2018
Cankova, dne 22. februarja 2018
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

Na podlagi 99. člena in tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2,
23/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16
in 52/16 – ZPPreb-1), 37. člena Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) ter 16. člena Statuta
Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet
Občine Cankova na 17. redni seji dne 22. 2. 2018 sprejel

SOGLASJE
k določitvi cene storitve pomoč družini na domu
in določitvi subvencioniranja cene storitve
pomoč družini na domu
1. člen
Občinski svet Občine Cankova soglaša:
– da ekonomska cena storitve pomoč družini na domu od
1. 3. 2018 od ponedeljka do sobote znaša 17,29 EUR na uro. V
ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu
do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v
višini 15,05 EUR na efektivno uro in stroški strokovnega vodenja v višini 2,24 EUR na efektivno uro
– da ekonomska cena storitve pomoč družini na domu
ob nedeljah in dela prostih dnevih znaša 19,03 EUR na uro. V
ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu
do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v
višini 16,79 EUR na efektivno uro in stroški strokovnega vodenja v višini 2,24 EUR na efektivno uro.
2. člen
Cena socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu,
zmanjšana za 50 % subvencijo občine za neposredno socialno
oskrbo ter 100 % stroškov vodenja in subvencijo iz proračuna
RS (javna dela) v višini 0,00 EUR, znaša za uporabnika:
– 7,52 EUR na efektivno uro za delovne dni;
– 8,39 EUR na efektivno uro za nedeljo in dela proste dni.
3. člen
Centru za socialno delo Murska Sobota se bodo sredstva
za izvajanje storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
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5. člen
To soglasje začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2018.

Št. 354-04/2018
Cankova, dne 22. februarja 2018

Soglasje k določitvi cene storitve pomoč
družini na domu in določitvi subvencioniranja
cene storitve pomoč družini na domu

Stran

4. člen
Z dnem uveljavitve tega soglasja preneha veljati Soglasje
k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi
subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu št. 16201/2018, z dne 18. 1. 2018

10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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697.

Letni program športa Občine Cankova za leto
2018

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98), Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa
v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 26/10), 16. člena Statuta
Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet
Občine Cankova na 17. redni seji dne 22. 2. 2018 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA
Občine Cankova za leto 2018
I. UVOD
loča:

Letni program športa Občine Cankova za leto 2018 do-

– cilje, ki se želijo doseči z Letnim programom športa,
– programe športa, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Občine Cankova,
– razvojne in strokovne naloge v športu, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Občine Cankova,
– obseg sredstev, ki jih Občina Cankova zagotavlja za
sofinanciranje posameznih vsebin letnega programa športa v
letu 2018.
II. CILJI, KI SE ŽELIJO DOSEČI Z LETNIM
PROGRAMOM ŠPORTA
S sofinanciranjem letnega programa športa se želi omogočiti oziroma zagotoviti:
– čim večjo vključenost občanov Občine Cankova v izvajanje programov interesne športne vzgoje, kakovostni in
vrhunski šport ter športno rekreacijo (množičnost oziroma razširjenost),
– čim boljše pogoje za športno vadbo in tekmovanje ter
večjo dostopnost do športnih objektov,
– doseganje čim boljših tekmovalnih rezultatov (kakovost
športnih dosežkov),
– večja promocija posameznikov kot športnikov, njihovih
društev za katere nastopajo ter Občine Cankova v celoti.
III. PROGRAMI ŠPORTA, KI SE SOFINANCIRAJO
IZ SREDSTEV PRORAČUNA OBČINE CANKOVA
ZA LETO 2018
Iz sredstev Proračuna Občine Cankova za leto 2018 se
sofinancirajo naslednji programi športa:

Stran
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Št.

16 / 9. 3. 2018

1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
4. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport
5. Športna rekreacija
6. Kakovostni šport
7. Vrhunski šport
1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok je dejavnost
otrok v starosti od rojstva do vstopa v šolo, ki so prostovoljno
vključeni v programe športa in skozi igro spoznavajo posamezne elemente športa ter kasnejše gibalne dejavnosti.
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine
Cankova:
– Zlati sonček,
– 10-urni plavalni tečaji in
– drugi 60-urni programi vadbe.
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost
otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v
programe športa.
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine
Cankova:
– Zlati sonček,
– Krpan,
– drugi 80-urni programi vadbe in
– šolska športna tekmovanja.
3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport
V programe športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport se vključujejo otroci od 6. do 11. leta in od
11. do 15. leta starosti, ki imajo interes in sposobnosti, da bi
lahko postali vrhunski športniki.
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine
Cankova:
– cicibani in cicibanke, od 30 do 40-urni programi,
– mlajši dečki in deklice, od 40 do 60-urni programi ter
– starejši dečki in deklice, od 60 do 80-urni programi.
4. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni
in vrhunski šport
Programi športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni
in vrhunski šport zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki
so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z
dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine
Cankova:
– mlajši mladinci in mladinke, od 90 do 110-urni programi,
– starejši mladinci in mladinke, do 120 do 150-urni programi.
5. Športna rekreacija
V programe športne rekreacije odraslih so vključeni občani, s ciljem ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status,
humanizirati življenje, zmanjševati negativne posledice današnjega načina življenja in dela, preprečevati upadanje splošne
vitalnosti. To so programi za aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa.
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine
Cankova:
– 80-urni programi.
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6. Kakovostni šport
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja
ekip ter posameznikov, registriranih športnikov, članov nacionalnih panožnih športnih zvez, ki nimajo objektivnih strokovnih,
organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program
vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa.
V okviru teh programov gre za nastope na uradnih tekmovanjih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka.
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev občine
Cankova:
– do 250-urni programi.
7. Vrhunski šport
Vrhunski šport so priprave in tekmovanja športnikov, ki
imajo status svetovnega, mednarodnega in perspektivnega
razreda.
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine
Cankova:
– do 1.200-urni programi za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah,
– do 1.200-urni programi za vrhunske športnike v kolektivnih športnih panogah za ekipe.
Merila za vrednotenje posameznih programov so določena v Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v
Občini Cankova.
IV. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU,
KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA
OBČINE CANKOVA ZA LETO 2018
Iz sredstev Proračuna Občine Cankova za leto 2018
se sofinancirajo naslednje razvojne in strokovne naloge v
športu:
1. Športne prireditve
Športne prireditve so organizirana športna srečanja in
športna tekmovanja. V letu 2017 Občina Cankova sofinancira
naslednje športne prireditve:
− Občinski turnir v malem nogometu za člane
− Ostali turnirji v malem nogometu za člane
− Ostale športne prireditve
− Nogomet na Cankovi še živi – turnir v malem nogometu
za člane.
Merila za vrednotenje posameznih razvojnih in strokovnih
nalog v športu so določena v Pravilniku o sofinanciranju letnega
programa športa v Občini Cankova.
V. OBSEG SREDSTEV, KI JIH OBČINA CANKOVA
ZAGOTAVLJA ZA SOFINANCIRANJE POSAMEZNIH
VSEBIN LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V LETU 2018
Za izvajanje vsebin Letnega programa športa, se izvajalcem v Proračunu Občine Cankova za leto 2018, zagotavlja
16.000,00 EUR, po naslednjem razdelilniku:
1. Interesna športna vzgoja predšolskih
otrok
2. Interesna športna vzgoja
šoloobveznih otrok
3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport
4. Športna vzgoja mladine, usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport

300,00 EUR
450,00 EUR
400,00 EUR
250,00 EUR
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5. Športna rekreacija
6. Kakovostni in vrhunski šport
7. Športne prireditve

Št.

12.200,00 EUR
400,00 EUR
2.000,00 EUR

Št. 671-01/2018
Cankova, dne 22. februarja 2018
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

CERKNO
698.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev
v Občini Cerkno

1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju javnih prireditev v Občini
Cerkno (Uradni list RS, št. 31/16) (v nadaljevanju: pravilnik)
se v drugem odstavku 4. člena črta besedilo »ter so ustrezno
registrirani za izvajanje dejavnosti prirejanja prireditev«.
2. člen
V prvem odstavku 13. člena pravilnika, se v 5. točki meril za vrednotenje aktivnosti spremeni naslov tako, da se po
novem glasi: »Delež zagotovljenih sredstev izven proračuna
Občine Cerkno«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2016
Cerkno, dne 22. februarja 2018
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

699.
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1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča javno dobro na
parceli št. 1289/5 k.o. 2337 Bukovo v izmeri 38 m2 in na parceli
št. 1289/7 k.o. 2337 Bukovo v izmeri 42 m2.
2. člen
Nepremičnini iz prejšnjega člena tega sklepa prenehata
imeti status javnega dobra in postaneta lastnina Občine Cerkno.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 900-0001/2018-2
Cerkno, dne 22. februarja 2018
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

GORENJA VAS - POLJANE
700.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl. US,
76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl.
US, 40/12 – ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13 in 84/15) je Občinski svet Občine
Gorenja vas - Poljane na 19. redni seji 15. februarja 2018 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Ukine se status javnega dobra v splošni rabi parc.
št. 2080/4 (ID 6738067), k.o. 2049 Hotavlje.
2.
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa postane last Občine
Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas,
matična številka: 5883261000.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-010/2017-006
Gorenja vas, dne 15. februarja 2018
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05
– ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1,
20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15),
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in
76/16 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list
RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno
na 23. redni seji dne 22. 2. 2018 sprejel

Stran

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 7. in 16. člena Statuta
Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je
Občinski svet Občine Cerkno na 23. redni seji dne 22. 2. 2018
sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju javnih prireditev
v Občini Cerkno
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701.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl. US,
76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10
Odl. US, 40/12 – ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Gorenja
vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13 in 84/15) je Občinski svet

Stran
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Občine Gorenja vas - Poljane na 19. redni seji 15. februarja
2018 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Ukine se status javnega dobra v splošni rabi parc.
št. 1523/4 (ID 6720487), k.o. 2040 Podobeno.
2.
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa postane last Občine
Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas,
matična številka: 5883261000.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-019/2017-005
Gorenja vas, dne 15. februarja 2018

IVANČNA GORICA
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Občine
Ivančna Gorica

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 –

Komunalna oprema
Vodovod

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje
Občine Ivančna Gorica
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o programu
opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 26/14).

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

702.

ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11
– ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12,
76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2),
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 17. člena Uredbe o vsebini
programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS,
št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega
prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 18. člena Statuta
Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB) je
Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 25. redni seji dne
15. 2. 2018 sprejel

2. člen
V 5. členu se na koncu prvega odstavka doda besedilo:
»Pregledna karta obračunskih območij za primarno in sekundarno vodovodno omrežje ter za novo vodovodno območje
je sestavni del kartografskega dela sprememb in dopolnitev
programa opremljanja iz januar 2018«.
3. člen
V 12. členu se v Preglednici 2: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov obstoječe in nove komunalne opreme zbriše
besedilo:

Obračunsko območje

Skupni stroški
v EUR

Obračunski stroški
v EUR

V1 – primarno vodovodno omrežje

24.551.954

22.634.042

V2 – sekundarno vodovodno omrežje

10.850.719

10.378.610

in na istem mestu nadomesti z naslednjim besedilom:

Komunalna oprema

Obračunsko območje

Skupni stroški
v EUR

Obračunski stroški
v EUR

V1 – primarno vodovodno omrežje

30.060.663

28.442.253

Vodovod

V2 – sekundarno vodovodno omrežje

13.075.552

12.728.426

V3 – novo vodovodno omrežje

2.529.397

723.198

4. člen
V 13. členu se zbriše Preglednica 3: Določitev Cp in Ct
za posamezno vrsto komunalne opreme in na istem mestu
nadomesti z naslednjo preglednico:
»Preglednica 3: Določitev Cp in Ct za posamezno komunalno opremo
Komunalna oprema
Vodovod

Obračunsko območje

Cp
(v EUR/m2)

Ct
(v EUR/m2)

V1 – primarno vodovodno omrežje

2,629

13,927

V2 – sekundarno vodovodno omrežje

1,177

6,233

V3 – novo vodovodno omrežje

1,947

10,460

Uradni list Republike Slovenije
Kanalizacija

Ceste
Ravnanje z odpadki

K1 – primarno kanalizacijsko omrežje
K2 – sekundarno kanalizacijsko omrežje
K3 – novo (predvideno) kanalizacijsko omrežje
C1 – primarno cestno omrežje
C2 – sekundarno cestno omrežje
KOM – omrežje objektov ravnanja z odpadki

5. člen
V 14. členu se doda tretji odstavek z naslednjim besedilom:
»(3) V obračunsko območje V3 – novo vodovodno omrežje je vključeno tudi območje Leskovške planote in projekt novega vodovoda v naselju Ravni dol. Vsa potrebna dokumentacija
je izdelana, gradbeno dovoljenje je pridobljeno, izvedba pa je
predvidena do konca leta 2019«.
6. člen
V 15. členu se oštevilči prvi odstavek in na koncu doda
drugi odstavek z naslednjim besedilom:
»(2) Stroški opremljanja na enoto mere (Cpij in Ctij) iz
13. člena se revalorizirajo od 1. 1. 2018 dalje.«
7. člen
V prvem odstavku 26. člena se zbriše naslednje besedilo:
»– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovod Zgornja Draga« v Občini Ivančna
Gorica (Uradni list RS, št. 106/11),
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje opremljanja »Vodovodi Korinj – Laze, Podsmreka in
Trnovica« (Uradni list RS, št. 82/13),«
8. člen
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovod Zgornja Draga« v Občini Ivančna
Gorica (Uradni list RS, št. 106/11) in
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje opremljanja »Vodovodi Korinj – Laze, Podsmreka in
Trnovica« (Uradni list RS, št. 82/13),
– Odlok o plačilu sorazmernega dela stroškov izgradnje
vodovodnega omrežja na območju Polževske planote v Občini
Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 108/03) in
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plačilu
sorazmernega dela stroškov izgradnje vodovodnega omrežja
na območju Polževske planote v Občini Ivančna Gorica (Uradni
list RS, št. 38/06).
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2018-2
Ivančna Gorica, dne 15. februarja 2018
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

703.

Št.

Sklep o določitvi višine cen storitev javne
službe povezane z greznicami in malimi
komunalnimi čistilnimi napravami v Občini
Ivančna Gorica

Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 50/16 in 66/16), Odloka o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode

16 / 9. 3. 2018 /
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2,694
2,227
2,029
3,443
4,759
0,324

2617
12,693
10,492
11,278
19,296
26,673
1,815
«

na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št 43/13),
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list
RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje
d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13 in 33/14) in 16. člena Statuta
Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB-2) je
Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 25. redni seji dne
15. 2. 2018 sprejel

SKLEP
o določitvi višine cen storitev javne službe
povezane z greznicami in malimi komunalnimi
čistilnimi napravami v Občini Ivančna Gorica
I.
Občinski svet Občine Ivančna Gorica potrdi Elaborat o
oblikovanju cen storitev – javne službe povezane z greznicami
in malimi komunalnimi čistilnimi napravami – Občina Ivančna
Gorica, ki ga je izdelal izvajalec javne službe, Javno komunalno
podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 6-KAN-MKČN/2017 z datumom december 2017 in sklep o določitvi cene storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi
komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Ivančna Gorica.
II.
Potrjena cena storitve javne službe:
– Cena izvajanja storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi
napravami znaša 0,2757 EUR/m3
– Omrežnina za storitve, povezane z nepretočnimi in
obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki se obračuna v EUR/mesec, in predstavlja strošek javne
infrastrukture, se zaračunava glede na velikost obračunskega
vodomera, skladno z naslednjo preglednico, in znaša:
Vodomer

Faktor

Omrežnina v EUR
na mesec
DN ≤ 20
1
0,5974
20 < DN < 40
3
1,7922
40 ≤ DN < 50
10
5,9740
50 ≤ DN < 65
15
8,9610
65 ≤ DN < 80
30
17,9220
80 ≤ DN < 100
50
29,8700
100 ≤ DN < 150
100
59,7400
150 ≤ DN
200
119,4800
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom obračuna po predpisani stopnji.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. marca 2018
dalje.
Št. 354-0006/2018-2
Ivančna Gorica, dne 15. februarja 2018
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.
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Sklep o določitvi višine cen oskrbe s pitno
vodo v Občini Ivančna Gorica

Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 50/16 in 66/16), Odloka o
oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni
list RS, št. 17/14 in 54/15), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17),
Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno
komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13
in 33/14) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list
RS, št. 91/15 – UPB-2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica
na 25. redni seji dne 15. 2. 2018 sprejel

SKLEP
o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo
v Občini Ivančna Gorica
I.
Občinski svet Občine Ivančna Gorica potrdi Elaborat o
oblikovanju cen storitev – oskrba s pitno vodo – Občina Ivančna
Gorica, ki ga je izdelal izvajalec javne službe Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 5-I-Vod/2017 z datumom
december 2017 in sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v
Občini Ivančna Gorica.
II.
Potrjene cene storitve javne službe:
– Cena vodarine znaša 0,4333 EUR/m3
– Omrežnina za storitve oskrbe s pitno vodo, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture,
se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera,
skladno z naslednjo preglednico in znaša:
Vodomer

Faktor

Omrežnina v EUR
na mesec
DN ≤ 20
1
6,0662
20 < DN < 40
3
18,1986
40 ≤ DN < 50
10
60,6620
50 ≤ DN < 65
15
90,9930
65 ≤ DN < 80
30
181,9860
80 ≤ DN < 100
50
303,3100
100 ≤ DN < 150
100
606,6200
150 ≤ DN
200
1213,2400
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom obračuna po predpisani stopnji.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. marca 2018
dalje.
Št. 354-0005/2018-2
Ivančna Gorica, dne 15. februarja 2018
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

705.

Sklep o določitvi višine cen odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode v Občini Ivančna Gorica

Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 50/16 in 66/16), Odloka o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode

Uradni list Republike Slovenije
na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št 43/13),
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list
RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje
d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13 in 33/14) in 16. člena Statuta
Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB-2) je
Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 25. redni seji dne
15. 2. 2018 sprejel

SKLEP
o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode
v Občini Ivančna Gorica
I.
Občinski svet Občine Ivančna Gorica potrdi Elaborat o
oblikovanju cen storitev – odvajanje in čiščenje komunalne in
padavinske odpadne vode – Občina Ivančna Gorica, ki ga je
izdelal izvajalec javne službe Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 6-I-KAN/2017 z datumom december 2017
in sklep o določitvi cene odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica.
II.
Potrjena cena storitve javne službe:
ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE
VODE
– Cena storitve odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin znaša 0,1222 EUR/m3.
– Omrežnina za odvajanje komunalnih odpadnih voda in
padavinskih odpadnih voda z javnih površin, ki se obračunava
v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno
z naslednjo preglednico in znaša:
Vodomer

Faktor

Omrežnina v EUR
na mesec
DN ≤ 20
1
6,3655
20 < DN < 40
3
19,0965
40 ≤ DN < 50
10
63,6550
50 ≤ DN < 65
15
95,4825
65 ≤ DN < 80
30
190,9650
80 ≤ DN < 100
50
318,2750
100 ≤ DN < 150
100
636,5500
150 ≤ DN
200
1273,1000
– Cena storitve odvajanja padavinske odpadne vode s
streh znaša 0,0528 EUR/m3.
– Cena omrežnine za odvajanje padavinske odpadne
vode s streh znaša 0,4248 EUR/m3.
ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE
VODE
– Cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin znaša 0,3978 EUR/m3.
– Omrežnina za čiščenje komunalnih odpadnih voda in
padavinskih odpadnih voda z javnih površin, ki se obračunava
v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno
z naslednjo preglednico in znaša:
Vodomer

Faktor

DN ≤ 20
20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150
150 ≤ DN

1
3
10
15
30
50
100
200

Omrežnina v EUR
na mesec
3,9199
11,7597
39,1990
58,7985
117,5970
195,9950
391,9900
783,9800

Uradni list Republike Slovenije
– Cena storitve čiščenja padavinske odpadne vode s
streh znaša 0,2061 EUR/m3.
– Cena omrežnine za čiščenje padavinske odpadne vode
s streh znaša 0,1960 EUR/m3.
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom obračuna po predpisani stopnji.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. marca 2018
dalje.
Št. 354-0008/2018-2
Ivančna Gorica, dne 15. februarja 2018
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III.
Z elaboratom se potrjuje tudi preračun porazdelitve količin opravljenih storitev med uporabnike in pogostost odvoza
odpadkov, kot je predstavljena v elaboratu.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. marca 2018
dalje.
Št. 354-0007/2018-2
Ivančna Gorica, dne 15. februarja 2018
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

LENDAVA
706.

Sklep o določitvi višine cen ravnanja
s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna
Gorica

Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 50/16 in 66/16), Odloka o
ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov
iz gospodinjstev na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list
RS, 17/14), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), Odloka o ustanovitvi
in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13 in 33/14) in 16. člen
Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 –
UPB-2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 25. redni
seji dne 15. 2. 2018 sprejel

SKLEP
o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi
odpadki v Občini Ivančna Gorica
I.
Občinski svet Občine Ivančna Gorica potrdi Elaborat o
oblikovanju cen storitev – ravnanje s komunalnimi odpadki
– Občina Ivančna Gorica, ki ga je izdelal izvajalec javne službe, Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 6-I-Odp./2017 z datumom december 2017 in sklep o določitvi
cene ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica.
II.
Potrjene cene storitve javne službe:
1. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
– Cena storitve zbiranja komunalnih
odpadkov
0,1312 EUR/kg
– Cena javne infrastrukture zbiranja
komunalnih odpadkov
0,0113 EUR/kg
2. ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV
– Cena storitve zbiranja BIO odpadkov
0,1512 EUR/kg
– Cena javne infrastrukture zbiranja BIO
odpadkov
0,0085 EUR/kg
3. ODLAGANJE KOMUNALNIH
ODPADKOV
– Cena storitve odlaganja komunalnih
odpadkov
0,2803 EUR/kg
– Cena javne infrastrukture odlaganja
komunalnih odpadkov
0,0841 EUR/kg
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom storitve obračuna po predpisani stopnji.

707.

Poslovnik Nadzornega odbora Občine
Lendava

Na podlagi 32. 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
41. člena Statuta Občine Lendava sprejetega na seji občinskega sveta, dne 8. 6. 2017 (Uradni list RS, št. 32/17), je Nadzorni
odbor Občine Lendava na redni seji dne 29. 1. 2018 sprejel

POSLOVNIK
Nadzornega odbora Občine Lendava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in določa način dela Nadzornega odbora Občine Lendava (v nadaljevanju: nadzorni
odbor) kot najvišjega organa nadzora javne porabe v Občini
Lendava ter istočasno status članov nadzornega odbora.
2. člen
Nadzorni odbor kot organ občine deluje v okviru svojih
pristojnosti samostojno.
Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen. Delo opravlja pošteno, strokovno in nepristransko, v skladu z zakonom
in drugimi podzakonskimi predpisi.
Člani nadzornega odbora so pri svojem delu dolžni varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti,
ki so kot take opredeljene z zakonom ali drugim predpisom,
oziroma aktom občinskega sveta in organizacij uporabnikov
proračunskih sredstev. Upoštevati morajo dostojanstvo, dobro
ime in integriteto posameznikov.
3. člen
Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine Lendava,
Glavna ulica 20, 9220 Lendava.
4. člen
Nadzorni odbor ima svoj žig, ki je okrogle oblike in ima v
sredini kroga grb občine, na zgornji polovici kroga napis: »Občina Lendava – Lendva Község«, na spodnji polovici pa napis:
»Nadzorni odbor – Felügyelő bizottság«.
Pravico uporabe žiga ima predsednik nadzornega odbora
in z njegove strani pooblaščen član nadzornega odbora.
Žig nadzornega odbora hrani Tajnik Občinske uprave v
prostorih občinske uprave Občine Lendava.

Stran

2620 /

Št.

16 / 9. 3. 2018

Uradni list Republike Slovenije

II. SESTAVA NADZORNEGA ODBORA

IV. POSTOPEK IN NAČIN DELA

5. člen
Nadzorni odbor ima sedem članov. Člane imenuje občinski svet za dobo 4 let, oziroma do poteka mandata članom
občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval.
Predsednika in namestnika predsednika nadzornega odbora izvolijo člani nadzornega odbora izmed sebe – z večino
glasov vseh članov odbora, praviloma na svoji prvi seji.

13. člen
Nadzorni odbor opravlja redne in izredne nadzore.
Redne nadzore določi nadzorni odbor z letnim programom nadzora.
Odločitve o izrednem nadzoru nadzorni odbor sprejema
s sklepom, sproti, po lastni presoji.
Župan ali vsaj tretjina članov občinskega sveta lahko
predlagajo nadzor proračunskega porabnika, v delu prejetih
sredstev iz proračuna občine.
Predlog nadzora lahko poda tudi krajevna ali mestna
skupnost, ki bi se naj nadzorovala.

6. člen
Za predčasno razrešitev člana nadzornega odbora se
smiselno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata
članu občinskega sveta.
Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega
odbora.
7. člen
Funkcija člana nadzornega odbora je nepoklicna.
Člani nadzornega odbora imajo za svoje delo pravico do
nadomestila in do povrnitve stroškov, kot to določa Pravilnik o
plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov Občine Lendava.
8. člen
Nadzorni odbor predstavlja predsednik nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik oziroma s strani
predsednika pooblaščeni član nadzornega odbora.
9. člen
Naloge predsednika nadzornega odbora so, da:
– vodi in organizira delo nadzornega odbora,
– sklicuje in vodi seje,
– podpisuje sklepe, zapisnike in druge akte nadzornega
odbora,
– skrbi za izvajanje sklepov,
– sodeluje z občinskim svetom, županom in občinsko
upravo,
– po potrebi prisostvuje sejam občinskega sveta in sejam
njegovih delovnih teles.
10. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega
odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
III. PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ODBORA
11. člen
Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
12. člen
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske
uprave, javnih zavodov, javnih podjetij, občinskih skladov ter
drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in oseb,
pooblaščenih za razpolaganje z občinskimi javnimi sredstvi in
občinskim premoženjem.
Nadzorni odbor ocenjuje tudi učinkovitost in gospodarnost
porabe občinskih javnih sredstev.

14. člen
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki vključuje program rednih nadzorov in predlog finančnega načrta
za delo nadzornega odbora za posamezno koledarsko leto.
Program rednih nadzorov nadzorni odbor določi tako, da so na
daljši rok zajeti vsi uporabniki občinskih proračunskih sredstev,
na krajši rok pa posamezni uporabniki iz različnih dejavnosti.
Letni program nadzora se objavi na spletni strani občine.
Gradiva in zapisniki sej nadzornega odbora se redno objavljajo
na spletnih straneh občine.
Z letnim programom nadzora mora nadzorni odbor seznaniti občinski svet in župana.
Predlog finančnega načrta predloži nadzorni odbor županu v postopku priprave občinskega proračuna.
Izredni nadzor, ki ni opredeljen v letnem programu nadzora, se opravi na podlagi sklepa, katerega sprejme nadzorni
odbor.
Če želi nadzorni odbor izvesti nadzor, ki ni vključen v
nadzorni program, mora najprej dopolniti nadzorni program.
1. Postopek nadzora
15. člen
Stranka v postopku nadzora (nadzorovana stranka) je
tista pravna ali fizična oseba, glede katere je nadzorni odbor
pričel postopek nadzora.
Nadzorni odbor vodi postopek nadzora po tem poslovniku
in na podlagi zakonov ter ostalih podzakonskih predpisov.
16. člen
Nadzor se prične z vročitvijo sklepa o izvedbi nadzora
nadzorovani stranki.
Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati navedbo nadzorovane stranke, opredelitev vsebine, časa in kraja nadzora,
navedbo oseb, ki bodo opravile nadzor ter pooblastila člana
Nadzornega odbora, ki bo vodil postopek. Sklep o izvedbi nadzora je potrebno vročiti nadzorovani stranki, najmanj 7 dni, pred
datumom izvedbe nadzora. O izdaji sklepa se obvesti župan.
17. člen
V organizacijskem smislu poteka delo nadzornega odbora
v postopku nadzora:
– na sejah,
– pri nadzorovani stranki,
– pri strokovnih službah občinske uprave.
18. člen
Nadzor opravi član nadzornega odbora, ki ga določi za
posamezno zadevo nadzorni odbor s sklepom.
Za izvedbo določene naloge lahko nadzorni odbor oblikuje tudi delovno skupino.
Predsednik nadzornega odbora ima pravico in dolžnost
spremljati izvajanje nadzora.
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko
opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje
občinski svet. Z izvedencem sklene pogodbo o delu župan.
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19. člen
V postopku nadzora so odgovorne osebe nadzorovane
stranke dolžne pooblaščeni osebi nadzornega odbora, ki opravlja nadzor (v nadaljevanju: pooblaščena oseba), predložiti
vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora,
odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Občinski organi so
dolžni posredovati pooblaščeni osebi vse zahtevane podatke
v zvezi z nadzorom, s katerimi razpolagajo.
Pooblaščena oseba ima pravico zahtevati vse podatke, ki
jih potrebuje za izvedbo zaupane naloge.
V primeru, da se nadzor izvaja pri nadzorovani stranki,
so odgovorne osebe nadzorovane stranke dolžne predložiti
zahtevane podatke in pojasnila nemudoma tekom samega
postopka izvajanja nadzora.
Morebitne manjkajoče podatke posredujejo nadzorovana
stranka in/ali občinski organi v roku, kot ga določi pooblaščena
oseba. Zadevni rok ne sme biti daljši od 8 dni.
V vseh drugih primerih je nadzorovana stranka dolžna
dostaviti zahtevane podatke nadzornemu odboru oziroma pooblaščeni osebi, najkasneje v roku 15 dni.
V primeru, da zahtevani podatki izvajalcu nadzora niso
izročeni, le ta obvesti župana občine, ki z odredbo naroči izročitev dokumentacije.
20. člen
Pooblaščena oseba o poteku naloge in ugotovitvah poroča nadzornemu odboru. Pooblaščena oseba je odgovorna za
racionalno izvedbo naloge.
O vsakem posameznem nadzoru se vodi spis, v katerega
se vlagajo vse beležke in druge listine, zapisniki in vsa poročila.
Po opravljenem pregledu pripravi pooblaščena oseba
poročilo, v katerem navede nadzorovano stranko, odgovorne
osebe nadzorovane stranke, predmet pregleda, ugotovitve,
ocene in mnenja ter morebitna priporočila in predloge ukrepov, če je pri nadzorovani stranki ugotovila nepravilnosti pri
razpolaganju s premoženjem, namenskosti ali nesmotrnosti
porabe proračunskih sredstev ali nepravilnosti pri finančnem
poslovanju.
21. člen
Nadzorni odbor na osnovi poročila pooblaščene osebe
pripravi in sprejme osnutek poročila nadzornega odbora o
ugotovitvah, ocenah in mnenjih glede opravljenega nadzora.
Osnutek poročila mora biti pripravljen v skladu z zakonom in
podzakonskimi predpisi.
Osnutek poročila ni informacija javnega značaja.
22. člen
Osnutek poročila pošlje nadzorni odbor v pregled nadzorovani stranki, ki ima pravico in dolžnost, v roku 15 dni od
prejema osnutka poročila, odgovoriti na posamezne navedbe
v osnutku poročila (odzivno poročilo).
V odzivnem poročilu nadzorovana stranka navede mnenja, pripombe in pojasnila za vsako posamezno ugotovitev iz
osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Če
nadzorovana stranka razpolaga z listinskimi dokazi, jih priloži
odzivnemu poročilu.
23. člen
Na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nadzorni odbor, v nadaljnjih 30 dneh, pripravi končno poročilo s
priporočili in predlogi. Končno poročilo mora biti pripravljeno v
skladu z zakonom in veljavnimi podzakonskimi akti.
V končnem poročilu mora biti razvidno, katera pojasnila
iz odzivnega poročila nadzorovane stranke je nadzorni odbor
upošteval v posameznem ugotovitvenem delu. Končno poročilo je dokončni akt nadzornega odbora in mora biti v naslovu
poročila, kot tako, navedeno.
Končno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani stranki in županu občine.
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24. člen
Če nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotovi hujšo
kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, mora
o teh kršitvah v roku 15 dni po sprejemu končnega poročila
obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.
Kot hujše kršitve predpisov iz prejšnjega odstavka se
štejejo zlasti:
– če uporabnik prevzame obveznost v breme proračuna
občine ali izplača proračunska sredstva za namene, ki niso
predvideni v proračunu,
– če uporabnik prevzame obveznost v breme proračuna
ali izplača proračunska sredstva v višini, ki presega v proračunu zagotovljena sredstva oziroma višino, ki jo določi občinski
svet,
– če uporabnik pri prodaji ali oddaji finančnega ali stvarnega premoženja ravna v nasprotju z zakonodajo,
– druge kršitve predpisov, ki se po presoji nadzornega
odbora štejejo za hujše.
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana stranka ali odgovorna oseba
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve
posredovati organu pregona.
Kot nepravilnosti štejejo vsakršne nepravilnosti v poslovanju občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih
podjetij, občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in oseb, pooblaščenih za razpolaganje z
občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem, ki imajo
pomemben vpliv na premoženje občine oziroma na občinska
proračunska sredstva.
25. člen
Občinski svet, župan ter organi porabnikov občinskih
proračunskih sredstev so dolžni obravnavati končno poročilo
nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.
Nadzorovane stranke so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora.
Odgovorna oseba nadzorovane stranke mora nadzornemu odboru poročati o upoštevanju priporočil in predlogov
nadzornega odbora, oziroma o razlogih, če priporočil in predlogov ne upošteva, in sicer v roku 30 dni, od prejema končnega
poročila.
26. člen
Član nadzornega odbora, ki ob nastopu funkcije ali med
njenim izvajanjem, ugotovi nasprotje interesov ali možnost, da
bi do njega prišlo, mora o tem takoj pisno obvestiti predsednika
nadzornega odbora. Ob tem mora takoj prenehati z delom v
zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja interesov, razen, če bi
bilo nevarno odlašati.
Predsednik nadzornega odbora o obstoju nasprotja interesov odloči v 15 dneh in s svojo odločitvijo takoj seznani vse
člane nadzornega odbora.
Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi
lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev
mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O
izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.
O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nadzorni odbor.
Šteje se, da so podane okoliščine iz tega člena če:
– je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali pooblaščenec nadzorovane osebe s članom nadzornega odbora
v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega
četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali izven zakonski
skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je
zakonska zveza ali izven zakonska skupnost prenehala,
– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika,
prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,
– če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval
v postopku, ki je predmet nadzora.
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27. člen
Nadzorni odbor dela in odloča na rednih in izrednih sejah.
Seje sklicuje in vodi predsednik nadzornega odbora, v
njegovi odsotnosti pa njegov namestnik oziroma s strani predsednika pooblaščeni član nadzornega odbora.
Seje sklicuje predsednik nadzornega odbora na lastno
pobudo ali na zahtevo večine članov nadzornega odbora ter
na pobudo župana.
Na sejah člani nadzornega odbora planirajo in koordinirajo svoje delo, določajo prioriteto nalog nadzora in njihove
nosilce.
28. člen
Predlog dnevnega reda seje določi predsednik, predlog
za uvrstitev zadeve na dnevni red pa lahko podajo vsi člani
nadzornega odbora.
29. člen
Vabilo na redno sejo s predlogom dnevnega reda in gradivom se pošlje članom najkasneje 5 dni pred dnem, določenim
za sejo. Vabilo in gradivo se članom praviloma posreduje v
elektronski obliki, na željo posameznih članov odbora pa tudi
v fizični obliki.
Izredna seja se skliče v nujnih primerih, kadar ni pogojev
za sklic redne seje.
V predlogu oziroma zahtevi za sklic izredne seje morajo
biti navedeni razlogi za izredni sklic. Vabilo za izredno sejo,
z gradivom, mora biti vročeno članom najkasneje tri dni pred
sejo.
Če razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja skliče v
krajšem roku. V tem primeru se lahko predlaga dnevni red seje
in gradivo na sami seji.
30. člen
Gradivo za seje pripravijo strokovne službe občinske
uprave in župan ali člani nadzornega odbora, ki jih določi predsednik nadzornega odbora.
Vabilo na sejo se skupaj z gradivom pošlje tudi županu,
če je njegova navzočnost glede na dnevni red seje potrebna
in vsem, katerih navzočnost glede na dnevni red seje zahteva
nadzorni odbor.
Seji nadzornega odbora lahko prisostvujejo tudi druge
vabljene osebe, če je njihova navzočnost glede na dnevni red
seje potrebna.
V vabilu je treba jasno določiti, kateremu delu seje prisostvujejo vabljene osebe.
3. Potek seje
31. člen
Na začetku seje predsednik nadzornega odbora ugotovi
sklepčnost. Zabeležijo se opravičeno in neopravičeno odsotni
in prisotnost drugih oseb.
Nadzorni odbor je sklepčen, če je na seji navzoča večina
njegovih članov.
32. člen
Po ugotovitvi sklepčnosti, poda predsednik v obravnavo
predlog dnevnega reda. Vsak član nadzornega odbora lahko predlaga umik posamezne točke, oziroma razširitev točk
dnevnega reda. O predlogih odloči nadzorni odbor z večino
opredeljenih glasov. Predsednik da nato na glasovanje dnevni
red s sprejetimi predlogi v celoti.
33. člen
Nadzorni odbor v nadaljevanju preide k potrjevanju zapisnika prejšnje seje, h kateremu člani lahko podajo pripombe za
ustrezno spremembo ali dopolnitev. Zapisnik je sprejet, če nanj
ni pripomb, ali je sprejet z dopolnitvijo.
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34. člen
Dnevni red se obravnava po vrstnem redu posameznih
točk, na začetku vsake točke lahko predlagatelj poda uvodno
obrazložitev. Vrstni red posameznih točk se na predlog predsednika lahko med sejo tudi spremeni.
Po končani obrazložitvi predsednik povabi k razpravi, h
kateri se člani prijavljajo z dvigom rok.
Razpravljanje posameznika mora biti časovno primerno
omejeno in se mora nanašati na obravnavano točko, sicer ga
predsednik na to opomni oziroma mu po neuspešnem opominu
vzame besedo.
35. člen
Ko predsednik ugotovi, da ni več priglašenih k razpravi,
sklene razpravo o posamezni točki dnevnega reda.
Če so za sprejem odločitve potrebni dodatni podatki oziroma dokumenti, se razprava nadaljuje po pridobitvi le-teh.
Nadzorni odbor zaključi sejo, ko so izčrpane vse točke dnevnega reda.
36. člen
Predsednik prekine sejo in jo preloži, če:
– seja ni več sklepčna,
– je potrebno dobiti mnenje drugih organov,
– je treba pripraviti predloge za odločitev,
– tako sklene večina članov nadzornega odbora.
Nedokončana zadeva se preloži na eno od prihodnjih sej.
37. člen
Za red na seji skrbi predsednik. Predsednik skrbi, da govornika nihče ne moti med govorom. Govornika lahko opomni
na red ali mu seže v besedo le predsednik.
Kršilca reda sme predsednik opomniti oziroma mu odvzeti
besedo ali v skrajnem primeru, zahtevati, da zapusti sejo. Vsi
ukrepi se zapišejo v zapisnik.
O morebitnem ugovoru, vloženem v roku 3 dni, odloča
nadzorni odbor na naslednji seji.
Predsednik lahko prekine sejo odbora, če reda na njem ni
mogoče ohraniti s prej navedenimi ukrepi.
5. Odločanje
38. člen
Nadzorni odbor veljavno odloča z večino glasov navzočih
članov.
Po končani razpravi se pri vsaki točki dnevnega reda oblikuje predlog sklepa in opravi glasovanje. Sklep po potrebi dokončno oblikuje predsednik. Če je o isti zadevi več predlogov,
se glasuje po vrstnem redu, po katerem so bili predlogi podani.
Glasuje se praviloma javno, z dvigom rok. Tajno glasovanje se opravi na utemeljen predlog člana nadzornega odbora.
O predlogu odloča večina članov nadzornega odbora.
39. člen
Predsednik po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi
in objavi izid glasovanja. Član nadzornega odbora ima pravico
izraziti ločeno mnenje, ki se evidentira v zapisniku.
40. člen
Tajno se glasuje z glasovnicami. Tajno glasovanje izvedeta tajnik in predsednik nadzornega odbora, slednji tudi objavi
rezultat glasovanja. Oba podpišeta zapisnik o poteku in izidu
glasovanja.
6. Zapisnik
41. člen
O seji nadzornega odbora se piše skrajšani zapisnik,
v katerega se zapišejo glavni podatki o opravljenem delu,
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udeležencih seje, spremembah in dopolnitvah dnevnega reda,
razpravljavcih in sprejetih sklepih, izidu glasovanja.
Izvodu zapisnika za arhiv se priloži gradivo, ki je bilo predloženo oziroma obravnavano na seji.
Na izrecno zahtevo razpravljavca se v zapisnik vnese
njegova dobesedna razprava.
Za pripravo zapisnika skrbi tajnik nadzornega odbora.
Članom nadzornega odbora se predlog zapisnika posreduje
v roku 7 dni po seji nadzornega odbora. Zapisnik podpiše
predsednik.
42. člen
Zapisniki in vse gradivo se hranijo v arhivu občinske
uprave. Za arhiviranje in roke hranjenja gradiva se uporabljajo
predpisi, ki urejajo pisarniško poslovanje in dokumentarno
gradivo.
Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upoštevajo zakonski in drugi predpisi, ki urejajo to področje.
43. člen
Vsak član nadzornega odbora ima pravico zahtevati in
dobiti podatke od občine, ki so mu potrebni pri opravljanju
njegovih nalog, če teh podatkov na njegov predlog ne zahteva
nadzorni odbor.
7. Javnost dela
44. člen
Delo nadzornega odbora je javno.
Javnost se zagotavlja z objavo dokončnih poročil in zaključkov posameznih zadev, s poročanjem na sejah občinskega
sveta in njegovih delovnih teles in drugimi oblikami predstavitve
dela nadzornega odbora javnosti. Dokončno poročilo s priporočili in predlogi se pošlje nadzorovani osebi in objavi na spletni
strani občine v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij
javnega značaja.
Za zagotovitev javnosti dela nadzornega odbora je odgovoren predsednik nadzornega odbora.
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva nadzornega odbora, ki so opredeljena kot zaupna oziroma poslovna
skrivnost.
V. FINANCIRANJE NADZORNEGA ODBORA
IN RAZPOLAGANJE S FINANČNIMI SREDSTVI
45. člen
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v
občinskem proračunu na podlagi sprejetega letnega programa
nadzora.
V proračunu občine se predvidijo sredstva za izvajanje
rednih nalog, za opravljanje časovno in strokovno zahtevnejših
nalog nadzora in sredstva za morebitno vključitev zunanjih
izvedencev.

Št.

16 / 9. 3. 2018 /

Stran

2623

48. člen
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2018
Lendava, dne 29. januarja 2018
Predsednik Nadzornega odbora
Občine Lendava
Aleksander Varga l.r.

708.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Galerija – Muzej
Lendava – Galéria – Múzeum Lendva

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl.
US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10,
84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl.
US), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96,
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. in 135. člena Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11,
111/13, 68/16 in 61/17) in 18. člena Statuta Občine Lendava
(Uradni list RS, št. 32/17), po predhodnem soglasju sveta Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava z
dne 19. 2. 2018 je Občinski svet Občine Lendava na 3. izredni
seji dne 1. 3. 2018 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Galerija –
Muzej Lendava – Galéria – Múzeum Lendva
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Galerija – Muzej
Lendava – Galéria – Múzeum Lendva (Uradni list RS, št. 45/09)
se v tretji alineji 12. člena črta besedilo:
»od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih«
Besedilo v tretji alineji 12. člena se sedaj na novo glasi:
»da ima najmanj pet let delovnih izkušenj«
2. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-0027/09-7
Lendava, dne 1. marca 2018
Podžupan
Občine Lendava
Ferenc Horváth l.r.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
46. člen
Ta poslovnik, kakor tudi njegove poznejše spremembe in
dopolnitve, obravnava in sprejme nadzorni odbor z dvotretjinsko večino glasov vseh članov.
47. člen
Za vprašanja, ki niso opredeljena s tem poslovnikom,
se smiselno uporabljajo določbe Statuta Občine Lendava in
Poslovnika Občinskega sveta Občine Lendava.
Z dnem njegove uveljavitve preneha veljati Poslovnik
o delu Nadzornega odbora Občine Lendava z dne 19. 10.
2011.

709.

Sklep o uvrstitvi direktorja javnega zavoda
Ljudska univerza Lendava – Népi Egyetem
Lendva v plačni razred

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 –
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14
– ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in
67/17) in prvega odstavka 3. člena Uredbe o plačah direktorjev
v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17; v nadaljevanju:
Uredba) ter vloge javnega zavoda Ljudska univerza Lenda-
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va – Népi Egyetem Lendva, prejete dne 9. 1. 2018, v zvezi z
uvrstitvijo v plačni razred za določitev osnovne plače direktorja
javnega zavoda Ljudska univerza Lendava – Népi Egyetem
Lendva, katerega ustanoviteljica je Občina Lendava, župan
Občine Lendava izdaja

SKLEP
o uvrstitvi direktorja javnega zavoda Ljudska
univerza Lendava – Népi Egyetem Lendva
v plačni razred
1.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Ljudska univerza Lendava – Népi Egyetem Lendva, se za določitev osnovne
plače uvrsti v 50. plačni razred.
2.
Prva uvrstitev direktorja v plačni razred v skladu z Uredbo
se izvede s 1. januarjem 2018, pri čemer se vrednosti kriterijev
preverjajo na stanje 1. novembra 2017.
3.
Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi plačnega razreda direktorja javnega zavoda Ljudska
univerza Lendava – Népi Egyetem Lendva, št. 033/06-2 z dne
3. 2. 2006.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-0003/2018-2
Lendava, dne 10. januarja 2018
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

LITIJA
710.

Poročilo o izidu nadomestnih volitev treh
članov sveta Krajevne skupnosti Dole pri Litiji
v letu 2018

Na podlagi 5. točke 41. člena in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija
Občine Litija na 10. seji dne 5. marca 2018 ugotovila rezultate
glasovanja za tri nadomestne člane sveta Krajevne skupnosti
Dole pri Litiji, ki je potekalo dne 4. marca 2018, in sprejela

Uradni list Republike Slovenije
– Skupaj glasovalo: 165
– Od tega na voliščih glasovalo po volilnem imeniku:
165
– Od tega glasovalo s potrdili: 0
– Od tega glasovalo po pošti: 0
– Oddanih glasovnic: 165
– Od tega neveljavnih glasovnic: 0
– Od tega veljavnih glasovnic: 165
– Procent udeležbe: 34,74 %
Na podlagi zapisnikov volilnih odborov je Občinska volilna
komisija Občine Litija ugotovila, da so posamezni kandidati na
nadomestnih volitvah treh članov sveta Krajevne skupnosti
Dole pri Litiji v letu 2018 dobili naslednje število glasov:
– v 1. volilni enoti:
Kandidat
Silvo Kovačič
Domen Jože Vrtačnik
– v 3. volilni enoti:
Kandidat

Število glasov Odstotek števila
glasov
15
37,50 %
25
62,50 %

Martin Sevšek
Jožko Majcen
– v 4. volilni enoti:
Kandidat

Število glasov Odstotek števila
glasov
Igor Zgonc
21
42,86 %
Leopold Štempihar
28
57,14 %
V vsaki od navedenih volilnih enot se je volilo enega
nadomestnega člana sveta Krajevne skupnosti Dole pri Litiji.
Glede na to in glede na navedeno število glasov so za nadomestne člane sveta izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
– Domen Jože Vrtačnik, roj. 2. 2. 1985, Dole pri Litiji 25, 1273 Dole pri Litiji
– v 3. volilni enoti:
– Jožko Majcen, roj. 15. 3. 1965, Gradišče k.o. Šentlovrenc 11, 1273 Dole pri Litiji
– v 4. volilni enoti:
– Leopold Štempihar, roj. 24. 6. 1975, Mala Goba 1,
1273 Dole pri Litiji
V skladu z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah se poročilo o izidu volitev pošlje županu, Državni volilni komisiji ter
predstavnikom kandidatur oziroma list kandidatov, objavi pa se
tudi v občinskem uradnem glasilu.
Št. 041-1/2014-325
Litija, dne 6. marca 2018
Predsednik Občinske volilne komisije
Občine Litija
Marko Godec l.r.

POROČILO
o izidu nadomestnih volitev treh članov sveta
Krajevne skupnosti Dole pri Litiji v letu 2018
Občinska volilna komisija Občine Litija je na seji dne
5. marca 2018 na podlagi zapisnikov volilnih odborov o izidu
glasovanja na nadomestnih volitvah treh članov sveta Krajevne
skupnosti Dole pri Litiji ugotovila rezultate glasovanja ter izid
volitev.
Skupni rezultat udeležbe:
– Skupno število volivcev z območja treh volilnih enot Krajevne skupnosti Dole pri Litiji, v katerih so se volili nadomestni
člani sveta: 475
– Od tega vpisani v volilna imenika: 475
– Od tega glasovalo s potrdili: 0

Število glasov Odstotek števila
glasov
35
46,05 %
41
53,95 %

MORAVSKE TOPLICE
711.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini
Moravske Toplice

Na podlagi 21. in 61. 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), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN

Uradni list Republike Slovenije
in 57/11 – ORZGJS40) in 16. člena Statuta Občine Moravske
Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) je Občinski svet
Občine Moravske Toplice na 25. seji dne 26. 2. 2018 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o gospodarskih javnih službah
v Občini Moravske Toplice
1. člen
Besedilo 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah
v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 29/96, 52/97,
19/07) se spremeni tako, da se glasi:
»Na območju občine se kot obvezne lokalne gospodarske
javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
5. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
6. urejanje in čiščenje javnih površin,
7. vzdrževanje občinskih javnih cest,
8. 24-urna dežurna služba pogrebne dejavnosti,
9. gasilska služba,
10. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se opravljajo tudi dejavnosti, ki niso določene v prejšnjem odstavku,
če tako določa zakon.«
2. člen
Besedilo 5. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Občina na svojem območju, kot izbirne javne službe,
zagotavlja naslednje dejavnosti:
1. urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem,
2. vzdrževanje javne razsvetljave in prometne signalizacije,
3. oglaševanje in obveščanje,
4. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču,
5. upravljanje občinskih stanovanj.
3. člen
Besedilo 6. člena odloka se črta.
4. člen
neji,

V 7. členu odloka se:
– črta besedilo: »osebam zasebnega prava« v četrti ali– črta celotno besedilo predzadnje in zadnje alineje.
5. člen
Črta se besedilo zadnjega odstavka 9. člena odloka.

6. člen
V celotnem besedilu 10. člena odloka se pojem »pristojni
oddelek občinske uprave«, nadomesti s pojmom »občinska
uprava«.
7. člen
Besedilo 12. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Sestavo, delovno področje, pristojnosti in pravice sveta
za varstvo uporabnikov javnih dobrin določi akt o njegovi ustanovitvi, ki ga sprejme občinski svet.«
8. člen
Besedilo 13. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Gospodarske javne službe se financirajo:
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– s ceno storitev gospodarskih javnih služb,
– iz proračunskih sredstev in
– iz drugih virov, ki so določeni z zakonom ali odlokom
občine.«
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-00001/2018-2
Moravske Toplice, dne 27. februarja 2018
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

712.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno
ljudsko premoženje

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15,
25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 25. redni
seji dne 26. 2. 2018 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča splošno
ljudsko premoženje
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča »Splošno ljudsko premoženje v splošni rabi upravni organ Obč. ljud. odbor
Martjanci« na nepremičnini:
– katastrska občina 80 KRNCI parcela 976 (ID 2948990).
2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti status
»Splošno ljudsko premoženje v splošni rabi upravni organ Obč.
ljud. odbor Martjanci« in postane last Občine Moravske Toplice,
Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice,
matična številka: 5883164000.
3. člen
Pri nepremičnini iz 1. člena tega sklepa se dovoli vknjižba
lastninske pravice v korist Občine Moravske Toplice, ter vknjižba zaznambe, da ima nepremičnina status grajeno javno dobro
lokalnega pomena – javne ceste.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-00016/2018-3
Moravske Toplice, dne 27. februarja 2018
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

713.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno
ljudsko premoženje

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
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51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15,
25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 25. redni
seji dne 26. 2. 2018 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča splošno
ljudsko premoženje
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča »Splošno ljudsko
premoženje upravni organ obrtno podjetje »Mlin – Mlajtinci« na
nepremičnini:
– katastrska občina 102 MLAJTINCI parcela 1655
(ID 2160368).
2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti status
»Splošno ljudsko premoženje upravni organ obrtno podjetje
»Mlin – Mlajtinci« in postane last Občine Moravske Toplice,
Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice,
matična številka: 5883164000.
3. člen
Pri nepremičnini iz 1. člena tega sklepa se dovoli vknjižba
lastninske pravice v korist Občine Moravske Toplice.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-00016/2018-2
Moravske Toplice, dne 27. februarja 2018
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

714.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno
ljudsko premoženje

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15,
25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 25. redni
seji dne 26. 2. 2018 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča splošno
ljudsko premoženje
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča »Splošno ljudsko
premoženje v splošni rabi v upravi OLO Murska Sobota« na
nepremičninah:
– katastrska občina 107 MARTJANCI parcela 1141/1
(ID 6291829),
– katastrska občina 107 MARTJANCI parcela 1140/5
(ID 2050201),
– katastrska občina 107 MARTJANCI parcela 1140/6
(ID 2387134).
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti status »Splošno ljudsko premoženje v splošni rabi v upravi OLO

Uradni list Republike Slovenije
Murska Sobota« in postanejo last Občine Moravske Toplice,
Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice,
matična številka: 5883164000.
3. člen
Pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se dovoli vknjižba lastninske pravice v korist Občine Moravske Toplice.
Pri nepremičnini iz prve alineje 1. člena tega sklepa se
dovoli tudi vknjižba zaznambe, da ima nepremičnina status
grajeno javno dobro lokalnega pomena – javne ceste.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-00016/2018-1
Moravske Toplice, dne 27. februarja 2018
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

715.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena
lastnina

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15,
25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 25. redni
seji dne 26. 2. 2018 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča »družbena lastnina – imetnik pravice uporabe: Kmetijska zemljiška skupnost
občine Murska Sobota« na zemljišču:
– katastrska občina 97 MOTVARJEVCI parcela 3572
(ID 4334523).
2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti
status »družbena lastnina, imetnik pravice uporabe Kmetijska zemljiška skupnost občine Murska Sobota« in do 1/3
postane last Občine Moravske Toplice, Moravske Toplice,
Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, matična številka:
5883164000.
3. člen
Pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se dovoli vknjižba lastninske pravice v korist Občine Moravske Toplice do 1/3
celote.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-00017/2018-3
Moravske Toplice, dne 27. februarja 2018
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

Uradni list Republike Slovenije
716.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena
lastnina

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15,
25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 25. redni
seji dne 26. 2. 2018 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča »družbena lastnina – imetnik pravice uporabe: Kmetijska zemljiška skupnost
občine Murska Sobota« na zemljiščih:
– katastrska občina 95 ČIKEČKA VAS parcela 1124
(ID 4585264),
– katastrska občina 95 ČIKEČKA VAS parcela 1115
(ID 554346).
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti
status »družbena lastnina, imetnik pravice uporabe Kmetijsko
zemljiška skupnost občine Murska Sobota« in do ½ postanejo
last Občine Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva
ulica 3, 9226 Moravske Toplice, matična številka: 5883164000.
3. člen
Pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se dovoli vknjižba lastninske pravice v korist Občine Moravske Toplice do ½
celote.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-00017/2018-2
Moravske Toplice, dne 27. februarja 2018
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.
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– katastrska
(ID 1593548),
– katastrska
(ID 3105675),
– katastrska
(ID 418346),
– katastrska
(ID 3777495),
– katastrska
(ID 2097412),
– katastrska
(ID 4952553),
– katastrska
(ID 2770009),
– katastrska
(ID 1761352),
– katastrska
(ID 3609755),
– katastrska
(ID 250990),
– katastrska
(ID 3105676),
– katastrska
(ID 3777496),
– katastrska
(ID 2602413),
– katastrska
(ID 1426090).

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča »družbena lastnina imetnik pravice uporabe Kmetijska zemljiška skupnost
Murska Sobota« na zemljiščih:
– katastrska občina 87 SREDIŠČE parcela 72
(ID 3431465),
– katastrska občina 87 SREDIŠČE parcela 82
(ID 5110348),
– katastrska občina 87 SREDIŠČE parcela 197
(ID 1426089),
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občina 87 SREDIŠČE parcela 363
občina 87 SREDIŠČE parcela 399
občina 87 SREDIŠČE parcela 471/1
občina 87 SREDIŠČE parcela 562
občina 87 SREDIŠČE parcela 577
občina 87 SREDIŠČE parcela 587
občina 87 SREDIŠČE parcela 589
občina 87 SREDIŠČE parcela 1098
občina 87 SREDIŠČE parcela 1182
občina 87 SREDIŠČE parcela 2187
občina 87 SREDIŠČE parcela 2230
občina 87 SREDIŠČE parcela 2397
občina 87 SREDIŠČE parcela 2652
občina 87 SREDIŠČE parcela 2710

2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti
status »družbena lastnina, imetnik pravice uporabe Kmetijska
zemljiška skupnost Murska Sobota« in postanejo last Občine Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3,
9226 Moravske Toplice, matična številka: 5883164000.
3. člen
Pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se dovoli vknjižba lastninske pravice v korist Občine Moravske Toplice.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-00017/2018-4
Moravske Toplice, dne 27. februarja 2018
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena
lastnina

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15,
25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 25. redni
seji dne 26. 2. 2018 sprejel
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718.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena
lastnina

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15,
25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 25. redni
seji dne 26. 2. 2018 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča »družbena lastnina, imetnik pravice uporabe Kmetijsko zemljiška skupnost
občine Murska Sobota« na zemljiščih:
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– katastrska občina 84 RATKOVCI parcela 1665
(ID 6667055),
– katastrska občina 84 RATKOVCI parcela 1670
(ID 6667056).
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti
status »družbena lastnina, imetnik pravice uporabe Kmetijsko
zemljiška skupnost občine Murska Sobota« in postanejo last
Občine Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3,
9226 Moravske Toplice, matična številka: 5883164000.
3. člen
Pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se dovoli vknjižba lastninske pravice v korist Občine Moravske Toplice.

Uradni list Republike Slovenije
A.

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I.
70

719.

ODLOK
o proračunu Občine Osilnica za leto 2018

411.536

700 Davki na dohodek in dobiček

384.136

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

72

73

Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto
2018

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi –
ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US,
79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO in 76/16 – Odl. US), 29. člena Zakona o
javnih financah – ZJF-UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo – UPB4, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15
– ZIPRS1617) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list
RS, št. 3/08, 5/08 – popr. in 75/17) je Občinski svet Občine
Osilnica na 19. redni seji dne 23. 2. 2018 sprejel

457.246

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

706 Drugi davki

Št. 478-00017/2018-1
Moravske Toplice, dne 27. februarja 2018

OSILNICA

607.697

TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)

704 Domači davki na blago in storitve
71

78

0
45.710
8.680
500
0
36.530

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

0

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

0

721 Prihodki od prodaje zalog

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

0

PREJETE DONACIJE (730+731)

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0
0

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)

150.451

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

150.451

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske
Unije

0

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE (787)

0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij

0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

623.912

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

263.517

I. SPLOŠNA DOLOČBA

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

1. člen

402 Izdatki za blago in storitve

(vsebina odloka)

403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

2. člen

413 Drugi tekoči domači transferi

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

8.400

0

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

S tem odlokom se za Občino Osilnica za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine
(v nadaljnjem besedilu: proračun).

19.000

714 Drugi nedavčni prihodki

731 Prejete donacije iz tujine
74

v eurih
Proračun
leta 2018

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

703 Davki na premoženje

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

Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

414 Tekoči transferi v tujino
42

77.472
11.980
161.265
1.800
11.000
244.665
0
100.025
4.915
139.725
0

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

99.730

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

99.730

Uradni list Republike Slovenije
43

III.

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)

Št.

16.000

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

16.000

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

0

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ
ODHODKI)

–16.215

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

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

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

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

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

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

0

VI.

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

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

75

V.

44

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

23.852

55

ODPLAČILA DOLGA

23.852

550 Odplačila domačega dolga

23.852

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

–40.067

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)

–23.852

XI.

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

16.215

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA

101.149

IX.

9009 Splošni sklad za drugo
101.149
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Osilnica.
Načrt razvojnih programov predstavljajo projekti.

16 / 9. 3. 2018 /
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III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja
javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi
podlagi, in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti
za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za
leto izvrševanja.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča
župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
septembru in konec leta z zaključnim računom proračuna poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in
njegovi realizaciji.
5. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte,
ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno
naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane
pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
v letu 2017 50 % navedenih pravic in
v ostalih prihodnjih letih 50 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU,
namenskih sredstev finančnih mehanizmov iz sredstev drugih
donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so
uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim prora-
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čunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim
načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se
projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča
župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih
programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni
načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov
nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto,
neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30
dneh po uveljavitvi proračuna.

Uradni list Republike Slovenije
12. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2018 dalje.
Št. 410-0012/2017/4
Osilnica, dne 23. februarja 2018
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

7. člen

RIBNICA

(proračunski sklad)
Proračunski sklad je:
1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu
o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 1.000
eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do
višine 1.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
8. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
Zakona o javnih financah, lahko župan v letu 2018 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne
višine 400 eurov.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega
dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh
eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do
višine 40.000 eurov.
10. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom
občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko
v letu 2018 zadolži do višine 40.000 eurov.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
11. člen
(začasno financiranje v letu 2019)
V obdobju začasnega financiranja Občine Osilnica v letu
2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

720.

Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja
komunalne odpadne vode na območju Občine
Ribnica

Na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 86/12) je
Občinski svet Občine Ribnica na 16. redni seji 15. 2. 2018 sprejel

SKLEP
o cenah storitev čiščenja in odvajanja
komunalne odpadne vode na območju
Občine Ribnica
1. člen
S tem sklepom se določijo cene elementov obračuna
storitve čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode, ki jih
izvaja Komunala Ribnica d.o.o. (v nadaljevanju izvajalec javne
službe), uporabnikom na področju Občine Ribnica.
2. člen
Cene, določene s tem sklepom, veljajo za uporabnike na
območju Občine Ribnica, ki so ali bodo priključeni na sisteme
v upravljanju izvajalca javne službe.
3. člen
Cena čiščenja komunalne
0,6132 €/m3 brez DDV.

odpadne

vode

znaša

4. člen
Omrežnina čiščenja, ki pokriva stroške javne infrastrukture, za vodomere dimenzije do vključno DN ≤ 20 znaša:
Premer
vodomera
DN ≤ 20

Faktor
omrežnine
1

Omrežnina na mesec/uporabnik
brez DDV (v EUR)
2,0413

Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 87/12).
Občina Ribnica o morebitni subvenciji omrežnine odloči
s posebnim aktom, v katerem določi višino in vir subvencije.
Omrežnino za čiščenje skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12)
plačujejo vsi porabniki pitne vode v Občini Ribnica, ne glede
na to, ali so priključeni na kanalizacijski sistem, ali pa storitev
čiščenja uporabljajo preko storitev, povezanih z nepretočnimi
greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.
Omrežnina za čiščenje se skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) zaračunava vsem uporabnikom v enakomernih mesečnih obrokih.

Uradni list Republike Slovenije
V primeru, da pride do spremembe faktorjev, določenih
v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list
RS, št. 87/12), se vsem uporabnikom obračunava omrežnina
po novih faktorjih ob nespremenjenem izhodišču.
5. člen
Cena odvajanja komunalne odpadne vode znaša
0,1519 €/m3 brez DDV.
6. člen
Omrežnina odvajanja, ki pokriva stroške javne infrastrukture, za vodomere dimenzije do vključno DN ≤ 20 znaša:
Premer
Faktor
Omrežnina na mesec/uporabnik
vodomera omrežnine
brez DDV (v EUR)
DN ≤ 20
1
1,7935
Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 87/12).
Občina Ribnica o morebitni subvenciji omrežnine odloči
s posebnim aktom, v katerem določi višino in vir subvencije.
Omrežnino za odvajanje plačujejo samo uporabniki, ki so priključeni na kanalizacijski sistem.
Omrežnina za odvajanje se skladno z določili Uredbe
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS,
št. 87/12) zaračunava uporabnikom v enakomernih mesečnih
obrokih.
V primeru, da pride do spremembe faktorjev, določenih
v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list
RS, št. 87/12), se vsem uporabnikom obračunava omrežnina
po novih faktorjih ob nespremenjenem izhodišču.
7. člen
Cena storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v
Občini Ribnica znaša 0,3125 €/m3 brez DDV. Storitev se zaračunava mesečno glede na količino porabljene pitne vode v m3.
Storitev praznjenja greznic in prevzema blata iz malih komunalnih čistilnih naprav se mora skladno z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine
Ribnica (Uradni list RS, št. 86/12) opraviti enkrat na tri leta.
8. člen
Kadar se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim
vodomerom, se uporabnikom zaračuna količina 0,15 m3 na
osebo na dan.
9. člen
Praznjenje pretočne greznice ali male komunalne čistilne
naprave po naročilu več kot enkrat na tri leta se uporabnikom
zaračuna po ceni, ki znaša 135,61 €/praznjenje brez DDV
(količina do 6 m3).
10. člen
Cene začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. 3. 2018 dalje.
Z dnem uveljavitve navedenih postavk po tem sklepu
prenehajo veljati dosedanje cene storitve gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki
veljajo od 1. 6. 2016.
Št. 354-5/2018
Ribnica, dne 15. februarja 2018
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.
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STRAŽA
721.

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode na območju
Občine Straža

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 –
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A,
70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15,
102/15, 30/16), Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS,
št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 93/05
– ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1,
76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr,
110/13, 17/14 – ZUOPŽ, 22/14 – odl. US, 19/15), Zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98,
127/06, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo,
21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US), Uredbe o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS,
št. 98/15), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine
Straža na 20. redni seji dne 20. 2. 2018 sprejel

ODLOK
o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode na območju
Občine Straža
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odlok določa pogoje in način izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: javna
služba) ter pravice in dolžnosti uporabnikov in upravljavcev na
območju Občine Straža. Odlok vsebuje naslednja poglavja:
I. SPLOŠNE DOLOČBE
II. JAVNA SLUŽBA
III. STANDARDI OPREMLJENOSTI
IV. NAČRTOVANJE IN GRADNJA KANALIZACIJE
V. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH, KJER JE
JAVNA KANALIZACIJA ZGRAJENA
VI. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH, KJER
JAVNA KANALIZACIJA ŠE NI ZGRAJENA
VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN UPORABNIKOV
VIII. VIRI FINANCIRANJA IN NAČIN OBRAČUNAVANJA
STORITEV
IX. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE.
(2) Podrobnejša vsebina o tehnični izvedbi in uporabi
objektov in naprav za izvajanje javne službe je opredeljena v
Tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji na območju Občine
Straža (v nadaljevanju: tehnični pravilnik).
2. člen
(namen)
Namen tega odloka je:
– zagotavljanje učinkovitega izvajanja javne službe;
– uskladitev s predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja
in posebej na varovanje voda;
– obveznosti občine, izvajalcev in uporabnikov javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode;
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– zagotavljanje trajnostnega razvoja dejavnosti, virov financiranja in nadzora nad izvajanjem javne službe.
3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. aglomeracija je območje poselitve, kjer sta poseljenost
ali izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena tako,
da je mogoče zbiranje komunalne odpadne vode v kanalizaciji
in njeno odvajanje po kanalizaciji v komunalno čistilno napravo
ali na končno mesto izpusta;
2. blato je preostalo obdelano ali neobdelano blato iz
komunalnih čistilnih naprav in preostalo blato iz obstoječih
pretočnih greznic;
3. industrijska odpadna voda je industrijska odpadna voda
v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
4. iztok je iztok v skladu s predpisom, ki ureja emisijo
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo;
5. izvajalec javne službe je pravna ali fizična oseba, ki jo
na predpisani način izbere ali določi občina v skladu s predpisi,
ki urejajo gospodarske javne službe;
6. javna površina je površina grajenega javnega dobra lokalnega ali državnega pomena, katere uporaba je pod enakimi
pogoji namenjena vsem;
7. javna kanalizacija je javna kanalizacija v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo;
8. javno kanalizacijsko omrežje je kanalizacijsko omrežje
javne kanalizacije;
9. kanalizacija je kanalizacija v skladu s predpisom, ki
ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v
vode in javno kanalizacijo;
10. kanalizacijski priključek je cevovod s pripadajočo
opremo, ki je namenjen odvajanju odpadne vode ali mešanice
odpadnih voda iz objekta v javno kanalizacijo in poteka od
mesta priključitve na javno kanalizacijsko omrežje do zadnjega
jaška pred objektom, ki je priključen na javno kanalizacijsko
omrežje; kanalizacijski priključek pripada objektu, v katerem
nastaja komunalna, padavinska ali industrijska odpadna voda
ali mešanica odpadnih voda, ki se odvaja v javno kanalizacijsko
omrežje;
11. komunalna čistilna naprava je komunalna čistilna naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
12. komunalna odpadna voda je komunalna odpadna
voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
13. mala komunalna čistilna naprava je mala komunalna
čistilna naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
14. nepretočna greznica je nepretočna greznica v skladu
s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
15. neposredno odvajanje je neposredno odvajanje v
skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
16. obremenitev komunalne čistilne naprave je obremenitev, izračunana na podlagi največje povprečne tedenske obremenitve, ki se v enem letu dovede v čistilno napravo, pri čemer
se ne upoštevajo neobičajne okoliščine, kot je na primer velika
količina padavin, in se izraža v PE;
17. obstoječa javna kanalizacija je javna kanalizacija,
ki je bila zgrajena pred uveljavitvijo te uredbe ali obratuje na
dan uveljavitve te uredbe, in javna kanalizacija, za katero je
bilo pred tem dnem pridobljeno pravnomočno okoljevarstveno
soglasje ali gradbeno dovoljenje;
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18. obstoječa pretočna greznica je obstoječa pretočna
greznica v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
19. padavinska odpadna voda je padavinska odpadna
voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
20. parameter onesnaženosti je parameter onesnaženosti
odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
21. populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je
populacijski ekvivalent v skladu s predpisom, ki ureja emisijo
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo;
22. posebna storitev je storitev, ki ni obvezna storitev
javne službe, vendar jo izvajalec javne službe izvaja z uporabo
javne infrastrukture, namenjene odvajanju in čiščenju komunalne oziroma padavinske odpadne vode, v okviru njenih prostih
zmogljivosti in v soglasju z njenim lastnikom;
23. primerno čiščenje je čiščenje komunalne odpadne
vode s katerimkoli postopkom, s katerim se dosega odstranjevanje organskega onesnaženja tako, da vode, v katere se odpadne vode odvajajo, dosegajo predpisane okoljske standarde
kakovosti; za primerno čiščenje se šteje čiščenje komunalne
odpadne vode s postopkom, s katerim se dosega odstranjevanje organskega onesnaženja tako, da mejne vrednosti parametrov onesnaženosti iz 8. člena te uredbe niso presežene;
24. sekundarno čiščenje je čiščenje komunalne odpadne
vode s postopkom, ki vključuje biološko čiščenje s sekundarnim
usedanjem, ali z drugim postopkom, s katerim se dosega odstranjevanje organskega onesnaženja tako, da mejne vrednosti
parametrov onesnaženosti ali učinkov čiščenja iz 6. člena te
uredbe niso presežene;
25. terciarno čiščenje je čiščenje komunalne odpadne
vode s katerimkoli postopkom, s katerim se dosega odstranjevanje organskega onesnaženja, dušika in fosforja tako, da
mejne vrednosti parametrov onesnaženosti ali učinkov čiščenja
iz 6. in 7. člena te uredbe niso presežene;
26. tipska mala komunalna čistilna naprava je mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki je
gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-3 ali
drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, in
je zanjo izdana izjava o lastnostih v skladu s predpisi, ki urejajo
gradbene proizvode (v nadaljnjem besedilu: izjava o lastnostih);
27. upravljavec javne kanalizacije je pravna oseba, ki jo
v skladu s predpisi, ki urejajo javno službo, občina določi ali
izbere za izvajalca javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode;
28. neposredna priključitev na javno kanalizacijo (izvede
jo upravljavec javne kanalizacije na stroške stranke) pomeni
izvedbo prevrtanja revizijskega jaška javne kanalizacije, na
katerega se kanalizacijski priključek priključuje, z vstavitvijo
tesnila in vstavitvijo prve cevi (1 m cevi);
29. uporabniki javne službe so gospodinjstva in ostali
uporabniki, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti ter vsi ostali
uporabniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost.
II. JAVNA SLUŽBA
4. člen
(izvajanje javne službe)
(1) Občina Straža je lastnik objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in
zagotavlja izvajanje javne službe v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah na celotnem območju občine, v obsegu
in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
(2) Naloge javne službe, ki so obvezne storitve, so:
– odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo, v skladu z uredbo;
– redno vzdrževanje javne kanalizacije;
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– prevzem in odvoz komunalne odpadne vode, ki se
zbira v nepretočnih greznicah, v komunalno čistilno napravo
ter njeno čiščenje;
– prevzem in odvoz blata iz malih komunalnih čistilnih
naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in iz malih komunalnih čistilnih naprav iz petega odstavka 21. člena uredbe
na območje komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za
obdelavo blata;
– obdelava blata;
– pregledovanje malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE;
– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin;
– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo s streh, če za to padavinsko odpadno vodo ni mogoče zagotoviti ravnanja v skladu s predpisom,
ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v
vode in javno kanalizacijo;
– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo z zasebnih utrjenih površin, ki niso
večje od 100 m2 in pripadajo objektu, iz katerega se odvaja komunalna odpadna voda ali padavinska odpadna voda s streh,
če tako določa občinski predpis, ki ureja javno službo;
– obveščanje uporabnikov javne službe;
– izdelava programa izvajanja javne službe;
– vodenje evidence o izvajanju javne službe;
– poročanje o izvajanju javne službe;
– priključevanje novih uporabnikov javne službe.
(3) Naloge javne službe, ki so posebne storitve, so:
– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne površine;
– odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo.
(4) Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter
padavinske odpadne vode s površin, ki niso javne, se ne šteje
za javno službo, tudi če se takšna odpadna voda odvaja v javno
kanalizacijo in čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi.
(5) Storitve iz prejšnjega odstavka izvajalec javne službe
izvaja v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije in čistilnih
naprav kot posebno storitev z uporabo javne infrastrukture.
Stroške izvajanja storitev, definiranih v odstavku 3 oziroma 4,
plača povzročitelj.
(6) V primeru prekinitve odvajanja ali čiščenja odpadne
vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, mora izvajalec javne
službe izvesti vse potrebne ukrepe, da prepreči škodljive vplive
na življenje ali zdravje ljudi in živali, okolje in lastnino.
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8. člen
(opremljenost z javno kanalizacijo)
(1) Območje poselitve mora biti zaradi izvajanja storitev
javne službe opremljeno z javno kanalizacijo z zagotovljenim
čiščenjem komunalne odpadne vode v skladu s predpisom, ki
ureja področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
(2) Območja iz tega člena se štejejo za opremljena z javno kanalizacijo, ko je za javno kanalizacijo pridobljeno uporabno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
9. člen
(organizacijska in prostorska zasnova opravljanja
javne službe)
(1) Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode je
za območje Občine Straža zagotovljeno:
– na čistilni napravi Straža – za komunalne in padavinske
odpadne vode, ki se odvajajo preko javnega kanalizacijskega
omrežja z območij, ki so nanj priključena;
– na malih komunalnih čistilnih napravah zmogljivosti
do 2.000 PE (v nadaljnjem besedilu: MKČN) za komunalne in
padavinske odpadne vode, ki se odvajajo preko javnih kanalizacijskih omrežij z območij, ki so nanje priključene in z njimi
upravlja izvajalec javne službe;
– na pretočnih in nepretočnih greznicah ali MKČN za odpadne vode iz stavb oziroma drugih objektov, ki niso priključeni
na javno kanalizacijsko omrežje in z njimi upravlja zasebni lastnik ali upravljavec, ki ga potrdijo lastniki; v primeru, da MKČN
upravlja upravljavec, mora biti le-ta izbran in potrjen s strani
vseh lastnikov MKČN.
(2) Prevzem in ravnanje z blatom iz greznic in MKČN ter
komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic se prostorsko
zagotavlja na Centralni čistilni napravi Novo mesto.
IV. NAČRTOVANJE IN GRADNJA KANALIZACIJE

III. STANDARDI OPREMLJENOSTI

10. člen
(javna pooblastila)
(1) Upravljavec izdaja smernice in mnenja k medobčinskim in občinskim prostorskim aktom, za kar mora pripravljavec prostorskega akta predložiti dokumentacijo, ki jo določajo
predpisi s področja prostorskega načrtovanja.
(2) Upravljavec kot pristojni soglasodajalec izdaja soglasja in projektne pogoje k projektnim dokumentacijam za pridobitev gradbenega dovoljenja in projektnim dokumentacijam za
izvedbo, če nameravana gradnja leži na območju varovalnega
pasu gospodarske javne infrastrukture v pristojnosti upravljavca ali če nameravana gradnja predstavlja gradnjo gospodarske
javne infrastrukture v pristojnosti upravljavca, za kar mora
investitor predložiti dokumentacijo, ki jo določajo predpisi s področja gradnje. Kadar nameravana gradnja predstavlja gradnjo
gospodarske javne infrastrukture v pristojnosti upravljavca,
mora vložnik vloge za izdajo soglasja k projektni dokumentaciji
za pridobitev gradbenega dovoljenja in k projektni dokumentaciji za izvedbo k vlogi priložiti pisno soglasje lokalne skupnosti
k obsegu gospodarske javne infrastrukture.
(3) Upravljavec kot pristojni soglasodajalec izdaja soglasja za priključitev, če se nameravana gradnja priključi na
gospodarsko javno infrastrukturo v pristojnosti upravljavca, za
kar mora investitor predložiti dokumentacijo, ki jo določa Zakon
o graditvi objektov. Namesto soglasja za priključitev se lahko
pridobi soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. Soglasje za priključitev ne nadomešča soglasja k projektu
za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(4) Upravljavec kot pristojni soglasodajalec sodeluje v
postopkih pridobitve uporabnih dovoljenj.

7. člen
(javna kanalizacija)
Javna kanalizacija je javna infrastruktura lokalnega pomena, ki jo zagotavlja občina.

11. člen
(sistem odvajanja)
(1) Obstoječe kanalizacijsko omrežje je grajeno po ločenem in mešanem sistemu.

5. člen
(izvajalec javne službe)
Izvajalec obvezne javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in upravljavec objektov
in naprav za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske
odpadne vode na celotnem območju Občine Straža je javno
podjetje Komunala Novo mesto d.o.o. (v nadaljnjem besedilu:
izvajalec).
6. člen
(program izvajanja javne službe)
Izvajalec mora opravljati javno službo v skladu s Programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode (v nadaljnjem besedilu: program izvajanja javne službe),
ki ga izdela skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode.
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(2) Vsa nova kanalizacijska omrežja in obnove obstoječega omrežja se morajo graditi v ločenem sistemu, razen v
primerih, ko:
– padavinske vode ni možno ločiti iz omrežja, ker ni ustreznega odvodnika oziroma ni možnosti ponikanja,
– zaradi pomanjkanja prostora ni možna vgradnja dveh
vzporednih kanalov,
– je padavinska voda tako močno onesnažena, da je ni
možno odvajati v vodotok ali ne more ponikati.
12. člen
(objekti in naprave javne kanalizacije)
Naprave in objekti javne kanalizacije obsegajo primarno
in sekundarno kanalizacijsko omrežje ter z njimi povezane
tehnološke naprave:
– kanalizacijska omrežja z revizijskimi jaški za odvod
komunalne in padavinske odpadne vode,
– črpališča za prečrpavanje komunalne in padavinske
odpadne vode,
– čistilne naprave,
– razbremenilniki visokih vod,
– zadrževalni in pretočni bazeni,
– drugi objekti in naprave, potrebni za obratovanje javne
kanalizacije.
13. člen
(načrtovanje in gradnja novih kanalizacijskih omrežij)
(1) Pri načrtovanju in gradnji novih kanalizacijskih omrežij
morajo lastniki, investitorji, načrtovalci in upravljavci zagotoviti
načrtovanje, ki bo zagotavljalo gospodarno, ekonomično in
varno kanalizacijsko omrežje v celotni življenjski dobi s prednostnim izkoriščanjem obstoječega kanalizacijskega omrežja.
(2) Pri načrtovanju in gradnji javnega kanalizacijskega
omrežja je potrebno prednostno zagotavljati, da se povečuje
izkoriščenost že izvedenega kanalizacijskega omrežja.
(3) Pri načrtovanju in gradnji javnega kanalizacijskega
omrežja je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo in
predpise, še posebno določbe uredbe, tega odloka in tehničnega pravilnika.
(4) Pri načrtovanju javnega kanalizacijskega omrežja je
investitor dolžan pridobiti soglasja, definirana v 10. členu tega
odloka.
(5) Investitor je dolžan pridobiti soglasja, definirana v
10. členu tega odloka, tudi v primerih, ko se za izvedbo kanalizacije izdeluje le projektna dokumentacija za izvedbo. Investitor je dolžan pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji za
izvedbo tudi v primeru, če to od njega zahteva upravljavec v
sklopu izdaje soglasja k projektni dokumentaciji za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
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– dokazilo o zanesljivosti objekta, izdelano v skladu z
veljavno zakonodajo in z vsemi prilogami, navedenimi na tabelaričnem seznamu prilog,
– garancije,
– overjene služnostne pogodbe ali pogodbe,
– veljaven zapisnik o ustreznosti objektov in omrežij kanalizacije, ki ga izda operativni sektor upravljavca.
(3) Novozgrajeno ali obnovljeno kanalizacijsko infrastrukturo je lokalna skupnost dolžna predati v poslovni najem upravljavcu praviloma v roku treh mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja ali podpisu zapisnika o končanju del, pri čemer
je dolžna predati vso dokumentacijo iz drugega odstavka tega
člena.
(4) Obstoječa kanalizacijska omrežja s pripadajočimi
objekti, ki so v funkciji javnega kanalizacijskega omrežja in
niso v lasti lokalne skupnosti ter upravljanju upravljavca, se
predajo v last lokalni skupnosti in v upravljanje upravljavcu s
pogodbo, ki se sklene med investitorjem, lokalno skupnostjo in
upravljavcem. Pri predaji mora investitor praviloma predložiti
dokumentacijo, navedeno v drugem odstavku 14. člena tega
odloka. V kolikor z navedeno dokumentacijo ne razpolaga,
mora investitor izdelati in predati naslednje dokumente:
– geodetski načrt novega stanja zemljišča, izdelan skladno z veljavno zakonodajo in internimi navodili upravljavca,
– overjene služnostne pogodbe ali pogodbe,
– poročilo o izvedenem preizkusu vodotesnosti,
– poročilo o izvedenem pregledu s TV kamero, izdelano
skladno z določili tehničnega pravilnika,
– poročilo o vrednosti investicije (v kolikor investitor ne
razpolaga z vrednostjo investicije, le-to določi upravljavec).
(5) Postopek prevzema po pooblastilu Občine Straža
izvede upravljavec. Prevzem se opravi s pogodbo, s katero
se pogodbene stranke zavežejo, da bodo v pogodbenem roku
legalizirale predano kanalizacijsko omrežje in zagotovile sredstva za sanacijo.
(6) Izvajalec lahko ob soglasju Občine Straža z namenom racionalizacije postopkov po lastni strokovni presoji za
konkretne primere zmanjša obseg potrebne dokumentacije iz
predhodnih odstavkov tega člena.
15. člen
(kataster javne kanalizacije)
(1) Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra javnega
kanalizacijskega omrežja izvaja upravljavec v skladu z zakonodajo s področja gospodarske javne infrastrukture.
(2) V katastru javne kanalizacije se vodijo podatki o vseh
objektih, omrežju in napravah javne kanalizacije.
(3) Stroški vzpostavitve, vodenja in vzdrževanja katastra
javnega kanalizacijskega omrežja se krijejo iz proračunskih
sredstev pristojne lokalne skupnosti.

14. člen
(prenos novozgrajenih, obnovljenih in obstoječih
kanalizacijskih omrežij v last lokalne skupnosti in prenos
v poslovni najem)
(1) Vsa novozgrajena kanalizacijska omrežja s pripadajočimi objekti, ki jih prostorski akti definirajo kot javna in jih na
osnovi pogodbe o komunalnem opremljanju gradijo zasebni
investitorji, morajo zasebni investitorji po izgradnji predati v
last pristojni lokalni skupnosti skladno z določili pogodbe o
komunalnem opremljanju.
(2) Za prevzem objektov in omrežij kanalizacije iz prvega
odstavka tega člena mora biti predložena naslednja dokumentacija:
– uporabno dovoljenje oziroma zapisnik o končanju del
v primerih, ko za objekt ni potrebno pridobiti uporabnega dovoljenja,
– projektna dokumentacija, izdelana v skladu z veljavno
zakonodajo, v obsegu PGD, PZI, PID,
– geodetski načrt novega stanja zemljišča, izdelan skladno z veljavno zakonodajo in internimi navodili upravljavca,

V. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH,
KJER JE JAVNA KANALIZACIJA ZGRAJENA
16. člen
(obveznost priključitve objekta)
(1) Na območjih (aglomeracijah), kjer je javna kanalizacija
zgrajena, se gradi, obnavlja ali preureja, je priključitev objekta
ali preureditev obstoječega priključka objekta na javno kanalizacijo obvezna v skladu s kriteriji, ki so navedeni v Uredbi o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.
(2) Lastnik objekta na območju izven meja aglomeracije
mora za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v objektu, zagotoviti odvajanje v javno kanalizacijo sosednje aglomeracije, če
je dolžina kanalizacijskega priključka manjša od 100 m.
(3) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi
komunalna odpadna voda, ki nastaja v objektu zunaj območja
naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, če
ustreza kriterijem iz Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode.
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(4) Izvajalec mora lastnika objekta, v katerem nastaja
komunalna odpadna voda, obvestiti o obveznosti priklopa na
javno kanalizacijo v roku 30 dni po prevzemu sistema odvajanja
in čiščenja odpadnih vod na dotičnem območju v upravljanje.
Seznam obveščenih lastnikov objektov, ki so zavezani za priključitev, posreduje lastniku infrastrukture – investitorju.
(5) Priključitev objekta na javno kanalizacijo mora lastnik
izvesti v roku šestih mesecev od prejema obvestila o obvezni
priključitvi.
(6) Neposredno priključitev na javno kanalizacijo, nadzor celotne izvedbe in vris priključka v kataster komunalne
infrastrukture izvede upravljavec. Postopek priključitve ureja
tehnični pravilnik.
(7) Objekt, iz katerega se je do zgraditve javne kanalizacije komunalna odpadna in padavinska voda odvajala v greznico
ali MKČN, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da
lastnik na svoje stroške greznico ali MKČN odstrani ali očisti in
izključi iz sistema odvajanja odpadne vode.
(8) Izvajalec lahko uporabniku javne kanalizacije v skladu
s predpisi v pogodbi o priklopu določi obveznost, da opravlja
periodične meritve količin in lastnosti odpadne vode v skladu
s kriteriji, ki so določeni v tehničnem pravilniku. Navedene
obveznosti uporabnik izvaja na lastne stroške. Ravno tako
uporabnik na lastne stroške nabavi in vzdržuje za to potrebne
naprave. Uporabnik redno dostavlja izvajalcu poročila o opravljenih meritvah v skladu z veljavnimi predpisi o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne vode.
(9) Uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo industrijsko
odpadno vodo, obremenjeno z več kot 50 PE oziroma 4.000 m3
na leto, morajo v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka izvesti merilno mesto za potrebe analize kvalitete odpadne vode
v skladu z zahtevami izvajalca.
(10) Merilno mesto mora biti ob vsakem času brez posebnega obvestila dostopno izvajalcu.
(11) Vsak objekt s stalno ali začasno prijavljeno osebo
in objekt, v katerem nastaja odpadna komunalna voda, ki leži
znotraj območja javne kanalizacije in so zanj izpolnjeni tehnični
pogoji, mora biti priključen na javno kanalizacijo v skladu z
uredbo, tem odlokom in tehničnim pravilnikom.
17. člen
(kanalizacijski priključki)

ta,

(1) Naprave in objekti uporabnika so:
– kanalizacijski priključek od javne kanalizacije do objek-

– revizijski jaški,
– objekti in naprave za predčiščenje odpadnih vod,
– peskolovi in lovilci olj,
– interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami
v stanovanjski stavbi ali drugih objektih.
(2) Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskega
priključka zagotovi lastnik objekta, ki mu kanalizacijski priključek pripada in je v njegovi lasti in upravljanju.
(3) Kanalizacijski priključek je sistem cevovodov, jaškov
ter črpalnih naprav za odvajanje komunalne in padavinske
odpadne vode iz objekta. Kanalizacijski priključek je sestavni
del objekta. Kanalizacijski priključek mora biti izveden tako,
da na objektu ne nastane škoda zaradi vdora vode iz javne
kanalizacije. Odvajanje odpadne vode iz prostorov objekta, ki
so nižji od temena kanalizacije, se mora izvesti s črpanjem na
nivo, iz katerega bodo odpadne vode gravitacijsko odtekale
preko revizijskega jaška v javno kanalizacijo. V primeru, da
na lokaciji priključka obstaja nevarnost poplav, je potrebno
odpadne vode črpati nad zajezitveno črto, od tega nivoja pa
gravitacijsko odvajati v revizijski jašek priključnega kanala.
Zajezitvena črta predstavlja nivo zemljišča, po katerem poteka
javna kanalizacija.
(4) Vsak kanalizacijski priključek mora imeti revizijski jašek, ki izvajalcu služi za preverjanje razmer v priključni cevi in
preverjanje emisij v odpadni vodi, uporabniku pa za vzdrževanje in čiščenje priključnega cevovoda. Revizijski jašek mora
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biti praviloma postavljen na takem mestu, da lahko do njega
nemoteno dostopata izvajalec in uporabnik. Mesto revizijskega
jaška določita projektant in izvajalec v projektni dokumentaciji.
(5) Če revizijskega jaška ni možno postaviti na zemljišču
v lasti lastnika objekta, mora lastnik tega objekta za postavitev
revizijskega jaška predložiti izvajalcu in upravljavcu javne kanalizacije dokazilo o pravici gradnje (soglasje oziroma pogodba
o ustanovitvi služnosti z lastnikom zemljišča, na katerem je
možno postaviti revizijski jašek).
(6) V primeru, ko revizijskega jaška ni mogoče postaviti
izven objekta, je lastnik dolžan v objektu urediti interno kanalizacijo tako, da bo kanalizacijski priključek možno vzdrževati in
opravljati preglede odpadne vode.
18. člen
(priključitev objekta na javno kanalizacijo)
(1) Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so v
lasti enega uporabnika, je dovoljen samo en priključek na javno
kanalizacijo. V primeru zahtevne konfiguracije terena ali ko to
zahteva položaj in velikost objektov se izjemoma dovoli tudi
izgradnja dveh ali več priključkov, skladno z navodili izvajalca.
(2) Vsak objekt se praviloma priključuje na javno kanalizacijo preko svojega kanalizacijskega priključka. V primerih,
ko se pri izdelavi projekta priključka ugotovi, da to ni možno ali
racionalno, je dovoljena po navodilih izvajalca priključitev več
objektov preko enega skupnega kanalizacijskega priključka, s
čimer pa morajo soglašati vsi lastniki tega priključka. V tem primeru je priključek v zasebni lasti vseh lastnikov tega priključka.
(3) Za priključitev objekta na javno kanalizacijo mora
lastnik objekta ali njegov pooblaščenec pri upravljavcu izvesti
prijavo kanalizacijskega priključka ter skleniti pogodbo o priključitvi na javno kanalizacijo. Priključitev objekta se opravi, če
so izpolnjeni vsi pogoji iz soglasja izvajalca in je pridobljeno
soglasje lastnika infrastrukture.
(4) K prijavi kanalizacijskega priključka mora lastnik objekta ali njegov pooblaščenec priložiti:
– gradbeno ali uporabno dovoljenje za stavbo ali gradbeno inženirski objekt ali potrdilo o uporabnem dovoljenju, ki ga
izda pristojna upravna enota,
– odločbo o odmeri komunalnega prispevka,
– dokazilo o poravnanem komunalnem prispevku (v kolikor odločba o komunalnem prispevku določa, da se komunalni
prispevek plačuje v več obrokih, je potrebno predložiti dokazila
o poravnavi vseh zapadlih obveznosti),
– dokazila o pridobljeni pravici graditve kanalizacijskega
priključka po zemljiščih, ki niso v lasti lastnika stavbe,
– osebne podatke.
(5) Kanalizacijski priključek se lahko izvede le ob izpolnjevanju vseh pogojev, ki jih določa četrti odstavek tega člena, in
sicer kot stalni kanalizacijski priključek, ki je v uporabi celotno
življenjsko dobo stavbe ali gradbeno inženirskega objekta oziroma do njegove ukinitve.
(6) Lastnik objekta je dolžan vlogo podati najkasneje v
osmih dneh pred izvedbo del. Izdajanje strokovnih navodil,
pregled in prevzem kanalizacijskega priključka izvede izvajalec
na stroške uporabnika.
(7) Ukinitev kanalizacijskega priključka se izvede na podlagi pisne vloge, ki jo mora lastnik stavbe ali gradbeno inženirskega objekta vložiti pri upravljavcu, ali pa izredno, če so
izpolnjeni pogoji, definirani v tehničnem pravilniku. V obeh primerih vsi stroški ukinitve kanalizacijskega priključka bremenijo
lastnika stavbe ali gradbeno inženirskega objekta.
19. člen
(izvedba priključka)
(1) Kanalizacijski priključek brez neposredne priključitve
na javno kanalizacijo lahko izvede izvajalec javne službe ali
drug za to usposobljen in registriran izvajalec gradbenih del
oziroma druga oseba v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo
objektov, ter pod nadzorom izvajalca.
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(2) Kanalizacijski priključek mora biti grajen iz materialov,
ki zagotavljajo popolno tesnost in ustrezajo evropskim normativom (EN) na tem področju. Podrobnejše zahteve v zvezi s
kanalizacijskim priključkom ureja tehnični pravilnik.
(3) V kanalizacijski priključek za odvod komunalne odpadne vode ni dovoljeno odvajati strešnih in drenažnih vod,
vodotokov ter podtalnice.
20. člen
(začasni kanalizacijski priključek)
(1) Za obstoječo stavbo, ki nima izpolnjenih vseh pogojev
za priključitev na kanalizacijsko omrežje (brez gradbenega ali
uporabnega dovoljenja), se lahko izvede začasni kanalizacijski priključek na osnovi izjave o začasnem kanalizacijskem
priključku, ki jo izda pristojni občinski organ, vendar največ za
obdobje 10 let.
(2) Izjavo o začasnem kanalizacijskem priključku izda
pristojni občinski organ pod pogojem, da mu investitor oziroma lastnik objekta k vlogi za odmero komunalnega prispevka
predloži:
– dokazilo o začetem postopku legalizacije objekta ali
izjavo, s katero prevzema obveznost pridobitve gradbenega
dovoljenja po priključitvi na kanalizacijsko omrežje;
– izjavo o prevzemu vseh finančnih in drugih posledic, ki
bi nastale v zvezi z začasno priključitvijo objekta na kanalizacijsko omrežje.
(3) Za začasno priključitev objekta na javno kanalizacijo
mora lastnik stavbe ali njegov pooblaščenec pri upravljavcu
izvesti prijavo kanalizacijskega priključka ter skleniti pogodbo
o priključitvi na javno kanalizacijo.
(4) K prijavi začasnega kanalizacijskega priključka mora
lastnik stavbe ali njegov pooblaščenec priložiti:
– izjavo o začasnem kanalizacijskem priključku,
– odločbo o odmeri komunalnega prispevka,
– dokazilo o poravnanem komunalnem prispevku (v kolikor odločba o komunalnem prispevku določa, da se komunalni
prispevek plačuje v več obrokih, je potrebno predložiti dokazila
o poravnavi vseh zapadlih obveznosti),
– dokazila o pridobljeni pravici graditve kanalizacijskega
priključka po zemljiščih, ki niso v lasti lastnika stavbe,
– osebne podatke.
(5) Lastnik objekta z izvedenim začasnim kanalizacijskim
priključkom je dolžan v roku trajanja začasnega kanalizacijskega priključka urediti vse pogoje za pridobitev stalnega kanalizacijskega priključka ter najkasneje na dan poteka začasnega
kanalizacijskega priključka pri upravljavcu urediti stalni kanalizacijski priključek skladno z določili odloka.
(6) Če lastnik stavbe z izvedenim začasnim kanalizacijskim priključkom v roku ne uredi vseh potrebnih pogojev za
pridobitev stalnega kanalizacijskega priključka ter ne poda prijave za stalni kanalizacijski priključek, mora upravljavec izvesti
izredno ukinitev začasnega kanalizacijskega priključka. Vsi
stroški, povezani z izredno ukinitvijo začasnega kanalizacijskega priključka bremenijo lastnika objekta z izvedenim začasnim
kanalizacijskim priključkom.
(7) Naprave in objekte iz 20. člena tega odloka gradi,
upravlja in vzdržuje uporabnik na lastne stroške.
VI. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH,
KJER JAVNA KANALIZACIJA ŠE NI ZGRAJENA
21. člen
(obveznost izvajanja javne službe)
(1) Obvezne storitve javne službe za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, so:
– prevzem celotne količine komunalne odpadne vode iz
nepretočne greznice pri uporabniku ter njeno čiščenje v komunalni čistilni napravi, ki je opremljena za prevzem komunalne
odpadne vode iz nepretočnih greznic;
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– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav, ter
njegova obdelava na komunalni čistilni napravi, ki je opremljena za prevzem in obdelavo blata;
– pregled malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE (v nadaljnjem besedilu: pregled).
(2) Prevzem blata iz druge alineje prejšnjega odstavka
mora izvajalec javne službe zagotoviti v časovnih presledkih,
določenih glede na zmogljivost posamezne male komunalne
čistilne naprave, vendar najmanj enkrat na tri leta.
(3) Ne glede na prvo alinejo prvega odstavka tega člena je
obvezna storitev javne službe za objekt, ki ni priključen na javno kanalizacijo in se komunalna odpadna voda zbira v nepretočni greznici, izvajanje storitve praznjenja nepretočne greznice
ter prevzema in odvoza komunalne odpadne vode s cestnim
motornim vozilom pa tehnično ni izvedljivo, le čiščenje te komunalne odpadne vode ter njena dodatna obdelava v komunalni čistilni napravi, ki je opremljena za prevzem komunalne
odpadne vode iz nepretočnih greznic. Praznjenje nepretočne
greznice in odvoz komunalne odpadne vode iz te nepretočne
greznice ter njeno predajo izvajalcu javne službe na območju,
kjer se komunalna odpadna voda zbira v nepretočni greznici,
mora zagotoviti lastnik objekta, izvajalec javne službe pa pisno
potrdi datum in količino prevzete komunalne odpadne vode.
(4) Storitev javne službe je obvezna za objekt, ki ni priključen na javno kanalizacijo in se komunalna odpadna voda
čisti v mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo, manjšo
od 50 PE, ali mali komunalni čistilni napravi, izvajanje storitve
prevzema in odvoza blata s cestnim motornim vozilom pa tehnično ni izvedljivo, le obdelava blata na območju komunalne
čistilne naprave, ki je opremljena za prevzem in obdelavo blata.
Prevzem in odvoz blata iz te male komunalne čistilne naprave
ter njegovo predajo izvajalcu javne službe, ki izvaja storitev obdelave blata na območju, kjer se komunalna odpadna voda čisti
v tej mali komunalni čistilni napravi, mora zagotoviti upravljavec
te male komunalne čistilne naprave, izvajalec javne službe pa
pisno potrdi datum in količino prevzetega blata.
(5) Ne glede na prvi, tretji in četrti odstavek tega člena je
obvezna storitev javne službe za objekt kmetijskega gospodarstva le storitev iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, če:
– gre za uporabo komunalne odpadne vode iz nepretočne
greznice oziroma blata iz male komunalne čistilne naprave v
skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu,
– lastnik objekta izvajalcu ob vsakokratnem pregledu
predloži izpolnjene obrazce (če ju ni že predhodno dostavil
izvajalcu javne službe). V obrazcih morajo biti navedeni datumi
in količine odstranjene komunalne odpadne vode iz nepretočne
greznice oziroma blata iz male komunalne čistilne naprave ter
njunega mešanja z gnojnico ali gnojevko.
(6) Izvajalec vsako malo komunalno čistilno napravo z
zmogljivostjo manjšo od 50 PE pregleda enkrat na tri leta, pri
čemer prvi pregled izvede prvo naslednje koledarsko leto po
izvedbi prvih meritev, o pregledu pa izda poročilo na obrazcu.
V okviru pregleda preveri zlasti:
– ali mala komunalna čistilna naprava obratuje,
– nastajanje in zbiranje komunalne odpadne vode, ki se
odvaja v malo komunalno čistilno napravo,
– zmogljivost male komunalne čistilne naprave glede na
količino komunalne odpadne vode, ki se odvaja vanjo,
– način odvajanja komunalne odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave v zvezi s prepovedmi, pogoji in omejitvami za odvajanje iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,
– hrambo podatkov v skladu z Uredbo o odvajanju in
čiščenje komunalne odpadne vode.
(7) Ne glede na prejšnji odstavek izvajalec javne službe
ne pregleda male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo
manjšo od 50 PE, če mu upravljavec te male komunalne čistilne naprave v roku za izvedbo pregleda predloži rezultate
meritev emisije snovi na iztoku iz te male komunalne čistilne
naprave (analizne izvide), ki jih je izvedla oseba, vpisana v evi-
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denco izvajalcev obratovalnega monitoringa, za tiste parametre
onesnaženosti, za katere so za to malo komunalno čistilno
napravo predpisane mejne vrednosti.
22. člen
(prevzem blata in komunalne odpadne vode)
(1) Izvajalec zagotavlja prevzem in ravnanje z blatom iz
pretočnih greznic in MKČN ter komunalne odpadne vode iz
nepretočnih greznic na celotnem območju občine po programu
izvajanja javne službe.
(2) Velikost obstoječega usedalnika blata ugotovi izvajalec na podlagi razpoložljive projektne dokumentacije oziroma
popisa stanja na terenu. Ugotovljena odstopanja se na podlagi
dejanskih meritev uskladijo z evidencami izvajalca pri prvem
odvozu oziroma prevzemu blata.
(3) Pogostost praznjenja usedalnika blata za posameznega uporabnika določi izvajalec v programu izvajanja javne
službe na podlagi prostornine usedalnika blata ali navodil proizvajalca tipske naprave ali navodil za obratovanje netipske
naprave.
(4) Blato iz pretočnih greznic in MKČN ter komunalne
odpadne vode iz nepretočnih greznic se lahko odvaža samo v
sprejem na Centralno čistilno napravo Novo mesto ali na drugo
ustrezno lokacijo, ki jo določi izvajalec. Blato in komunalno odpadno vodo je prepovedano odvažati, odvajati in odlagati v naravno
okolje, v površinske podzemne vode ali javno kanalizacijo.
23. člen
(obveščanje uporabnikov javne službe)
(1) Izvajalec mora uporabnike javne službe, ki so priključeni na javno kanalizacijo, pisno obveščati:
– na kateri komunalni ali skupni čistilni napravi se čisti
komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno
kanalizacijo;
– o pogojih odvajanja komunalne in padavinske odpadne
vode v javno kanalizacijo.
(2) Izvajalec mora uporabnike javne službe, ki so lastniki
ali upravljavci nepretočnih greznic, obstoječih greznic ali malih
komunalnih čistilnih naprav pisno obveščati:
– na kateri komunalni ali skupni čistilni napravi se čisti
komunalna odpadna voda ali obdeluje blato;
– o rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem blata in
komunalne odpadne vode pri uporabnikih storitev;
– o rokih in času izvedbe pregledov.
(3) Izvajalec mora obveščanje iz prvega in drugega odstavka tega člena izvesti najpozneje v treh mesecih po sprejetju
programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ali
najmanj osem dni pred spremembo pogojev iz prvega odstavka
tega člena.
(4) Izvajalec mora uporabnike javne službe iz drugega
odstavka tega člena obvestiti o datumu dejanskega opravljanja
obveznih storitev javne službe s priporočeno pošto najmanj 15
dni pred predvideno izvedbo storitve.
(5) Uporabniki javne službe iz prejšnjega odstavka lahko
zahtevajo spremembo datuma opravljanja obveznih storitev
javne službe najmanj osem dni pred predvideno izvedbo storitve. V tem primeru mora biti obvezna storitev izvedena najpozneje v 30 dneh po poslani zahtevi.
VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA
IN UPORABNIKOV
24. člen
(pravice in dolžnosti izvajalca)
(1) Zaradi izvajanja javne službe ima izvajalec naslednje
dolžnosti:
– zagotavljati javno službo;
– zagotavljati prevzemanje in ravnanje z blatom iz pretočnih greznic in MKČN;
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– zagotavljati odvajanje in čiščenje komunalne odpadne
vode iz nepretočnih greznic;
– zagotavljati obratovanje in obnavljanje javne kanalizacije, prizadeta zemljišča pa vzpostavljati v stanje pred posegom;
– izdelovati program izvajanja javne službe in ga objavljati
na svojih spletnih straneh in v uradnem lokalnem glasilu;
– izdelovati program ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri
opravljanju dejavnosti;
– sodelovati pri izdelavi programskih rešitev širitve javne
kanalizacije v okviru opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno
infrastrukturo;
– izdajati potrdila in strokovne ocene obratovanja MKČN
in nepretočnih greznic ter voditi ustrezne evidence o teh objektih;
– obveščati uporabnike o načrtovanih prekinitvah odvajanja odpadne vode in o času trajanja prekinitev;
– voditi kataster o objektih in napravah javne kanalizacije
na stroške lastnika infrastrukture;
– voditi predpisane evidence o javni infrastrukturi;
– izdelovati in posredovati na ustrezne občinske in državne službe predpisana poročila v zvezi z dejavnostjo odvajanja
in čiščenje odpadnih vod na območjih z urejeno javno infrastrukturo ali pa brez urejene javne infrastrukture;
– redno obračunavati storitve javne službe in izvajati
izterjavo dolgovanih zneskov;
– izvajati preglede in prevzeme javne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov ter MKČN;
– izvajati tekoča vzdrževalna dela na objektih za odvajanje in čiščenje odpadnih vod;
– uporabnikom omogočati priključevanje objektov na javno kanalizacijo, kot je določeno s tem odlokom, in jih o tem
obveščati;
– izvajati predpisane meritve in nadzirati sestavo odpadne
vode, delovanje čistilnih naprav in drugih naprav za prečiščevanje industrijske odpadne vode ter izvajati potrebne ukrepe za
zagotovitev ustreznosti njihovega delovanja;
– iz naslova zagotavljanja nemotenega delovanja javne
kanalizacije nadzirati stanje kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije do vstopa v objekt uporabnika;
– izvajati priprave za hitro vnovično vzpostavitev delovanja kanalizacijskega omrežja po naravnih in drugih nesrečah
oziroma priprave za nadomestno začasno odvajanje odpadne
vode in v okviru priprav izdelati ustrezne načrte zaščite in
reševanja;
– voditi evidence na podlagi podatkov, ki jih pridobi od
uporabnikov, upravnikov večstanovanjskih objektov, organov
lokalne skupnosti ter državnih organov in služb na podlagi
Zakona o javnih gospodarskih službah, Zakona o lokalni samoupravi in tega odloka;
– izvajati druge obveznosti tega odloka.
(2) Izvajalec ima zaradi izvajanja javne službe pravico
brez soglasja lastnika pristopati do kanalizacijskih objektov in
naprav, MKČN in greznic, vendar mora o tem pisno ali ustno
obvestiti lastnika prizadetega zemljišča.
25. člen
(vzdrževalna dela, obnove in novogradnja)
(1) Izvajalec skrbi za izvedbo vzdrževalnih del na javni
kanalizaciji. Določena dela lahko izvajalec v skladu s predpisi
o javnem naročanju pisno naroči pri tretji osebi, ki je strokovno
usposobljena za ta dela.
(2) Stroški za vzdrževalna dela se krijejo iz cene storitve
javne službe ali na osnovi letne pogodbe.
(3) Investitor obnove in novogradnje javne kanalizacije je
občina, ki izvajalca javne službe lahko s pogodbo pooblasti za
vodenje in nadzor investicije.
(4) Če vzdrževalnih, obnovitvenih ali investicijskih del ne
izvaja izvajalec javne službe ampak tretja oseba, mora izvajalec javne službe zagotoviti strokovni nadzor pri posegih v javno
kanalizacijsko omrežje, izvajalec investicijskih del pa mora tak
nadzor omogočiti in plačati stroške nadzora.
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(5) V primeru obnove javne kanalizacije, je del kanalizacijskega priključka v cestnem telesu in izvedba revizijskega jaška
na zemljišču lastnika objekta strošek obnove kanalizacije, ki se
financira iz javnih sredstev.
26. člen
(pravice in dolžnosti uporabnika)
(1) Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik ali
solastnik objekta, dela objekta ali utrjenega zemljišča na območju Občine Straža, kjer nastaja odpadna voda. V primeru,
da uporabnik objekt, del objekta ali utrjenega zemljišča preda
v najem, je dolžan skleniti sporazum o načinu plačevanja stroškov javne storitve in poroštvih.
(2) Lastnik objekta, ki ni priključen na javno kanalizacijo,
mora izvajalca javne službe pisno obvestiti o začetku:
– obratovanja male komunalne čistilne naprave najpozneje 15 dni po začetku njenega obratovanja,
– uporabe nepretočne greznice najpozneje 30 dni pred
predvidenim začetkom njene uporabe.
(3) Iz obvestila iz prejšnjega odstavka morajo biti razvidni
podatki o lastniku objekta (ime in priimek ter naslov lastnika
objekta, če je lastnik posameznik, oziroma podjetje in sedež
lastnika objekta, če je lastnik pravna oseba) ter izjava lastnika
objekta o:
– skladnosti male komunalne čistilne naprave z okoljevarstvenim dovoljenjem,
– skladnosti nepretočne greznice z dokazilom.
(4) Lastnik objekta, ki komunalno odpadno vodo ne odvaja v javno kanalizacijo, mora:
– izvajalcu javne službe omogočiti dostop, prevzem in
odvoz komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice;
– vzdrževati greznice in MKČN;
– obvestiti izvajalca o začetku gradnje MKČN, mu omogočiti pregled MKČN in pred zagonom predati predpisano
dokumentacijo o ustreznosti MKČN.
(5) Lastnik objekta na kmetijskem gospodarstvu, ki komunalno odpadno vodo zbira v nepretočni greznici, pretočni
greznici ali MKČN in odpadno vodo uporablja v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v
kmetijstvu, mora kopijo poročila z navedbo datuma in količine
uporabljene komunalne odpadne vode hraniti najmanj pet let.
(6) Lastnik objekta iz prejšnjega odstavka mora izvajalcu
javne službe letno do konca januarja za preteklo leto dostaviti
izjavo iz prejšnjega odstavka ali na njegovo zahtevo najpozneje
v 15 dneh predložiti izjavo iz prejšnjega odstavka.
(7) Lastnik objekta, ki je priključen na javno kanalizacijo,
je dolžan:
– odvajati komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo;
– pridobiti soglasja, mnenja, potrdila in strokovne ocene,
kot to določa ta odlok;
– vzdrževati kanalizacijski priključek, interno kanalizacijo
in vse naprave, vgrajene vanjo;
– vzdrževati čistočo in zagotavljati nemoten dostop do
mest za ugotavljanje količine in stopnje onesnaženosti odpadne vode;
– izvajati predpisane meritve komunalnih odpadnih in
padavinskih vod ter komunalnih industrijskih vod;
– omogočati izvajalcu dostop do javne kanalizacije za
izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del na javni kanalizaciji,
kadar le-ta poteka po njegovem zemljišču;
– obveščati izvajalca o vseh okvarah na javni kanalizaciji,
kanalizacijskem priključku in merilnih napravah ter vseh pojavih, ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne kanalizacije;
– pisno obveščati izvajalca o spremembi naziva, naslova,
lastništva objekta in spremembah na objektu, ki imajo vpliv na
odvod komunalne odpadne in padavinske vode in obračun
stroškov;
– plačevati stroške storitev javne službe;
– urediti medsebojno delitev stroškov, kadar imajo uveden
obračun porabe pitne vode na osnovi enega obračunskega vo-
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domera in izvajalcu posredovati od lastnikov oziroma upravnika
podpisan delilnik stroškov;
– obveščati izvajalca o vseh spremembah količin in lastnosti industrijske odpadne vode, ki vplivajo na izvajanje javne
službe;
– upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odvajanju in čiščenju odpadne vode.
27. člen
(prepoved posegov na javno kanalizacijo)
(1) Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam ni
dovoljeno posegati v objekte in naprave javne kanalizacije.
Prav tako ni dovoljeno posegati v obstoječe interne kanalizacijske objekte in naprave drugih uporabnikov ali jim celo preprečiti
odvod odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje.
(2) Na vplivnem območju kanalizacije se ne sme graditi
objektov, spreminjati višine nadkritja kanalizacijskega omrežja,
zasipavati pokrovov jaškov in izvajati ostalih aktivnosti, ki bi lahko povzročile poškodbe na kanalizacijskem omrežju ali ovirale
njegovo delovanje in vzdrževanje.
28. člen
(odškodnina)
Uporabnik ima pravico od izvajalca zahtevati odškodnino
za dokazano škodo, nastalo zaradi prekinitve odvajanja komunalne odpadne vode po krivdi izvajalca oziroma opustitve
vzdrževanja javne kanalizacije.
VIII. VIRI FINANCIRANJA IN NAČIN
OBRAČUNAVANJA STORITEV
29. člen
(viri financiranja)
Viri financiranja javne službe so:
– prihodek od izvajanja storitev odvajanja komunalnih in
padavinskih odpadnih voda;
– prihodek od izvajanja storitev čiščenja komunalnih in
padavinskih odpadnih voda;
– prihodek od izvajanja storitev, vezanih na izvajanje
službe na območjih brez javne kanalizacije;
– subvencije;
– sredstva občinskega proračuna;
– sredstva državnega proračuna in državnih skladov;
– sredstva okoljskih dajatev;
– drugi viri.
30. člen
(uporabniki javne službe)
Uporabniki, ki uporabljajo storitve javne službe, so razdeljeni v naslednji skupini:
– gospodinjstva in ostali uporabniki, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti,
– vsi ostali uporabniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost.
31. člen
(zaračunavanje storitev in elementi cene)
(1) V okviru javne službe se uporabnikom zaračunavajo
naslednje storitve javne službe:
– odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin;
– storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN;
– čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin;
– odvajanje padavinske odpadne vode s streh;
– čiščenje padavinske odpadne vode s streh.
(2) Cena storitve javne službe iz prve in druge alineje
prvega odstavka tega člena je sestavljena iz omrežnine, cene
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opravljanja storitev javne službe (kanalščina) ter okoljske dajatve za onesnaževanje okolja.
(3) Cena storitve javne službe iz tretje, četrte in pete alineje prvega odstavka tega člena je sestavljena iz omrežnine in
cene opravljanja javne službe (kanalščina).
32. člen
(obveznost plačevanja storitev)
(1) Uporabniki so dolžni plačevati stroške odvajanja in
stroške čiščenja odpadne vode ne glede na vodni vir, iz katerega se oskrbujejo.
(2) Uporabniki so dolžni kriti stroške odvajanja in stroške
čiščenja odpadne vode od dneva priključitve na javno kanalizacijo oziroma čistilno napravo.
(3) Stroške odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode se uporabnikom zaračunava mesečno.
(4) Uporabniki, pri katerih nastaja odpadna voda v kmetijski dejavnosti in se le-ta odvaja na kmetijska zemljišča, niso
dolžni plačevati stroškov odvajanja in čiščenja odpadne vode,
če zagotovijo ločeno merjenje porabljene pitne vode, namenjene za izvajanje kmetijske dejavnosti oziroma se uporablja
kriterij, ki je enak za objekte, kjer ni merjenja porabe pitne vode
preko števca porabe pitne vode.
(5) V večstanovanjskih stavbah, v katerih ni zagotovljenega ločenega odjema pitne vode po posameznih stanovanjskih
enotah, obveznosti uporabnikov javne službe izvršuje upravnik
stavbe, ki zagotavlja porazdelitev stroškov med lastniki delov
stavbe v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje večstanovanjskih stavb.
(6) Če je v stavbi več uporabnikov in je nameščen samo
en obračunski vodomer, se račun lahko izstavi:
– upravniku večstanovanjske stavbe, ki zagotavlja porazdelitev stroškov med lastniki delov stavbe v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje večstanovanjskih stavb, v tem primeru
upravnik razdeli stroške na posamezne uporabnike znotraj
stavbe in v celoti poravna račun upravljavcu;
– vsakemu uporabniku posebej, če vsi uporabniki v stavbi
ali upravnik v njihovem imenu sklenejo pisni dogovor z upravljavcem glede načina obračuna, ključa delitve, ki mora biti
za vse uporabnike enoten in način plačila nastalih stroškov
takšne delitve.
(7) V primerih solastništva stavbe je plačnik računa komunalne storitve solastnik v razmerju do deleža lastnine, vpisane
v zemljiško knjigo ali drugo ustrezno listino, ki je podlaga za
solastništvo. Solastniki stavbe lahko sklenejo medsebojni pisni
dogovor, s katerim uredijo drugačen način plačevanja in ta pisni
dogovor predložijo izvajalcu javne službe.
33. člen
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voda, za storitve prevzemanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda iz nepretočnih greznic in za storitve čiščenja
prevzetega blata iz obstoječih greznic in MKČN.
(3) Omrežnina se določi na letni ravni in se lahko obračunava mesečno glede zmogljivost vodovodnih priključkov,
določeno z nazivnim premerom vodomera (DN) skladno z
naslednjo preglednico:
PREMER VODOMERA
FAKTOR OMREŽNINE
DN ≤ 20
1
20 < DN < 40
3
40 ≤ DN < 50
10
50 ≤ DN < 65
15
65 ≤ DN < 80
30
80 ≤ DN < 100
50
100 ≤ DN < 150
100
150 ≤ DN
200
(4) Omrežnina se za odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih vod ter za storitve, povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami in MKČN, obračuna glede na zmogljivost
obračunskega vodomera na priključku z upoštevanjem faktorjev v preglednici.
(5) V primeru, da je stavba opremljena z obračunskim
vodomerom, ki ni naveden v preglednici iz tretjega odstavka
tega člena, se za tak vodomer izračuna sorazmeren faktor
omrežnine z upoštevanjem dejanskega nazivnega premera
tega vodomera.
(6) Če je stavba opremljena s kombiniranim obračunskim
vodomerom, se za tak vodomer upošteva faktor, določen za
vodomer z višjim premerom.
(7) Če stavba nima obračunskega vodomera, se omrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s
premerom priključka v skladu s preglednico iz prvega odstavka
tega člena.
(8) V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako
stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1 v skladu z zgornjo preglednico.
(9) Omrežnina za storitev odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode s streh in javnih površin se obračuna
glede na količino padavin, ki padejo na tlorisno površino strehe
oziroma javnih površin, s katere se padavinska odpadna voda
odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi.
(10) Pri mešanem sistemu za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode je ključ delitve med
storitvami, ki se nanašajo na komunalno odpadno vodo, in
storitvami, ki se nanašajo na padavinsko vodo, količina opravljenih storitev v m3.

(omrežnina)

34. člen

(1) Omrežnino predstavljajo stroški javne infrastrukture na
območju občine, ki je potrebna za izvajanje gospodarske javne
službe, in zajemajo:
– stroške amortizacije osnovnih sredstev in naprav, ki so
javna infrastruktura (stroški amortizacije se izračunavajo po
metodi časovnega amortiziranja, glede na stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture javne službe ob upoštevanju
življenjske dobe v skladu z amortizacijskimi stopnjami predpisov, ki urejajo oblikovanje cen komunalnih storitev);
– stroške zavarovanja infrastrukture javne službe;
– stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost
in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe;
– odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki
vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim
financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Pri
tem se upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih pogodb.
(2) Omrežnina se zaračunava uporabnikom za storitve
odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih

(stroški izvajanja storitev javne službe)
(1) Stroški izvajanja storitev javne službe odvajanja in
čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda vključujejo
stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne
službe:
– neposredne stroške materiala in storitev;
– neposredne stroške dela;
– druge neposredne stroške;
– splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo
stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih
sredstev, storitev in dela;
– splošne nabavno prodajne stroške, ki vključujejo stroške
materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev,
storitev in dela;
– splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev
in dela;
– obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne
službe;
– neposredne stroške prodaje; – druge poslovne odhodke;
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– donos v skladu s 16. točko 2. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(2) Stroški izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin se delijo glede na dobavljeno količino pitne vode
oziroma na količino opravljene storitve v zadnjem zaključenem
poslovnem letu, obračunane v €/m3.
35. člen
(obračunske količine)
(1) Enota količine storitve za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode je izražena v m3 dobavljene pitne vode iz
vodovodnega omrežja, če iz nje nastaja odpadna voda v skladu
s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje odpadnih vod.
(2) Uporabnikom, ki nimajo urejenega sistema meritve
porabe pitne vode, se količina odpadnih vod določi na način
iz Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda (normirana poraba glede na premer
vodovodnega priključka ali 0,15 m3 na osebo na dan) oziroma
na osnovi s strani uporabnika in izvajalca javne službe potrjenega internega merilnega mesta.
(3) Enota količine storitve za odvajanje in čiščenje padavinske vode s streh in utrjenih površin je izražena v m3 in
se obračuna glede na količino padavin, ki pade na tlorisno
površino strehe in utrjeno površino, s katere se padavinska
odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni
čistilni napravi. Za količino padavinske odpadne vode se šteje
povprečna letna količina padavin, ki pade na utrjeno javno
površino ali streho, pri čemer se za povprečno letno količino
šteje povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih petih
let, ki je za območje utrjene površine izmerjena v okviru meritev
državne mreže meteoroloških postaj.
(4) Obračunano količino padavinske odpadne vode lahko
izvajalec v primeru izvedbe ukrepov zadrževanja ali zmanjševanja količin na strani uporabnika zmanjša za največ 50 %.
(5) Enota količine storitve prevzema vsebine in ravnanja
z vsebino iz nepretočnih greznic, prevzema blata in ravnanja
z blatom iz obstoječih greznic ali MKČN ter obratovalnega
monitoringa za MKČN je izražena v m3 opravljene storitve, za
katero se šteje količina dobavljene pitne vode, ki se odvaja v
nepretočno greznico, obstoječo greznico ali MKČN.
(6) Količine, ugotovljene po prejšnjih odstavkih tega člena,
se pri uporabnikih, ki so dolžni opravljati monitoring onesnaženosti vode, upošteva še faktor onesnaženosti, ki se ugotavlja v
skladu s tehničnim pravilnikom.
36. člen
(okoljska dajatev)
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode se uporabnikom
obračuna v skladu s predpisom, ki ureja okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode.
37. člen
(obračun stroškov)
(1) Stroške odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
voda se uporabnikom zaračuna na osnovi dejanske porabe
pitne vode v preteklem obračunskem obdobju ali v akontacijah,
določenih glede na porabo pitne vode v preteklem obračunskem obdobju. Dejansko porabo se ugotavlja najmanj enkrat
letno, ko se izvede tudi poračun akontacij.
(2) Stroške odvajanja in čiščenja padavinske odpadne
vode se uporabnikom zaračunava mesečno. Stroške odvajanja
in čiščenja padavinske odpadne padavinske vode se zaračunava za utrjene površine, večje od 400 m2, in strehe, večje od
200 m2 tlorisne površine. Stroške se obračunava v primeru
odvajanja v javno kanalizacijo.
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38. člen
(cene storitev javne službe)
(1) Cene storitev javne službe predlaga izvajalec javne
službe skladno z določilom prvega odstavka 5. člena Uredbe
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.
(2) Na potrjene cene se obračuna še DDV v skladu z
Zakonom o DDV.
(3) Izvajalec za preteklo obračunsko obdobje ugotovi
razliko med potrjeno in obračunsko ceno storitev. Ugotovljena
razlika med potrjeno in obračunsko ceno glede na dejansko
količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju
se v elaboratu upošteva pri izračunu predračunske cene za
prihodnje obdobje.
(4) Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat. Če razlika iz
prejšnjega odstavka presega deset odstotkov od potrjene cene,
mora elaborat poslati pristojnemu občinskemu organu, ki mora
začeti postopek potrjevanja cene.
39. člen
(subvencioniranje cen storitev javne službe)
(1) Če se ob potrditvi cene iz elaborata pristojni občinski organ odloči za nižjo zaračunano ceno, ki se zaračuna
uporabnikom, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz
proračuna občine.
(2) Občina lahko prizna subvencijo iz prejšnjega odstavka
v izračunu cen storitev za uporabnike, ki so gospodinjstva ali
izvajalci nepridobitnih dejavnosti.
40. člen
(odpis storitev)
Izvajalec javne službe lahko uporabniku, pri katerem se
zaradi okvare na notranji vodovodni napeljavi pojavi izjemno
velika poraba vode, katere količina je osnova za plačilo stroškov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, te stroške delno
odpiše. Odpis stroškov, ki izhajajo s področja odvajanja in
čiščenja odpadnih vod, se odpišejo v skladu z internim pravilnikom upravljavca o načinu obračunavanja vode v primeru
večjega izliva.
41. člen
(plačilo, ugovor na račun in opominjanje)
(1) Uporabnik mora plačati zaračunano storitev javne
službe najpozneje v 18 dneh od datuma izstavitve računa,
razen če sklenjena pogodba oziroma zakon ne določata drugače. Reklamacija uporabnika na prejeti račun mora biti pisna,
podana v roku osmih dni od datuma izstavitve računa.
(2) Zaradi neplačevanja oziroma zamud pri plačevanju
zaračunanih storitev javne službe lahko izvajalec uporabniku
po izpeljanem postopku obveščanja izvede začasno ukinitev
kanalizacijskega priključka na revizijskem jašku javne kanalizacije oziroma začne postopek izterjave po sodni poti.
IX. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
42. člen
(inšpekcijski organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja
pristojen občinski inšpektorat in redarstvo.
(2) Vodenje inšpekcijskega in prekrškovnega postopka
zoper določbe tega odloka opravljajo inšpektorji pristojnega
občinskega inšpektorata.
(3) Izvajalec javne službe in uporabniki so dolžni kršitve
določil odloka in kršitelje prijaviti pristojnemu občinskemu inšpektoratu in redarstvu.
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43. člen
(globe)
(1) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, upravljavec javne kanalizacije, če:
– ravna v nasprotju s 4. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju s 6. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju z 10. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju s 16. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju z 21. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju z 22. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju s 23. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju s 24. členom tega odloka.
(2) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju s 16. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju s 17. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju z 21. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju z 22. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju s 24. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju s 26. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju s 27. členom tega odloka.
(4) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz tretjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki
samostojno opravlja dejavnost.
(5) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek posameznik
– uporabnik, če:
– ravna v nasprotju s 16. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju s 17. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju z 21. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju z 22. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju s 26. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju s 27. členom tega odloka.
(6) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek upravnik večstanovanjske stavbe, to je pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, če ravna v nasprotju s petim odstavkom 32. člena
tega odloka.
(7) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz šestega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ter
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44. člen
(prehodni roki)
(1) Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji se uskladi z
vsebino odloka v roku enega leta od uveljavitve tega odloka.
(2) Izvajalec z uveljavitvijo tega odloka v projektnih pogojih za območje brez javne kanalizacije dopušča le gradnjo
sistemov v skladu z zakonodajo.
(3) Do izdelave katastra prispevnih površin za obračunavanje padavinskih voda iz javnih površin in streh se stroški odvajanja in čiščenja padavinskih voda ne obračunavajo. Kataster
izdela izvajalec v roku treh let od dneva veljavnosti na stroške
lastnika javne infrastrukture.
45. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
na območju Občine Straža (Uradni list RS, št. 22/14).

Št.

16 / 9. 3. 2018 /

Stran

2641

46. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00700-4/2017-4
Straža, dne 20. februarja 2018
Župan
Občine Straža
Dušan Krštinc l.r.

722.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju
Občine Straža

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 –
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A,
70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15,
102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 68/17), 3. in 7. člena Zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98
– ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Uredbe
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS,
št. 87/12, 109/12 in 76/17), 3. in 17. člena Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13,
111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl.
US), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Straža
(Uradni list RS, št. 75/08) in Statuta Občine Straža (Uradni list
RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na
20. redni seji dne 20. 2. 2018 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki
na območju Občine Straža
1. člen
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju
Občine Straža (Uradni list RS, št. 22/14) se 39. člen spremeni
tako, da se glasi:
»39. člen
(splošna določba o cenah)
(1) Za oblikovanje in potrjevanje cen se uporabljajo predpis, ki ureja metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ta odlok
in odloki o ustanovitvi izvajalcev posameznih gospodarskih
javnih služb.
(2) V primeru spremembe predpisa iz prvega odstavka
tega člena, ki ureja metodologijo, morajo izvajalci gospodarskih
javnih služb v elaboratih oblikovati in predlagati v potrditev cene
v višini, ki omogoča pokritje upravičenih stroškov ter dopusten
donos.
(3) Če ta odlok ne določa drugače, se razlika med potrjeno in obračunsko ceno preteklega obračunskega obdobja glede
na dejansko količino opravljenih storitev upošteva pri izračunu
predračunske cene za prihodnje obračunsko obdobje.«
2. člen
V odloku se za 39. členom doda 39.a člen, ki se glasi:
»39.a člen
(enotna potrjena cena gospodarskih javnih služb obdelave
in odlaganja)
(1) JP CeROD d.o.o. mora oblikovati enotne cene za območje vseh občin družbenic CeROD d.o.o., pri čemer v cene
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vključi vse upravičene stroške in donos v višini, ki ne sme presegati zneska določenega v metodologiji za oblikovanje cen.
(2) Enotne cene se oblikujejo posebej na ravni storitve
in na ravni stroškov gospodarske javne infrastrukture, ločeno
za vsako posamezno gospodarsko javno službo, ki jo izvaja
CeROD d.o.o..«
3. člen
Za 39.a členom se doda 39.b člen, ki se glasi:
»39.b člen
(obračunsko obdobje)
(1) Obračunsko obdobje traja eno koledarsko leto.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko pristojni organ,
ki odloča o cenah, s sklepom v primeru večjih sprememb
posameznih stroškov ali prihodkov, ki pomembno vplivajo na
povišanje ali znižanje cene gospodarskih javnih služb, ali v
primeru spremembe predpisov, določi tudi daljše ali krajše
obračunsko obdobje.«

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Določbe tega odloka se pri načinu izvajanja poračunov
cen upoštevajo že za obračunsko obdobje, ki predstavlja koledarsko leto pred sprejemom odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00700-1/2018-1
Straža, dne 20. februarja 2018
Župan
Občine Straža
Dušan Krštinc l.r.

4. člen
Za 39.b členom se doda 39.c člen, ki se glasi:

ŠKOFLJICA

»39.c člen
(poračuni cen gospodarskih javnih služb obdelave
in odlaganja)
(1) Cene za preteklo obračunsko obdobje se v primeru,
če so razlike med potrjeno in obračunsko ceno preteklega
obračunskega obdobja enake ali manjše od 10 % na ravni
posamezne gospodarske javne službe, poračunajo v elaboratu
za prihodnje obračunsko obdobje.
(2) Če so pozitivne razlike iz prvega odstavka tega člena
višje od 10 %, jih izvajalec gospodarskih javnih služb obdelave
in odlaganja v celoti poračuna v enkratnem znesku v prvih treh
mesecih tekočega obračunskega obdobja, pri čemer se sočasno prilagodi tudi cena za tekoče obračunsko obdobje.
(3) O poračunu pozitivnih in negativnih razlik med potrjenimi in obračunskimi cenami ter subvencij iz tega člena, mora
odločiti organ, pristojen za potrjevanje cen.
(4) Poračun z vračilom subvencij občini se lahko izvede le, če je občina subvencijo plačala, in do višine plačanih
subvencij. V nasprotnem primeru se razlika poračuna (vrne)
uporabnikom storitev gospodarskih javnih služb.«
5. člen
V odloku se za 42. členom doda 42.a člen, ki se glasi:
»42.a člen
(pooblastilo za zaračunavanje in izterjavo)
(1) Storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov zaračunava uporabnikom izvajalec zbiranja komunalnih odpadkov.
(2) Izvajalec gospodarske javne službe zbiranja ima na
podlagi tega odloka tudi pooblastilo za prejemanje plačil od
uporabnikov in za izterjavo terjatev od uporabnikov.
(3) Razmerje med izvajalcem zbiranja in izvajalcem obdelave ter odlaganja se uredi v pogodbi.
Komunalna oprema
Kanalizacija
Vsa komunalna oprema v coni

723.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Občine
Škofljica

Na podlagi tretjega odstavka 74. 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 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl.
US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZureP-2), 29. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl.
US), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za
odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter
16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in
101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 20. redni seji dne
22. 2. 2018 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje
Občine Škofljica
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o programu
opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 9/16).
2. člen
(1) V 11. členu se v Preglednici 2: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov obstoječe opreme zbriše besedilo:

Obračunsko območje
KAN – kanalizacijsko omrežje
CON – obrtno-podjetniška cona

Skupni stroški
v EUR
11.963.488
14.029.294

Obračunski
stroški v EUR
8.368.452
10.454.102

in prvo vrstico znotraj tabele (Kanalizacija) na istem mestu
nadomesti z naslednjim besedilom:
Komunalna oprema

Obračunsko območje

Kanalizacija

KAN – kanalizacijsko omrežje

Skupni stroški
v EUR
13.812.322

Obračunski
stroški v EUR
5.430.557

Uradni list Republike Slovenije
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(2) Na koncu 11. člena se doda:
»Preglednica 2b: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov
komunalne opreme v coni
Komunalna oprema

Obračunsko območje

Skupni stroški
v EUR

Obračunski stroški
v EUR

1. Cestno omrežje

CON – obrtno-podjetniška cona

9.031.487

6.909.741

2. Meteorna kanalizacija

CON – obrtno-podjetniška cona

1.323.984

1.012.943

3. Fekalna kanalizacija

CON – obrtno-podjetniška cona

2.239.252

1.713.190

4. Vodovodno omrežje

CON – obrtno-podjetniška cona

1.069.478

818.228

5. Plinovodno omrežje

CON – obrtno-podjetniška cona

Skupaj

365.093

0

14.029.294

10.454.102

3. člen
(1) V 12. členu se v Preglednici 3: Določitev Cpij in Ctij za
posamezno vrsto komunalne opreme zbriše besedilo
Komunalna oprema

Obračunsko območje

Kanalizacija
Vsa komunalna oprema v coni

Cp
(v EUR/m2)
5,57
40,85

KAN – kanalizacijsko omrežje
CON – obrtno-podjetniška cona

Ct
(v EUR/m2)
14,86
128,73

in prvo vrstico znotraj tabele (Kanalizacija) na istem mestu
nadomesti z naslednjim besedilom:
Komunalna oprema

Obračunsko območje

Kanalizacija

Cp
(v EUR/m2)
3,62

KAN – kanalizacijsko omrežje

Ct
(v EUR/m2)
9,64

(2) Na koncu 12. člena se doda:
Preglednica 3b: Določitev Cpij in Ctij za posamezno vrsto
komunalne opreme v coni
Komunalna oprema

Obračunsko območje

Cp
(v EUR/m2)

1. Cestno omrežje

CON – obrtno-podjetniška cona

27,00

85,08

2. Meteorna kanalizacija

CON – obrtno-podjetniška cona

3,96

12,47

3. Fekalna kanalizacija

CON – obrtno-podjetniška cona

6,69

21,10

4. Vodovodno omrežje

CON – obrtno-podjetniška cona

3,20

10,08

40,85

128,73

Skupaj
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-22/2018
Škofljica, dne 22. februarja 2018
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

724.

Sklep o ukinitvi zaznambe grajenega javnega
dobra lokalnega pomena pri nepremičninah
parc. št. 940/451 in 940/453, obe k.o. 1697 –
Lanišče

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr.,
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07,
108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 –
ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) in
29. 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) ter 16. člena Statuta
Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10, 101/10) je Občinski
svet Občine Škofljica na 20. redni seji dne 22. 2. 2018 sprejel

Ct
(v EUR/m2)
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SKLEP
o ukinitvi zaznambe grajenega javnega
dobra lokalnega pomena pri nepremičninah
parc. št. 940/451 in 940/453,
obe k.o. 1697 – Lanišče

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-20/2018
Škofljica, dne 22. februarja 2018

1. člen
Pri zemljiščih:
– k.o. 1697 Lanišče parcela 940/451,
– k.o. 1697 Lanišče parcela 940/453,

Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

je na podlagi Ugotovitvene odločbe, št. 7113-22/2014-2 z dne
10. 3. 2014, vknjižena zaznamba – grajeno javno dobro lokalnega pomena.
2. člen
S tem sklepom se ukine zaznamba grajenega javnega
dobra lokalnega pomena pri zemljiščih:
– k.o. 1697 Lanišče parcela 940/451,
– k.o. 1697 Lanišče parcela 940/453.
Ugotovitveno odločbo izda po uradni dolžnosti občinska
uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiški
knjigi v izvršitev, kjer se izbriše zaznamba grajenega javnega
dobra lokalnega pomena.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-19/2018
Škofljica, dne 22. februarja 2018
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

725.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
na nepremičnini parc. št. 2285/2, k.o. 1696 –
Rudnik, ID znak: 1696 2285/2

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05
– popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US,
126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12,
101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 –
odl. US) in 29. 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) ter
16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10,
101/10) je Občinski svet Občine Škofljica, na 20. redni seji
dne 22. 2. 2018 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini
parc. št. 2285/2, k.o. 1696 – Rudnik,
ID znak: 1696 2285/2
1. člen
Ukine se javno dobro na zemljišču:
– parc. št. 2285/2 k.o. 1696 – Rudnik, ID znak: 1696
2285/2, v izmeri 187 m².
2. člen
Nepremičnini iz 1. člena tega sklepa preneha značaj
javnega dobra in postane last Občine Škofljica in se vknjiži kot
lastnina Občine Škofljica.

TREBNJE
726.

Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Trebnje

Na podlagi 3. in 27. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 3. in 7. člena Zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40)
in 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14
in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 28. redni
seji dne 21. februarja 2018 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Trebnje
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje
(Uradni list RS, št. 72/95, 59/04, 115/04, 38/06, 34/13, 90/15 in
79/16) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
Občina organizira obvezne gospodarske javne službe na
naslednjih področjih:
– oskrba s pitno vodo;
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda;
– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov
komunalnih odpadkov;
– javna snaga in čiščenje javnih površin;
– urejanje javnih poti, parkirišč, površin za pešce in zelenih površin;
– redno vzdrževanje občinskih cest;
– 24-urna dežurna služba na področju pogrebne dejavnosti.«
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
Poleg obveznih gospodarskih javnih služb iz 4. člena tega
odloka občina organizira še izvajanje ostalih gospodarskih
javnih služb, in sicer:
– oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij
s požarno vodo v javni rabi;
– upravljanje pokopališč in mrliških vežic;
– javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo
prometnih in drugih javnih površin v naselju;
– gospodarjenje z javnimi komunalnimi objekti;
– urejanje javnih parkirišč in parkirnih hiš;
– urejanje ulic, trgov in lokalnih cest v mestu in naseljih;
– urejanje lokalnih cest;
– javni promet, ki obsega javni prevoz potnikov v občini z
javnimi prevoznimi sredstvi;
– požarna varnost;

Uradni list Republike Slovenije
– oskrba z energetskimi plini iz omrežja;
– oskrba s toploto za daljinsko ogrevanje;
– na drugih področjih, če tako določa zakon.«
3. člen
(objava in veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2018-4
Trebnje, dne 21. februarja 2018
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

ŽALEC
727.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o spodbujanju razvoja malega
gospodarstva v Občini Žalec za programsko
obdobje 2015–2020

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS,
št. 29/13, 23/17) in Pravilnika o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za programsko obdobje 2015–2020
(Uradni list RS, št. 18/16) je Občinski svet Občine Žalec na
23. redni seji dne 22. februarja 2018 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o spodbujanju razvoja malega
gospodarstva v Občini Žalec za programsko
obdobje 2015–2020
1. člen
V 4. členu Pravilnika o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za programsko obdobje 2015–2020
(Uradni list RS, št. 18/16), v nadaljevanju: Pravilnik, se pri
točki 2. pri besedi mikro črta opomba številka »1« ter črta besedilo »1 Pojem »mikro« podjetja vključuje tudi samostojne
podjetnike«. Opomba številka »2« se preštevilči v številko »1«.
2. člen
V 5. členu Pravilnika se spremeni naziv »Ukrepa 3« tako,
da se glasi:
»Pomoč za spodbujanje udeležbe na sejmih in drugih
poslovnih dogodkih ter pomoč pri trženju izdelkov in storitev.«
3. člen
Dopolni se 5. člen Pravilnika, tako, da se dodata naziva
»Ukrepa 4« in »Ukrepa 5« z naslednjo vsebino:
Vrste
pomoči

Ukrepi:
UKREP 4:
UKREP 5:

Pomoč za spodbujanje investicij
v obnovo nepremičnin, namenjenih
za oddajanje v turistične namene.
Pomoč pri trženju storitev lokalne
turistične ponudbe (incoming).

4. člen
V 6. členu Pravilnika se doda tretja alineja, ki se glasi:
– »mikro podjetja in fizične osebe (sobodajalci), ki so
lastniki nepremičnin v Občini Žalec, kadar gre za ukrep 4.«
5. člen
V 12. členu Pravilnika se spremeni drugi odstavek Ukrepa
1, tako da se glasi:
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»Upravičenci do pomoči so:
– mikro podjetja, ki so ali bodo na novo zaposlovala in
imajo sedež v Občini Žalec, ali
– fizične osebe s stalnim bivališčem v Občini Žalec, kadar
gre za samozaposlitev,
kar se določi z vsakokratnim razpisom.«
6. člen
V 12. členu Pravilnika se opomba pri drugem odstavku
Ukrepa 2 številka »3« preštevilči v številko »2«.
7. člen
V 12. členu Pravilnika se spremeni UKREP 3, tako da
se glasi:
»Pomoč za spodbujanje udeležbe na sejmih in drugih
poslovnih dogodkih ter pomoč pri trženju izdelkov in storitev.
Cilji pomoči:
Sredstva so namenjena pomoči financiranja udeležbe
na sejmih ali drugih poslovnih dogodkih ter pomoč pri trženju
izdelkov in storitev.
Upravičenci do pomoči so:
– mikro podjetja, z vsaj enim zaposlenim, ki imajo sedež
v Občini Žalec.
Upravičeni stroški:
– stroški najetja, postavitve in delovanja sejemskega prostora/stojnice;
– stroški upravljanja odnosov s strankami (CRM)3;
– stroški vzpostavitve novih digitalnih komunikacijskih
orodij oziroma digitalne prenove obstoječih;
– stroški direktnega marketinga;
– stroški digitalnega marketinga.
Pogoji za pridobitev:
– predstavitev prosilca z navedbo namena posamezne
aktivnosti;
– račun oziroma predračun in dokazilo o plačilu;
– poravnani davki in prispevki;
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov;
– najvišja intenzivnost dodeljene pomoči lahko znaša
največ 5.000 €«.
8. člen
V 12. členu Pravilnika se ob koncu druge alineje četrtega
odstavka pri »Ukrepu 3«, doda opomba »3«, ter spodaj pod črto
doda naslednja vsebina:
3 CRM (Customer Relationship Management) pomeni
Mangement oz. upravljanje odnosov s strankami, ki omogoča
integriran pogled na stranko, dostop do podatkov o njej in
njenih preteklih nakupih ter analizo teh podatkov – npr. analize
dobičkonosnosti strank, zvestobe strank, življenjske vrednosti
strank, in sicer preko različnih komunikacijskih kanalov (telefon,
spletna stran, osebni kontakt, e-pošta, SMS ipd.).

9. člen
V 12. členu Pravilnika se dodata »Ukrep 4« in »Ukrep 5«,
ki se glasita:
»UKREP 4: Pomoč za spodbujanje investicij v obnovo
nepremičnin, namenjenih za oddajanje v turistične namene
Cilji pomoči:
Sredstva so namenjena za pomoč pri obnovi nepremičnin,
ki bodo vključene v oddajanje nastanitev.
Upravičenci do pomoči:
– mikro podjetja in fizične osebe (sobodajalci), ki so lastniki nepremičnin v Občini Žalec.
Upravičeni stroški:
– stroški obnove nepremičnin, ki bodo namenjene za
oddajanje nastanitev v turistične namene.
Neupravičeni stroški:
– stroški nakupa nepremičnin;
– stroški novogradnje nepremičnin.
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Pogoji za pridobitev:
– načrt predvidene investicije;
– upravičenec se zavezuje, da bo obnovljene prostore (sobe,
apartmaje), vključil v oddajanje za turistične nastanitvene namene;
– upravičenec mora pri ureditvi nepremičnin zagotoviti minimalne pogoje v skladu s Pravilnikom o kategorizaciji nastanitvenih
obratov;
– potrebna dovoljenja in soglasja, v primeru večjih posegov;
– ohranitev naložbe vsaj še 10 let po dodelitvi sredstev;
– poravnani davki in prispevki;
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov;
– najvišja intenzivnost dodeljene pomoči lahko znaša največ
20.000 €.
UKREP 5: Pomoč pri trženju storitev lokalne turistične ponudbe (incoming)
Cilji pomoči:
Sredstva so namenjena za pomoč pri trženju storitev lokalne
turistične ponudbe za namen povečanja števila gostov v Občini
Žalec (incoming).
Upravičenci do pomoči:
– mikro podjetja, ki imajo sedež v Občini Žalec, registrirani
za področje turizma.
Upravičeni stroški:
– stroški razvoja novih turističnih produktov;
– stroški promocijskega materiala (oblikovanje, tisk);
– stroški vzpostavitve novih digitalnih komunikacijskih orodij
oziroma digitalne prenove obstoječih;
– stroški oglaševanja.
Pogoji za pridobitev:
– mikro podjetje mora imeti registrirano dejavnost s področja
turizma;
– predstavitev prosilca s podrobnim opisom aktivnosti;
– poravnani davki in prispevki;
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov,
– najvišja intenzivnost dodeljene pomoči lahko znaša največ
20.000 €.«
10. člen
Vsa ostala določila pravilnika se ne spreminjajo in ostajajo
v celoti v veljavi.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 300-05-0030/2017
Žalec, dne 22. februarja 2018
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

Uradni list Republike Slovenije
728.

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Žalec za leto 2018

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12,
47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1L, 14/15 – ZUUJFO,
76/15) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12,
24/13, 10/14, 58/16) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne
22. februarja 2018 sprejel

NAČRT RAVNANJA
s stvarnim premoženjem Občine Žalec
za leto 2018
1. člen
Občinski svet sprejme Načrt ravnanja z stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2018, ki zajema:
I. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Žalec za leto 2018, ki vsebuje:
– načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto
2018 (Priloga 1) in
– načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za
leto 2018 (Priloga 2).
II. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine
Žalec za leto 2018, ki vsebuje:
– načrt pridobivanja premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000,00 EUR za leto 2018 (Priloga 3)
in
– načrt razpolaganja s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000,00 EUR za leto 2018 (Priloga 4).
2. člen
Skladno z drugim odstavkom 12. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
lahko upravljavci nepremičnega premoženja Občine Žalec
v letu 2018 sklepajo pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem do
višine 20 % skupne vrednosti Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Žalec za leto 2018.
3. člen
Ta načrt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-02-00024/2016
Žalec, dne 22. februarja 2018
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.
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I. NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŽALEC ZA
LETO 2018
PRILOGA 1
NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE ŽALEC ZA
LETO 2018

STAVBE/STANOVANJA
ZAP OKVIRNA
ŠT. LOKACIJA

1.

Na območju
Občine Žalec

OKVIRNA
POVRŠINA

VRSTA
NEPREMIČNINE

PREDVIDENA
SREDSTVA V €

EKONOMSKA
UTEMELJENOST

2-sobno

stanovanje

121.000,00

Načrtuje se nakup
dveh stanovanj

SKUPAJ:

121.000,00 EUR

STAVBNA IN KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
ZAP VRSTA NEPREMIČNINE
ŠT.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Lokalne ceste na območju
Občine Žalec - javna
infrastruktura
Javne poti na območju
Občine Žalec - javna
infrastruktura
Nekategorizirane ceste na
območju Občine Žalec javna infrastruktura
Odkupi zemljišč
komunalne in prometne
infrastrukture
Odkupi zemljišč v
pločniku ob regionalni
cesti v Šempetru

OKVIRNA
POVRŠINA

Nakup zemljišč zaradi ureditve
lokalnih cest- javni interes

10.000,00

Nakup zemljišč zaradi ureditve
javnih poti- javni interes

15.000,00

Nakup zemljišč zaradi ureditve
nekategoriziranih cest- javni
interes
Odkup zemljišč, na katerih so
objekti komunalne in prometne
infrastrukture – javni interes
Odkup zemljišč, na katerih je
urejen pločnik ob regionalni
cesti R2 447 v Šempetru – javni
interes
Pridobivanje zemljišč za
športne oziroma rekreacijske
površine – javni interes
Pridobivanje zemljišč na
območju predvidenega
Ekokampa Vrbje – javni interes
Nakup zemljišča, na katerem je
urejen protipoplavni nasip –
javni interes

5.000,00

1.000,00
1.000,00
1.553 m2

EKONOMSKA
UTEMELJENOST

10.000,00

2.000,00

Zemljišča v kompleksih
športnih centrov oz. igrišč
- javna infrastruktura
Zemljišča na območju
Vrbja
parc. št. 479/10 k.o. Levec

PREDVIDENA
SREDSTVA V €

3.750,00
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9.

parc. št. 991/7 k.o. Žalec

104 m2

1.000,00

10.

parc. št. *206, del parc. št.
432/2 k.o. Ponikva

94 m2

940,00

11.

del parc. št. 149/5 k.o.
Gotovlje

12.

cca. 590 m2

16.000,00

parc.št. 522/283 k.o.
Gotovlje

302 m2

3.020,00

13.

parc. št. 782/4, 784/8,
784/9, 784/10 in 784/11,
vse k.o. Žalec

835 m2

25.050,00

14.

parc. št. 1823/588 in
1823/589, obe k.o. Žalec

124 m2

1.240,00

15.

del parc. št. 1466/1,
1466/2, 1466/3, 1528

cca. 3.500 m2

105.000,00

SKUPAJ:

200.000,00 EUR

PRIDOBIVANJE SKUPAJ: 321.000,00 EUR

Pridobitev funkcionalnega
zemljišča k objektu na naslovu
Hmeljarska ulica 3
Pridobitev funkcionalnega
zemljišča k spomeniškega
obeležja v lasti občine
Zunanja ureditev Doma II.
slovenskega tabora (menjava z
delom parc. št. 150/9 k.o.
Gotovlje)
Pridobitev zemljišča v
nekategorizirani javni poti
(menjava s parc. št. 1720/15
k.o. Gotovlje)
Pridobitev zemljišč v lokalni
cesti in nekategorizirani javni
poti pri pokopališču v Žalcu
(menjava s parc.št. 382/6 in
382/8 obe k.o. Šempeter)
Pridobitev zemljišč v lokalni
cesti in nekategorizirani javni
poti v Vrbju (menjava s parc.št.
1821/6 in 1823/387 obe k.o.
Žalec)
Pridobitev zemljišč zaradi
prestavitve plinovoda in Vršce
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PRILOGA 2
NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŽALEC
ZA LETO 2018
STAVBE
ZAP
ŠT.

1.
2.

NASLOV

ID OZNAKA

KVADRATURA

Gotovlje 206
dela stavbe št. 15 in 16 v
stavbi na naslovu Ulica
Ivanke Uranjek 2, Žalec

5651848
996-1413-15
(prostor ob garaži)
996-1413-16 (garaža)

615,75 m2
10,60 m2
16,50 m2
SKUPAJ:

VREDNOST*

195.467,00
3.180,00
8.250,00
206.897,00

STAVBNA ZEMLJIŠČA
ZAP
ŠT.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

KATASTRSKA
OBČINA

vse k.o. v občini
Žalec
1066 -Vojnik
995 - Šempeter
1020 - Pongrac
997 - Gotovlje
1003 - Zabukovica
994 – Zalog
996 – Žalec
999 – Gorica
1001 – Petrovče
997 – Gotovlje

PARCELNA ŠTEVILKA

deli opuščenih javnih poti na
območju občine Žalec
del *13/3
433/7 in 433/8
807/16
250/11, 250/13
68/2
457/24, 457/101
1959/3
del 309/1
*277, *334
6722, 174/34, *487, 181/8, *566,
183/8
996 – Žalec
*667, 983/35
995 – Šempeter
*658, 428/7
1021 – Liboje
130/4, *44, 1010/3, 129/2, 130/9
999 – Gorica
165/2
1003 - Zabukovica 399/3
1021 – Liboje
*26
995 – Šempeter
446/5, 444/6, del 444/7
997 - Gotovlje
458/226, 522/129
1000 - Levec
1455/414
1000 - Levec
1455/410
995 - Šempeter
382/2, 382/8
995 - Šempeter
496/15
995 - Šempeter
444/5
996 - Žalec
1823/262
995 - Šempeter
435/8
994 - Zalog
del 2109/1
997 - Gotovlje
1720/15

KVADRATURA

/

VREDNOST*

5.000,00

246 m2
18.596 m2
321 m2
163 m2
1.573 m2
1.915 m2
48 m2
ca. 2.500 m2
27 m2
302 m2

2.500,00
799.628,00
7.624,00
6.520,00
5.505,00
43.000,00
2.100,00
75.000,00
810,00
9.060,00

96 m2
43 m2
5.312 m2
267 m2
521 m2
42 m2
ca. 500 m2
8.184 m2
4.052 m2
1.048 m2
1.450 m2
234 m2
122 m2
1.255 m2
450 m2
330 m2
316 m2

2.880,00
1.290,00
106.240,00
5.340,00
8.857,00
8.200,00
10.000,00
204.600,00
101.300,00
34.301,00
25.694,00
7.000,00
3.660,00
31.375,00
13.500,00
6.600
3.160,00
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1821/6, 1823/387
del 471/2
1155/1, 1157/1
348
del 147/24
del 807/3 in 806/3
del 1822/4
del 150/9 (menjava z delom 149/5)
225/1
1455/230, 1455/238

84 m2
840,00
cca. 30 m2
600,00
2
1.302 m
20.000,00
1.574 m2
47.220,00
2
65 m
1.625,00
130 m2
2.600,00
135 m2
3.375,00
2
cca. 559 m
16.000,00
2836 m2
85.080,00
2
2.495 m
188.500,00
SKUPAJ: 1.896.584,00 EUR

KMETIJSKA in GOZDNA ZEMLJIŠČA
ZAP
ŠT.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

KATASTRSKA
OBČINA

PARCELNA ŠTEVILKA

1003 - Zabukovica Delež 428/1, 429, 430, 432, 433,
*55, 431, 469/4, 469/5, 434, 435,
*43, *44, 428/2, 433, *42, *41,
436, 470, 439, 443, 468, *40, 467,
466, 464, 444/1, 444/2,
444/3,444/4, 448, 447, 446, 445/2,
445/3, 461, 462, 463/1, 479, 480,
481, *52/2
994 - Zalog
del 2109/1
1021 - Liboje
1008/2, 1008/28
996 - Žalec
1785, 1786
1000 - Levec
1455/206
995 - Šempeter
1086/2

KVADRATURA

ca. 160.000 m2

122 m2
485 m2
1.627 m2
198 m2
890 m2
SKUPAJ:

VREDNOST*

60.000,00

245,00
970,00
3.700,00
396,00
1.780,00
67.091,00 EUR

SKUPAJ STAVBE, STAVBNA, KMETIJSKA IN GOZDNA ZEMLJIŠČA: 2.170.572,00 EUR
*POSPLOŠENA TRŽNA OZ. ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE V EUR
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II. NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŽALEC ZA
LETO 2018
PRILOGA 3

NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA
VREDNOSTI NAD 10.000,00 EUR ZA LETO 2018

Z
Š
1
2
3
4

VRSTA PREMIČNEGA
PREMOŽENJA
DRUGA OSNOVNA
SREDSTVA
Nakup drugih osnovnih
sredstev
Nakup druge opreme in
napeljav
Nakup druge opreme in
napeljav
Nakup druge opreme in
napeljav
SKUPAJ

PREDVIDEN
A
SREDSTVA
V EUR

V

POSAMIČNI

KOL.
NAMEN

13.640,00*

1

73.000,00

1

Nadaljevanje aktivnosti pri Avdiovizualnem
projektu o pomeni hmelja v Savinjski dolini
Nakup mobilnega drsališča

13.213,00

1

Nakup merilnika prašnih delcev

12.322,00

1

Nakup dodatnega zabojnika (razširitev
trgovine Zeleno zlato)

112.175,00

*Nadaljevanje avdiovizualnega projekta o pomenu hmelja v Savinjski dolini začetega v letu 2017.

PRILOGA 4

NAČRT RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM V POSAMIČNI
VREDNOSTI NAD 10.000,00 EUR ZA LETO 2018
Občina Žalec v letu 2018 ne predvideva razpolaganja s premičnim premoženjem v posamični
vrednosti nad 10.000,00 EUR.
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ŽIRI
729.

Sklep o začetku priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta Obvoznica
Žiri

Na podlagi drugega odstavka 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 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je
Občinski svet Občine Žiri dne 22. 2. 2018 sprejel

SKLEP
o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta Obvoznica Žiri
1. člen
(splošna določila)
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta Obvoznica Žiri (v nadaljnjem
besedilu: OPPN Obvoznica).
Opredeli se ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Obvoznica, način pridobitve strokovnih rešitev in seznam potrebnih strokovnih podlag, postopek in roki za njegovo pripravo
in za pripravo njegovih posameznih faz ter navedejo nosilci
urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za načrtovane
prostorske ureditve iz njihove pristojnosti ter obveznosti v zvezi
z njegovim financiranjem.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Pravna podlaga za pripravo OPPN Obvoznica je Zakon
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) ter
Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega nadrta (Uradni list RS, št. 99/07).
V Občinskem prostorskem načrtu Občine Žiri (Uradni
list RS, št. 1/11, 55/11 – popr., 37/12 – popr., 40/13 in 11/16)
je za del območja OPPN Obvoznica določen način urejanja
izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (EUP
ZI62, ZI63, ZI97). V skladu z Občinskim prostorskim načrtom
se občinski podrobni prostorski načrt lahko izdela za katerokoli
enoto urejanja prostora ali manjše območje znotraj posamezne enote urejanja prostora, če se takšna potreba izkaže po
sprejetju občinskega prostorskega načrta. Del območja OPPN
Obvoznica sega na površine, kjer ni določen način urejanja izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta. V pripravi
je sprememba občinskega prostorskega načrta v katerem se
določa način urejanja za celotno območje OPPN Obvoznica in
ustrezna namenska raba.
Razlog za pripravo OPPN je načrtovana gradnja obvozne
ceste mesta Žiri. OPPN bo podlaga za pripravo projektov za
pridobitev gradbenih dovoljenj.
3. člen
(območje)
Območje OPPN Obvoznica meri 9,6 ha in vključuje celotne EUP ZI62, ZI63, ZI97 ter dele EUP ON2, ON39, ON85,
ZI61, ZI65, ZI101, ZI102, ZI108, ZI109, ZI111, ZI116, ZI117,
ZI130, ZI132, ZI138. Območje sega od navezave na obstoječo
regionalno cesto R2-408 proti Logatcu, odsek 1374 Rovte–Žiri
v skrajni južni točki EUP ZI62 do navezave na obstoječo regionalno cesto R2-408 proti Škofji Loki, odsek 1375 Žiri–Trebija
ob EUP SE2.
V območje obdelave se lahko vključijo tudi druge parcele
v neposredni bližini območja.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Potrebne strokovne podlage in strokovno rešitev izdela
načrtovalec z upoštevanjem veljavnih predpisov, ki določajo
vsebino, obliko in način priprave OPPN.
OPPN Obvoznica se izdeluje na podlagi projektne dokumentacije za Regionalno cesto R2-408, ki jo je pod št. PNG525/10 izdelala družba PNG Ljubljana d.o.o.
Načrtovalec bo pridobil tudi vse dodatne strokovne podlage, preveritve, rešitve in varstvene zahteve nosilcev urejanja
prostora pridobljenih v smernicah, ki so določene na podlagi
veljavne zakonodaje.
5. člen
(postopek in roki)
Faza
sklep o pričetku postopka
priprava osnutka
pridobivanje smernic
pridobitev odločbe glede
CPVO*
5 priprava dopolnjenega
osnutka
6 javna razgrnitev in javna
obravnava
7 zavzetje stališča do pripomb
8 priprava predloga
9 pridobivanje mnenj
10 priprava usklajenega
predloga
11 sprejem odloka
1
2
3
4

Rok
november 2017
60 dni po oddaji naročila
30 dni
30 dni po prejemu smernic
30 dni po prejemu smernic
30 dni po dopolnjenem
osnutku
15 dni po javni razgrnitvi
30 dni po zavzetju stališča
30 dni po predlogu
15 dni po pridobitvi mnenj

30 dni po usklajenem
predlogu
12 izdelava končnega elaborata 10 dni po objavi odloka
*V primeru izdelave CPVO se postopke priprave ustrezno
podaljša z dodatnimi fazami.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki izdajo smernice in mnenja za
OPPN Obvoznica, so ministrstva in organi v njihovi sestavi ter
nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi in so določeni
s tem sklepom:
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo,
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana,
– Zavod za gozdove, Območna enota Ljubljana, Tržaška
cesta 2, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana okolica, Slovenska
cesta 58, 1516 Ljubljana,
– Telekom Slovenije d.d., Koroška cesta 19, 4000 Kranj,
– Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora,
če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so
odgovorni za posamezno področje.
7. člen
(financiranje)
Žiri.

Sredstva za izdelavo OPPN Obvoznica zagotovi Občina

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
(veljavnost sklepa)
Sklep o začetku priprave OPPN Obvoznica se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine
Žiri in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3500-0005/2017-10
Žiri, dne 28. februarja 2018
Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.

730.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje
EUP ZI38 – Ob Jezernici II

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in
61/17 – ZUreP-2) in 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list
RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 18. redni seji dne
22. 2. 2018 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje
EUP ZI38 – Ob Jezernici II
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju OPPN)
za območje enote urejanja prostora (EUP) ZI38 – Ob Jezernici
II se pripravlja na pobudo Občine Žiri.
Na podlagi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žiri (Uradni list RS, št. 1/11, 55/11 – popr. 37/12 – popr.
40/13, 79/13 – popr., 11/16) ima območje EUP določeno namensko za stanovanjsko gradnjo (SS – območje eno- in dvostanovanjskih stavb).
Območje leži na vzhodnem obrobju osrednjega dela mesta Žiri, ob obstoječi stanovanjski pozidavi in je še nepozidano.
Območje bo zagotovilo potrebne površine za individualno gradnjo mesta in zaledja.
Nekatere zemljiške parcele območja ZI38 segajo tudi v
območje enote ZI39 (SS), za katero ni predvidena izdelava
OPPN. Zaradi pravilne prostorske obravnave območja je zato
potrebno v OPPN vključiti tudi manjši del enote ZI39.
Kadar se OPPN pripravlja za območja, za katera v Občinskem prostorskem načrtu njegova priprava ni bila predvidena, sprejme sklep o začetku priprave postopka, v skladu s
57. členom 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, 14/15 – ZUUJFO in
61/17 – ZUreP-2; v nadaljevanju ZPNačrt), občinski svet.
2. člen
(območje urejanja in predmet občinskega podrobnega
prostorskega načrta)
Ureditveno območje OPPN je namenjeno stanovanjskim
površinam, ki so namenjene samo bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev
v teh območjih (SS). Obsega zemljišča s parc. št. 854/25 del,
858/4 del, 891/1 del, 892/10, 892/11, 892/12, 892/13, 892/5,
892/6, 892/7 del, 892/8, 892/9, 894/1 del, 894/2 del, 895/2 del,
895/3 del, 896/1 del, 896/2, 896/3, 896/4 del, 897/10, 897/11
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del, 897/12 del, 897/13 del, 897/17, 897/18 del, 897/20,
897/21, 897/26 del, 897/4 del, 897/7 del, 897/9, 904/3 del,
vse k. o. 2021 – Dobračeva ter zemljišča s parc. št. 1354/4
del, 920/11, 920/2 del, 920/23, 920/24 del, 920/25 del, 920/26
del, 920/27 del, vse k. o. 2022 – Žirovski vrh, v skupni površini približno 2,682 ha. Na območju se glede na preveritev
prostorskih možnosti območja predvideva umestitev približno
30 individualnih stanovanjskih hiš. Prometno se območje navezuje iz obravnavanih parcel z novimi priključki na občinsko
lokalno zbirno cesto, odsek 499011, s parc. št. 854/25, k. o.
2021 – Dobračeva.
V OPPN se prikažejo tudi vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora. Vplivno območje OPPN
sega v EUP ZI33 SS, ZI36 SS, ZI39 SS, ZI122 SS in ON39
K1 in obsega zemljišča s parc. št. 1266/2, 1324 del, 275/1
del, 275/2 del, 275/3 del, 328/1 del, 328/3 del, 347/3 del,
349/12 del, 349/24 del, 849/1, 849/1 del, 854/10 del, 854/2,
854/25, 854/26, 854/27, 854/28, 854/29, 854/30, 854/31 del,
854/32, 854/4 del, 854/6, 858/1 del, 858/3 del, 858/4, 883/2
del, 883/3 del, 886/1 del, 886/4 del, 887/4 del, 887/5, 889/11
del, 889/12, 889/13 del, 889/14, 889/15 del, 889/16, 891/1,
891/2, 892/10, 892/11, 892/12, 892/13, 892/5, 892/6, 892/7,
892/8, 892/9, 894/1, 894/2, 895/2, 895/3, 895/4, 895/5, 895/6,
895/7, 896/1, 896/2, 896/3, 896/4, 897/10, 897/11, 897/12,
897/13, 897/15, 897/16, 897/17, 897/18, 897/19, 897/20,
897/21, 897/22, 897/23, 897/24, 897/25, 897/26, 897/27,
897/28, 897/29, 897/30, 897/31, 897/4, 897/7, 897/8, 897/9,
898/10 del, 898/11 del, 898/3 del, 898/6 del, 898/8 del, 900/11
del, 900/12 del, 900/18 del, 900/19 del, 900/38 del, 900/39,
900/40, 900/41, 900/6 del, 902/3 del, 902/4, 902/5, 903/1
del, 903/10, 903/11, 903/12, 903/13, 903/14, 903/15, 903/16,
903/17, 903/18 del, 903/3 del, 903/7, 903/9 del, 904/2, 904/3,
904/4, 905/2, 905/3, 905/5, 905/6, 905/7, 906/2, 906/3, 906/5,
906/6, 906/7, 906/8, 907/2, 908/2 del, vse k. o. 2021 – Dobračeva ter zemljišča s parc. št. 1264 del, 1265/1 del, 1265/4
del, 1266/5, 1354/3 del, 1354/4, 1375 del, 875/1 del, 875/2,
875/3 del, 875/6 del, 875/6 del, 876 del, 877 del, 879/1,
879/2 del, 878, 881/1 del, 881/2 del, 881/3, 882/1 del, 882/2,
884 del, 889/1 del, 891/1 del, 893/1 del, 902/1 del, 902/2
del, 902/8 del, 902/9 del, 903/2, 903/3 del, 903/4, 904/7 del,
905/1, 905/2, 905/3, 905/4, 908 del, 914/2, 916 del, 917/1 del,
917/2, 917/3, 917/4, 917/6 del, 917/7, 919/1, 919/2, 919/4,
919/5, 920/10, 920/11, 920/14, 920/18, 920/2, 920/23, 920/24,
920/25, 920/26, 920/27, 920/28, 920/29, 920/3, 920/30, 920/5,
921 del, 922/1 del, 922/2, 924/1 del, 924/2 del, 925 del, 928/1
del, 929/1 del, 933 del, 935/1 del, 975/5, vse k. o. 2022 – Žirovski vrh.
Predmet OPPN je določitev izvedbenih pogojev za izgradnjo soseske, in sicer za stanovanjske stavbe ter potrebno
gospodarsko javno infrastrukturo ter ostale ureditve.
Vsebina OPPN bo izdelana skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07), ob upoštevanju:
– OPN, ki za navedeno območje določa izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta,
– strokovnih podlag,
– smernic nosilcev urejanja prostora.
3. člen
(celovita presoja vplivov na okolje)
V fazi pridobivanja smernic se bo ministrstvo, pristojno za
okolje (sektor za celovito presojo vplivov na okolje) opredelilo,
ali bo potrebno izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje
(CPVO).
4. člen
(strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi strateškega prostorskega akta občine, prikaza stanja prostora,
idejne zasnove in programske širitve območja ter investicijskih
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namer uporabnikov prostora in javnega interesa, upoštevajoč
smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Uporabi
se tudi obstoječe strokovne podlage pripravljavca, ki so bile
izdelane za potrebe priprave OPN.
V kolikor se v postopku priprave OPPN izkaže potreba po
izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se le-te pripravijo tekom
postopka.
5. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
priprava osnutka OPPN za pridobitev 60 dni po podpisu
smernic
pogodbe
pridobitev smernic nosilcev urejanja
prostora in odločbe o CPVO

30 dni

priprava dopolnjenega osnutka
OPPN

30 dni po pridobitvi
vseh smernic

javno naznanilo o javni razgrnitvi

7 dni pred javno
obravnavo

javna razgrnitev in javna obravnava

30 dni

priprava stališč do pripomb iz javne
razgrnitve in obravnave

20 dni po zaključeni
javni razgrnitvi
in obravnavi

priprava predloga OPPN
za pridobitev mnenj

30 dni po potrditvi
stališč OPPN
na občinskem svetu

pridobitev mnenj nosilcev urejanja
prostora

30 dni

priprava usklajenega predloga
za obravnavo na občinskem svetu

15 dni po pridobitvi
vseh mnenj

obravnava in sprejem OPPN
na občinskem svetu

20 dni po pripravi
usklajenega predloga

priprava končnega predloga
po sprejemu akta na občinskem
svetu

10 dni po objavi
odloka v Uradnem
listu RS

Terminski plan ne vključuje čas postopka CPVO ali izdelave drugih zahtevnejših strokovnih podlag. V kolikor bo potrebno
izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavnega
zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave OPPN. Terminski plan ne
vključuje dodatnih usklajevanj z nosilci urejanja prostora.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci
urejanja prostora ter ostali udeleženci:
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varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Ministrstvo za obrambo
Uprava RS za zaščito in reševanje
3
Oddelek za prostorske, urbanistične in druge
tehnične ukrepe
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
varstvo kulturne dediščine
Ministrstvo za kulturo
4
Direktorat za kulturno dediščino
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
varstvo narave
Zavod RS za varstvo narave
5
OE Ljubljana
Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
upravljanje občinskih lokalnih cest in javnih
poti, oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenja
odpadnih voda ter ravnanje z odpadki na lokalni
6
ravni
Občina Žiri
Loška cesta 1, 4226 Žiri
električno omrežje
7
Elektro Ljubljana d. d.
Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana
telekomunikacije
Telekom Slovenije
8
PE Ljubljana
Stegne 19, 1547 Ljubljana
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno
pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo v
postopku. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim
odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati
smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v
30 dneh od prejema poziva.
7. člen
(obveznost financiranja)
Pripravljavec OPPN Ob Jezernici II je Občina Žiri, ki kot
naročnik zagotovi sredstva za izdelavo OPPN in strokovnih
podlag ter kot pripravljavec zagotovi strokovni kader in sredstva
za vodenje postopka priprave OPPN.
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije ter na svetovnem spletu.
Št. 3500-0006/2017-2
Žiri, dne 28. februarja 2018
Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.

zap. št. nosilci urejanja prostora po področjih
varstvo okolja
1

Ministrstvo za okolje in prostor
Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo
vplivov na okolje
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
varstvo voda

2

Ministrstvo za okolje in prostor
Direkcija RS za vode
Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana
varstvo kmetijskih zemljišč
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Direktorat za kmetijstvo
Dunajska 22, 1000 Ljubljana

GROSUPLJE
731.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na nepremičninah parcelni št. 1674/4
in 1675/2, obe k.o. 2642 Grosuplje

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.),
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1
(62/10 – popr.), 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15,
61/17 – GZ ter odločbe Ustavnega sodišča RS) in 18. člena

Uradni list Republike Slovenije
Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski
svet Občine Grosuplje na 19. seji dne 28. 2. 2018 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičninah parcelni št. 1674/4 in 1675/2,
obe k.o. 2642 Grosuplje
1.
Na nepremičninah parcelni št. 1674/4 in 1675/2, obe
k.o. 2642 Grosuplje, se ukine status grajenega javnega dobra.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478–0039/2016 in 478–0119/2017
Grosuplje, dne 28. februarja 2018
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

732.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na nepremičnini parcelna št. 1199/16,
k.o. 1787 Mali vrh

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.),
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1
(62/10 – popr.), 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15,
61/17 – GZ ter odločbe Ustavnega sodišča RS) in 18. člena
Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski
svet Občine Grosuplje na 19. seji dne 28. 2. 2018 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičnini parcelna št. 1199/16,
k.o. 1787 Mali vrh

Št.

Št. 478–0005/2017
Grosuplje, dne 28. februarja 2018
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

733.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na nepremičninah parcelne št. 1301/2,
2191/5, 2191/13, 2191/14, 2191/18, 2191/19,
2194/3, 2194/8, 2194/9, 2194/10, 2195/7,
2195/11, 2198/9, 2198/10, 2198/14, 2198/15,
2198/18, 2198/19, 2198/21, 2198/27, 2198/28,
2198/29 in 2198/30, vse k.o. 1789 Ponova vas

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05
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– popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09,
61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 57/12, 101/13 – ZDavNepr,
110/13, 19/15, 61/17 – GZ ter odločbe Ustavnega sodišča
RS) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS,
št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 19. seji dne
28. 2. 2018 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičninah parcelne št. 1301/2, 2191/5,
2191/13, 2191/14, 2191/18, 2191/19, 2194/3,
2194/8, 2194/9, 2194/10, 2195/7, 2195/11, 2198/9,
2198/10, 2198/14, 2198/15, 2198/18, 2198/19,
2198/21, 2198/27, 2198/28, 2198/29 in 2198/30,
vse k.o. 1789 Ponova vas
1.
Na nepremičninah parcelne št. 1301/2, 2191/18, 2191/19,
2194/3, 2194/8, 2194/9, 2194/10, 2195/11, 2198/9, 2198/10,
2198/14, 2198/15, 2198/18, 2198/19, 2198/21, 2198/29 in
2198/30, vse k.o. 1789 Ponova vas, se ukine status grajenega
javnega dobra, s čimer se izbriše zaznamba tega statusa pri
teh nepremičninah.
2.
Na nepremičninah parcelne št. 2191/5, 2191/13, 2191/14,
2195/7, 2198/27 in 2198/28, vse k.o. 1789 Ponova vas, se
ukine status grajenega javnega dobra, s čimer postanejo te nepremičnine last Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, matična številka 5880734000.
3.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478–0198/2017
Grosuplje, dne 28. februarja 2018
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

1.
Na nepremičnini parcelna št. 1199/16, k.o. 1787 Mali vrh,
se ukine status grajenega javnega dobra.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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ILIRSKA BISTRICA
734.

Sklep o določitvi vrednosti točke za plačilo
komunalne takse za posebno in podrejeno
rabo javnih površin

Na podlagi 26. člena Odloka o posebni in podrejeni rabi
javnih površin (Uradni objave Snežnik, št. 3/03) in na podlagi
16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN,
št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006, Uradne objave Bistriški
odmevi, št. 5/10) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na
predlog Odbora za stavbna zemljišča, stanovanja in poslovne
prostore sprejetega na 21. seji dne 14. 2. 2018 na 25. seji dne
15. 2. 2018, sprejel naslednji

SKLEP
I.
Vrednost točke za plačilo komunalne takse za posebno
in podrejeno rabo javnih površin v Občini Ilirska Bistrica znaša
0,137 €.

Stran

2656 /

Št.

16 / 9. 3. 2018

II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 422-7/2018
Ilirska Bistrica, dne 15. februarja 2018
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc l.r.

MIREN - KOSTANJEVICA
735.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem
Občine Miren - Kostanjevica

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US,
8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 2.
in 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni
list RS, št. 2/04, 57/12, 25/14, 17/15, 52/16 – ZPPreb-1 in
29/17 – ZŠpo-1) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) je Občinski
svet Občine Miren - Kostanjevica na 34. redni seji dne 28. 2.
2018 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda za turizem
Občine Miren - Kostanjevica
I. SPLOŠNE IN STATUSNE DOLOČBE
1. člen
(ustanoviteljstvo javnega zavoda)
(1) S tem odlokom Občina Miren - Kostanjevica ustanavlja javni zavod za načrtovanje, organiziranje, izvajanje
in spodbujanje turizma v Občini Miren - Kostanjevica ter
za upravljanje javnih objektov in infrastrukture namenjene
izvajanju dejavnosti povezanih s turizmom v Občini Miren Kostanjevica.
(2) Pravice in obveznosti ustanovitelja izvršuje Občina
Miren - Kostanjevica skladno z zakonom in tem odlokom.
2. člen
(ime in sedež javnega zavoda)
(1) Ime zavoda je: Javni zavod za turizem Občine Miren
- Kostanjevica.
(2) Skrajšano ime je: Turizem Miren - Kostanjevica (TMK).
(3) Sedež zavoda je na naslovu: Miren 137, 5291 Miren.
(4) V nadaljnjem besedilu se za javni zavod opredeljen
v zgornjih odstavkih tega člena, kakor tudi za besedne zveze,
kjer smiselno nastopa, uporablja navedba »Zavod«.
3. člen
(pečat zavoda)
(1) Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike premera
35 mm z grbom Občine Miren - Kostanjevica na sredini. Na
obodu je izpisano ime Zavoda.
(2) Število pečatov, njihovo uporabo in način ravnanja
z njimi določi direktor Zavoda. V kolikor Zavod uporablja več
pečatov, imajo drugi in vsak naslednji na obodu izpisano tudi
zaporedno številko.
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4. člen
(zastopanje Zavoda)
Zavod zastopa in predstavlja s polnim pooblastilom ter v
skladu s tem odlokom in zakonom direktor Zavoda, ki Zavod
organizira in vodi njegovo delovanje.
II. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
(namen ustanovitve)
(1) Temeljni namen ustanovitve Zavoda je načrtovanje,
organiziranje, izvajanje in spodbujanje turizma, z namenom
enotnega razvoja, pospeševanja in promocije turizma ter turistične informacijske dejavnosti v Občini Miren - Kostanjevica.
Poleg tega pa tudi upravljanje javnih objektov in infrastrukture
namenjene izvajanju dejavnosti povezanih s turizmom v Občini
Miren - Kostanjevica.
(2) Zavod opravlja tudi druge dejavnosti v obsegu in na
način, ki ga določa ta odlok, oziroma vsakoletni program dela
Zavoda.
(3) Z letnim programom dela, ki ga sprejme svet Zavoda
se določijo programi za posamezno leto rednega poslovanja
Zavoda, v kolikor pa gre za programe, ki krepijo javni interes, ki
ga preko Zavoda uresničuje Občina Miren - Kostanjevica, da k
temu delu soglasje Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica,
ki za njihovo izvajanje zagotovi tudi finančna sredstva v letnem
proračunu.
6. člen
(dejavnosti zavoda)
(1) Dejavnosti Zavoda so:
a) informacijsko turistično dejavnost, ki vključuje:
– informiranje turistov,
– zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev,
– ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične
ponudbe,
– sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom,
– urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije;
b) spodbujanje razvoja in promocija celovitih turističnih
proizvodov v Občini Miren - Kostanjevica;
c) načrtovanje, oblikovanje in trženje celovite turistične
ponudbe v Občini Miren - Kostanjevica;
d) sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije;
e) spodbujanje razvoja, urejanje in upravljanje objektov
turistične infrastrukture;
f) sodelovanje s sorodnimi ustanovami in organizacijami
ter mednarodno sodelovanje;
g) organizacija in izvajanje prireditev;
h) ozaveščanje in spodbujanje lokalnih prebivalcev za
pozitiven odnos do turistov in turizma;
i) izobraževanje in usposabljanje turističnih ponudnikov;
j) druge storitve, ki se v Občini Miren - Kostanjevica opravljajo v turizmu.
(2) Zavod lahko v manjšem obsegu opravlja tudi druge
dejavnosti, s katerimi dopolnjuje svoje osnovne registrirane
dejavnosti in s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju
zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti. Zavod opravlja gospodarske dejavnosti,
določene s tem odlokom, kot neprofitne. Zavod lahko opravlja
nekatere naloge v obliki dodatnih programov in projektov.
(3) Za izvrševanje nalog po tem odloku opravlja Zavod
naslednje dejavnosti v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji
dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08):
C/17.230 Proizvodnja pisarniških potrebščin
iz papirja
C/18.110 Tiskanje časopisov
C/18.120 Drugo tiskanje
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C/18.130
C/18.140
C/18.200
G/47.190
G/47.610
G/47.621
G/47.630
G/47.640
G/47.650
G/47.789
G/47.810
G/47.890
G/47.910
G/47.990
I/55.209
I/56.300
J/58.110
J/58.120
J/58.130
J/58.140
J/58.190
J/59.110
J/59.120
J/59.130
J/59.140
J/59.200
J/62.090
J/63.110
J/63.120
J/63.910
J/63.990
L/68.200
L/68.320
M/70.210
M/70.220
M/72.200
M/73.110
M/73.120
M/73.200
M/74.100
M/74.200
M/74.300
M/74.900
N/77.210
N/77.220
N/77.290
N/77.330
N/77.390

Priprava za tisk in objavo
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Druga trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah
Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah s knjigami
Trgovina na drobno s časopisi in revijami
Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah s športno opremo
Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah z igračami in rekviziti za igre
in zabavo
Druga trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
z drugim blagom
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic
Druge nastanitve za krajši čas
Strežba pijač
Izdajanje knjig
Izdajanje imenikov in adresarjev
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
oddaj
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi
filmov, video filmov, televizijskih oddaj
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih
oddaj
Kinematografska dejavnost
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov
in muzikalij
Druge z informacijsko tehnologijo
in računalniškimi storitvami povezane
dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane
dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Dejavnost tiskovnih agencij
Drugo informiranje
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Upravljanje nepremičnin za plačilo
ali po pogodbi
Dejavnost stikov z javnostjo
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Raziskovalna in razvojna dejavnost
na področju družboslovja in humanistike
Dejavnost oglaševalskih agencij
Posredovanje oglaševalskega prostora
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
Fotografska dejavnost
Prevajanje in tolmačenje
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
Dajanje športne opreme v najem in zakup
Dajanje videokaset in plošč v najem
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo
v najem in zakup
Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup
Dajanje drugih strojev, naprav
in opredmetenih sredstev v najem in zakup
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N/77.400

Dajanje pravic uporabe intelektualne
lastnine v zakup, razen avtorsko
zaščitenih del
N/78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
N/78.200 Posredovanje začasne delovne sile
N/78.300 Druga oskrba s človeškimi viri
N/79.110 Dejavnost potovalnih agencij
N/79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
N/79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane
dejavnosti
N/81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N/81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin
in okolice
N/82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
N/82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov
in druge posamične pisarniške dejavnosti
N/82.200 Dejavnost klicnih centrov
N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N/82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče
dejavnosti za poslovanje
P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje na področju športa
in rekreacije
P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje na področju kulture
in umetnosti
P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R/90.010 Umetniško uprizarjanje
R/90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško
uprizarjanje
R/90.030 Umetniško ustvarjanje
R/90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/91.011 Dejavnost knjižnic
R/91.020 Dejavnost muzejev
R/91.030 Varstvo kulturne dediščine
R/91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov,
varstvo naravnih vrednot
R/93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti
čas
R/96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje
nerazvrščene
S/94.120 Dejavnost strokovnih združenj
(4) Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
III. ORGANI ZAVODA
7. člen
(organi Zavoda)
(1) Organi Zavoda so:
– svet Zavoda,
– direktor Zavoda,
– strokovni svet Zavoda.
(2) Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno
področje, sestavo in imenovanje se določi s statutom Zavoda.
8. člen
(sestava sveta Zavoda)
(1) Zavod upravlja svet Zavoda.
(2) Svet Zavoda ima 7 članov, in sicer:
– štirje predstavniki ustanovitelja,
– enega predstavnika delavcev Zavoda in
– dva predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane
javnosti.
9. člen
(postopek oblikovanja sveta Zavoda in mandat članov)
(1) Štiri predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet
Občine Miren - Kostanjevica na predlog Komisije za mandatna
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vprašanja, volitve in imenovanja Občine Miren - Kostanjevica,
pri čemer mora upoštevati, da je en član sveta zaposlen v občinski upravi Občine Miren - Kostanjevica, trije člani pa so člani
Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica.
(2) Predstavnika delavcev izvolijo zaposleni na način in
po postopku, ki ga določa statut Zavoda.
(3) Dva predstavnika uporabnikov oziroma predstavnika
zainteresirane javnosti imenuje Občinski svet Občine Miren
- Kostanjevica na predlog Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja Občine Miren - Kostanjevica.
(4) Mandat članov sveta Zavoda traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.
(5) Svet Zavoda ima predsednika sveta Zavoda in namestnika predsednika sveta Zavoda.
(6) Predsednika sveta Zavoda in njegovega namestnika
izvolijo člani sveta Zavoda z navadno večino iz svojih vrst na
prvi (konstitutivni) seji Zavoda.
10. člen
(prenehanje mandata člana sveta Zavoda in imenovanje
nadomestnega člana)
(1) Članu sveta Zavoda preneha mandat pred potekom
dobe za katero je bil imenovan za člana sveta Zavoda, če:
– je imenovan v drugo funkcijo, ki je s članstvom v svetu
Zavoda nezdružljiva,
– odstopi,
– izgubi status v katerem je izvoljen,
– je razrešen, mu preneha delovno razmerje v Zavodu.
(2) Imenovanega predstavnika lahko ustanovitelj ali drug
pristojni organ razreši, če ugotovi, da svoje funkcije ne opravlja
vestno ali da ne zastopa interesov ustanovitelja oziroma drugega organa, ki ga je imenoval.
(3) V primeru, da svet Zavoda ugotovi, da je ali bo, kateremu od članov sveta Zavoda prenehal mandat, o tem nemudoma obvesti organ, ki je imenoval člana, ta pa mora čimprej
začeti s postopkom imenovanja nadomestnega člana na način,
ki ga določa statut Zavoda.
(4) Imenovanje oziroma izvolitev nadomestnega člana ni
potrebna, če je mandat prenehal manj kot tretjini članov sveta
Zavoda in če je do izteka rednega mandata članov sveta Zavoda manj kot šest mesecev.
(5) Nadomestni član sveta Zavoda nastopi svoj mandat
skladno z določili statuta Zavoda.
11. člen
(pristojnosti sveta Zavoda)
(1) Svet Zavoda ima v okviru nalog, določenih z zakonom
in drugimi predpisi, naslednje pristojnosti:
– sprejema statut in druge splošne akte iz svoje pristojnosti,
– sprejema petletni načrt razvoja,
– sprejema letni program dela,
– sprejema finančni načrt,
– sprejema zaključni račun,
– sprejema letno poročilo,
– daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja glede
posameznih vprašanj iz delovanja Zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja in člane strokovnega
sveta Zavoda,
– opravlja nadzor nad opravljanjem dejavnosti in poslovanjem,
– sprejema poslovno usmeritev za organizacijo, izvajanje
in financiranje dejavnosti, programov ali projektov Zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembe ali razširitve dejavnosti Zavoda,
– sprejema program prioritet za delitev presežkov prihodkov nad odhodki,
– opravlja druge naloge, ki so določene z zakonom in
statutom Zavoda.
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(2) K statutu, petletnemu načrtu razvoja, delovnemu načrtu, finančnemu načrtu, zaključnemu računu, letnemu poročilu in
imenovanju direktorja daje soglasje ustanovitelj.
12. člen
(odločanje sveta Zavoda)
(1) Svet Zavoda odloča na svojih sejah, za katere je pristojen v skladu z zakonom, drugimi predpisi in tem odlokom.
(2) Seje sveta Zavoda praviloma sklicuje in vodi predsednik sveta Zavoda, v njegovi odsotnosti oziroma nezmožnosti
pa namestnik predsednika sveta Zavoda.
(3) Prvo konstitutivno sejo sveta Zavoda v novi sestavi
skliče dotedanji predsednik sveta Zavoda najkasneje v petnajstih dneh po izvolitvi oziroma imenovanju večine članov sveta
Zavoda. Do izvolitve predsednika sveta Zavoda sejo vodi najstarejši član sveta Zavoda.
(4) Predlog za sklic seje sveta Zavoda oziroma dnevni
red seje sveta Zavoda lahko poda vsak član sveta Zavoda
predsedniku sveta Zavoda.
(5) Predsednik sveta Zavoda mora praviloma sklicati sejo
sveta Zavoda v tridesetih dneh po pridobitvi vloge ali predloga
za sklic, oziroma v najkrajšem možnem času, kadar se odloča
o pravicah in obveznostih posameznika oziroma o zadevah, o
katerih se odloča po predpisanem postopku ali so vezane na
določene roke, oziroma je hitrejši sklic potreben iz poslovnega
razloga.
(6) Če sklicatelj seje ne skliče v primerih in rokih iz prejšnjega odstavka, lahko sejo skliče vsak član sveta Zavoda, če
pred tem pridobi pisno soglasje več kot polovice članov sveta
Zavoda.
(7) Sklicatelj seje sveta Zavoda mora člane sveta Zavoda pisno obvestiti o datumu, uri in dnevnem redu seje sveta
Zavoda, praviloma vsaj pet dni pred dnevom seje. K vabilu je
potrebno priložiti vsa potrebna gradiva, ki so predmet obravnave, oziroma navesti kje je možen vpogled.
(8) Če svet zavoda odloča o pravicah in obveznostih posameznika, mora na sejo sveta Zavoda povabiti posameznika
oziroma njegovega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca na
način in v rokih navedenih v prejšnjem odstavku.
(9) Svet Zavoda lahko zaseda, če je na seji sveta Zavoda
navzoča več kot polovica članov sveta Zavoda in sprejema
odločitve s pisnim ali ustnim glasovanjem članov. Svet Zavoda
sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov sveta, če
drugačna večina ni določena z zakonom, tem odlokom ali statutom. V primeru enakega števila glasov je sprejeta odločitev,
za katero je glasoval predsednik sveta Zavoda.
(10) Svet Zavoda lahko s poslovnikom podrobneje uredi
način obravnave in odločanja o zadevah, ki so v njegovi pristojnosti.
(11) Natančnejše določbe glede predsednika in podpredsednika ter članov sveta Zavoda in glede drugih vprašanj v
zvezi z delom sveta Zavoda, določa statut Zavoda.
13. člen
(imenovanje direktorja Zavoda in okvirni pogoji
delovnega mesta)
(1) Direktorja Zavoda imenuje in razrešuje svet Zavoda s
soglasjem ustanovitelja.
(2) Za direktorja Zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje določene z zakonom, tem odlokom in statutom
Zavoda ter ima:
– najmanj visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja)
ali visoko strokovno izobrazbo družboslovne smeri;
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj na delovnih mestih v
turističnih dejavnostih;
– aktivno mora obvladati najmanj en svetovni jezik (nemški, angleški, italijanski).
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(3) Mandat direktorja Zavoda traja štiri leta. Po preteku
mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.

(3) Direktor lahko prosto razpolaga s sredstvi v višini do
10.000,00 EUR, za ostala razpolaganja potrebuje soglasje
sveta Zavoda.

14. člen
(razrešitev direktorja Zavoda)
(1) O razrešitvi direktorja Zavoda odloča svet Zavoda s
soglasjem ustanovitelja.
(2) Direktor Zavoda je razrešen pred potekom časa za
katerega je bil imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih
razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– nastane kateri od razlogov, ki po zakonu predstavlja
nezdružljivost z opravljanjem funkcije direktorja Zavoda,
– direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih ali splošnih aktih Zavoda, ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov sveta
Zavoda oziroma ravna v nasprotju z njimi,
– s svojim nevestnim, nestrokovnim ali nepravilnim delom
povzroči večjo škodo, malomarno opravlja ali zanemarja svojo
dolžnost tako, da nastajajo ali bi lahko nastale hujše motne pri
delovanju Zavoda, ali bi lahko bila ogrožena varnost zaposlenih
in uporabnikov storitev Zavoda, oziroma bi pri izvajanju dejavnosti Zavoda lahko nastale resne motnje.
(3) Svet Zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi
seznaniti direktorja Zavoda z razlogi za razrešitev in mu dati
možnost da se o njih izjavi.

16. člen
(oblikovanje strokovnega sveta Zavoda)
(1) Strokovni organ v zavodu je strokovni svet Zavoda, ki
ga sestavljajo trije člani, ki jih imenuje svet Zavoda na predlog
direktorja Zavoda.
(2) Strokovni svet je kolegijski posvetovalni organ direktorja, v katerega se imenujejo strokovnjaki s področja dela
zavoda (turizma) ter z njim povezanimi dejavnostmi.
(3) Mandat članov strokovnega sveta Zavoda traja štiri
leta.
(4) Natančneje se naloge, delovanje in način odločanja
strokovnega sveta Zavoda določijo v statutu Zavoda, sicer pa
strokovni svet Zavoda predvsem:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih
z dejavnostjo Zavoda,
– določa strokovne podlage za programe in načrte dela
Zavoda,
– daje svetu Zavoda in direktorju Zavoda mnenja in predloge glede organiziranja dela,
– opravlja druge naloge skladno z zakonom in statutom
Zavoda.

15. člen
(pristojnosti direktorja Zavoda)
(1) Direktor Zavoda predstavlja in zastopa Zavod, predvsem pa:
– zagotavlja in odgovarja za zakonitost dela Zavoda oziroma njegovih organov,
– sodeluje na sejah sveta Zavoda brez pravice odločanja
in izvršuje odločitve sveta Zavoda oziroma drugih organov
Zavoda,
– organizira in vodi delo in poslovanje Zavoda,
– pripravlja petletni načrt razvoja in letni program dela
Zavoda,
– finančni načrt Zavoda,
– pripravlja strokovne podlage za splošne akte Zavoda, ki
jih obravnava in sprejema svet Zavoda,
– pripravi letno poročilo in zaključni račun Zavoda,
– razporeja sredstva za materialne stroške Zavoda in
njegovo poslovanje, investicije in investicijsko vzdrževanje,
– določa ukrepe za varovanje osebnih podatkov in pooblasti delavce za zbiranje, obdelavo in uporabo ter hranjenje
teh podatkov,
– zagotavlja in je odgovoren za varstvo pri delu,
– sprejme sistemizacijo delovnih mest ob soglasju s svetom Zavoda in ustanovitelja,
– sklepa pogodbe o delu in pogodbe o zaposlitvi delavcev
Zavoda,
– odpoveduje pogodbe o zaposlitvi in odloča o drugih
načinih prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi v skladu
z zakonom,
– določa plače delavcev in odloča o njihovem napredovanju v plačne razrede,
– odloča o disciplinski odgovornosti delavcev Zavoda,
– prisostvuje pri delu strokovnih sodelavcev, spremlja
njihovo delo in jim svetuje,
– obvešča ustanovitelja o delu Zavoda in uresničevanju
programa dela in delovnih načrtov,
– podpisuje pogodbe sklenjene med Zavodom in člani
Zavoda,
– opravlja druge naloge skladno z zakoni in drugimi predpisi.
(2) Direktor Zavoda lahko za nadomeščanje med odsotnostjo ali za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti,
pooblasti drugega delavca Zavoda.

IV. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE ZAVODA
17. člen
(upravljanje s premoženjem)
(1) Zavod s strani ustanovitelja pogodbeno in zapisniško
v upravljanje prejme in prevzame nepremično in premično
premoženje.
(2) Premoženje ustanovitelja, ki ga le-ta prenese v upravljanje Zavoda, določi pristojni organ ustanovitelja s sklepom.
(3) Zavod je dolžan upravljati premoženje s skrbnostjo
dobrega gospodarja.
(4) Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o stanju oziroma o spremembah v zvezi s premoženjem in mu izročiti vse
listine in druga dokazila, ki se nanašajo na premoženje, ki ga
Zavod upravlja.
(5) Zavod lahko oddaja v najem premoženje s katerim
upravlja v času, ko ga sam ne rabi za izvajanje svoje dejavnosti, oziroma ga lahko oddaja, če s tem zagotavlja boljšo
ekonomsko in strokovno rešitev, oziroma najema prostore in
opremo za izvajanje svoje dejavnosti.
(6) Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega
premoženja ali le-tega obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
18. člen
(razpolaganje s sredstvi)
Zavod lahko razpolaga s sredstvi, ki jih pridobi od ustanovitelja, s prodajo storitev na trgu in iz drugih virov ter z drugimi
sredstvi oziroma nepremičninami, ki jih pridobi z darili in volili
ali kako drugače, vendar v skladu z namenom oziroma voljo
darovalca ter v okviru svoje dejavnosti.
19. člen
(viri financiranja dejavnosti Zavoda)
Viri financiranja Zavoda so:
– prihodki iz dejavnosti Zavoda (lastni prihodki),
– prihodki od premoženja v upravljanju,
– sredstva ustanovitelja (proračunska sredstva občine),
– sodelovanje na javnih natečajih in razpisih za programe
in projekte,
– sredstva pridobljena iz proračunov države in drugih
državnih institucij,
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– sofinanciranje turističnih ponudnikov,
– članarine, vstopnine in druga nadomestila,
– sponzorska sredstva,
– dotacije, darila in volila,
– ostala pridobljena sredstva.
20. člen
(način porabe presežkov)
(1) Presežek prihodkov nad odhodki Zavod uporablja za
izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
(2) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad
odhodki in o pokrivanju primanjkljaja odloča ustanovitelj na
predlog sveta Zavoda.
(3) V primeru primanjkljaja je direktor Zavoda dolžan
pripraviti sanacijski program, ki ga sprejme svet Zavoda, k njemu pa da soglasje tudi ustanovitelj, prav tako pa se ustrezno
popravi ali pripravi finančni načrt.
21. člen
(obseg odgovornosti Zavoda)
(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno z vsemi pravicami in
obveznostmi brez omejitev v svojem imenu in na svoj račun.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim
premoženjem.
22. člen
(obseg odgovornosti ustanovitelja)
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti Zavoda iz naslova
uresničevanja javnega interesa do višine sredstev, ki jih v tekočem letu zagotavlja Zavodu iz proračuna za delovanje Zavoda.
23. člen
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26. člen
(varovanje poslovne tajnosti)
(1) Direktor in drugi delavci Zavoda morajo varovati listine
in podatke do katerih pridejo oziroma so z njimi seznanjeni
pri delu in so določeni za poslovno tajnost, tudi še dve leti po
prenehanju zaposlitve v Zavodu.
(2) Za poslovno tajnost se štejejo podatki in dokumenti:
– ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– ki jih svet Zavoda določi za poslovno tajnost,
– ki jih direktor v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost in
– ki jih Zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga
organizacija.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
(vršilec dolžnosti direktorja Zavoda)
(1) Župan Občine Miren - Kostanjevica s sklepom imenuje
vršilca dolžnosti direktorja Zavoda za čas do imenovanja direktorja Zavoda v skladu s tem odlokom, vendar najdalj za dobo
enega leta od imenovanja.
(2) Vršilec dolžnosti direktorja Zavoda nemudoma opravi
vsa dejanja za vpis Zavoda v sodni register in druga dejanja
potrebna za zagotovitev delovanja zavoda v skladu s tem odlokom in zakonodajo.
(3) Vršilec dolžnosti direktorja Zavoda mora pripraviti program delovanja zavoda za obdobje enega leta.
28. člen
(svet Zavoda)

(1) Zavod vodi knjigovodske knjige in druge poslovne
evidence oziroma drugo dokumentacijo o poslovanju z javnimi
in drugimi sredstvi kot posredni proračunski uporabnik v skladu
z zakonom, ki ureja javne finance in poslovanje proračunskih
uporabnikov.
(2) Zavod ima odprt račun pri upravi Republike Slovenije
za javna plačila.

(1) Svet Zavoda mora biti konstituiran najkasneje v roku
30 dni od začetka veljavnosti tega odloka.
(2) Prvo konstitutivno sejo sveta Zavoda, po ustanovitvi
Zavoda, skliče vršilec dolžnosti direktorja.
(3) Šteje se, da je svet Zavoda konstituiran, ko ima večino
članov. Do imenovanja predstavnika delavcev v svet Zavoda,
svet deluje in sprejema odločitve v sestavi članov sveta predstavnikov ustanovitelja in predstavnikov uporabnikov oziroma
zainteresirane javnosti.

V. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

(statut Zavoda)

24. člen

Statut Zavoda mora biti sprejet najkasneje v roku 45 dni
od začetka veljavnosti tega odloka.

(vodenje in poslovanje)

29. člen

(splošni akti)
(1) Zavod ima statut, s katerim se skladno z zakonom
in tem odlokom ureja organizacija Zavoda, organi, njihove
pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna
za opravljanje dejavnosti in poslovanje Zavoda.
(2) Statut Zavoda in spremembe sprejme svet Zavoda s
soglasjem ustanovitelja.
(3) Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi
se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje Zavoda
skladno s statutom ali zakonom.

30. člen
(zagotavljanje podpornega okolja ob ustanovitvi Zavoda)
(1) V prehodnem obdobju ustanavljanja Zavoda in konstituiranja njegovih organov, pogoje za delo Zavoda zagotavlja
Občina Miren - Kostanjevica.
(2) Ustanovitelj zagotovi Zavodu finančna sredstva za
ustanovitev za začetek poslovanja.
31. člen
(uveljavitev odloka)

VI. JAVNOST DELA IN POSLOVNA TAJNOST
25. člen
(javnost dela)
(1) Delo Zavoda je javno. O delu Zavoda javnost obvešča
direktor ali z njegove strani pooblaščena oseba.
(2) Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2018-8
Miren, dne 28. februarja 2018
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.

Stran

2661

699.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju javnih prireditev v Občini Cerkno
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

2615
2615

700.
701.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

731.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičninah parcelni št. 1674/4 in 1675/2,
obe k.o. 2642 Grosuplje
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičnini parcelna št. 1199/16, k.o. 1787
Mali vrh
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičninah parcelne št. 1301/2, 2191/5,
2191/13, 2191/14, 2191/18, 2191/19, 2194/3,
2194/8, 2194/9, 2194/10, 2195/7, 2195/11, 2198/9,
2198/10, 2198/14, 2198/15, 2198/18, 2198/19,
2198/21, 2198/27, 2198/28, 2198/29 in 2198/30,
vse k.o. 1789 Ponova vas
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678.
679.

680.
681.
682.

683.
684.
685.

686.

687.
688.
689.

690.

VLADA

Uredba o državnem prostorskem načrtu za železniško progo Maribor–Šentilj
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o indeksih, ki se
uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih
instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje
uspešnosti investicijskih skladov
Uredba o izvajanju uredbe (EU) o medicinskih
pripomočkih
Uredba o izvajanju uredbe (EU) o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za
izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020,
ki se izvajajo z javnimi razpisi

2569

2584
2584
2584

732.
2585

692.

693.
694.
695.

696.
697.

733.

MINISTRSTVA

Pravilnik o načinu in postopku analiznega, nekliničnega farmakološko-toksikološkega in kliničnega
preskušanja zdravil za uporabo v humani medicini
Pravilnik o razvojnih nalogah v visokem šolstvu
Odločba o soglasju k sklepu ustanoviteljev ustanove Fundacije SICEH, ustanova za razvoj kibernetike

2588
2588
2589

734.

SODNI SVET

Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi
kandidatur na vodstveno mesto

2590

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Akt o spremembah Akta o metodologiji za pripravo
in ocenitev naložbenega načrta operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina
Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin
na območju Slovenije za februar 2018

2590
2591

705.
706.

2591

BOROVNICA

Pravilnik o postopku izvedbe javnega razpisa v
Občini Borovnica

704.

2591

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Razlaga v zvezi z izvajanjem 54. člena Kolektivne
pogodbe komunalnih dejavnosti

702.

703.

OBČINE
691.

698.

707.
708.
709.

2592

BREŽICE

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Terme Čatež – širitev tematskih vsebin

2594

2602
2610

2611
2613
2613

GORENJA VAS - POLJANE

LENDAVA

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Lendava
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Galerija – Muzej Lendava – Galéria – Múzeum Lendva
Sklep o uvrstitvi direktorja javnega zavoda Ljudska
univerza Lendava – Népi Egyetem Lendva v plačni
razred

2655

2655

2616
2617
2618
2618
2619
2619
2623
2623

LITIJA

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem
Občine Miren - Kostanjevica

711.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Moravske
Toplice
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko
premoženje
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko
premoženje
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko
premoženje

714.

2655

IVANČNA GORICA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ivančna
Gorica
Sklep o določitvi višine cen storitev javne službe
povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Ivančna Gorica
Sklep o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v
Občini Ivančna Gorica
Sklep o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode v Občini
Ivančna Gorica
Sklep o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica

735.

713.

2654

ILIRSKA BISTRICA

Sklep o določitvi vrednosti točke za plačilo komunalne takse za posebno in podrejeno rabo javnih
površin

Poročilo o izidu nadomestnih volitev treh članov
sveta Krajevne skupnosti Dole pri Litiji v letu 2018

712.

2615
2615

GROSUPLJE

710.

CANKOVA

Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode v Občini Cankova
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Cankova
Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na
domu in določitvi subvencioniranja cene storitve
pomoč družini na domu
Letni program športa Občine Cankova za leto 2018

CERKNO

2624

MIREN - KOSTANJEVICA

2656

MORAVSKE TOPLICE

2624
2625
2625
2626
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ukinitvi statusa zemljišča družbena
ukinitvi statusa zemljišča družbena
ukinitvi statusa zemljišča družbena
ukinitvi statusa zemljišča družbena

OSILNICA

719.

Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2018

720.

Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Ribnica

721.
722.

723.
724.
725.

726.
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2626
2627
2627
2627
2628

RIBNICA

2630

STRAŽA

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Straža
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju
Občine Straža

2631

2642
2643
2644

TREBNJE

Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje

728.

729.
730.

ŽALEC

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za programsko obdobje 2015–2020
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine
Žalec za leto 2018

2645
2646

ŽIRI

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta Obvoznica Žiri
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje EUP ZI38 – Ob
Jezernici II

2652
2653

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 16/18
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

2641

ŠKOFLJICA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Škofljica
Sklep o ukinitvi zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena pri nepremičninah parc.
št. 940/451 in 940/453, obe k.o. 1697 – Lanišče
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2285/2, k.o. 1696 – Rudnik, ID
znak: 1696 2285/2

727.

2644

Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov
Objave po Zakonu o medijih
Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin
Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah
Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Oklici pogrešanih
Preklici
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

613
650
658
662
663
664
669
670
670
670
672
673
673
673
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